
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤῊΣ 

ΗΟΙΠῪ ΒΟΒΙΡΤΊΗΕΞΣ: 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΧῸ ΒΟΜΠΙΕΤΙΟΛΙ,,. 

ὝΠΤΗ ΒΡΕΟΙΑῚΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕΒ ΤῸ ΜΙΝΙΒΞΤΕΕΒ ΑΝῸ ΒΤΌΡΕΝΤΆΗ. 

ΒΥ͂ 

ΨΦΟΗΝ ΡῬΕΤΕᾺἝΙ ΠΑΝΟΕ, Ὦ.}., 
ΔΑ 

ῚΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ὙΙΤΗ ἃ ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ἘΜΙΝΕΈΝΥ ΕΥΒΟΡΕΑΝ ὈΙΥΙΝΕΒ. 

ΤΕΡΑΛΝΘΙΑΤΕΡ ἘΒΟΗ͂ ΤῊΥΕ ΟΕΕΜΑΝ, ΑΝ ΕΡΙ͂ΤΕΡ, ἩῬΙΤΗ͂ ΑΙΤΙΟΝΘ, 
ΟΚΙΟΙΝ4.1, ΑΔΝΡ ΕΖΕΟΤΕΡ. 

ΒΥ͂ 

ΡΗΠΠΙΡ ΒΟΗΑΓΡῈ, Ὁ.Ὁ,, 
ΤΕ ΟΟΝΝΕΈΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΙΑΒΗ͂ ΟΚΕ' ΨΑΒΙΟΙΒ ἘΨΑΝΟΈΖΙΟΑΙ, ΘΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΝΒ, 

ΨΟΙ,. ΜΙ. ΟΕ ΤῊΗΕ ΟἹ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ: 

ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ, ἘΖΕΒΑ, ΝΕΗΕΜΙΑΗ, ΑΝῸ ἘΞΤΗΕΒ. 
σττῶά .»»» 

ΝΕῊ ὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΞΙ. ΕΞ ΒΟΒΙΒΝΕΞῚ ΞΟΝΞΕΞ, 
: ΒυΟΟΒΒΘΟΒΒ ἸῸ 

ΒΟΒΙΒΝΕΙΒ, ΛΕΜΒΤΒΟΝα ἃ ΟΟ. 



ΟΟΡΥΗΕΙΘΗΤ 1877. 

ΒΥ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΎΒΟΧΝΕΟ ἃ 060. 

{ππ| 8. Οὐππηπεπατῃ. 
.02}᾽ ΤΕΒΤΑΜΕΔΤ ΡΟΣΟΜΑΕΣ 5. 

Ε ΟΕΝΈΘΙ5. ὯΥ. ΝΙΙΙ. 708. 
. Εχουῦϑβ δῇ ἘνττΊσῦβ. ῬΞΑΙΜς 

111. ΝΌΜΒΕΒΞβ δά ΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΕΣ 

Ν. ΕἼΒΒΤ δῃὰ σξοονῃ ϑάμσει, . [᾿ ᾿ς δῃηά ἘΘΟΙΒΙΑΒΤΈΘ, 
(1 νοἹ.) ΧΙ. ΙΒΑΙΑΗ. [ἢ Ῥχγοραγαίίοι. 

ΝΙ. ΕἸΚΘΤ δα ΘΕΟΟΝῺῸ ΚΙΝΟΚ. ΧΙΙ, ΤΕκεμιη δά τι ΣΤ 
ΨΙΙ. ΕἸΒΞΤ δηὰ ΘΕΟΟΝΌ (Γ(ΗΒΟΝΙ- 

ς1.Ε5, ΕΖκα, ΝΕΗΕΜΙΛΔΗ δὰ Χ]ῚΙΠ]. ἘΖΕΚΊΕΙ, πὰ ὨΑΝΙΣΙ, 

ἘΞΤΉΕΚΒ, (1 νο].) ΧΙΝ. ΤῊΣ ΜΙνοκ ῬΒΟΡΒΕΥΞ. 

ΝΕΥ͂ ΤΖΕ5ΤΑΜΕΜΤ ΡΟΣΟΜΕ.5. 

1. ΜΑΤΤΗΕΥ͂Ν. ΨΙΙ11. ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, ΤΙΜΟΤΗΥ, 
11. ΜΑΒΚ δυὰ ἴωὐκε. Τιτῦϑσθ, ΡΗΙΣΕΜΟΝ δηὰ 

111. ΤΟΗΝ. ἩΈΒΒΕΥ͂. 
ΙΝ. Ας15. ΙΧ, Τάμεβϑ, ΡΕΤΕΒ, ΤΟΗΝ, δοὰ 
Ν. Ἀομανβ. . 7υῦκ. 
ὙΙ. ΟΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΞ. Χ, ἘΚΥΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΝΙΝ δὴ Τπδοχ 

ΝΙΙ. ΟλιΑΤΙΑΝΒ, ΕΡΗΈΒΙΑΝΞ, ΡΗῚῚ, ἴο (ἃς Νεὲνν Τεβίδιχθηξς ροῖ- 
ΙΡΡΙΑΝΘ δηὰ (ΟΣ ΌΒΒΙΑΝΒ. τίου. 

.,3 719 λίειν 7;εέανεσν βονέίον,, ἐΐ ενἰ2 δσ οδεεννψεαῖ, ἐε εοιεβῥεξε. 

Σλοδοδο τοὶ, ὅγο, Ῥτῖοο ρον ταὶ, 18 ἈΔ17 0417 47.560; 18 εθοσρ, 46.60; 1Δ οἱοίδ, 45.00. 
ΑὮΥ οἵ ἃ]1] οὗ (δ νοΐϊυπιοβ οὗ ΓΑ ΝΟΕ8 ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΒΥ δεηϊ, ρουῖΐ ΟΥ Ἔχργεββ 

οδατροβ ραϊὰ, οὐ τεοεὶρὶ οὗ (ἢς ῥχγίος ὉῪ ἴδ Ρυ 5ῃεγα. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚΩ͂ 

ΟΕ ΤῊΕΒ 

ΟΠΠΗΟΝΙΘΟΙ 5. 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙΙΥ͂ ΑΝ ἩἨἩΟΜΙΠΕΤΙΟΛΔΙΙΥ ἘΧΡΟΝΡΕΡ 

ΒῪ 

ὉΒ. ΟΥΤΟ ΖΟΟΚΙΒΒΒ, ἢ... 
ῬΕΟΡΈΞΒΟΒ ΟΕ ΤΗΕΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΗΞ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΟΒΕΙΕΒΜΑΙὮ, ῬΒΌΒΒΙΑ. 

ΤᾺΑΝΘΙΑΤΕΡ, ἘΝΙΑΒΟΕΡ, ΑΝ ΕΡ1ΤῈΡ 

ΒΥ 

ΦΑΜΕΝ α. ΜΌΚΡΗΥ, 141,0}. 
ΡΒΟΒΈΞΒΟΒ ΙΝ ΤῊΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΑΒΒΕΜΒΙΥ Β ΑΝῸ ΤῊΞ ΟΥΕΕΝΒ ΟΟΥΣΕΟΘΒ ΑἹ ΒΕΙΡΑΒΤ. 

ΝΕ ὙΟΕΚ: 

σΗΑΞΠΙ ΕΞ ΞΟΒΙΒΝΕΙΗ Ξ ΞΟΝΗ͂, 
Βυσίξβδομδ Τὸ 

ΒΟΒΙΒΝΈΞΒ, ΔΕΜΒΤΒΟΝΕΟ ἃ ΟΟ. 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



ῬΒΕΒΑΘΕ ΤῸ ΥῸΙ, ΥΠ. 08 ΤΙ 010 ΤΕΘΤΆΜΕΝΤ 

ΤῊΣΒ τ απο οοτηρὶοὔθα ἔμ 9 Οὐμα ΘΕ ΑΣΥ οα [86 Ηϊεἰοτί 41 Βοοῖκα οὗ ἰμο ΟἹ ἃ Τοοϊδιηθοαί, 
πτὶθδη ἀπτίηρ [86 γμοτίοὰ οὗὨ [89 τοοοπείσαοιίοι οὗὨ [86 {μθοσσϑου αἷδοσ ἴδ τοίασῃ ἔγοτι ὁχ- 
6. [ὲ οοῃίδίμε: 

1. ΤῊΣ ΕἾΒΒΤ ΑΝ ΒΈΟΟΝ ΒΟΟΚ ΟΥ ΟἩΒΟΝΊΟΙ ΕΒ, ὈΥ τ. ΟΤΤΟ ΖΟΟΚΙ ΕΒ, Ῥγοΐδδεου ἴῃ 
4860 Ῥιπιβδίδῃ Τὺ γοσεὶ Υ οὐὗὁἨἩ τοὶ βυννδἹᾶ (1874), ὑσαπαϊαύθα δηα οαϊθά Ὁ. Ῥγοΐϑαδοσς ΣΑΜΕῈΒ (. 

ΜΥΈΡΗΥ, 1,1,.., οὗ ΒοΙ δὶ, νῖιο 18 δἰγοδάγ π}} κηπόνῃ ἴο [86 Απηοτγίοδα ρα ]ἷο ὈὉγ ἷα Οοπ- 

ἸΑΘὨΔΓΙ68 Οἡ θποδὶβ, Εἰχοάθβ, δὰ {86 Ῥβδαίτηβ. Ῥγοΐραδοσ ΜΌΓΡΕΥ [ιδ8 ἀϑρασίϑα ἔγοτη (ἢ 6 

πιο μοα οὗὨ [9 οἶβοῦ υοϊαπιθθ Ὁγ χίνίηρ 8 ᾿ἰῦοσγαὶ ἰγϑηβιδίζοι οὗἁἩ (δ ἰοχὺ ἱποίοδά οὗὨ {86 δαίϊο- 

τἰσοα γοσβίοι τὶ ὀμλθη ἀδίζοηβ ἐπ Ὀγδοϊκοίδ. 

2. ἘΖΒΑ, ὈΥ Ὦγ. ΕῈ. Ὁ. βοησιτ2Ζ, Ῥτοΐδαδοσ ἷπ 89 Τἰ γογβ Υ οὗ Βγοδῖδὰ (1876), ἔσϑῃβ- 

Ἰαίοά δηὰ οἀϊιοὰ Ὁγ γ. ΟἨΑΒΙΕΒ Α. ΒΒΙΟΘΒ, Ῥγοΐραθος οὗ Ηθῦσον δηὰ (μ0 Οομηδίο 1.8η- 

ξυδζοα ἰῃ (89 Τ]ηΐοη ΤἼἬΘΟ]ομΙο8] βοππατγ, ΝΟ Ὑοσκ, το ΡῬγορδγοὰ ἰἱπ ραγῖ (π6 ΟΟΙΤΘΏΓΑΙΥ͂ 

οὁῃ (δ9 Ῥεδ] πη ἴον (815 σοσῖκ. 

8. ΝΕΗΒΈΜΙΑΗ, ὈΥ Ὦτ. ΗΟΥΤΑΒΡ ΟἜΟΒΘΒΥ, ΟἸΔηοοἾΪοΥ οὗὨ 86 Τῆηϊ ουϑὶγ οὗὐ Νοὸν Ὑοκ. 

Ὅχ. Οτοθῦν μδὰ δηϊθμοά εἶδ προσ 'ῃ τηδππβοσὶ ρὲ Ὀοίοτο [9 αὐοττηδη Οὐ πο πίδεΥ οὗ Ὀσ. βολυΣ 

δΔρροδχοὰ (1876), Ὀπί ὃ 85 δἀἀϑὰ αὶ ἰσαπεϊδίοη οὗ (9 Η πὶ] οἰ 8] βοοίἑομδ ἔγοσα β'ο μα] Σ. 

4, ἙΞΤΗΞΕ, ὉΥ Ὦτ. βΟΗ 72, ἰσαπαϊδίοα δηὰ οἀϊοά ὈὉγ γ. ΑΜῈΘ ΚΤΈΟΝα, Ῥχγοίδηβοσ οὗ 

Ἐχοροίϊο81 ΤΒΘΟΙΟΡΥ ἱπ ΓΟ ΤΠοΟΪορίοδὶ βοταίπασυ, Μαάίβοη, Ν. ἡ. Ὁγ. ΒΤΒΟΝῈ [85 

ἰτδῃδ] θὰ ἴδ0 ὕγοαθοης Τιδιΐα οἰἑαίίομα, δἀἀοὰ ἐμ6 Τεχίαδὶ απὰ ταχαγηδεϊοαὶ πούϑϑ, ϑαϊασχοὰ 

ἴδο 1|πὸ οὗ ὀχοροίδοδὶ μοῖρθ, δὰ ζασηἰξϑὰ δῃ. Θχοῦγδαβ οὁα (86 ΑΡΟΟΙΥΡΔΙ δἀαϊοηβ ἰο Ἐδ- 

ἴδον, δῃ ἃ δποίποσ οἡ (890 1 ατρῖΉ81 π86 οὗἨ [86 ὈθοοΚ διηοηρ [86 9618. 

ΤῊ τουδὶ πἷπρ ἴπγοο οὗ [89 ἔνγοηΐγ- Ὁ γοϊυπη68 οὗἁὨ [μιΐ8 ΟὈΙΩΣΩΘΗ ΔΥΥ͂ 80 ἰπ ἴδ0 δδπὰβ 

οἔὗ ἔδο ῥχίηϊοσ, δηὰ Μ111 ὃ ΡῈ] απ οὰ δὺ βῃοσὺ ἐπίογυαδὶβ. 

λν ᾶ 

ϑ' (Ὁ φ᾽ κα ΡΗΠΑ͂Ρ ΒΟΗΑΓῈ. ΩΣ ς 
ΒχοῖΣ Ηοσεε, ΝῈν οβε, Ὀοοοιῦος, 1816. 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



ΡΒΕΡΑΟΕ. 

ΤῊΣ τοδίΐξοσς δηὰ 106 τ016 ἔοστῃ οὗ ἔμ Ὀοοκβ οὗ ΟΠ σοηΐοἶοβ δδὔοτζα ἃ βυβιοϊθης ττασσδηΐ ἴῸΣ 
ΔΙ]οσίηρ ἰῃ6 Βοπι]οἰἐς δηαὰ νὴ ἰμ6 {μδοϊοχίοδὶ ρατὶ οἵ ἴῃ δχροβί[ἰοῃ ἴο ἔ4}} Ἰῆοσθ ἰηΐο ἔμ, 
Βδοκρτουμπα Βογο [δὴ 6 Βα ΠΟ γα ἴῃ ἐμἰ8β ΒΙΌ]6- τοῦ. [Ιἢ 86 ἔο]] πίη ττοσὶκ 8180, οἡ δοοουηῦ 
οὗ 186 ΠυπιοΓοΟῦ8 ῥδγα ]οἷβ τ ἢ ὑῃ6 ὈΟΟΪΚΒ οὗ ϑ'αμπηιθὶ δηὰ Κίηρβ, δὴ δἰιμποδὺ δχοϊαβῖνθ ὕγο- 

αἸοταΐπαποα οὗ {ἐπ Ὠϊδύοτ δὶ δἰοπιθηῦ ταὶ νῦ Θ ΒΥ θ6 ρογιηϊ θα, ΒῸΡ σιδὰ τοραγὰ ἰο ὑμοοϊορίοδὶ 

δῃἃ Βοιμ]οὐϊο οοπιπιθαῦ, 86 οογτοβροπάϊηρς ρογίϊομβ οἵ ὕχοβθ ὈΟΟΚΒ ᾿ἰᾶνθ Δ]γοδαῦ σροοϊνγθα ἃ 

ται] δη ἃ νϑ] Δ 16 ἰγοαϊσαθηῦ ἰῇ ὑμ6 δϊο ψοσῖβ οὗ ΒΒὮΓΡ δθὰ Εἰγάϊηδηῃ, δὸ ὑμδὺ γοΐίθσθηοθ ἴο 

Ποῖα ταϊσἢῦ ἴῃ ΘΥ̓ΟΓΥ ἰμβίδηοθ Ὦδγθ Ὀθ6η βυοίοηῦ. Απᾶ ΜΏΘΓΟ δηγίβίηρ ροου] δι το ΟἸ ΣΟΙ ο168 

Ὑ͵788 ἴ0 Ὀ6 οχρ[δἰποα, 10 4] πλοβὺ δἰνγαγ8 τοίογγοα ἴο ρογύϊοῃβ {κ6 [86 σοῃοδιορίοδὶ ᾿ἰβὲβ πη 1 Οἤ σοι. 

ἀϊ.--ἰχ., [ὴ6 ναγίουβ βιρρ]θιηθηΐβ ὕο {Π6 ΒίδίοΣυΥ οὗ ψὰγ, δῃᾷ ὑῃθ ΒΙρΊΪΥ οἰδιδούθυ δυο θρίβοάθβ Οα 

Ἐδ6 Ειἰδίοτγ οὗ ᾿τόουβῃρ, Ἡ οἷ ὈΘΙοηροα γαῦμον ὑὸ {6 ουΐοσ βυγίδοθ, ὑμ6 τἱπὰ δηὰ 8}16}} οὗ {110 

ἐδμοοογαῖϊς δηᾶ ὀνδηρο!ο81 βυβίοιῃ, ὑὔδη ὕὅο 118 βρί γι 8] στουηᾶα ἀπὰ θββοποθ, δηα ὑμθγθίογθ 

ποοάοα ταῖμοῦ ἴο Ὀ6 οχρΙαίηθα ἰδίου δι γ, (μδῃ ὑῸ ὍΘ Θομβι ἀογθά οὐ δρρὶῖθα ἀοριμδίϊο δ ΠΥ οὐ ᾿ 

Ῥτβοῖίοδγ. ΤΏ Βοιμ!]δῦϊο σϑυλασκβ τι χῦ, ὑβοτοίογθ, ἴῃ ὑμῖβ σοϊαπιθ 6 οτηἰ θα ἃ8 ἃ αἰδιϊποξ 

βοοίίοη, δη4 8 ζτοῦρ οὗ βΒοοίϊοηβ ταϊζῦ Ὅ6 ὑῃχονῃ ὑοροίθοῦ 88 ἃ Ὀδβὶ8 ἔοσ (89 ἀθνεϊοριχοοῦ οὗ 

1 ο]οσίο8)] οὐ δυδηρθ} 1041] δηὰ οἰμὶοαὶ ῥχίποῖρίοβ. Βαῦ Ὀρϑίάοα, 10 ΔρΡΡΘΔσθα ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰὴ 

ΟἸγοπὶςϊοβ ὕο ἀντ 6}} τοσα ἔγοα ΘῈ} 0} οὐ αἰ ΠῚ ο1{168 οὗ 4 ΟὨγοηοϊοσίοδὶ Κιπά, δηα οἢ δροϊοροίϊο 

ῬτΟΌΪοταβ οοπποοιὶθα ὑμογον ν, οα. δοσουηῦ οὗ τὶ ἢ ἰὺ γᾶ8 σα αἱβιίθ, Ὀ68᾽ 468 δηᾶ δἱοηρ στὰ 

τῆοθο δυδῃρο! σα] τοβοοιίοηβ, ἴο Σηἰτοάσοθ Βαν σαὶ δχομγδιδ, ΒΟΙΏΘ οὗ ΘΟΠΒΙΘΟΓΑΌΪ6 ἰοημίδ, 88 

δῦ οὐ ΟΡἈΪΓ δἴψος 2 Οβσοη. υἱῖῖ., δὰ ἰμδῦ ου 186 ΘὨγομοΙορῪ οὗ [86 Κίηρβ ἀυγίηρ ὑμθ ἰΐγηθ οὗ 

186 βοραγαΐδ Κἰηράοιμ δέος 2 ΟὭγοη. χχχῖϊ. 

Οἱ τεσθηῦ ἸΙΓΟΓΑΥΣΥ͂ ΒΟΙΡΑ, Ββοῖθ (δῦ Δρροαγοᾶ ἴῃ ὑμ6 οουγβο οἱ ρῥσγίηὐϊηρ οΘου!]α ηοὺ Ὀ6 ἔν} 7 

οτωρίογοᾶ ; ἔογ Ἵχϑιρὶθ, ἐδ βοοοπὰ φαἀϊίοη οὗ ἐδ οφοτητθηίαυΥ οὗ ΤὨδηΐὰ8 οὐ ὑμ8 0 ὈΟΟΚΒ οὗ 

Κίηρβ (ἴπ 86 ᾿Κυγχφεοζαδείεα οχοσείίπονιε5 Παπώδιιοῖ, σαπὶ Αἰίεη Τεβίαπιεπί, Ἰιοὶρεὶς, ὃ. Η]γ26]), 

δηά {Π6 ὑχοδίίβο οὗ Η. Βγαπάρ, δι. δηϊσεγεῖλεπ υοη “μάα ἀπά 71 ςταοῖ παοσὶ ἄεπ δἰ δ ἰβολοη Βετιολίεη 

πα ἀεη Κειϊϊηδολτξοι (Ἰ εἰρΖὶρ, ΑἸ. ἘΑΘΙ]πηΔη}),---ἃ ῥτδβοσοσίῃΥ δυϊοπιρῦ ἴο γθῦονθ (86 ΘὨΣΟΙΟ- 

Ἰορίοαὶ αἰ ογοποθβ Ὀοΐνθθῃ ἐδ δβἰδίθιηθηϊβ οὗ 86 ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηῃρβ δηὰ ΟὨσοηΐο]οβ οἢ ὑἢ 6 οὔθ 

Βδπά, διὰ ἰδοβθ οὗ ἐμ Αββυτίδῃ τομαπιθαΐβ οα (86 οὔμοῦ, ἰπ ᾿ μος δοιὰ δὺ 1θαϑὺ οὗ ἐμ αἷμ - 

σγορβϑηοίοβ ρούσθο δ 6 Ὁ10]164] δηὰ Αββυτο- ΒΑ Υ]οπίδη οοτηρυϊείίζοι οὗἨ ἐΐπηθ Ὀγουσῶῦ ξογιναγὰ 

ὈΥ Αβδυυϊοϊ οσίβίβ, θβρθοΐδ!ν ὈΥ͂ ΒΟ γϑαᾶθν, μᾶνὸ τηϑῦ τ} δὴ ἰηἰογοβϑύϊηρ, ἰξ οὐ ααἱῦο βδιλδίδοίοσυ 

εχρ᾽ δηδίϊοη. ἀπά οἵ {88 βἰτηυ ὐδηΘΟΙΒΙΥ - Δρροασίηρ ἐμίτα τονυϊβαεα οαἀϊΐοη οὗ Ο. Εἰ. Καὶ} 
[ιλγδυςὶ ἀον ᾿ϊείογίφολ-Κυϊεἰσολοη Εἰηϊἰοίίπρ ἐπ αἷδ καποηϊδολοη δολγί θη ἀο5 Αἰίεη, ἸΤοδίαηνδηξα, 

(Εταπκέατὶ ἃ. Μ., Ηογάεσ υπὰ Ζίιηπ,6Γ) Οὐ οΟυΒΙΥ 0 86 οου]ὰ ὈΘ Ἰη846. 

ὙΠῸ τεραγὰ ἰο ὑπὸ απερείίοι, Ηον ὑἢ6 γΟΓΥ͂ ὨυτλΘΓΟῸΒ ὈΓΟΡΟΓ πϑηλθβ, Θβρϑοΐδ! Υ οὗἨ ρϑυβοιϑ, 
ἰπ ἐδ6 ἱοχὺ οὗ ΟἸιτουΐο 68 τσογὸ ὕο 6 ἐγοδίθα ἴῃ ὑμοὶγ ὑγδηβέογθηοο ἰηΐο Οαδγιηδη, 086 ΔΆ ΟΣ τγὰϑ 
Ρτοβθηίθα τ ϊ ἃ ῬγΟΌΪ αὶ ποῦ ααϊΐθ ΘΑΘΥ ἴο βοῖνγθ. Ῥαγίθοῦ δοῃβίβύθῃπου δοιὰ ΟὨΪΥ ὉΘ6 δἰἰαίηοᾶ 
αἰτδος ὈΥ͂ ἃ οἶοθο δάβογεηϑθ ὑὸ {μ6 ἰοχῦ οὗ πον, οὐ ΕΥ̓͂ 86 ὑβοσουρὰ τοβίοσδ οι οὗ ἃ βρης 
δὐαρίρα 85 β σίου 88 ροββί0]6 ἴο ἰῃ6 Ηθθτγον βοιϊμά : ἴῃ π μοι Ἰαύϊας οαβα, ΠΟΉΘΥΘΙ, ΠΔΠ16Β 
Βυοῖ 48 θβονα, δηὰ ὑμ6 Βουβοῃο]ὰ ποσβ Νοδῇ, 1βϑϑὶς, [βσϑ6], ὅδα!, βαίοιμο, Ηἰβκία, οὐδ.» ταῦ 

Δ 



3 ῬΡΕΕΡΑΟΕ. 

ἢδνο ρἴγθ ΜΨΑΥ ἴ0 [86 τηογθ οογτθοῦ ἔοστηβ ὅδῃνε, Νοδοῖ, Ψ δοθδῖ,, δίβγδοὶ, Ξοθδα, Ξομοίοιιο, 
δορὶ δα. Α8. μΐ8 που]ὰ ποὺ δανθ δοστεβρομϑα τὶ {86 τ]Θ οἰβον μογὸ δαορίθα ἴῃ οὺς 
ΒΙΌΙ6- ττοῦῖ, τὸ μάν ἐδκθῃ ἃ τὰ ἀ]ο οοῦσβο. ΑἹ] {ῃ6 τ 6}}-Κπόν ουχτοηξ ἔογιυβ οὗ ἴῃ 
Πλαϊβογδῃ ΒΙΌ]6 ὑδαὺ μαῦθ Ὀθθὰ 88 ὁ ὝΟΤΘ οδῃοηΐζοα ὮΥ͂ 8 ὑβδρθ οἵ βεύθγδαὶ οϑηϊυσίοδ ἴῃ 188 

ὑγδαϊθοη οὗ ουδηρε] οὶ (ἸΟΣΤΏΔΏΥ, ΘΒρθοῖ δ ν (86 αἰνίηθ πδίὴθ ψθῆονα δηὰ 811 πδπιθβ οὗ ῥὑγὸ- 

τηϊηθηῦ τηθὴ οὗ ἀοὐ (ραἰγίδγοιβ, ὑσορμοίβ, Κίηρβ, οἴ), δῃὰ οὗ ἱπιροσίδηξ ΒΟΙΥ ῥίδοθβ, τνϑ Βᾶνθ 

Ἰεῖθ ΠΟΙ ππαϊίογοά, ΟὨΪΥ̓ ἱτ 1869 δἀάϊτίοι, Δ 9 ἔοὸς 8]}, οὗ 189 τζοσθ ἌἽχαοὺ οὔἰ ΒΟΡΤΑΡΉΥ ἴθ 

Ῥδσγϑηΐῃ6868 (υ804}}γ οὨ [0 βγεῦ Οοσύστοηοα οὗ ὑΠ6 πδιηθ ἱὴ αὐοδβίϊο). 41} 1688 οαυγγθηῦ μδιλθβ, 

Ὀοσδῦβο ἔθ 6 γ Ὀοϊοης ὑο 1688 ἱπηρογίδηῦ ῬΘΙΒΟΩΒ δηα Ρ͵8068, δῃὰ δβρθοίδ! }Υ ἰἔ (ΒΟΥ ΟΟΟΌΣ ΟὨΪΥ 

ΟὨ66, ἃΓΘ ἱπητη αὐ ϊαίο }] Υ δπα ἀἰγθο οι ἜΣ ργοββθα ἴῃ 86 ὙΦΔΥ ΙΏΟΓΘ ΔύΤΘΘΔ0]6 ἴο {μ6 ΗΘΌΓΘΥ ΒοΌη(8 ; 

8 ΟἿΪΥ τ βδη ὑδμογθ 18 ἃ ΥΟΣῪ ρτοδὺ ἀονίδίίοη ἔγοσα 86 τϑοοϊνϑὰ οὐ βοσταρΡὮΥ ἴῃ (μ6 Γυς πο γδα 

ἰαχὺ ἱβ ὑμΐ8 ἀἰ ογοησο ποὐϑα ὈΥ ἐμ ἱπβοσίίοη οὗ ἃ ρασθηϊμοδὶβ. ΕὟΡ {δῖ8 1η οττηθάϊδῦθ οΟΌΓΘΘ 

Ὀούνοθϑῃ ἰδ 6 ουβίοτϊηδΓΥ δηὰ [86 τχοάοτῃ τηοάθ οὗ την, ψ16 ἃγο ρἰδαὰ (ο Ὀ6 806 ἴο Σοΐδσ διηοβΩ 

οἴμοσ ἴο ἰδο Ἰδΐθ Οἷον δ8 ψδιτδηΐ, 0, 1π Ὁ. 1406 οὗ ὑπο ἰαίθὶ Υ ρυ] βηῃοα βτβὶ ραγὺ οὗ δἷ8 

Ῥοεκίδυϊτηουβ Τλεοϊοσὶε ες Αἰἰεη, Τεείαπιοηία (ΤἈδίησοη, ΗΘοκΘη δι 6γ), ΟΧρσθαβϑοθ ἢἷδ δρτθοιηθης 

ἷπ Ῥγὶποῖρ]9 τἱὐτὰ 0Π6 ΤΌ]Θ Βογθ Ἰαϊὰ ἄοψῃ, ΒΘΩ ἢ6 ἀθοίαγεβ ὑμαὺ β0} ἔογιὴβ 88 Ψψϑῆονα, 

Φοτάδῃ, οὔο., διὸ 1688 οοσσϑοὺ δὴ “ὅδῆνο, δγάθη," οἷο., γοῦ ποὺ ἴο 6 βυρρἰδηϊοα ΟΥ̓ (δ6δ6 

ΣΏΔΟΣΘ οοττοοῦ [ΟΥΙΏΒ, δα Ῥγοοθθαβ δοοοσαϊη ρον ἰπσουρβοαῦΐ {6 ἰοχὺ οὗ ἷ8 ποσκ. 

ὉΒ. Ο. ΖΌΟΚΙΕΙ. 

ΟἸΒΕΙΡΒΎΑΛΙ, Οεἰοῦδεν 1878, 

ΓἸτραοϊδιίηρ ἰπίο Ἐπρ]οῖν, πὸ 5.81} τδὲ ὑμ9 ἘΠ ρΊΙδ τοοὰθ οὗ δρε!]ηρ ἐμ6 οτἀΠΑΙῪ Ὡδτηοα, 
ΖΦ. α. Μ.] 



ΤῊΝ ΒΟΟΚΒΚ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΠΕΒ, 

ἐθαχατααιοβμ, ντοει απεντο 

ἹΝΤΒΟΘΌΟσΟΤΊΟΝ. 

41. ΟΝ ΤῊΣ ΓΥΡΟΣΚΤ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙΙῈΒ ΑΒ Α ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΚΚ, ΑΝῸ ΟΝ ΙΓΤᾺῸ ΒΕΙΛΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ 

ΒΟΟΚΒΒ. ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, ΑΝῸ ΚΙΝΑΒ, 

ΤῊΣ Ἰδδὺ θοοῖ οὗ ὑμὸ ΟἹα Ταβίδυγθηῦ σΆΠΟῊ ἔογπηθ ἃ ΘΟ ΓΘ ΒΘ ηβῖνθ ὨἰΒΊΟΣΥ, ἩΠἰοἷ τοοδρὶ ὑυ]δῦθθ 
89 ΡΓΌΣΤΟΒΒ οἵ (86 Ροορὶθ οὗ αοἂ ἔγοια Ῥασγδάϊβο ἰο ὑμ6 οἷοδβα οὗ ὕῃ6 ΒδΌυ]Ἱοηΐβῃ σΔΡ. ΨΥ ἴῃ 
8 ῬΕΘΌΪ ΑΓ ροϊηῦ οἵ Υἱοῦ, ῬΥΟΥ οχισδοίίηρ, ΡΑΓΕΥ͂ τοροδιϊης, δηὰ ῬδγΌΥ ΒρρΙ μηθυὐηρ {80 
οοηίοηΐδ οὗ {8 ΘΑΥΪΟΣ ΘΑ ΠΟΏἾο4] ὈΟΟΚΒ οὗ Ὠἰβύοσγ, τινα ὑμ6 Ἔχοορίϊοη οὗ ἐδ Ὀοοΐβ οὗ Εζγα. 
Νοβοτηΐδη, δηὰ Εβίμογ, ν᾿ Ὠἰοῖ ἀγὸ Ἰαύοσ ἰὴ ροϊηῦ οὗ οοη οηΐδβ ὑμδὴ οαν ὈΟΟΪ. 

1. ΤΙ βγδί οὐ φεπεαϊζοσίσαὶ ροτίλοῃ οὗὨ ὑΠ6 σοῦῖὶκ δβρϑοὶδ}!}} ὀχί αοίδ ΟΥ̓ ϑιιπιπιατὶϊῃ τεοαρι(ἰαί68 
ἐπ6 δδυθος ἰβίοσίοδὶ Ὀοοκβ. [0 δηλ Όσγδοθα [86 βγϑὺ πἰμθ οῃδρίογβ, δοοογάϊης ὑὸ ὅδ ργοϑϑηΐ 
αἰν᾽βίοῃ, πα σοη δῖ μβ 86 σοηθδίορίοβ οὗ [ἢ ραύγίδγοιβ, [πθ ὑποῖνο ὑσί 68, δηὰ π6 ἰημδοϊδηΐδ 

οὗ Φεγαβδίθαν, 11}} 086 Ὀοσίπηΐπς οὗ ὑμ6 Κιηρσάομῃ (οσσαβίοη δ! Υ ουθὰ Ὀογοπὰ ἰἴ), ἴῃ ογὰον ἴο 
Ἐσ δὲ Ὁ 186 σοηθδιορῖοδὶ οοπηθοίίοι οὗ Ὠανϊά, 88 ψ6}} 88 {π6 [ον 68 δῃὰ ῥγίϑδβίβ οἱ δἷβ {πιθ, 
πῖῖ 086 δη θα] ανίδηῃ ρδύσγίδγοβ οὗ [89 Βυμλδῃ σοθ. ΟἿΪΥ μοῖθ δῃὰ ὑδογα, ραγύου ανὶν τἱνὰ 
γεβρθοῦ ἰο {π6 δΒἰαἰδιχθηῦα οοποοζηίηρ ἰῃ6 ὑγὶδοβ οὗ Φυάδῃ, βίπιθοι, δηὰ [1μονἱ, [815 Όσὰ ἰδ 
συδηροῖ Ἰηΐο ὑμδὺ οἵἉ ἃ σοι ρ] οἴΐοη ΟΥ ΘηΪδυ οσαθηΐ οὗἨ [89 ἔοσιηον σοοοσὰ ὈΥ͂ ρΡϑοῦ δῦ σοηθδ]ορίοδὶ 
ος ιἰθίοτγῖ 64] δἀἀἑτΐοπθ. Α,58 ἃ πόσο σαρου ΐοη οὗ ὑπ6 δἰδύθιηθηίδ οομϊδὶηϑα ἴῃ ὑπ) Θδυ] 6 θΟΟΪκΑ, 
ὌΡΡΘΑΓΣ ΒΟΥΘΓᾺΪ σοηΘΔΙ Ομ 641 ποίϊοοβ οὗ 86 Ηγεῦ ΟἸΔΡΙΟΣ ; οσ ΘχϑιΏρ]6, ὑδμοθθ σοὶ διϊπρ ὕο ὑδιθ 
ξδοϑα οὗ [89 806 οὗ πδίϊομβ δηὰ {Π6 ῬὈτίποοα οὗ Βάοῃῃ (6 δῃ. χ. 86). 

2. Το βϑοοῃά ΟΣ δ σου γ Ὠἱδίοσί 68) ροσίϊοι οἵ [89 σους ΡΑΓΟΥ τοροδὶβ δῃα ῬδγῦΥ οοτηρ] οὗθδ, 
Βοιμο τ 68 ΤῺ ἃ στοδὺ 10] 0688 οὗ ἀοὔδ!]5, ὕ80 ἰβίοσίοδὶ ὈΟΟΚΒ δὐΐοσ Μοβϑᾶ δηὰ ΨΔοβῆινδ, δᾶρο- 
οἴ γ 086 ὈοΟΪΒ οὗ ϑαιηθοὶ δηὰ Κίηρσβ. [ὑ οχίθηδε ἔγοιι 1 ΟἼτγοι. χ, ἴο ὑμο οπὰ οἵ 2 Οἤγοῃ., δηὰ 
ΓΙδΙΠΪΥ ῥγεβθηΐβ ἃ Ὠἰδίοσῃ οἵ ὑπ Κίηρβ οὗ Φυάδῃ ἔγοια Πανὶ ἴο Ζοάϑίκίδῃ, οὐ σαῖμον ἴο ὑμο οἀϊοῦ 
οἱ Ογγὺβ δὖὺ ἐῃ9 οἷοβθ οὗ 6 Βαυ)οηϊϑιι σαρυλνγ. Αἰ Ῥγοσθϑβ οἵ δοθγουίδιϊηρ, οὗ ΟὨΪῪ βυπι- 
ΤΑΆΓΙΥ τοοδρίὑυ]διϊηρ, δηὰ ουθῃ οὗ Ὑ ΒΟΥ Ῥαβείηρ οὐδ ἃ χτοδὺ ἀυμὶ οὗ Ὠἰβύοσι 68] πιδύθγιδὶ, ὩΟῪ 
ἰδίῖεβ ρΪδοθ, ᾿μ8βπ}.0}} 88 ὑῃ9 τσὶτοσ ἱρηογοδ {86 ἔδοίβ τοϊδυϊηρ ἴο {806 Ὀγχίνδίθ 119 οὗ θανίά διά 
ϑοίϊοιμοη, Θβρϑοῖδ!γ το ΠΟΥ δτὸ πηίδυουγδ Ὁ]9 ἴ0 ὑπιθὶν τηογϑὶ οἰδγϑοῖοσ, δηθὰ ἱπ ὑδ9 ἔπιθ 
ΔΓΟΣ δοϊουηοη ἰηύθῃ [00 8}}} ΠΓΏΒ ΔΎΓΑΥ͂ 818 6Υ6 ἤγουν {860 ἔογίμηο8 οὗ 8 Βουίῃογῃ Κιἰηράοιι, 
ἈΠ σΟμἤηδβ Ὠϊτλ86}} δμηοδὺ ϑχοϊ υδί νοὶ ὑὸ ἐδθ ον δα ἰβύοσγ οὗὨ ἰ(μὶβ ρῬογὶοά, Ὑοῦ ἴον ἐδ 
Ὑ{|016 ὑἴτπὴ6 ἔγοια αν ἃ ο [6 δαὶ μὸ ΔΡΡΘΆΣΒ ΙΏΟΓΘ 88 ἃ ΒΡΡ]οιηθηῦον ἐΠ8 88 ἃ δΟὨΟἶδ0 
τεροδίοῦ οὗ (ἢ δ θοῦ Β οὗ ὑπ 8 ὈΟΟΪΒ οὗ βδιηυσδὶ δηὰ Κίηρβ, ἱπαβηχοὶι 88 ὑπο ἰη τί 516 ἱππρογίδηοθ 
οὗ 186 Δα !τοη τηδᾶθ ὈΥ͂ ἷπι δἰ πηοδὺ δἰ σαυβ Ἔχοθθὰβ ὑπδὺ οὗ 9 Ῥδβϑβαρζοδ οὐ ὑθά, δπὰ Ὀοΐὰ 
186 οἠγβοίοι; δηἃ ἰμ6 δ τοι Δρρθαν 0 Βαῦο ἰῃ τνἱθὺγ οοσίδίη χοϑα ἰθπάθῃοίθα, θβρϑοίδ! γ {80 
οπάρδνυουν ἰὸ ρ]οσ γ τ86 ὑπϑοοσγϑίίο οσᾶδνρ οὗ 86 ῥγχίθαίϑ δηὰ 1,ουϊνεβ. [ἢ τὸ ἴδκθ ἰμίο δοοουηξ 
5 Ραγυοα] ὑΘΠἀΘΠΟΥ͂, 88 Μ6]}} δα {86 αἰ ογϑὰ οἰσουτηβίλῃοοβ ἴῃ Ὑοἢ Β6 ττοῦθ, τὸ δεεῖνο δὺ 
ἔθ ΖΟ] ΟΣ Ῥοΐϊπίβ 88 οπδγδοίογίβιίς οὗ δὶ8 σοῦῖς, οοιρασοὰ τ Ὠΐ8 Ο᾽ἀοὺ Ῥγθάθοθβϑοσβ, 
φαροοίδ }}γ (λ6 ΔυῦΒοτα οὗ (86 ὈΟΟΚΒ οἵ βδπλυθὶ δὰ Κίηρβ. 

α. ἴδε ὈοοΚα οὗ βδιμιὶ δηὰ Κίηρβ μανίηρ οτἱσί διά (θόοι τοἀυςσοά ἰο ὑμοῖν Ῥγοδϑῃῦ ζοσῃ) 
ἀυτγίηρς (86 ΒΑΌΥ]οη δι Θχὶ]θ, ἃΓΘ ἃ ῬΓΟΡΟΣ [τ 6118} ἡδίϊοηδὶ ποσῖς, ὑσοδίληρ 086 Εἰδύοσυ οὗ θοΐὰ 
Κιηράοχῃβ, [5γϑοὶ δηὰ δὴ, πὶθ δαυλὶ δἰϊθαΐοα. Οὐ ὑδθ σοπίγασυ, [86 ΟἸγοηϊβὺ ἈΡΡΘΔΙΒ 88 
ἃ ΒρΟοΐΔγ Φονίδα (Τ υἀαἰεβίη.) νεῖ, τὸ ὈοΪοηροα ἕο {δ ὑἰπιο δέον {86 οχὶϊθ, Ῥοββὶ ὈΪΥ͂ θνθὴὰ 
οἵ ἴηο ροβϑὺ- Ῥογβίδη ἀουίηΐου (ἢ 6]]6}10), δὰ ἔγοπι 818 Ἰδύθ δρθ δύ ἴοο τουλοῖθ ἔγοπι ὑπ οΥθηῖς 
οἵ (86 οὔςο ἐχί βξηρ κίηράοιι οὗ [δγϑοὶ ; δηὰ, ἸΌσθοΥοσ, ἔγοπι μἷ8 σὶρ ἐμβοοογδίδο ροπίοῃ, ἱοοῖς 



4 ΤΠῈ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΟἨΠΟΝΙΟΙ 5. 

5Ὸ [1016 ἱηαγοβῦ ἴῃ ὑἰ ἔογυμη 68 οὗ 0868 πογίῃογη Κίμων ἴοι, ὑΠδὺ δ6. Ἔχοϊαοὰ ὑπ θη δἰτοσεῖῃος 
ἔλοτα ]8 γοσατγιΐ, δα ῥγοάιοθα τη θ ον 8 6 188} σῃγοιο]6. 

ὃ. Το βίαπι ροϊηῦ οὗ {[Πο86 οἸεἶον [Βγϑθ] ἰ8}} ἡδιϊοηδὶ Ὠἰβύογδῃ8Β 18 ἰμδὺ οὗἨ [ἢ9 ῥσγορῃδῦ, ᾿ 110 
{Π6 γοιπασον {ον 188} ΟΠ τοι ἰδὺ σοι 168 ὑπδὺ οὗ {6 ῥγίοϑῦ δια 016 [ονῖῖθ. ὙΠοτθὰβ [86 ἔοσιηοῦ, 
πη δοοογάληςσα ννἱδὰ ὑἱ6 ὑοίαὶ ἀδργοϑδίοη, ὑδθ ἀρραγθηυν δἰπιοδῦ ἤορθῖθ89 ἀδβισαοίίοῃ, οὗ ἐμ 
Μοβαῖς ἰθπιρὶ Ογϑ ἷρ ἰῃ ὑδ6 οχῖ]ο, ὑδῖκθ 8 ρυθιϊουλ Π8ΏΘΥ δρὶ για] ἀϊγθοιίου, ἀνθῖβο ἰὸ (88 
οχύθγηαι βίο οὗ 6 ὑῃπθοογαύϊς ᾿ψουβηῃΐρ, ὑδθ ἰδιΐοσ, τις αἴθον 0Π6 δχὶϊθ, αὖ ὑπ {ἰπια οὗ 

0Π|6 τϑϑίογθα πδίίοηδὶ βδηούθιγΥ, Θχ αὶ ὈΓΓ8 ἃ ΤΔΟΓΟ Ἰἰνεὶν ἰηὐογοαῦ ἴῃ 06 οχίύδγηδὶ ᾿πβοϊαἰοηβ δὰ 
τηοᾶο8 οὗ ψΟΓΒἢ Ρ, 88. ν"6}} 88 ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΔῸΣ οὗἉ ργιθβδίβ διὰ [ον 68 ἀρροϊηὐδα ὅο κα οἴαγρο οὗ ᾿δ, 
Ἐσοτα {ἢ} 18 βδοογάοίαὶ θοο] Β αβῦϊοαὶ ἀἰγθοίοη ΤΠΟΓΘ 90] 8 ἃ ὑΠΠγὰ ᾿πηρογίδηὺ Ῥοϊμὺ οὗ αἰ οσθησα. 

σ. ΤΏΘ ΤΟΓΔ] Θαιι868 οὗ Ὁῃ6. ὨδύϊοηΔ! πιϊδίοτία ηθ ἱπαῦ ὈΓΟΚΘ ἴῃ ροὴ ἴῃ 6 ΡΘΟΡ]δΘ, Θβ ρϑο δὶ] 
ὑπιοῖν οοπδύδη |Υ-τοροαύθα ἰρ86 ἰηΐο ἸΔο]αίσΥ, ἰ ἢ ᾿ν αἰσ ὉΠο86 οἱάθσ ἰνἰδίογίδηβ τγογθ πόδ 
ΔΏΧΙΟΌΒΙΥ Θηραροα, ΓΘ οαϑῦ ἐΐο 1ῃ6 βιδήβ, δπὰ οἔίθη βία !ουβὶ ἱσπογοά, ὈΥ̓ 6 ΟΠχοηϊδί, 8ὸ 
ὑπδῦ ἰῃ 0ἢ6 νἱούαγο ῥγοβθηύθα ΟΥ̓ ἰΐπὰ Π6ΓΘ ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ πλχοΐ ΒηΔ Δ] απ ΘΓ οὗ {Π6 ρ]ουτΩ 
δηδλάονβ δηὰ ἀλγκ βροίβ οὗ τεϊϊρίουβ δροβίδβυ, δῃὰ σοῃηβοαιθηῦ Πδ(οη8] τ] Ἰὐϊομ ΟΥ̓ ΠΟΥ͂ 
ἀϊνίηα Ἰαάμιποηίβ. 116 ὑπ6 ἔογιαορ οὈνίοιϑὶ ν ἴοϊ ον ὕμ6 ὑβῃμαἀθθου “ἦ ὑο ΒοΪὰ ἃρΡ ἴο ὑδπθηὶ 
8 ψδΙηΐηρ Ρἰοίαγο, ἴῃ 06 ὑγαρίο ἢ ΒΌΟΓΥ οὗ {6 ΗθΌταν, πδύϊοη, οὗ [86 ἀδηροῦ οἵ δ 6 τ Ιλ ρθθ οὗ 
ἃ ποῦ γοῦ οἰαναίθ.Ϊ ῬΘΟρ]Ὸ διιοὴν ᾿δδίμ θη δι οδβ, δια ἴῃ 1Π6 Ὡαλγγαύϊνα οἵ 86 δβιισοοδεῖνα δ᾽ ἢ 8 
οὗ (δεῖν ἔαίθοσβ ἴο μῖνϑ ἃ ὑῃθοάϊον [0 6 Γαο 6 δ γθδαῦ ὈΘν ] ἀογοα ἢ τοαρθοῦ ἴο 086 ῬΓΟΙ,ἾΒο8 
δηᾶ {ἴ6 αἰ Π ἔα] 6585 οὗ Φοῃονδῃ, δα βῃον ἴμαπὶ ὑμαῦ {μοῖν πδίϊοπδὶ πιϊδέοτέιηθ8 γα ἰο ὉΘ 
δδοσϊ θὰ ἴο ὑποὶγ ον ρα; οὐ ἶπ6 οἴμον μαμᾶ, ἔον (ἢ6 δύο οὗ ΟΠγοπίοϊθθ, νμὸ Ἰἰνοα δον 

1:6 οχὶΐα, ἔγοτα πο ὑἰηθ 106 Ῥοορὶθ, ρυγβοὰ Ὀγ δβϊιούίου, δά μαγθὰ πὶ τ βίογῃ οὐδ ὩΔΟΥ ἴο 
τποῖτ παίϊοηδὶ αοά, δηὰ ψἢο η0 Ἰουροῦ αἰβυϊ συ 68. δοουγδίοὶ υ Ὀούστοθη ἰδ αἰ δγοηῦ κὶπ 8 οὗ 
δηοίοηῦ Βυρογεβυϊ ἰοὴ (Δ ΡΡΘΑΥΒ ἱπαθοα ἴο ἸἀΘη Ὑ ὑμ6 ἐραγα Φθθουϑὴ - νοσβῃϊρ οὗ [6 πο ΒΟΓΏ 
κιησάομι τι σοπηρ]οίς 1Δο]ΔίγΥ), δοσουηΐβ οὗ ὑδθ θυ] ον Βα ρογδε ὑΟἢ πυδὺ πᾶν Ὀδδη οὗ 688 
οοημβοαύυθῃςθ, Ὀθόϑιβθ ὑπο Υ Ῥγεβοηϊρα ἰο δΐνη 1688 ἀἰάδοίο τηαἰίοσ δηὰ ᾿ἰδύογιοαὶ ἰηὐογοϑῦ ὑμδῃ (0 
{Π|6 δυύμοτϑ οὗ {πΠ6 οἸάου Ὠἰβίογιοδὶ νυ οσὶς " (λίονϑγβ). 

ἀ. ὙΥ υὰ {18 18 οομνηοοῦοα {Π6 ἴοῃθ οὗ ῥῬδηρρΥτΣΙΟ 588] Ὶ ἢ ΟἿΤ δι ΠΟΥ, ἔγθα 6 Ὁ] Ὺ ἀσν δίϊηρ 
ἔτοτῃ {8 ἀμνδγη ϊβη θα ΤηΔ ΠΟΥ οὗ (ἢ οΟἷοΣ Ὠϊδιοσίδηβ, ἷβ δΔροϊοροῖϊς δμάρανουγ ἴο σηδῖθ ὑΠ6 
Ἰοσοθβ οὗ {π6 ἔοτοίίπιο δπὰ ἐμοῖς ἀθθὰβ ἰο βίβδηα ἔογυϊι ἴῃ ὑπ τηοεβὺ ρ]ογίουβ ᾿Ἰρὶνῦ, ὈΥ σίνἑηρ, ὑχὸ- 
Ταΐποηοθ ἴο (ὯΘ τηογο δχίθση! Υ ὑμδῃ ἰμΙΘΓΏΔΙΥ βρη δοδηῦ δηα οὐ 4 }}}γ ἱπυροτίδληῦ πιοτϊηθηίβ, 
διῃα ΘΒρθοίδ!Π}ν ὈΥ̓͂ δα δι ϊοαὶ ἀαία σοποογηΐηρ ἴῃ6 σγοδίηθβϑθ οὗ 86 ἰθιῃρογαὶ δπα βρὶ τὶ 8] βίδὺθ 
οὗ 6 Ἰἴησδ, (86 τηδρηῖυάθ οὗ {π6 ἔοβύϊνα]β οο] γαύθα ὈΥ ὑδαηι, οὖς. 

4. Εἴπαγ, στ τερματσα ἕο Ὁ86 οαὐνατά ἔοστῃ οὗ γοργεβθηϊαύίη, ὑΠ 6 ὙΟΠ ΠΡῸΣ ΟΣ. σοη γαϑίβ 
ὙΘΓΥΥ͂ ΒίΓΟΠ ΡΥ πὶ} 186 οἹάοτ. Δ5 ψ6}} ΟΥ̓ 118 1088 ρᾷγα ἩθΘΌγοΥ βίγ]θ, Ῥγθβοηθ ηῷ 50 ΤΩΔΏΥ͂ 
ἴγϑοοϑ οὗ ἃ ἰαΐθ δσθ, 88 ὈΥ ἰ[8 οἴΐθη βυγι εἴη ρ ΤλοΟΠΟίοηΥ, ψαπὺ οὗ ἱηθοροπάρδηοθ δηὰ ρονογυ οὗ 
᾿άθαβ, 118 ἀΣΥ δηλ) ] δυο τη οά οἱ δίαϊοιμθηῦ οοηξ θα ὑΠγοὰρ ἃ ἸΟῺΩρ᾽ Βρο ϊοηΒ, δηὰ 18 ἱῃο] αἰ οἢ 
ἐο αἰτοῦ ΘΟΡΥΪηρ' 84 τη6Γ6 ὑΥΔηΒου Ὀΐηρ οὗ (ῃ6 οἷα ὈοΟκΒ οὗ Κίηρβ, [Ὁ [4118 ὙΘΥῪ ἴδι "δ πα (Π6 
οἸδββίσβὶ οὐ βί μα ΠΥ, [86 ἔγοβὴ δπα σϑηΐδὶ ἢἰδίου οσταρὶ νος 85Κ1}} οὗ 186 οὐμον. 

Τὸ Ὀτίηρ ἴῃ 656 ἀ! ογθηοθβ Ὀούνθθη ὑμ6 ἸἰΓΟΓΑΤΥ ῬΘΟΌΪΑΓΙΥ οὗ [ῃ6 ὕνγο Ῥ8Γ8116] δ] δοτδίϊοηβ 
οὗ ἰὴ ΠΙΒΌΟΣΥ οὗ 86 Ρθορὶθ οὗ ἀοα {1}} {π6 οχὶα ὑῃὰδΓ ἃ δίηρὶοα ξοσπιαῖδ, 6 ΤΩΔΥῪ ὙΠῚ Καὶ] 
ἀἰδυπρυβῃ ὑπ 6 ΟἸάοΓ ὈΟΟΪΚΒ οὗ Κίηρβ 88 (86 ἔγαϊῦ οὗ ὑπ6 ργορλοίἐς ἴοττὴ οὗ ἰδίου, ἀπ ΟΒτγοηίοϊθ8 
85 ὑπο ρῥγοἀυοὺῦ οὗ {Π8 λασίυσταρλὶς ταοᾶθ. ΟἿΣ ποτῖ, Ἰηἀορά, Ὀδϊοηρδ πόσο οἴοβοὶν ἰο {μαῦ 
ΕΡΘοῖδὶ ἀδνοὶορτηθαῦ οὗὐ δαροργαρ ῖο Πἰβύοσ στρ, ν ο, ἴῃ σοηὐγαβυ τ] {86 ρορμίαν' 
τοούμποά οὗ {86 ὈοοΙΒ οὗ ἢ δῃὰ ᾿ἔβύμοσ (απᾷ πῖτὰ 086 ρῥγορλοῖϊς τηοᾶθ οὗ 786 Ὠἰδίοσι! ας βθοι Οὴ8 
οὗ Πδῃΐ6}), τη δύ Ὀ6 ἰοχτηθα {πΠ6 δασεγάυίο- ,ευϊἰσαὶ, ἀπ ἴῃ Ἡ Ὠἰοδ ὑδ)6 Ῥτθίθσθηοθ ἴὺ Δῃ Δ] 610 
βἰδιοιηθηῦ (ΔρΡρθαυῃρ 8450 ἴῃ {6 ὈοΟΚΒ οὗ ἔζτα δηὰ Νοῃθιηνδῃ, 86 σοπιϊδύϊοηδβ οἱ ΟὨγοΙ 6168) 
τηυδῦ Ὀ6 δΔοοουη θα ΘΙ ΠΘΠΏΓΥ οἰατασίογιβιϊς. ἘΚ 611} Π50}1Ὺ ἀρῃῖοβ ὑμπαῦ ΔΗΥ͂ ὁπ6 οὗ ἴδπ686 ΒρΘοΐδὶ 
πλοτηθηίβ, ὙΠ ΘΟΠΟΣ ῬΟΡΟΪΑτὶΥ, {16 βδοογάοίο-], ον 168], ΟΥ ἐλὲ ἀππαἰϊσιὶς ομαγαοῖογ, βου ϊά ̓ 9 
ΔΡΡΙ Θά ἴο ἐμε οοἰϊδοίἑνο Ὠἰδίοσ οὶ νου 8 οὗ {1160 Βαρίὶ οσταρ ῖο ρᾶσὺ οὗ ὑΠ6 ὀδῆοῃ. “Ὃ Οομητθοῃ ἰὸ 
{πι6 οΟἸἸοοινο Ἀδρίὶορτδρὶιῖς ὈοΟκ8 οὗ Ἰιϊδίοτν, δπὰ οἰαγδοίοσιδυίς οὗ ὕβοσα, 18 Βίσ ΡΙΥ ὕ0:.6 τοῦγοδὺ 
ΟΥ 8 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ὑμ6 Ῥγορῃθῶς Υἱὸν οὗ ἴΠ6 σοῦγβα οὗ ἈἰβίοΥΥ δοοογάϊηρ ἰο {μ6 αἰνῃθ Ρῥ᾽δῃ οὗ 
Βα νδιϊοῃ ἀπο] αΐηρ 1186] ἴῃ {Π6 ανοηΐβ, ἱπδύοδα οὗ Ἡ Πἰοἢ ΔΡΡΘδΡ ᾿μαϊν 8] Ροϊηΐβ οὗ νἱονν ὑμαῦ 
βίον ὑμοιηβοῖνοβ ἴῃ {Π86 Ῥγοβοουιοη οὗ ραγϑηοίϊς, ἀϊάδοιάς οηβ, ἀμ δᾶνα ἃ ἀδβηϊΐο ἱμβιιθηοο 
οἱ δ βοἰθοίϊΐου δηὰ ἰγϑαϊμηθηῦ οἵ {6 ἔδοίβ.᾽" 

1 Βιδῖ, Οὐπιπιεπέ. οῃ ΟἌγοη., Ἐπν., Ναλ., απὰ Ἐεϊλ., Ταϊτοὰ. ῥ. υἱϊδ. 
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8 2. ΝΑΜῈ ΟΥ̓ ΟΗΝΟΝΊΟΙΕ5. ΠΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊῈ ΒΟΟΚΘ ΟΡ ΕΖΕΑ ΑΝῸ ΝΕΠΕΜΙΛΗ. 

ΟΥ τῃ6 ὕπνο τηοϑὲ ψΊάοΙῪ δοσορίοα ἀοδιρηδύϊοηβ οὗ ΟἿΣ Ὠἰβίογί δὶ ποσκ, [Π 6 ὁπ6 μοϊηὐηρ ἰο 
ἰξ8β Δ ΠΑ] ἰδὲς οπαγδοίοσ, 6 οἴμοσ ὕο {Ππ|8 το ϊατοη οὗ βυρριθηλθηῦ οὐ σομημ᾽οιΐοη ν᾽ ΠΝ οἷν 10 ΠΟΔΓΒ 

ἴο τ οἰάον ὈΟΟΚΒ οἱ Κίηβ, [6 ΓΟΥΤΔΘΓΡ γοϑίβ οὐ 186 ΗἩδῦγον μῆγσδδβθ Ὁ ΣΣ ΤΣ. Τινβ ῬΊ ΓΆΒ6, 

Ὀοΐογο ν ιοἢ, δοοογαϊηρ ἰο 1 Κίηρβ χὶν. 19, 29, χν. 7, 28, μ8 νογὰ ἽΡΌ (οτ, ΒΟΘΟΣΪΙ Πα ἴο 31}. 

τί 1, ΤΊΣ, ἽΒΌ) 18 ἴο ὕ6 Βυρρ]οα, ᾿πη68}}8 “ ονβηΐβ οἵ {1:6 ἀΔΥ, οουγβο οὗ ονειν δ᾽" (τ65. φεπίεδ 

εἰϊοτισα), πα ἔμπα ρτοδοηῖδ ΟΡ τ οῦὶς 88 ἃ “" ΒοΟΙ οὗ οιγτοηὺ δυθηΐβ,᾿" 88. ἃ “" ΟΒτοη οἷο :ἢ Μ ΒΙΟᾺ 
ὮΔ16, ποί 83 ἃ ᾿ἰΓ Γι], θα ἃ οογτθοῦ τοηαοείορς οὗ ὉΠ ὙΠ, [88 ὕδοη πγϑῆῖδ δυσγθηῦ ὈΥ ΦοΓΟΠ)Θ 

ἔουν ὑῃ6 1, δἰίη, δηᾶ ὈΥ [νυτἱνον ἴον τ6 ἀδγιηδη Ομασοι.Σ 800 ἔατ 88 (8 ἀοποπιί παι ἴοι ἴῃ (86 
αυούοα γαββασοβ οὗ {π6 Ο].} Τοβίαπιρην τοίϑτβ ἕο ἀΐνογβθ οἴμοσς ἢἰβίογ 64] νου Κβ, ἰῃ ραγιϊσαϊαν ἰὼ 
ἔδοβα οἱ γα! Ἰ8}} ΤΟΥ ΔΙ ΔηΠ8]5 οὔθ αὐοὐθα ὉΥ οὐν ΟΒτοηϊδῦ, ὑπ6 “ ὈοοΚδ οὗ {{πΠ ΟἸ γοΙΊς]6 8 
οἵ {86 Κίῃσβ οὗ [8τ86] δηᾷὰ ΔΦαάα! " (48 ἴῃ ἔβιῃ. 11. 28, νἱ. 1, χ. 2, τὴ9 Μοάο- ογβίδη ΤΟΥΑἹ ΔΉ ΑΪ8, 
ἐμ “Ὀοοῖ οἵ 186 ΟΠ γοηίοἶθβ οὗ 16 Κίηρβ οὗ λίοία δηὰ Ῥοιβία ᾽), Ὁ δρρϑασβ ἰὸ Ὀ6 8 γδίῃον 
ἰαδεβοΐτα ἀφδίρηδέίοη, ὈΥ ν᾿] σὰ οὐ ννοῦῖ δου Ὀ6 ἀἰδύϊη κα β  ο αυἱῦο ΠΘΉΘΓΔΗΥ͂ ἃ8. ὈΘ] ΟΠ σἱης 
ἴο [86 ο᾽488 οὗ δημπδ πος οσκ8 σογνογίυρ᾽ ἃ Ἰοης Βρδ66 οὗ ὑἰπη6. ἩΥ̓ΠΘΌΠ ΕΓ ὉΠ 18. δια Ῥχοοθθαβ 
ἔτοτη ὕΠ)6 Δα ΠΟΥ Ὠἰπιβο ἢ, οὐ οἶνοϑ 118 οὐὔἱρίη ἴὸ 8 Ἰδίανς (δδγίβι ΠΥ ΥΘΓΥ Ο]4, δῃᾶ δὲ 4}} δνθῃὶβ 
Ῥγδ- Μδϑογοιΐο) ἰσϑηϊἴοπ, δῦ ΔΗΥ σαΐθ, (86 ἀδηοτμϊηδιίιίΐοη Ὀτοιρηῦ ἰηΐο συττθιοῦ ὈΥ ὑπο βορῦ. 
Παραλειπόρενα (ἰἰδεγ Ῥαταὶροπιθηδι}} 8 τηοτγθ βίζι βοδηὶ ἔον 186 οπιαγδοιογίβεϊο ροβί του δηὰ 
παρογὺ οὐ ἰμ6 νοῦς 8 8 ᾿ἰβύοσιοδὶ ὈΟΟΪ,, δϑρόσί!Πγ ἔον 18 σοϊδίίοπ ἴὸ 106 δαυ! οῦ ἰδύογί αὶ 
υοοῖκβ οὗ ἰμ σλῆοῃ. Εουῦ 18 ἤδῆχθ, ψηϊοσῃ 18 ἴο Ὀ6 ἀχρἰαϊηθα, ποῦ τὶ Μονοσβ, ὈΥ διρρίε- 

τοθηία, ΥΟ} 165 ἔτγοιῃ οἴποῦ ἰδίου οδὶ ψόγκβ, Ὀαῦ, ἴῃ δοοοτάδηοθ Μὰ ὕ||6ὸ ρδιγίβεὶς ὑγδάϊ οι 1ἢ 
Ῥβουάο- Αἰ διδβίὰϑ (δυπορβὶβ ὅν. 5... ἴῃ Αἰδαπαδῖὶ ΟΡ. ἴὶ. Ῥ. 88: παραλειφθέντα πολλὰ ἐν ταὶ; 
βασιλειοαεὶς περιέχεται ἐν τούτοις), ἴῃ Φοτοιηθ ( ἢ}. αὐ Ῥαιδη: . .. “ ργαιεγηιίνδθ ἐπ Ἰύρσιηι 
ἐόντὶβ ἀϊπίοτὶς 3) δὰ Ἰβίάοσο οὗ 86 ν}}}6 (Ογίφεη, 110. νἱ. α. 1, Ρ. 4: “""ατγαϊἐρουπιεηοη 
γος αἰἰοί(μγ, χιοά ργϑίεγπιϊβοοτιιηι υοἱ τοὶ ἐγμοτιπι πὸ8 ἴσογα ροϑϑιπει,,) οὔς,), ὈΥ͂ “ οὐρἱἰοᾶ, 
οΥοΥ]οοΚαα ἴῃ 1186 Οὐδοῦ ᾿υἰβύογ! 8] τοῦ 8,᾽) βοῖβ ἔογυἢ ἴῃ 8 βύγι Κρ δ Υ 0.6 Ῥοβὶιου ἰδ κῃ 
ὉΥ ΟἿ ΔΓ ΠΟΥ 85 [Π6 Βι:ρ 0] θη το. οὗἨ ὑΠ)6 ργορξιοιϊςαὶ Ὠἰβύογίβηβ, δῃὰ ᾿δκ ἐπεγοΐοσα ἢ 6 αἰ νδηῦαρθ 
ΟΣ ἐπ ΗθΌτον ἀοποτηϊπαϊίοη οὗ στοδίος ἀθβη ἴδῃ θδββ, δ᾽ Πουρσ ἢ 1ῦ ΔΡΡΘΑΓΒ Ὠολο ον ααἱῦο ἔγοθ 
ἴγοτῃ τα βαρργθῃ ηβίοῃ ΟΣ δάαρίοι ὕο 1Π6 οοἸ]οοτῖνα σΠδγδούογίβι οβ οὗ οὐχ Πιἰβίουγ. 

Οὐτ ψΟΥΪς, ππούθου ον, !ΙΟΓΠ15, δοοογϊηρ ἰο ᾿ΐα οτἰ χί παι Ῥ]δη, 88 γγ76}} δ 1Π6 οἰάοϑῦ ἐγαάιξΐοι, 
ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 “ΌΟΟΚ οὗ 8815 ΟΥ ΒιΡΡ Θπλθιίδ, ἕο ποῦ ΟἿΪΥῪ ὑδθ οἷά παπιχογδιίοῃ οἵ ἴῃ Ὀοοὶι5 οὗ 
180 ΟΙΑ Τεβίδπιθηῦ ἴῃ ψοβθρδυβ (ο. 4. ἰ. 8), Οτείρϑη (ἴὰ Επβοῦ. 11]. Σεοϊ. νὶ. 25), δῃὰ ΨΦογοιηθ 
(Ργοίοσ. σαίεαί.), δεοοταίη ἰο σι ϊο 1}:8 σϑῆοη οοῃβίβίβ οὗ ὑσοηΐγ -ὕνο Ὀοοκβ, Ὀὰῦ δ]8δο ἐῃθ 
Ἰδίεσς οοτηραϊδίίοη πιδθ ὈΥ Φογοῖωα δῃ ἴῃ ὑπο Ταὶ νυ (Βαϑα ναίλγα, ἴοϊ. 14), οχίεπάϊηρ ἴο 
ὈΜΘΏΤΥ -ἰ ΟἿ ὈΟΟΪΟΒ, ΓΘΟΟ 868 ΟὨΪΥ̓ Οἢ6 ὈΟῸΚ οὗ ΟΠ το οἶ68; δηὰ ἰπαὺ ἰμ6 Μάβοτγα χοραγάὰθα ἰδ 
85 ἃ δίῃρ)ὁ ΟΓΚ ἰβ ονυϊἀθηῦ ἔγοιχ [8:6 ΤΟΙΊΑΓΚ δὺ ἐπθ οἷοβα οὗὨ 18 ἰοχῦ, ὑπμαὖῦ 1 ΟἼτο. χχνὶϊ, 25 
ἰοττὴβ ὑπ6 τηϊάα!6 οὗ [6 ψῃοϊθ. ΤῊΘ ρτθβοηῦ ρθῃηθγαὶ ἀϊν βίοη (ονθὴ ἴῃ ἰῃ6 τϑοθηὺ ἨΘΌΓΘΥ 
οαϊοο. 8) ̓μηΐο ὕνγο ὈΟΟΚΒ, βργί 98 ἔγομχ ὑ06 ΑἸοχαηάγίῃθ ὑσδηβιδίοσβ δηὰ Φϑγοιηθ ὑποῖν [Ὁ] ον ΘΓ, 
Δη  ΓΙΔΥ͂ ἴδΥθ ὈΘΘΏ Οσσββίοηοα οἡ ὑπο ὶν ραγὺ ὈΥ͂ ὑπ οχίϑίθποθ οὗ βοπια ρτοδῦ βοούϊοῃ οὐ ἰῃίογνδὶ 
δὺ ἰη6 ροϊηύ οὗ αἰνίβίοῃ, 1 ΟἾτοη. χχῖχ. 29 ἔ., ἴῃ ὑπ τρδ)οσ ιν οὗ οἷον Ηδρτον Μ88. Τ|ν8 
Ὀϊραγι το οὗ (80 ποῦῖς (ν ϊοὴ ονοη Μοὶ ο οὗ ϑαγά ἷϊβ πον, Ευβοῦ. ἢ. Ἐξσοὶ. ἵν. 26, δ8 ἢἷ8 1ϊϑῦ 
οἱ [86 ΒΟΙΥ͂ δοτ  ρίυτεβ ἰποϊυεβ Παραλεπορένων δύο) οαπηοῦ Ὀ6 Τοραγαρα 85 ὑηδα  18ΔῸ]6, Βἴηο6, 
δραγῦ ἔγοπι ἰ}8 δ πιοϑὲ φαυὶ Ἰθησίῃ οὗ [86 ὕνγο ρῬαγίβ, {Π6 οηὰᾷ οὗ [δ γοίμῃ οὗ αν, ου πνοὴ 
ἴῃ6 τίνοσ ἀνγ0}}8 τ στοδίοσ {] 688 [8 οἡ ἰμδὺ οὗ ΔῺΥ οὐδοῦ Κίηρ, ῥγοδοηῖϊθα 8 τηοδῦ Αὐϊίηςς 
Ῥοϊηῦ οἵ Ῥδ188 διὰ αἰν βίο. 

ΤΊ ΔΘ ΠΥ οὗ ὑπ 6 οἷοθο οὗ {Π6 βϑοοηὰ Ὀοοῖκ, οἰ. χχχυΐ. 22 ἴ., νυ ὑἢ 6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ (ἢ 
ὈοΟΚ οὗ ΕΖγδ, θβρϑοῖδ!Υ 88 [6 ῬϑββΆρ8 ῃγοβϑθηίβ ΠῸ ὑγὶ} Υ βα βίου συ οἷ086 ἔοΣ ΟΣ ᾿ΟΥΚ, γϑῖβοδ 
106 οχροσίδείοη ἐπδὺ βοπμὸ οοηηροίίοη οχἰϑὶβ Ὀούν θοη ἰὺ δηὰ 1ὴ6 Ἰαϊῦου Ὀοοκ. [Ιῃ ἔβνοῦν οὗ τ 18 
ἰβ ἐδτί ποὺ (86 οἰοβο δἰ οὗ [})}0 βίγ]6 οὗ δδοῖ), 86 Ἰπηοᾶδ οὗ αποϊίηρ {86 Ἰαῦγ Θομησηοῦ ἰο Ὀοίδ, 

1 Ζοτοτηθἶῖβ Ῥγοίορσ. ραϊεαί. : Σίδγε δια)απιΐπι, ἴ.6. τενῦδα αἴεγαπι, φυοα εἰρη οαπίϊυϑδ οὨχοηέσου ἰο 8 
ἀἰτνὶπδο Εἰκέοσίδο ροδδιπιμδ αρρεῖϊϊατε, χιιὶ ἐδεν αριιὰ ποε Ῥαγαϊἑροπιέποπ Ῥγίπιιδ εἰ δεσμιπάτι ἱπδογ δέξαι. 

3 ΤῊΘ Ὑ80]60 Ρϑδεβδζὸ (Ο»». εὐ. Ῥαίίανε. ἑ. ἱ, Ῥ. 279) τὰμιβ ἴδ : Ῥαγαϊίροπιεηον ἰΐδεν, ἱ.6. ἐηδίγιρηιεη 
φείεγί8 ορίίοπιο, ἰαπέμϑ εἰ ἰαἰἐδ ἐδ, ἱιῶ αὔδσυς ἰἰο, εἰ χιὶδ δοϊοπείατα δογτρίμγαγαιπι δἰδὶ νοϊιενὶξ ΟΥ̓ΤΟΘαΤΕ, 86 

ἐρειηι ὑγγιάξαξ ; »ῈΡ δἰηρεία σεΐρρε ποπιΐπα 7μυποίιναϑσιιε νεγδογαπι εἰ »γαίενιπίδοα ὑη, Πεσωηι ζδγὶ ἐα» 
σεηΐς ἀἐδίογζα; εἰ ἱππιιεγαδίϊεε εαρίἰοαπζιν ἐναηρεῖζὶ χμαείίοηεε. 



6 ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟἨΠΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

45. Ὑ6]] 48 {86 ἀοοϊαρα ῥγοΐεγθποο οὗ Ὀοΐῃ ἴογ σϑηθδιορίςδ) γορίβίοσβ, βίδιβοῖοαὶ 1:5, δηὰ πιϊπαϊο 
Ποβοσιρύϊομβ οὗ δοίβ οὗ σεϊϊρίοη, ἰῃ τ ἰσ αἰδὸ {μ6 β8πιθ ἔοσιμιθθ ἀγο ποῦ βοϊἀοιη νιβδ (866 
᾿ἰθηδγκ). 448 ΠΟ 8ῖ}8}} ραγί οἵ ἔπι656 Ἰάϊοπ)β θδ]οηρ α8βο ἴο [π6 Ὀοοῖ οὗ ΝοΒοπλΐδ}, {μ6 ΠΥρου Θβὶβ 
ἰδ παίυγαὶ, ὑπαὺ ὑμ6 ἔθσθθ θοοκβ, Ἔνεη ἰξ ργοςθθάϊηρ ἔγοιαι αἰ ἤθγθηῦ δῦ ΠοΓΒ, πᾶν α Ὀθθα βυδ]θοίοα 
ἴο ἃ ΘΟ ΓΟ ΒΙΟΏ ὈΥ̓͂ ἃ ἰδίου ψγὶοσ. ΤὨϊΒ Πυρούμοϑὶβ 18 τῇοσα ργο 8 0 ]6 δὴ Ὀοΐ {86 
ΟἴΠΟΡ δἰὐθιηρίβ ἴο βοῖνθ ὑπ6 Ῥγοῦίβθιη, πδίιθὶγ, ὑμαῦ οἰ ὙΠ ὸγ ΟἸ σοι οθ8 δηὰ Εζγα (Μουθγε), οὗ 
ΟἈἨτγοπίο οβ, Εζγα, δὰ Νϑβθτΐλ (Ζαηζ, ἔπν., Βορίδ., Ὀ.Ππι.. θανίάβοη, οἴο.), οΥἰμίηδ ΠΥ ἰοστηθιὶ 
ἃ Εἰ πρ]6 ψΟΥΚ Ῥτοσθααϊηρ ἔγοτῃ οὔΘ διιύθου. ᾿Εου ἴῃ Βυ ἢ ὉΠ οὗ οτἱρίη οὗ 1Π6 ἴῃ γοο ἬἩοΓΚΒ, 
{πο ὶγ δρραγαίϊοη Ὀθΐοσθ ὕ86 οἷοβα οὗ ὑ86 σδποη ἰῃ 0 ὑπ Γ66 οὗ (ἴῃ ολ86 οὗ Εἔσγα δηὰ Ν βϑηγλίδῃ ανίωρ 
ΟΥ̓Δ} ξοτπηθα οη6 ΜΌΣΚ) ἰηΐο ὕνο ὈοΟΐκΒ Σοιηδὶηβ ρυτ ν᾽ ἱποχρ Δ Ὁ]6. ΤῊΘ δαῦθον οὗ δυο 
βοραγδίίοῃ ψολ] ὰ ἢᾶνθ Ὠ8α η0 τἰϊομδὶ στουηά ἴογ τοδί πίιιρ 2 ΟἸγοη. Χχχυ!. 22, 28 δὐ {6 βδιηθ 
{ἰπ|6 88 6 οἷοβα οὗ ὑμ6 ἥσεῦ δῃὰ {Π6 ορϑιηΐης οὗ {86 βεοοηὰ ρασί. Τῇ ἀοῦθ] ρἷδοα οὗ {μ|686 
ΨΟΙΒΟΒ ἰ6λβ τ οἢ ΓΑΔ ὕο ἃ δοιμοῺ Γοαδοίοῦ οὗ [6 ὑνο τί ημ8 (πὴ ἴ0 δὴ ἰάἀθηΐΥ οὗ 
δ! Πογ. ΤΏ ΤῊ Δ] ΟΣ ΕΥ̓͂ 180 οὗ [86 ΔΙΓεΔαΥ -Ἰ ηὐοηρα σοϊηπιοι ἰα]ΟΠπ18, δη ἃ οὐδ ον αὐιΑ] 168, ΤῸ 
ΒΒ] οἰ ΘΗ ΟῪ ἀχρ) αἰ ποᾶ ὈΥ {86 Ὠγροίοβῖθ, ὑπαῦ 10 Ῥγοβθηῦ ὙΘΓΥ͂ ΒοϊηορθηθουῦΒ ἔογπι οὗ ἐπθ ὕνο, 
Οὗ αὖ πιοβῦ ῃγοα ὈΐθοαΒ, ἃνῖ868 ῬΑΥΟΥ ἔγοπι Ὠανίης ργοοοοαρα ἔτοπι ἰἢ6 ΒΔ6 οΟἶΓΟ]6 οὗ Ββδοουάοίαὶ 
δηά 1,ον 68] νίοννβ, θη οΑ ΟΌ ΓΒ, Δ ἸΘΑΓΏΘα ΓΟΒΘΆΓΟΙΟΒ, 8Π6 ὈΔΙΟΪΥ ἔγοτῃ Πανὶηρ ρῸΠ6 ὑῃτοιυρἢ 
188 δηὰβ οὗ (ἢ βαια τϑαδοίοσ. πὰ δνϑὴ ἰΐ οὔδ δυῦθποῦ οὗ (09 0 ΟΥ ὑπτθο ἡ ου 8 πιαδὺ Ὀ6 
δίδττηρά, Πόσα οδῃ Ὀ6 88 11{0}0 ἀουύ οὗ {Π6 ἔδοῦ, {πα΄ ἢ6 οοηοοῖγθα ΟΠ γομΐΉ168. 88 8η ἱπάθρθῃ- 
ἀρηὺ δπὰ βαρασγαίθ ψΟυΚ, 88 οὗ {Π6 ἱπάδροηάθῃςθ δηὰ οτἱὶρὶ δ] ἀἰδυϊποΐηοββ οὗ ὑπ6 ὈΟΟΚΒ οὗ Εζγα 
δηὰ Νεοδοιηΐδῃ, ψ ἩοὮ ἀγα ΟἰΘΑΥΙΥ Βοραγαίθα ἔσγοιῃ οὔθ δηοίμου ἴῃ ἰδο Ηθῦτον ὑοχὺ ΟΥ̓ [9 Ὠ6 
Βα ρογβοσιριίοα, Νϑὶ. ἱ. 1. Οορ. ὃ 8. [ΤΒΘΓΘ Ββθθιῃβ ὕο ὍΘ ΠΟ Γθαβϑοὴ ΨΠΥ͂ ΟὯΘ ΔΌΪΠΟΓ ΤΩΔῪ ποῖ 
οοπίϊηαο ἴδ6 ψοτὶκς οὗ δῃοίμον οὰ {86 Βδῃγ6 Ὀ]δὴ δηὰ ἴῃ ἃ δ᾽ 1] ὰν Β[0]6.---, α, Μ.] 

επιατκ.--- ΟΝ [86 πυπιοσοῦβ σοσῦα] ροϊηΐβ οὗἨ Ἴοουίδοῦ ποἰϊοοα Ὀγ Ῥάᾶγοδυ, 7ηϑἐἸμἰο ἰη ον. 
Ρν. Τ. ν. 419,1 Ὀεύνθοῃ ΟἸγοηΐοοβ δηᾶ Εζγδ, δρρΙ Υἱῷ δἰ8ὸ ἰῃ ργοδαῦὺ ρμαγῦὺ ἰο {π6 Ὀοοὶ οἵ 
Νοδδηχίδῃ, βοοὸ Μοόνογβ, Κγίί. ζ)ηιονβιολησον, Ὁ. 17 ἢ Ηδνογηΐοῖκ, Εἴη, 11. 1. 269 ἢ. δυὰ 
Θερϑοΐα!]γ Βογίμϑαι, Κμγζφοῦ. ὁχοσ. Παπαν., ΕΌ]οΣῦ. Ὁ. χῖχ. ὅ. ὙΠ6 Ἰαύζος σϑοουπίβ: α. 8 
πυθΠΌΕΣ οὗ 1ἰκ6 σταπηπιδίϊοδ] ἱπβοοῦοηΒ δηα οοηβίγαοιΟηΒ, ὨϑπΊοΪγ, 1. ΤΊΙ6 βιοσὺ ΨΑΥ οὗ βιῦὺ- 
ογαϊπαύίηρ τοϊδεϊνο οἰδιιβοβ ὈΥ ρἰδοίηρ ὑπο δέζοσ 8 οοπδιγιοὺ βιδίβ (1 ΟἼσοη. χχῖχ. ὃ ; 2 Οἤτομ. 

χχχὶ. 19: ΕΖτὰ ἱ. δ: Νβϑῆ. υἱῖϊ. 10); 2. ΤῊΘ 86 οἵ 6 ἰηβηϊ να ψ 0} δ (ο ΟΧΡΓΘΒΒ τηῦδὺ ΟΥ 

Β[}8}} (1 ΟἸιγοη. ν. 1, ἰχ. 28, χἣἱ, 4, χυ. 2, οἷς. ; 2 ΟἾγοη. 1ΐ. 8, νἹἷ, 18, χ]. 22, οἷς, ; Εζτγα ἵν. 8, 

χ. 12: Νὴ. νι. 18): 8. ΤὴΘ ΘΧ σοι Υ ἐγοααθηῦ 86 οὗ {Π6 ῬΤΘΡ. ᾽Ὰ ῬΑΡΟΥ Ὀοίοτο {πΠ6 οὐ]θοῦ 
ἃ8 ποία ασοιιϑαίἰυϊ, ῬΑΥΟῪ ἴον δ δοοῖιβ. ἴῃ σοηυϊ ηπδίίοι (1 Οἤτοῦ. χχνη!. 1 ; 2 ΟΒτοη. χχνὶ. 14, 

χχυ δ, 15, χχχ, 8: Νοὶ!. ἰχ. 82), ΘΒ ρ οἶδ! ν Ὀθΐοτο δ... ἴο ἱποϊυᾶα 411 ἴπ ΘΠ ππογαιοπβ ([ Οὕσγοη. 
ΧΙ. 1... 2 Οἤγοη. τ. 12; Εζτγα ἱ. ὅ, νἱϊ. 28; Νεῖ. χὶ. 2), δἴζοσ 86 ῥσθρ. ἽΨ, Ὁ ΠΘσΘ ἴῃ ἰοστη 

τιϑαρο (6 ψοτγά βυδογαϊπαίθ ἰὸ {{18 1ο]ον θα ἱπιπιοάϊδίοϊν (1 Οἤσοι. χχυῖ!. 7, 20: 2 ΟἼτγοη. 
χὶν. 12, χνὶ. 12, 14, χυῖϊ. 12, οἷο. ; Εζγα 111. 18. ἰχ. 4, θ. χ. 14) Ὀοίογο {Π6 δάνογιδὶ ἱπῆη. 

ΠΞῚΠ (2 ΟἸγου. χὶ. 12, χνΐ. 8; Νβῇ. νυ. 18); 4. Τὴ8. δρυπάδηῦ υ86 οὗ ῥγθροβι υΐοπβ ἱπ ζϑηθγαὶ, 

ἴογ Ὁχϑιηρῖα, ἱ ἴῃ Βοἢ ῬΏΓΑΒΟΒ 88 2) Ἵ}, Νϑῆ, 11], 26; ὈΝΠΒΒ, 2 Οἤγοῃ. χχίχ. 80; Ὁ). Νει. 

ἶχ. 19: δ. Το γμδοὶπρ οὗ [80 Δυιίοῖα Ὀθίοτθ 8 Ὑ8γῸ ἴογ 189 Ῥτοῆ. τοϊαὶ. (1 Ομγοῃ. χχνΐ. 28, 
χχίχ. 8, 17: 2 Οἤτοῃ. χχίχ. 86. χχχὶν. 82: ἔζγα υ"]ῖ. 25, χ. 14. 17; Νεὰ. ἰχ. 88). Μογεουοσ, 
Βατίδοδα αἰπιβειῇ 8 ΟὈ]μοά ἴο Ἀεκπον δ μα Ν.211} βορατὰ ἰο ἐβαξδ, οοπβίγαοιίοιβ, ἰδ “ {ΠῸΥ 
ΟΘΟΌΓ ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΪΥ αἶδο ἱπ οὐμοσ Ὀοοὶ8 οἵ ἐς ΟἸὰ Ταβίδιηοηῦ, ἜΒΡ ΘΟ Δ]}Υ {116 Ἰδαῖον." Τ|ιδὺ {ΠῸῪ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 Ἰαἰιὶ ἴο ὕΠ6 δοοουηῦ οὗ {π6 1άἀΐοπι οὗ Οῃ6 βίη] δαΐμοσ οὗ {Π6 ῬοΟΚΒ σοτηραγρά, ν}}} Ὀ6 
10:6 1688 αν ἀθηῦ, Ὀθεδυβθ βοῖηθ οὗ {686 σομβγ ΟΠ] ΟΠΒ, ἃ8 ὑδ6 αυοϊοαὰ Ῥδββαροθ βῆον,, ὁσοὺΣ ποῖ 
ἸΏΟΓΘ ἰἤδϑη ΟΠΟ6 ἴῃ 8ΠΥ͂ ΟΩ6 οὗὨ {μ686 τὶ ηρΒ, ἀμ ὑμογθέοσγα ὈΥ̓͂ ΠΟ τῇ θδῃ8 ὑδ]οηρ ἴο ἐμ8 ῥγὸ- 
τηϊηθηῦ ΟΠδΥΔού ΙΒ 1.5 οὗ ὑμοὶγ βίγ]6. 

ὃ. Οη {Π|6 ΘΟΠΊΓΣΑΓΥ, δἰηρὶα ῬὮΓΑΒΟΘ χυοίοα ὉΥ͂ πἷπι, ΟΥ δίαπαϊηρ οοπβίγαοίίΐομβ οὗ οογίδίῃ 
ΌΓΩΒ, Ῥοϊηῦ ΒοΙηΘ ἢδΔὺ ΤΏΟΓΘ ἀοβη εν ἴο Ἰάοπι οἔὗ δα ΒΟΥΕΒΙΡ. ΤῊμΒ (86 σοπδβίσιοιοη 
ΓΙΝΠ Ρ, 2. ΟΒτοη. χίϊ, 9; Εσγϑ ἢ. 8, ἰχ. 1, 2, 11; Νοβ. ἰχ. 80, χ. 29 (δοῖωρ. αἶβὸ 

ΓΑγΊΜΠ ὩΡΌ, ΕΖτΙὰ ἰχ. 7; “ΝΠ δ νν, 2 Οἤγοη. χυ. ὅ; “ΝΠ 3), 2 ΟΒγοῃ. χχχὶϊ. 18, 17, εἱς.) 

Ὁ ὕ3Π, 1 ὉΒγου. χχίχ. 18: ̓  Οἴγου. χίϊ. 14, χῖχ. 8, χχ. 89, Χχχ, 19; στα Υἱῖ. 10; Γ3 ἴῃ 

: φυοά Ῥεουϊίατε ἐδὲ ἱη, αἰοίίοπε υἰγΐμδοιυδ ἰἰδγὶ ΟἈλτοπίοογιπι, ἰὰ εἰΐαπι ἐπ, αἰοίίοτα {ἰδνὶ, σιΐ Ἐενα 
(γἰδε ων αὐοίοτὶ φαδαιις ποτηεη Ὁγα 8εὲ 7ετί, απἱπιαάνεγί ιν, σιαίξηιδ ἰίπσυα Ἡεδτναῖοα οοπδογίρίι οί. 



ΙἹΝΤΕΟΌΟΟΤΙΟΝ. 7 

ΒΕΥΘΓΔΙ ΟΥΠΘΙ ΘΟΙΒΙΓΙΟΌΪΟΙΙΒ; 22, ν᾽ ἴ0 ΟΠῈΣ γθεὶῦ δὖ ὑ[)6 ἐθπιρῖθ," 1 ΟἸτοη. χχίχ. ὅ, 6, 9, 

14, 17; 2 Οἤγοι. χνὶϊ. 16; στα ἱ. ὃ, 11. 68, {{]. δ δ΄. ΣΝ. χί, 2: τᾳ3, 2 Οἤγοη, χίν. 18, χανὶ!, 14; 
Ἐσζτα ἰσχ. 7. Νϑῇ. 1]. 86. 3, 1 ΟὨτγοη. χὶϊ 18, χχί. 1]: 2 Οἤτοη. Χχίχ. 16; στα υἱῖ. 80: 

ΠῚ ΓΞ Προ (οΥ σον ἃ "Ὦ), 1 Οσ!ιγοη. χχὶν. 4, χχνυΐ. 30. Εσγα ἰἰϊ. 6, νυἱ. 22), Νοῖ. 

χ. 834, χί. 22), εἴο. Υοῦ 41} δἰνθβα Ῥ ΓΆΒο8. ΟΟσὰγ ποῦ Θχοϊ δι γε] Υ 1ῃ ον ὈΟΟΚΒ, Ὀαὺ δἰελεϊϑμ δ ν 
ἘΠΕ κϑλ (32. ἴυγ ΧΑ ΡΪο, ἴω Φυαάμ ν. 2, 9: ΓΉΧΝΕ 1} ΒΟ ΟΓᾺ] ΘΟΙΒΙΓΟΙ]ΟΏΒ 8180, 2 Κιίυρβ 

αν !. 85, δινιὰ οἴϊθη ἱμ ΕΖεκ. : ; ΠΣ αἶδο ἴῃ Ἐδίδοῦ δὐὰ ̓ Ραπϊοὶ: δ3 ἐῆογα δἷβο, δῃά ἰῃ τον. 

δηά “ώοῦ, οἰς.). Αοιυμὶ Ἰάϊοιοα οὗ τῃ8 ὈοΟΚα οἵ ΟσἸιγοη., ΕΖγϑ, δὰ Νοῆ., ἔσουλ τ δΙοἢ {Πρὶν 

ἀεοτίνδιί οη ἔγυπι ΟὯΘ ΔΓ ΠΟΥ ΠΊΑΥ δ6θπν ἴοὸ {0} }οΟν", ἈΓΘ ἡτο δὴν ΟΠΪΥ͂ ΒυΟἢ ῬὮΓΑΒΟΒ 8ἃ8 ΤΩ, ὑν, 

2 (ἤγσοη. χχχ. 10, χχχν. 10: Νβῆ. νὴ]. 7, ἰχ. δὶ χῖῖ, 11; ΠΥΠ, 1 Οἤγου. χνὶ. 27: Νϑῇ. ΠῚ 10 ; 

Ἐζτα νὶ. 16; Ἵ53, “᾿ μαδῖν," 1 Οἤτου. χχυῆ!. 17; Εζτα ἱ. 10, νἱῖ!. 27; ρίποῦ Ἵν. 2 ΟἼγοη. 

χχνΐ. 15; ΕΖζγὰ ἢΪ. 18 (ςοπιρ. {86 οἴμον οομπβέγιμοιίομβ ψ ἢ ᾧ ἽΨ ἴῃ 2 Οξτοη. χυΐ, 14, χχνὶ. 8, 

Χχχνΐ. 16, εἰ.) ὈΣΌΓΙΘ ἴθ {6 ῥἱαγ., 5. Οἴγοι. χαχ. 22; Κοῖ, ἰχ. 8; οι ρ. Εζτα χ, 1; ΓΕ, 

οὗ ἀϊν]βίοπβ οὗ {86 1,εν!ῖρβ, 2 Οἤτοη. χχχυῦ. ὃ ; ἔζγα νἱ. 18. Τὸ {Π|8 τῆν Ὅ6 ἀρὰ βιοῖ ρἤγαβοβ 
ἃπα ἔογπη 8 τοδί! Οἡ Π6 ῬΓΙΘΒΙΪΥ ἀπὰ Ἰόμδὶ Ιάθᾶ8 αηᾶ ἔβοίβ οὗ {ΠἸοβα ῬΟΟΪΒ, 88 ΒΡ 23, ΘΙ ἸΩΣ 
1 Οἤγοη. χχἰδ, 81: 2 ΟἸιγοη. χχχυ. 13, χχχ. 16; Εζγα 1. 4: Νϑῆ. σἱ. 18. (υδΐβ ῬΏγαβα ἴθ 
ῬΘΟῦΪΔΣ ὕο οὖν ἐοοκὶ, 16 [16 ΒΥΠΟΠΥ ΠΊΟΙΙΒ ΠΡΞ 21,33 ΟὐσὺΓΒ οἔΐθῃ ἴῃ {π6 οἸἀογ νΥἹ]ηρ8): 

πὴ πὸ ῥϑγη ὙΠ, 1 ΟἼγοη. χνὶ. 4, χχὶ!, 80, χχν. 8, εἰς. ; ΕΖγα ἢ. 11: πκονν 86. 186 Ἰαγρίσαὶ 

ἜΘΑ σθγθη τύ πῦ, δηὰ “ἴον Ηδ [8 φοοά, ἴον ΠΠῚ8 στο οπάυσοιἢ ἴον ουοσ, 1 Οἤγσοη. χυὶ. 84, 41 : 

2 ΟἸγοη. υ. 18; ΕΖγδ 111, 11; ποῦ 1688 {6 βίδηαϊης ρξσα568 ἴῃ ἀθβοῦ οἷἱπρ δδυϊνα]β, ΠΠΌΘΞ 

(1 ΘΟ γοη. χίΐ 40, χχίχ. 9, 17: 2 Οἤγοη. χυ. 15, χχ. 27, χχῖχ. 80, 86, χχχὶ. 28, 26. Εἔσγα ̓ϊ. 12) 
δὰ Ὑ πον ᾳ Οβιου. χχν. 2,06: 2 Οἴιγον. ΧΧΙΙΙ. 18, χχὶχ. 27; Ἐζγδ 1ἰὶ. 10); Ἰαβῦγ, {80 

ΟΠ οἷα] πϑπιοβ οὗ οογίδϊη ἰθιαρὶθ Πιἰ Πἰβίοσβ ἈΠ δϑογοα πιυβί οἶδ ἕο ΟὨΪΥ ἴῃ οὖν ὈοοΐκΒ, 

ΘΡῬΘΟΙΑΙΥ Ὁ)» ὈΥ Ὁ 125 δηθὰ ὈΥΗΟν. ΙΓ ννὸ δὰ ἴὸ {Πποβὸ σοϊησθος Ῥγορογίίθβ, οχίθηαϊης 

ουϑη ἴο ᾿ἰὑογαὶ αὐγδοϊλομν ἴῃ οχργοββίοῃ, [δο Ῥτγθέσγεποθ ἴῃ {8686 ΓΘ τὶ ἴῃ ρΒ ἴον ρεοῃοδιορίοβ 
δηὰ Ἰἰε οὗ οἰἴὔοοτβ δηὰ {Π6 κὸ (οορ. 1 ΟὨτοη. 1.--ἶχ. ; Εζγα 11}... Υἱἱ, 1-ὦὸ, σ"]].. χ. 20 ΕΣ, ; Νοῇ. 
νἱ!]. 6 Η., χ. 1 α΄, χὶ., χίὶ.). 88 τ }} δ ὑ6 στεδῦ Ῥγοπιΐμβοισθ οὗ {Π6 ὑθσῃρ] πηυβίοδηβ δπὰ Ῥοσίοτβ 
88. δὴ ἰπβίτπτοιν τηθη]οηθὰ τυ ρδου αν ἰπογοεῦ (1 Οἴτοη. νἱ. 16 .. 1χ. 1{ ., χν. 16 ΕἾ, 
χνυὶ. 4 ΠἾ,, χχ ϊὶ. δ, χχν. 1 ΗἿ,., χχνὶ. 12 ἢ, : 2 (ἤγοι. ν᾿. 12 δ. νἱ!. 14 ., χχιὶ. 1δ 8΄., χχχὶ. 11 ΗΗ΄., 
χχχῖν. 12 ἢ, χχχυ. 15; ΕΖγα 1]. 42. 70. 11. 10 ἔι, νἱὶ. 7, χ. 24. Νρῆ. νἱῖ. 1. 48, χ, 29, χὶ. 17 δ΄, 
ΧΙ. 24 ., χὶ!, δ), ὕθογα στόῦθ ὉΡ ἃ σογίδιι Ῥγο Δ} ΠΥ. ἕο τἢ6 ρτοβυτϊηρίίοη οὗ ομθ δυΐδον ἴοῦ 
0. ἴπγοα ψτιηρθ ᾽ν αὐυθϑίίοη. Βαὺ ὑπὶβ8. Ῥγεβυτηρίίΐοῃ οδηῃοῦ Ὀ6 γορδγθα 88 “ δίομοί μοῦ 
Θδ δ ὉΠ ΙΒῃ66 "ἢ δηα “ὁ ΓᾺ}Ὺ «ἰοηχοπβίγαϊοι " (δογί!θϑι, Ρ. χχ). Τῇθ μτοδῦ τ] υ Υ οὗ ἐδμθ 
ουϊποίάοηςοβ δ ἀιπορθα ἃγὸ 80 Π ΘΕ] ΘΧρ] δἰ πρα ΟΥ̓ Βα ρροβίῃρ 8 οἰυγα! Υ οὗ δυῦθοσβ, πϑδυὶν οὗ 
{πῸ βαπιθ ἀδίθ, ἱπβρίγοα ὉΥ δ {κὸ 1] ον  οο- βδοθγάοιαὶ ἰηθοτοβὲ δὰ ἱπηρυ]βθ, ἀγα ίηρ ἴσοι 186 
Ἐκ βουγορβ, οὗ τἤομ ὕδο ]αϑῦ, ἰη ογάον ἰο ργοάυςδ ἃ ὑπ᾿ ΐογα δ ἴοη οὗ ὑ8686 δἰ πλῖ]ν Ὠἰδβυογί σαὶ 

ὍΓΟΓΚΒ, δα δι 6 δἷ8 ὕνγο ργθάθοθββοῦβ ἴο ἃ δοπλοπ Γουδίοη. ΟΡ. οὐ [6 οὐδοῦ Βαπάᾶ, Καὶ] 
(Οὐμηππιρηί. ὑ. 18 8..), στο, ΒΟΊΜΟΥΘΙ, ΘΟΥΔΙ ΠΥ ἀογίνοβ δῦ ἰοδδὺ ὑτψο οὗ ὑπ6 ψόγκβ ἰη αποϑίϊοη, 
ΟΒτγοηΐοϊοα δηὰ Εσγα, ἴγοτη οὔθ διιῦθου  δηδ, οὔ ἴδ6 οὐδοῦ μδπά, ΒΙοῖς, ἘΕἰπίεϊί. ἕν Α. 1'. 
(24 6110. 8 171, ». 404), ψῇο, ὀοτηηῦ Ὥδᾶγοσ ὑῃ6 ὑσιςῃ, οἰδίτηβ αἰδβυϊποῦ Δα Ποῦβ ἴοσ ὑΠ6 ΓΘ 
ὈοΟΐΒ8, Ὀυΐ τοσαγάβ ὑΠ6 Δαΐθον οὗ ΟὨ ΤΟΙ ο]68 88 ὑΠ6 ἰαβὺ συγ ἴοσ δὰ ὑπ γοάδοίον οἵ [6 ὈοΟΚ8 οὗ 
Εζτα δᾶ Νοποιδη, Τὴ αυοβύοη ποῦ ἱπιτηοα! δέον δή θο ἢ ΟἿὟ ῬτοΌ]οῦν, ποῖον (ῃ6 ὈοΟΚ8 
οὗ Εζτα δηὰ Νοιθπιῖδῃ ἃ ἴο Ὀ6 γοραγ θ 88 ζοσταϊῃς οΥ ρΊ 4} μα ψογὶς, οὐ 88 ἰηάδορθηάθοῦ 
Ρτγοἀαοίίοηβ οὗ αἰτοῦ δυίῃοταβ, Ψ1}1 θαν ἴο Ὀ6 ἱποίἀοπ δ! ν᾽ ἰγθαιθα ἴῃ {86 (Ο]] οὶ; ἱμνοβυ μα- 
«Ἰοη οοηοοτηΐῃς (ἢ6 Δα ΠΟΥ οὗ οὐσ Ὀοοὶς δῃηὰ (6 {ἰπη6 οὗ 1[8 ΘοΙηροβι θη. 

[186 ἀγρυσωθηίβ ἔσο ἰδ ΔΌΟΥΘ ὑῃμθηοιηθὴδ ἴοῦ ἃ τοἀδοιίίοῃ οὗ ἴῃοβα ὈΟΟΚΒ ΔΘ Ὡοὺ ὁ0η- 
Υἱποίηρ. ΑΔ δυΐδποῦ σης ἴθ [86 Ἰαηρύδοθ οὗ ἰΠ6 ΡῬΘΟΡΙΘ6, δβρϑοίδ ῦ πὰ ὑπὸ Εἰδβὺ, ψ1}} δ 
Δα χϑροδὺ (δ6 οὐτγοηῦ ῥ σαβοβ οὗ [νἷ8 ἀδΥ. Τῇ σίβα οὗ ΠΟῪ ὨΔΌΪ(8, ΟὈ͵]θοίβ, δῃὰ δοίβ ψὶ}} 
ἀοηδηὰ Π6ᾺῪ ΜΟΣὰβ δηαὰ σοηβίγυοιϊ 8 ἴοσ (μοῖνγ δχργοββίοη. ΤΉρβο ὑπτ|Ὃο ΟἰΓΟΟΙηΒίΆΠΟΟΒ. ΔΙΘ 
ὩΘΑΓΙΥ͂ δυϊδηοϊοπὺ ἴο δοοουῃὺ ἔοσ 81} ὑῃ6 αἰ νογβ (68 δὰ ἰἀθης 1658 ἐμαῦ ἤᾶγνθ Ὀδοη ποἰοῆ, πὶϊπουῦὶ 
Βανί ρ᾽ Γοοοιγβα ἴο {86 Πγροίοϑἰ8 οὗ οῃθ δυῖμοῦ οὐ ὁΠ6 γράδοῦοσ. Α ἔδπ} δῖ ν τὶ [86 γγθ- 
Υἱοῖβ δυΐδοτϑ οὗ ὑπ6 ΟἹὰ Τεοβίαιηθην νν}}} ῬγΟΔΌΪΥ͂ Ὀδίαποα {86 δοοουηῦ.---Φ. α. Μ.] 



8 ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙ ΕΞ. 

8 8. ΑὙΤΗΟΒ, ΑΝῸ ΤΙΜῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

ΑΒ ΟἸἩτομίοϊοϑ αὖ 108 οἶσβα πηθητίοηβ ἔπ οαϊοῦ οὗ ΟΥτὰβ ροστηϊ ἰἰηρ [86 τοΐαγη οὗ {86 δον 
ἔτοπι 089 ΒΑΡΥ]ΟΙΪΒ οχῖο (2 ΟἸγομ. χχχνὶ. 22 1.), δπὰ ἴῃ 1 ΟἼγοη. ἰϊϊ. 19--24. 10 Ἰγδσθβ (86 
ἀεβοοπάδηΐϊθ οὗ Ζογυ Δ Ό6] ὑπγουρη εἰσ ροπογαϊοηϑ (866 [86 Θχροβιθοῃ οἵ {6 ῥβαββᾶρο διὰ 
Ἰὲοπιασὶς δῦ 186 δηἀ οὗ ἔπ βϑοξίοῃ), ἰὃ οδῃποῦ ἤδνθ Ὀθθῃ σομηροβϑά, οΓ δὖ ἰοδδϑῦ μαῦ ἴῃ 118 ργθβθηῦ 
ἔοττα, Ὀοΐοσγα {π6 ἐΐπη6 οἵ Ζογυραθαὶ, ΟἹ ἔογῦ 8 Θοῃβι ἀ6γὉ]6 ἰἶπηθ αἴτος Εζγα. ΑΥ0 δὴ δυοσαρο 
οὗ τὨϊτ γοδγβ ἴογ δδοὺ οὐ {6 σαπογαίίουβ δέξο Ζογα Δ Ὀοὶ, ὑμ6 Ἰαβῦ, δοπαίβίϊηρ οὗ ὕθ 6 δβϑνεὶ 

δοηβ οἵ ΕἸΪοδμαΐ, πιυβὺ Ὀ6 Βα ρροβοά ἰο Βουγίβῃ δὔϑεσ (88. γεᾶγ 880 Β.5σ. ΤῺ Ιδδὺ ἀθοδὰθ οὗ 186 

Ραγβίδῃ ΟΒΆΣΌΒΥ, ᾿ξ ποῦ {μ86 θορίπηΐηρ οὗ [μ6 αἀτοοΐδῃ ρεσίοα, ἰβ, τηόγθουογ, ᾿μαϊσαίθα ὈΥ ΒΟΥ ΓΑ] 

Οἰμοῦ οἰγουτηβίδῃςοβ, δι ἢ Ρ ὙΥΒΙΟἢ τὸ ἐδ 10] ον :--α 
α. Τα οοπιρυΐϊαίίοι οι ρίογοά ἴῃ 1 ΟΒτγοη. χχὶχ 7 (ἴπ ὑμ6 Εἰβίοσυ οὗ θεν ἃ) ὈΥ Ῥαυῖκβ, 

ὈΣΘΎΤΝ, 8 Ῥεγβίδῃ ρο]ὰ οοΐῃ, ὁσουγγίηρ δ]βὸ ἴῃ (6 ὈοΟΐ5 οὗ Εζγα δὰ Νεβοιηίδῃ, --ἰ δῦ, ὙΠ. μον 

ἤχει βἰδιηροά ὑπᾶον Ὠασγίυβ Η γβίδβρίβ οὕ ποῦ, τοῖογβ ἐπ ὑΐτηδ οἵ {μ6 δοτηροδβί(ἰοῃ οὗ 186 ψουὶς ἴο 
16 Ῥεγβίδῃ ΒΥ ΟΥΟΡ {1Π|80 6 8, ΟΥ ΟΥ̓ΘῚ ΒΟΙΩΘ ὕϊπλ6 δίψος ἴ0:} 

ὃ. ΤῊΘ Ὡδπ8 ΓΤ3, ὁ85016, ᾿Πκοσβο ἱπαϊσαυϊηρ, 186 Ῥογοίδῃη Ρετοᾶ, ἀοδὶ χαδύοβ [89 ὑθῖωρ]θ 88 

8 τηλρηῖβοοηῦ δυϊ]αϊηρ (1 ΟὨτοη. χχῖχ. 1, 19),---ἃ ἕδστη ΟὨ]Υ͂ οσσυτγτίηρ ο΄ Βο 6 ΓΘ ἴῃ [ἢ 6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ Ἐβίμος δῃὰ Νειβθηνδῃ, το ὑἤθτα ἀοαὶρηδῦθθ οἰ μοῦ ὑἢ6 ραϊδοθ οὗ ἔμ Ῥογβίδῃ τ᾿ ο Δ ΓΟἢ 
(Εβι. 1. 2, δ, ἰὶ, 8, 8; ΝρἈ. ἱ. 1), οὐ ὑμ6 σαβϑιϊθ ἤθδγ ὕμ6 ἴδπιρ]8 οὗ Φογυβδίοσῃ, [8.6 ᾿αΐδσ Βῶρις 
(Ν ἢ. 11. 8, νἱὶ. 2); 

ο. ΤΏ οΥ̓ΒΟΡΤΑΡὮΥ δοὰ Οδαϊαἰζίπρ βίγ]ο Ὀδίσαυίρ ἃ ὑσγοῦυ ἰδὶθ δρὸ (οορ. ΕθυλδυΚ οἱ 

ὃ 2); 
ἀ. Τῆια ροβίθίοη οὗ 1π6 ψόοῦκ ἴῃ ἐπ σΆ ΠΟΙ 85 ἐμ6 δὲ οὗ {μ6 Ηδρίοσταρηδ, δπὰ ἴῃ δἴθον ἴῃ 9 

ΒΟΟΚΒΕ οὗ Εἶτα δῃηὰ Νβιδηίδθ, ἕο τ ἰςἢ ἐῦ του] βοδγοοὶΥ ἢδνο Ὀθ6θὰ βυδὴ]οϊηθα ὈΥ͂ 110 ΘΟἸ]ΘΟΊΟΓΒ, 
Ἔ ΔηΥ σονζαΐη Κηον]οᾶρο οἵ 1ΐ8 οοτπροκίξίομ Ὀδίοσθ οὐ ἐσθ ἐδ νι ψῖθα (6 πλ δὰ 
ΟΣ] δ θα ἱῃ 96» 18} ἰγϑ Σ Ἰ0Ὲ : 

ἐ. Τὴ οἰγοιπηδίδποο ἐπαὺ (6 ὈοΟΚΒ οὗ ΕΖζγα διά ΧοΝ οι δῆ, ἴον σοῦ, οἢ δοοουηὺ οὗὨ {116 
ΔΙΓΟΔΑΥ δαπιιοοαὰ γουῦ] δηὰ οὔποσ οοἰηοσίἀθησοβ πὶὶῃ οὐῦ ὈΟΟΪΚΒ, δ δἰπηοϑὺ ἰάθη αὶ ἀδὺθ οὗ 
σοι ροβιοη χηδῦ Ὀ6 δεβοσίθα, τηυβῦ ἢᾶνθ ὈΘΘῚ ΔΙ ΓΟΔΑΥ τσ θη ἃ. σοηβί ΓΔ 16 {ϊπη6 δἴθου ὉΠ 6] ῦ 
διθσοθβ δῃὰ ἰγδα! θη] δαΐμοῦβ, 8. [86 ῬΓΌΡΟΓ τηϑιηοῖτβ οὗ ΕΖγα δηὰ Νϑθιδ 6 ΓΘ ὑβοᾶὰ 88 
ΒΟΌΧΣΟΘΒ ἴῃ ὑῃθη),--οὐθ ἂρ οὗ {πθ86 πη (Ν ἢ. χίΐ. 26, 47) ἰ8 τορτοβθηΐϊθά ὃἃ8 δγοδγ ἴῃ [9 
αἰφβιδηῦ ρϑδῦ; δηά, τῃογθουύογ, 11δἰ8 οὗ ὑμ6 οἰἹοῖβ οὗ {86 1,ονὶο8 (Νε ἢ. χὶΐ. 28) δῃὰ οὗ {86 δἰ 
Ρτϊοδίβ (Νϑῆ. χὶΐϊ, 10 45.) ἄτα ρίνϑη ἰδογθίη, ὑῃδὺ οχιθηᾶ ἄονη ἰο Φδάάυδ, [06 Βο]άον οὗ {86 
ΠῚ ρυίθευ Β οἰἕδσο ἴθ {πὸ {ἶϊπηθ οὗ ΑἸοχδῆάοσς ἐμ6 ατοαί. Τῆδὺ ε{|8 Φαάάυδ, δοοογάϊης ἴο 
Φοβορῆυβ (Απιΐῳ. χὶ. 8), ρ τγίοδυ ἀυσίηρς {86 Ἰαϑὺ γϑᾶγβ οὗ μ6 Ῥοσβίδῃ ΕἸηρῖσγο, 88. Ὑ76}} 88 
ὉΠΟΘΥ ΑἸΘΧΔΉοΓ, 88 ἃ ΘΟΠ ΟΙΏΡΟΥΔΓΤΥ οὗὨ {6 δυο οὗ ἰμὸ Ὀοοῖϊ οὗ Νοιοιηΐδὶν, ΔΡΡΟΔΓΒ ἴῃ δος 
ΥΘΓΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪΘ, δοοογαϊηρ ἴο {Π6 ὑπο σμαρίον οὗ ἐπθ Ὀοοκ. Ὑοὺ Ἐπ δ] δηὰ Βογίμοαυ ἤδνθ 
ἕοηθ ἴοο ἴδγ, 6 (ΠΘΥ ἰηΐογ, γοτα ἴῃ 6 τηδῆποῦ ἴῃ Μ ἴθ Ὀοΐἢ 'ἱπ ἔζγα δηὰ Ναεἰιθη)ΐδῃ Ογτὰβ 
Δηα ἷΒ βυςοθέβοῦβ ἈΣΘ ΘΟὨΒΙΔΏΙΥ τηθηὐοηρα 88 Πεγβίαπ ἰησϑ (ΕΖτγα ἱ. 1. ̓ ν. δ; σοπρ. ἷν. 7, 
νἱ. 1, εἰς.), ὑπΠαὺ 86 ατγδοίδῃ ΠἸΟΠΔΓΟΠΥ δα ΔἰΓΟΔΑΥ͂ σοιητηθηοοα. Τη6 δαϊθοΣ ταὶ ἢ οοπβί ον 
1ὺ βυϊία οἷο ὕο σὶνθ Ῥγοιηΐθθησα ἰο ὕμ6 Ῥογείδῃ πδίϊοηδὶ υ οὗ ὑπ 686 Κίηρβ, ἰῃ σοηίγαβῦ τ ἢ Ὁ} 109 
ἴογπηοσ Κίηρβ οὗ Φυάδῃ. Απὰ 4}1 ε130 ἱμαῦ, αἴϊοσ ϑϑρίμοζβ, 88 Ὀδθθη υτροὰ ΟΥ̓ ἀο εἴα, 
Βογυμο]ά, του, δπα οὐδογβ (ΓΟ ΘΠΕΥ ραίη ὈΥ̓ ΝΟϊάροϊο, 216 αἰἐεαίαπιοηιὶ. 1 ογαΐ., 1868, 
Ῥ. θ8 1.)., ἔον {ἰν6 οτρίπ οὗ {06 ὈΟΟΚ ὑπᾶθϑν (μ6 Μδοδάοηϊς οτ {{π| δοϊθαςίϊς σονθγημπθηῦ, διηοπηίθ 
ΟὨΪΥ ἕο δ Υρογοσ [1681 σου εοοίατεβ (οοταρ. ΚαοΙὶ, ΑΙ μοίοφ. Ῥεγειοὶ, Ὁ. 17 6. ; ΗἩδνογηϊοῖς, Εμί. 11. 
274 8.). 

ΤῈ οὺν ὈοοΪς ΔΡΡΘδσα ἔἴγοπι [ἢ 6 δῦονϑ οοῃβίἀϑσαύϊοηβ, δβρθοΐδ!ν ὑῃοβο δαἀυσθα ὉΠ6ΟΣ ο-ἐ, ἴο 
θεϊοηρ᾽ ἴο ἃ {ΐπη6 {8}}Π}ρ; δέξου Εἔσγα δῃὰ Νειῃθιηΐδῇ, 10 ἰα ᾿ΠηροΞΒ᾽ Ὁ]8 ἔοσ Εζτγα δἰπηβ6][ το Ὀ6 {8ὸ 
δαΐδοτ, Τῆθ Ταϊπηυά, ἱπαοϑὰ, τοραγάρα ᾿ἶτη 88 ὑπ σοτηπιοη οτἱ σβαίον οὗ [ῃ8 ὈΟΟΚ ο8]16ὰ αἴοτ 
δ δῃὰ οὗ Ομ γοῃῖοῖοβ (Βαδα δαίλν. ἔο]. 1δ, 1: Εδγα κοτὶρδὶξ ἰἰδταηι διμιπὶ οἱ σεπραϊοσίαπι ἴπ ἰἰγῸ 
Ολτοπέσογιμα δα αὐ 86). ἴπι ὙΓὨΪΟἢ 10 ν᾿ 885. [0] ον ϑα ὈΥ͂ τηοϑὺ ΒΟ β, βοὴθ Ἐδίμεσθ, 88 ΤΏθο- 

1 Τμδὲ ἐδ οοτηροείξοι ταῦπὲ δυο ἐαΐζοι υἷδοθ ἀυτίηρ ἐμθ Ῥοσβίδῃ συ], δπὰ Ὀοΐοσο ΑἸοχαπὰοσ [ἢ9 
Οτεαῖ, οδπ Βοαγοοῖγ Ὀ6 ἱπέοστοὰ ἔσοσῃ ἐδ σαϑηὐοι οἵ ἐμὲ οοἷῃ (αροϊηδί Μονοσβ). ΕῸΣ δὲ ΒΊθοὶς δὲ} 
ΤΟΙΛΆΣΙΒ, Ρ. 398 : “ΤΕ ΤΩΔῪ Ὑ6}1} 06 ἱπιαρίηθά, ἀπὰ ᾿δ ἰπ 166] αυϊΐο πδίυσγαιὶ, ὑμῶν ἃ δἰἷνοσ οσ ζοϊὰ οοἱῃ, 
Οἴ66 ἑπέγοἀμυοορα ἱπίο ἔπθ ΘΟΥΠΕΓΥ διὰ οχίθῃίνου οἰχουϊαιθα, γ1}} οοὕϊμιιθ ἐπ ΟΌΣΕΘΏΟΥ ἸΟῺρ δίξοσ [86 
ἀνπδδίυ ἰἶἰαὶ οοἰποᾶ ἐξ δδΔα οοδδοὰ ἴο σ᾿ 6." 
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ἀοτοῖ, πα Ἰδῖον ὑῃοοϊορίδηβ, ἃ8 Οδγρζον, Ηοίάορρον, Ῥάγοδα, δίαγιθ, δηρο, ΕΘ Βοτῃ (Εἰπὲ 
ἢ]. 697 8.), Ηδνοτηίοκ, Υ̓ οἰἴο, Καὶ δὶ} (Αἱ μοίοσ. Ἐετσιςὶ, Ρ. 144 δ΄, Εἰπὶ. Ὁ. 497; οοτρ. (Ὀπιπιδηϊ. 
Ρ.- 14), δηὰ Ζ0]. Εὐγεῦ (Ο πολ. ἀἐν δἰυϊ, 11. ἃ. 210, 6837 6.), δῃὰ οἴμετβ. Βυὺ 6 σϑῃ ΠΟ ΤΊΟΓΘ 
᾿ανο ἩΣ ὕθη ἴ06 ὈΟθΟῸΚ οὗ ΟΠγοηΐοὶοβ ἰθδῃ ὑπ 6 Ὀοοῖς οὗ Εξτγα ἰἰβδοϊξ. Βοῦδῃ θοϊοης πούουϊου! 
ἴο ἃ ἰδῖοσ δρθ; δηὰ ἴῃ υἱοῦ οὗ τοῖς τηδη}10]4 ἑπίοσηδὶ δηὰ ϑχίθγιδὶ οομπϑοίίοι, ἢ Ὠγροίμοδὶᾳ 
οἵ Μονοσβ, {Ππᾶὺ ἃ ὙΤΙΌΟΥ ἩΙν Πρ ΒΟπι6 δ γῖοΒ αὐΐοσ ΕΖτα πγοίθ Ὀοΐἢ ΟΥῚΒ 88 ἃ σοηίϊηδουβ 
ψ Ποῖα, ἐμουρσὶν αἰλοσναγάβ βοραγαίθα (Μόν. Αἰὐτζ, ζ͵ηπίονϑ. Ὁ. 14 1.). ψνου]α σουητηθμα 186], ΤῸ ΣΘ 
τ ποὺ ΠΟΟΘΟΒΕΑΡΥ͂ ἴ0 ἴαϊχο ἰπΐο δοοοαηΐ {π8 τοϊδίίοη οὗ ἐμ6 Ὀοοὶς οὗ ΝοὨδιἶα! ἰο Ὀοΐῃ, δηὰ ὕο 
δα ἱῦ Βοιη6 δογὺ οὗ δομηθοῦίοι διηοὴρ ἰδθ ἴἤγοθ Ὀοοῖθ. ΤῸ βίον ὑῃδὺ {}}}8 ΘΟ βἰβὶβ ἴῃ Ὀθίης 
ἀοτινοῆ ἔγοαι {{|6 βαπιθ δυῖμου 88 Ὀ6ΘῺ δι ἰθιωρίοα Ὀγ ΖιηΖ (Οὐ ἰίεβιϊδηκίὶ. Ῥογιγη6 ἀεΥ Ζζααεη, 
Βογιία 1832, Ρ. 18 8..), Εν]ὰ (Οεκοῖ. (8 Ὁ. 147. ἱ. ἡ. 2061, 24 οἀϊ.), Βογίποδα (Κιγζοοῦ, ἐπε. 
1] αμαδ.. Εἰῃ]. Ρ. 15), αταῖ (Πὲς σοδελιίοελι!. Βσλεν ες Α. Τ΄ Ρ. 114 8.), ὉΠ} δπη (μὰ ογζορ Β 
7 εαἰ- Ἐπνογοῖ., Αὐτὸς “Ομ γοηῖκ ἢ, Ῥανιάβου (7μἰγοά. ἰο ἰλε Οἰώ Τεεβί. 'ὶ. Ὁ. 116 84ᾳ.). ΤΒΘΥ 
πᾶνα τορδγιϊ ρα (6 ὈοΟκΒ οὗ ΟΠτγοηίςϊοβ, Εἶτα, δηὰ Νουα δῃ 85 ἰἤγοο οοπδιϊθηὐ ῥδγίθ οὗ ἃ 
Β᾽ 516 ᾿ιϊβιογίοαὶ ποῖ, οοπηροβοὰ 1 {μ6 δπὰ οὗ {ὑπ Ῥαεγβίδη οὐ 86 ορϑηΐης οὗ (δ ἀγϑοΐδῃ 
ροποά. Βυῦ δραϊηβὺ {Πϊ8 δ΄ὸ {Π6 70] οί σοηβί ἀογδίϊοῃβ :--- 

1. Τιιο ἰδομεγ οἵ ΕΖτα ἱ. 1- πῖτἢ 2 Οἤτοῃ. χχχυΐ. 22 ἔ., τ Β1ΟΝ 18. ΤλΟΤΟ ΘΑ Υ πηδοταίοοα 
ἱξ πὸ τοχαγὰ [ὖ δ8 ὕπ6 νοσὶ οὗ ἃ γϑάδοίοσ γγ8ο υγιβῃ θα ἴο βΒῃου ἐδ βοοοπὰ οὗ 186 ὑνο οὐ αἰ} 
Βορδζαΐθ νΌσΚΒ ἴο Ὀ6 8 ἰκϊηα οὗ σοῃθπυδίίοη οὗ ἴμ6 τεῦ, ὑβαῃ ἢ τὸ δ ρροβο ὑμαὺ ὑ1:6 Παστδιῖγθ 
ΟΥ̓ ἾΠΔΙΪΥ Ῥτοςοοάοα ἔσοπι 2 Οἤτοη. χχχνυὶ. 28 ἴο Εζζδ ἱ. 4, δπὰ ἰμθη, δίϊδγ γοηάϊης 86 ὕπνο 
ΒΟΟΚΒ βυθαογ, ἴΠ6 Οροηΐηρ νογὰβ οὗ {86 βδοομα σοῃοθγηΐηρ {86 οἀϊοὺ οὗ Ογτὺβ ἡ γο σοροδίθα 
δὖῦ ὑμ6 οἷοδθ οὗ ὑΐ6 ἢγεῖ. Οοιιρ. Καὶ], Οοπιπι. ὑ. 14 ἴ. : “" ΕῸΣ βυοἢ 8 βαρδζαίίοῃ τ δ δὴ δαὰϊὶ- 
Το ἐβοσα βθοῖὴβ ἴο Ὁ6 ΠΟ 9τοιηά, ΘΒρθοίδ]ν 88 τῃ6 οἀϊοῦ οὗ Ογγυδ τηυδῦ 06 τοροδίθά. ΤῺθ 
ἱπιίσοδαοιίοη οἵ (8}8 οἀϊοῦ ν᾽ (μ6 ποτάβ, " Απὰ ἴῃ μα βτγδῦ γος οἵ Ογγαβ, κίηρ οὗ Ρογαίδ, ὑμδὲ 
16 νογὰ οὗ {86 1,οτὰ ὈΥ {Π6 πιοὰιἢ οὗ Ψογοπ δὰ ταῖν Ὀ6 0} 8}]6 4, οἴο..᾽ ἰΒ 8ο οἰοβοὶγ οοημποοθα 
ὙΥΪ Ὁ} 086 οἷοθθ οὗ ὑ6 ἀεβοσροη οὗ 86 ἀοβίσυασθοη οὗ Φογυβδίοιι δὰ ἢ 6 Οδυτυ ημ ΔΎΔΥ οὗ 
7 υὐδἢ ἴο ΒΑΡ ]ο, ὁ δηα ὑμΠ6 . ΟΡ δοσυδηῖβ ἰο δία (Κίηρς ΝοὈιοΔάποΖσδῦ) δηὰ ἢἰ8 βοὴ 8 Ἐπ} 
116 τοῖρῃ οὗ {πΠ6 ῬοΓΒί η8, 0 χε πὶ ἰὴ6 ποσὰ οὗ ἴπθ [ογὰ ὈΥ̓͂ {89 τπιουϊὰ οὗ Φογουνίδ.. . . ἴο 
ΠΑ] δου ΠΟΥ ΥΘΆΓΣΒ,᾽ νον. 20 ἔ,, ὑπδὺ 1Π6 φάϊοῦ οὐ Ογγὰβ οδῃποῦ ὈΘ βοραγδίθα ἔγοπι ὑδῃθ ἔογθ- 
οίηρ ; το ὙΔΙΠΟΥ τιυδὺ {Π6 ΒΑπὶΘ δαύπογ, τ|0 ττούθ ὑυόσβ. 20, 21, δηὰ σορτγοβοηὐθα {89 
ΒΕΟΥΘΏΓΥ ΥΘΑΓΕ οὗ 6Χ]Ϊθ 88 ἴῃ [0] Α]πγοηῦ οὗ «ΘΓ π Δἢ} Β ῬΤΟΡΏΘΟΥ͂, ἢδνο [80 τηθηιὐοηϑὰ ἐδ οϑαΐοῦ 
οἵ Ογτιῖια, διὰ οοππηροίθα [Ὁ νυ ἢ ὑΠ18 ργόρῆθογ. Τὶ σοπηθοίϊίοη οὗ ἰδ οὐϊοὺ ψῖ Ὁ} [Πδὺ ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ 
ξατηΐδιθ8 δὴ ἱποοηίγονογ 6 ῥγοοῦύ ἐμδὺ 06 σϑῦβθδ οοηϊδίηἷης ἴμ6 οαϊοῦ ἔογαι δὴ ἰηΐοσταὶ ρᾶσγὶ 
οὗ Ομγοηῖοὶθ8." Οπ {π0 οἷο, 186 βυρροβίΐοη οὗ ἃ διρρ᾽ιΘ ΔΣΥ Βορασγαίίοη οὗ 8 ᾿ἰβύοσΥ 
οτί σ᾽ ὩΔ}}} ἔοτιΐηρ ὁ 6 Ὑ8.0]6 ἰδ δἰὐθῃη θα τ εἰν βοσίου αἰ βου] εἶ ; δηᾶ ποῖ Σ᾽ ὑΠ.6 ΔΡΡΔΙΘΏΙΥ 

ΒΟΙΩΘΎ δῦ ΔΟΓυρὺ 6]086 οὗ ΟΠ ΓΟΙΪΟΪ68, 88 10 ΠΟῪ δίδπάβ (ἢ ὅν, “«Αηᾷ ἰοῦ Βἷπι ρῸ ὉΡ.)), ὨοΓ 

1ἈΠ6 οἰγουτηδίδηοο {πδὺ ὑδθ οροηΐηρ πογάβ οἵ ΕζΖτγδ, ἱβουρὰ γΟΙΌΔΙΪΥ οοἰποϊδἰτς ἱπ ΠοΏοΣΑὶ τὴ ἢ 
πο αἰοείηρ νογάβ οὗ ΟΠ σοί οἷεβ, γοῦ ἀ"ες ἔγομι ὑπο ἴῃ δοίη ρδγίϊσυϊασβ (Ὠδιηοῖῦ, ἴοὺΓ ῈΞ οὗ 

2 ΟΒβτοῃ. χχχυί. 22, "ΕΒ, δηὰ ἴον Ὁ Ὁ Ων ΠὴΠν οἵ 2 Οἤγσοῃ. χχχνὶ. 283, ᾽ν δὶ γ}), ὁΔὴ ὃθ 

δι δούοσι  Υ τοοομο] οὐ πὶτ ἐἢθ ἩΥροϊδιοδίϑ οἵ Βοραγαίϊοῃ, ΟῚ Ρμθποιθθηδ Δρτθοίηρ ὈθιξΟΓ 
αἰῦ 0116 Βυρροείάοη, ἀπ δῦ [Π6 οοπίοττηϊηρ; ῃδηά οὗ ἃ Ἰίον τοάδοίου πδὰ δ δ] δηθὰ ἃ οοϊμοί θῇ θ 
ἴπ τἴθ6 τηδίη Ὀούνγθοη ὕνο Ῥδδεδροδ (πδὺ ΤΟΓΘ ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑΙ͂ Βοο δδὺ ἀμ σοῦ, 

2. ΤῊΘ γίδη, αἶβο, οὗ (6 Ὀοοϊβ οὗ Εζτα δηὰ Νοιοιηίΐδῃ, οἰ δ  Υ δἰσηΐηρ δὺ ὑπ 6 Ῥγαβοη 0} οἵ 
ἙΟὨ ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ͂ ΟΥ ΨΕΣΥ͂ Γοσδηῦ ἢ ΒΙΟΣΥ, ΒρΟΔΚΒ ἀραῖηδὺ {πΠ6 Πγροίδοαίβ οὗἉ {πεῖν οσ κί μα] ἱπημιοαϊδῦθ 
οοηποούϊζοη τ ῦῦ ὑπΠ6 ὈΟΟΚ οὗ Ομτγοηϊοῖοβ. ΥΥ̓μβαύθυθν ἔΠ6ΓΘ ἰδ ἐη΄ {π6 ρ]δὴ οὗ {8 ψογὶ, ΟΣ ἴῃ 
18:6 ροδίΐοη οὗ 16 νὙτίΐον, τ ῦ τεβρθοὺ ἰο 18.868 ΒΟΊΓΟΘΒ δορὰ ὈΥ͂ Εἰπι Γοδοι Ὁ] ηρ ὑϊ6 ἰδιύοσίο- 
δτϑρίνο τηϑμοά οὗ (Π6 οὗν ὕνγο ὈοΟΪΚΒ, 18. δα Υ οχρ]δί θὰ ὈΥ̓͂ δαρροδίῃρ 06 δυΐμοσβ ο ὈΘ 
ευϊάοά ἴῃ ροησγαὶ ΌὈΥ ἐἢ6 ΒΆΙΩΘ Υἱθῦδ, 8 70 ττῖῦθ ἴῃ {6 ΒΆΠγ6, ΟΥ̓ ὩΘΔΕΪΥ͂ ὑΠ6 ΒΆΤηΘ {{Ππ|68. 

8. Απά 88 πο πον {Π|656 ΤΩΘΓΟΙΥ Βα οτα αὖθ Γοβοι ὈΪδη 68 οὗ Ὀ]δῃ δηα ἔοστῃ, ποὺ [0 ΔΙΤΟΔαΥ 
τηθηἰἰοηοα νοσρδὶ δηᾶ ογυπορταρ ἢ ἰοδὶ οοἰϊη οἰ άθποοβ, βαβῆοο ἴο ἀΐδργονο 9 ᾿ἰμαθροπάοηῦ οἤδγδο- 
ἴον οὗ ἰδ ἴῃγϑο ψοσῖβ, ποὶΐῃον σδπ [ἢ ΟἰΓουταβίδηοο, ἐμαὺ ἐπ δαΐμοτ οὗ ὑμ6 δροσσυρῇδὶ ἰμἱτὰ 
Ὀοοκ οὗ ΕζΖτα, ἴτομλ ὑὉΠ6 ΨΑΥ ἰῃ σοι Π6 δὐγίηρβ ἱοχοίμοσ 2 Οἤγοη. χχχνὶ. 21 δηὰ Εστγδὶ. 1], 
ΒΟΘΙΒ ποὺ ἴο ἤδύθ θθθὴ δοχυδίηϊθα τὶ ὑΠ0 βορδγαϊΐου οὗ ΟἸγοηΐοῖοβ ἔγοιῃ Εζτα, ΠΟΡ {10 
ῬΒοποιηθηοι ρδγΔ]]οἱ ἴο 18 οἰγοιπιβίδησα, ὑπδὺ 1ῃΠ6 ΤΑΙ, 86 Μαβογα, δηὰ ἰδ διοίθης 
Ομτβιίδῃ ΟἸαγοῖ οοαηῦ ὑπ6 Ὀοοῖθ οὗ Εζγα δπὰ Νϑἢ θυ δ ἢ ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ 85 Οὴ0 ὈΟΟΚ. Αὖὐ [89 
ετουπὰ οὗ ἐδῖ8 ἰΑϊίογ γῃμθηοιηθποι ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ 1165 [16 6 8} οπἀθαυοῦγ ποῦ ὑο ἰοὺ 86 ὨθΌΘΣ 
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οὗ (6 ὈΟΟΚΒ οὗ πα ΟἹ Τοβίδπιθηῦ δχοθοὰ ὑμδὺ οὗ {πὸ ὑπθηίγ-ιπο Ἰούξοσα οὗ ὑη6 Ἠρθῦτον 
ΔΙρῃδοοῦ (Οτίροη ἴὰ Εὐβθὺ. ἢ. Ἐσοςεὶ, νἱ. 25: Φαγοιηθ, γοὶ. φαϊ.; Ταϊιηυᾶ, Βαδα δαίῪγ., ἰὴ 
Βαχίοτί, Τίιδεγῖαβ, ο. χὶ. Ῥ. 108 544.),---δῃ Θη ἀΘΑΥΟῸΓ ἔγοτα τ ίο (6 οἸάοβὺ Ομ γον ΕΔέδοσβ, 
ἴῃ ἰῃοῖν 1ἰδὲ8 οὗ [Π6 σαποηΐσαὶ ϑοτὶ ρύυτοβ οὗ ὑ86 ΟἹ Τοβιίδηπγθηῦ, στογθ ποῦ ἔγοο, δῃὰ οὗ ψ ο 80 
οἰγουτηβίδησο ἐμαὺ ὑτψοὸ οὗ 186 οἰάἀδεοῦ μΜμ585. οὗ 86 δορίυδρίηῦ, ὕΠ6 οοἄ, ΑἸοχδηάγίηυβ διά (Ἀ9 
Ἐτιἀοτῖοο- Αὐἀρτυβίδηυβ, Βορᾶγαΐθ 6 Ὀοοὶκς οἵ ΝΟΙιΘυϊδἢ ΟΥ̓ ΠΟ ἱπίδγναὶ ἔγοπι ὑμαὺ οὗ Εζγα (οοσρ. 
Τιβοβοη ον 8 Ῥείως Τεβίαπιεπίιηι Ἰεσία ΤἸΧΧ, Πιετρτοίοθ, οαϊῃ. ἵν. 1869, 7. 1. Ρ. 611), τλυδὺ 6 
ΤοΖΑταρα 88 ἃ ἰδίοσ οἴεοῦ. 

Η, δοοογήϊηρ ὕο 411 ὑΠἷ8, [86 δΘοππδούίοη οὗ {Π660 ἴῃγθθ ὈΟΟΚΒ '8 ποῦ ἴο Ὀ6 νἱϑυθα 88 δ πη ϊ ἐγ, 
ἔοτἱ ἀἀϊησ ὑποῖς οτἱ ρἰμδὶ ἱπάθροηἀθηῦ οχἰβίθηςθ, δπα 1ἔ, ηοὺν Σ Πβ᾽ δας; 4}1 ὕγαοοβ οὗ δὴ δἰπιοαῦ 
σΟὨ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ ΟΥ̓ μη, ΠῸ ΟΟΙΩΙΏΟη ϑυΐῃοῦ πορᾶβ ἴ0 Ὀ6 δββυιηθα ἴοσ ὑπθαι, πού πρὶ 18 τῆοΓΘ 
πδίαγα] ὑῆδη ἴο τοραγὰ οπὸ οὗ {ῃ6 ὕὑχο Οὗ ὑΐγθο βΒΌρροβθα δυΐμοῖβ 88 {16 οτἱδίον οὗ ὑπδῦ 
γτοἀδοιϊοηδὶ οοπξοττηδίίοη οὐ ον 0ῃ6 Ῥγοβθηῦ θυ Ὑ δηὰ τηυΐυδ] τοϊδίϊοη οὐ {ῃθ ἴῃ γθ9 
ὈΟΟΪκΘ, 80 ἔα δ8 ἰῦ Ὀδίγαγβθ ὑμα βϑηὰ οὗ 8 1 ΈΓΑΥΥ τονΐβοῦ, ἀθροπάβ. Απηὰ ἱῃ 4}1] χοῦ δὈ ΠΥ 
{18 τοάἀδοίοσ γχαϑ ὑπ 6 δῖον οὗἨ ΟΠ ΣΟ 668, ἃ8 ἃ ΘΟ] δύο ὈΓοδαρροβίηρ ἴῃ 6 οχίβίθησο οὗ ὑΐθ 
ΟὔΠοΣ ὕπνο, δῃᾷ δάαριϊης ἰἰβοὶ ἴο θὰ. Τηὸ δγοδαυ οχίδηῦ Οσ8 οοηῃσοτηίη στα δυὰ 
ΝΟ οἰ ἢ, Ῥγοοθθαϊηρ ρογθδρδ ἴγοπι ἰῃ6 γοῦηροῦ ΘΟ θΏΡΟΓΑσῖΘα οὗὐἨ 686 ΤΠΘΏ, ΤΩΔΥ͂ ΠΑΥΘ 
ΒΟΓΥΘΩ͂ 88 ὑῃ6 οσσδδίοη δηά ἱπὴρυ}86 ἰο {88 ὙΓΙΓΟΣ ἴοῸ Ῥγοβοηῦ 886 Ῥγθνυ]οῦβ Ὠἰβύοσυ οὗ αοα β 
ΡΘΟΡΪΘ ἰῃ ἃ ᾿πἰκ6 βρίγὶὺ οὗ [μον υἰοα], Ὀυίοθ ν Ὀγαρτηλίίϊβιη, απ ἴῃ ἃ β᾽ τ ΔΓ ΔΗ δἰ ἰδυϊς τηϑιμοά, 
δηὰ 8ο ἴο ῥγο͵θοῦ δἷ8 σουΐίθν οὗ {Π6 ῥτορτοδβ οὗ ὑμθ Κἰηράομμ οὗ ἀοἂ ἔτοιῃ Αάδπὶ ἴο ὑπ6 πὰ οὗ 
ἐ8ι6 οχί]α, τα μη ῬΑΓΑ 16] τ ἢ} [86 ΑΙ] 6 Γ ἰδίου! σαὶ ὈοΟ ΚΘ, Ὑ ον ἢ6 ῬΑΓΟΥ ΒαρρΡ]ομοη8 δηὰ 
ῬΔΓΕΥ αὐρεισαοίβ. Τρδὶ μ6 ρῥγοβχϑα ὑπ οἱοβίῃς νεῦβθβ οὗ ὑμἷ8 ψουῖς 88 8} ἱπύγοἀποίίοῃ ἴο ἐΐ8 
Β6αα6] ἐῃ6 Ὀοοῖκ οὗ Ἐζτγα, ὕο πρλυῖκ δχύθγη Δ} ν ὑμ6 οοπηθοίίοη οὗ ὕμ6 ὕψο σόσῖβ, ταυϑὺ ὕ6 σοῃ- 
βἰἀογθὰ τόσο ῬσΟΌΔΌΪ6 ἔγοσῃ ὑ)6 δῦουϑθ σϑιῃαυῖβ, ὑμ8η. ἴῃ 6 ΤΕΥΟΓΒῈ ΒΥΡΟύΠ 6δὶβ οὗ ΒΊθοϊς, ὑμαῦ “" ἢθ 
Ὀγουσῶῦ οὐ 86 γβὺ γσβοβ οἵ ὑμδὺ ψόοσκ (ΕΖΓ8) 88 ἴϊ:θ οἷοβο οὗ {μῖ8 Ἰαίίογ. ἡ ΟομρΡ. (Πτουρἢ- 
ουὖ ΒΙΘοῖς, Εἰηὶ, ὶ 171, Ρ. 104 ἔ,, τ ψθοθθ σοργεβθηϊδίίοῃ οὗ (6 οτἰμίη οἵ ουῦ ἴγθθ σου κβ 
ψ ΟὨΪΥ αἰδον οὐ (}8 βιδογάϊμδία Ροϊπδ, τ 116 6 τουδῦ σοραγὰ Ὁ Οὔμον ν 186 85 ὑ})6 Ἰηοβῦ βδ(ϊ8- 
Ἰδοίοῦν βοϊαϊίοη οὗ ὑἢ9 ρῥγεβθηὺ αυθβίίοῃ. 

Οομοογΐης {6 ῬΟΓΒΟᾺ οὗἨ [δϊ8 δαῖμον οὗ ΟΠ ΓΟ Ἶο168 δηὰ 8η8] τοάδοῖοσ οὗ Εζγδ δῃὰ Νϑϑυί δα, 
Ὑ 20 ὈοΪοηροά ἰο ἰῃ6 ἰαδὺ γϑᾶσβ οἵ ἴὴ6 Ῥογβίδῃ ΑΥ̓ΠΘΒΟΥ͂, ΟὨΪΥ͂ {18 οδῃ ὈΘ 65ἰΔ Ὁ] 1564, ἰῃαὖὺ ἢθ 
τηυβῦ ἤδνο Ὀδ]οηροά ἰὼ {Ππ6 1,ονἱῦθβ οὗ 80 Βοοοῃᾷὰ ἰδιαρ]ο, δὰ ἰῃ ραγύϊσαϊασ ὕο 10} β'ὨρΌΓΒ ΟΥ 
ΒΟΠρ-ἸὩδϑίοσβ, ἴῃ ΠΟπῚ ἢ ἰδ οα ἃ Ἐρθοΐδὶ ἰηὐαγοδῖ, δ ὕὑμ6 οοηϑίδηῦ ρας οὗ ποτὰ ἔογναγά 
(88 δἷδο 8 Ῥογίθσβ) ΔΙοηρ ν᾿} ῥτθδὶβ δὰ 1, ν}.68 ἰῃ ΤΩΔῺΥ ραγίβ οὗ 18 ΤΟΥ ΒΟὟΒ; 8686 ΔΌΟΥΘ, 
8 2, Βδιηδσκ, ρ. 6. Ὑοη Καὶ] ((Οὐπιπιθηΐ. Ὁ. 17 8.) υτρὸϑθ δραϊπεὺ ὑπὶβ Ὦγ ρου μϑβὶβ ἔθ ἔδοῦ, 
{μπδὺ “1π 411 ῥ]αδοβ ψοτθ ἢ6 ΒΡ ΚΒ οὗ πηιιβ᾽οἴδηβ δῃα ροσύεσβ γ7θὺ 8180 ἅπαὰ (ἢ ῥγίθβδίβ τη - 
θοηοθά,,᾽" βυϊδοϊοην δἰὐθηιίοη ἷἰβ ποῦ ῥδία ὕο {ππ ἔδοῦ, ὑμδῦὺ ὑ}}}18 ΘΧΡΓΘΒ8. τηδηΐϊίοι οὗ βιιοῖ ἰη θυ ῖο ῦ 
ΟΠΟΟΓΒ 88 βίη ρῸγΒ Δηα πιυβίοἰδηϑ, δἰοηρ τὶῦ ὑ 6 ῥγχίοβίβ δῃὰ οἴου οἱδοῖδὶβ οὗ (86 ὑθηιρ]ο, 
ἱπΊΡ}168 ἃ Βροοΐδὶ ἰηἰογοδὺ ἱπ ἤθη οὰ ἴδ ρᾶγὺ οὗ ἐδ δαΐμοσ. Οογίδηἱν ὑπ Ῥογίου ἴδ οἔΐθη 
τιθη Ἰοη θα ἴῃ ὕΠπ6 Β8Δ016 Ρΐδοθβ; Ὀαὺ {06 ἰηὐοταβῦ οὗ {86 μιδισδίοσ ἰῇ {6 πηι δι οἴδὴβ δηὰ ὑμοὶγ 
ἀοίΐηρβ (ἰηἴο Ἡ Πὶσἢ Ὠ6 οὔϊοῃ οηὔεοτβ σαὶ μα οἰ ν, Ἡ Δ116 Ἀ6. ΟὨΪΥ͂ πιθ 008 {86 ρογίοσβ ὉΥ 1:6 τ) 
11] ]γ οὔ οἰ ρ}}8 ονοσγτ θὴρ 6186. Απᾶ ποἰδίπρ᾽ 15 ΟὈν]ου ΕἸ Υ ἀραυοίοα ἔγουι (ῃ6 δ ΠΟΥ Υ δηὰ 
οΥΘα Ὀ ΠΥ οὗ οὐ ψτίϊοσ, 1 τ Ὁ: Κ οὗ πἷπι 88 δὴ Αβδρῇ οὗ 08 Ἰαΐον βδποίυδγυ, ὑδουρῃ ἰδ 
᾿ἀοηεἰβοδίίοη πὶ ΕΖγα ὑπο ῥσί δῦ Ὀθοοιηθβ ὑπ ΓΘΌΥ͂ ἱπι ρΟΒΒ1 ὉΪ]6. 

Ἀεπιατκ.---Τ 6 ἀΠοαΪὉ ραβϑᾶσο 1 ΟὨχοη. 11]. 19--24. (ὴ6 {}1 οἰ υοϊἀαἰΐοη οὗ τ ΔῖοΝ πὸ τηυβῦ 
ΤΟΒΟΙΤΟ ἴῸΓ {π6 ΘΟΙμ ΘΓ ΔΓΥ 86], Ὡδιηθθ ἔγοῃ Ηδηδηϊδῃ, (ἰ6 βοὴ οὗ Ζογαῦραθοὶ, ἄνθ οἱμοῦ 
ἐομπογδύϊοηβ, Γορσοβθηϊθα ὈΥ ΘΠΘΟμαπΐδῃ, Θ'Βοηγδίδη, Νϑαγίδι, Εἰοθηδὶ, δὰ Ἡοαδίδῃ, {86 δδὺ οὗ 
Ὑ 10}. σοπογαύοηβ, Η οὐ δἰδἢ τ τ ἷΒ δὶχ Ὀγούμογα, τ οἷν ΘΡΡΘΆΓΒ ἴο ὍΘ ὨΘΆΡΙΥ δΟη ΘΙ ΡΟΓΆΤΥ (ἢ 
6 δυΐπον οὗ ΟἿΤ ὙΟΥΪΚ, 6ΘΔῺ ΒΟΆΓΟΘΙΥ, ονθὴ 1 ᾿16 Γθοοη ἃ σϑηθσδίίοῃ δῦ 80 γϑᾶσβ, αν βου βηοά 
Ὀαΐοσγο 880 οὐ 840 Β.5σ. Τὸ 018 ἀλΐα ροϊηΐβ α8ὸ διηοίμον ποθ οοπίδϊ θᾶ ἴῃ γοῦ. 22. ΤῊΘ 
Ἠδοῦαδβιι μ γΘ τηθη οηθα ἃ5 στοαῦ- στδηάβοῃ οὗ Ζογυ ΔΡοὶ, ἰ8 Ῥοσβαρα 086 Βδῖηθ Ηδιϊιβῃ το ῃ- 
υἱοποα, ἘΖτὰ Υἱἱ!. 2, 88 ἃ ἀθεοεηἀδδληῦ οἵ Ὀανὶα, δῃὰ 88 Ὀγουρηιῦ ἀηᾶοῦ Εζτα ἔγοτῃ ΒδΌΥΪΟυ ἴοὸ 
ὅδυΐοᾶ. ΝΟΥ͂, 88 ἰὴ νοῦβ. 22 δηὰ 28 ὑῃ6 στδῃάβομα οὗ Νοδγίδῃ, ἃ γουῃρονρ Ὀγοίμον οὗ ἐμ ἰδ 
Ηδυϊυβῃ, δγΘ τηθῃ ]Οηθά, 6 588} ὑἱ8 Ὀ6 οαγτ θα ἀονη Ὀογοπὰ [Π6 γϑᾶν 400, 88 (86 θαγ]ϊθδὶ 
ῬοΒΒΊΌ]6 ἐϊπ)6 οὗ {86 ἀγανίπρ Ἂρ οὗἨ ὑ818 σΘΏΘΑΙΟΡΥ; δηὰ {86 οτηϊβδίου οὗ βοῃγθ ἱπίθγνθηΐης 
ΩΘΙΏΌΘΓΒ αἰΐοῦ ΗδίυβΒῃ νου ΟΡ ἰῦ ἀοῃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪΥ ἰαΐοσ. ΤΏ ΘΠ γοθο]ορίοδ] ΘΟὨλ- 
Ὀἱηδύϊοπβ ἔβη ἔγοτα 1 ΟἼγοη. [1]. 19 ΄0 Τῆδὺ ποῦ Δρρϑδγ δβοϊυίοϊ γ οογιδἷη διά ἱπάϊδβραίθοϊο, 
88.186 Ηδύίυβῃ οἱ ἔστγα ταὶ μἢῦ ροβϑι Ὁ]Υ Ὀ6 ἀἰδογθηῦ ἔγοιῃ ὑμπδὺ οὗ ΟΡ ραββᾶσο (οοαρ. Καὶ!, Εἰηὶ, 



ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ, ΣῚ 

Ῥ. 496), δηὰ δβ, δβρϑοίδιν ἱπ τεῦ. 2], ἤθγθ 811 οοῃηθοϊίοη οὗ ἐμ ΓΡΡῚ 23 ἢ 86 ἔοτο- 

δοὶησ ἰβ πδοιϊηρς, ὕ86 δβυβρίοῖοη (υἰξεγοὰ ὈΥ ΥἹίγίηρα, Ηεϊάορροσ, ὕδσρσον, οἰ.) οὗ οοῦ- 
τουρίίου, οὐ [86 διιρροδι(ίοη ὑπ δὺ ἃ ἔγαρτηθηΐ οἵ ϑβοῖηβ οὔπεὺ ζΟΠΘΑΙΟΡῪ [88 ογορύῦ ἰηῖϊο (ἢ6 ὑοχῦ 
(Βᾶνοσι., Μονετβ, οὶ], οἴο.), ἀρ ρϑδῦβ βυ οἰ ΘΠ ΕΥ̓ Ρ]δυβὶ Ὁ] 6. Νοὺν διδηάϊηρ ὑ}18 ποσσὶ ΠΥ 
δηἋ ραγίϊδὶ οὐδουσι ἐν οὗ (Π6 ραββαρο, ὕπθ ορίῃμίοῃ ὌΧ ργθββθα 8 Ῥσοῦδ]6 ἐβουρῇ; δηᾶά ὑπ 6 ΠΟΘ 
8δο. ὑπ ἸΏΟΓΘ ΟἰΘΑΓΙΥ ἀπ6 οὐποῦ σοηβι ἀδγαῦοπβ (ΠΣ 6-6) δῦονο τηθηϊοηθα ρῥοϊηῦ ἰο 8 80}}} 
ἰδίοσν ὑἰπηθ (δὴ ἰδδῦ οὗ Εἔστα ἀπὰ Νειἢθη 8. 

[16 ἀδία ργοβοηϊθα Ὀγ [ἢ 6 Ῥοοῖκβ οὗ Εζγα, Ν᾽ μου δ, δὰ ΟὨγοηΐο 68, ργόνα, δὲ τηοϑῦ, ὑμδὺ 
ἃ ἰουσπῖπηρ, μδπϑπά ν'88 δρρὶ] [θα ἰο {1Ἰ6πὶ δίψεσ. {π6 11 θιΐπηα οὗ, Εστα δῃᾷ Νϑῃθιίδῃ, βία ΪΥ δαάϊης 
8 ἴεἾ ὨΔΙΏ6Β ἴο ἃ [᾿ἰδῦ οὐ ρεάϊστοοκα Βαυῦ ὑπὶ8 ΘοπιοΒ ἴδν βῃῃοτγὺ οἵ ργονυΐηρ ὑμδὺ ἴῃ 686 σου ΓΘ 
ποῦ Ῥγοάυοσοα ὈΥ ἔσγα δηὴ Νεηθαδῃ, {86 δυΐῃοτβ ἴο Ψ ῃοπὶ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ υϑιι8}}}Ὺ δα σηθά. Τὸ 
δῖνο ὀυθῃ ὈΪδυβὶ ὉΠ ἰο (8 ποραϊνα οοποϊαδβίοῃ, ἰῦ 18 ὨΘΟΘΕΒΆΤΥ ἴο ΔΡΡΙΥ ΟἿΌΣ τιοάθγῃ πού οὨΒ 
ΟΥ ᾿ιδΌΓΠ6 οὗ σοπιροβίϊοη ὕο ἐΐ8 πιθὴ οἵ δηοϊδηῦ {{π|68, Ὀδέοσο ργίπίλην ψγὰ8 ἰηνθηΐοιὶ, οὐ (89 
τα ]εβ οὗ 1ἰἰογαΐυσγο ἀθίοσπιϊπθα. Τἤοσγο ἰδ μτοδὺ σἱβὶς οὐὗἨ τηΐβίακο ἴῃ (δἰκίης (Π18 ἱπηρογίδηῦ εἴθ, 
85 [86 τῃηούσδγῃ τηδῃ οὗ ἰοὐζοΓβ 8 Π1ΔὉ]6 ὕο ΟΑΓΤῪ ὕὑρ ἰῃίο ὑποβα σὴ να ἀδγβ ᾿ἷ8 ον Ἐα Ὀ) οἴ γὸ 
ν᾽ οἾγβ, δηα τηδῖο ἃ νοῦ] οὗ δηοϊοηῦ ᾿ἰοΓαύαγο αἰζασ ἐπ 6 Τδβΐοη οὗἨ (Π6 πἰποίθθηνῃ σοηΐατσγ. Τὸ 
ἑπέογ, ἴον ᾿ἱπβίδῃοα, ὑμπδὺ 8 ὝΟΥΚ 8 ποῦ σοηηροβϑα {}}} ὑπο Ἰαβϑῦ Ῥϑγβοῦ ΠΟ παιηθὰ ἰη 10 δὰ 
Ἰίνοὰ διὰ βουσίβῃθα, τηδὺύ βϑοῖῃ Ἰοριυϊτδίθ, Ὑοὺ 1 ἷἰβ Ὡοῦ ΠΟΟΘΕΒΑΥΙΪΥ ἰγὰθ νὴ οὗ τηοάογῃ 
ποτΐτβ, 88 ΠδΠΟΣ δηα ἔδοίβ ΤῊΔΥ Ὀ6 δαιοα ὈΥ͂ δὴ Θἀἱῦοῦ οὐ οοηϊηυδίοτ, 51}}} 1658 σδὴ ἱξ 6 
δίΒσιηθά οὗ δηοίθηῦ ψόοσκβ δηϊθοθάθηῦ ἴο ρῥγίμίϊηρ, δδρϑοῖα}!} 7 πο {ΠΟΥ ἃτὸ οἵ πδίϊοῃδὶ 
ἱπηρογίδησο, δῃα ὑπᾶογ ὑΠ6 οΔΓ6 οὗ τῆθῃ σοπιροίθηὐ δηὰ δυϊογίζθα ἴο τηλκα βιιοὶ {γβίηρ δα αὶ 
ὕοτβ 88 δΔ1Ὸ Βυρροβοαὰ ὈΥ βοη)6 ἴο ἀϊδογθά!ῦ ὑ86 δυο οὗ Εἔζγα δῃὰ Νοβϑιϊδῃ.---, α. Μ.} 

8 4. ΜΑΤΤΕΗ, ΡΙΙΑΝ, ΑΝῸ ΟΒΈΟΥ ΟΕ ΤῊΞ ΜΌΒΚ. 

Ιῃ τοραγὰ ἴο τηδίζοσ, ΟΠ γοπίοὶοβ ἔ8118, 88 ΔΙγθδαῦ βἰδίϑα, ἰηὐο ὕπο τηδίη αἰ ν᾽ βίοηθ---ἃ βμοσίον 

ξοπεδὶορίςαὶ, ἱ. 1-9, δηὰ ἃ Ἰοῆρον ῃἰβίογ αὶ οὔθ. [1 ψὸ ἰβκα ἰηΐο δοοουηῦ {86 Β6ν6ΓᾺ} στοῦρθ 

οἵ ξεμοδορίοδὶ δηὰ [ἰβίογίοδὶ τηϑίθγὶαὶ ὑπαὺ οχί δῦ τ 1 686 τηδίη ρῥαγίβ, ὑμ6 ἔο] ον ίηρ ἀοίδ]οὰ 
βοβοῦια οὗ οοη θῃῖ8 ΓΕΒΌΪ(Β :---- 

Ι. σοποαϊορίοδ) ἐ8 168 οὐ τορι βύοτβ, στὰ Ὀγίοῖ βίον 4] ἀδίδ, 1 Οἤτοη. 1.--ἰχ. 
α. Οὀποδίορίοβ οὗ (Π6 ραϊσίδσοἢϑ ἔγοπι Αάδῃ ἴοὸ ἴβτδθὶ δηὰ Εάοσμῃ, ψὶϊὰ {16 ἀδβοοπάδηϊθ 

οὗ 86 Ἰαύτον {11} {1:6 ὁσὰ οὗ κίπρβ, ἱ. 
ὃ. ΤΏδ βοῃ3 οὗ ἴβγδοὶ διιὰ [6 σϑηθγαίϊοῃβ οὗ Φυάδὰ {1}} αν, τι θδν 8 Ῥοβίου τυ {}}} 

ΕΠΙοομαὶ δα ᾿ἷβ βούθη βΒοῃβ, 1ϊ.--ἶν, 28. 
ο. Το ροηογαιίυηβ οἵ ίσηθοη, δηὰ 6 ἰγαπβ᾽ ογάδηϊο ὑπ 068 οὗ Πουθοη, Οδά, δηὰ μα]ἴ- 

ΔΜΙδμδββϑι, 1}} (86 ἀορογίδιϊοη οὗ ἰμ6 Ἰαΐίο ιν ὈΥ͂ {86 Αββυγίδηβ, ἱν. 24--υ. 26. 
«. πο ρσοηογαϊ οηβ οἵ ἰδ6 [μον168, Ἡ ΪΕ ἃ διδιθιηθηὺ οὗ {πο ὶγ οἰ 1168 ἰῃ (86 αἰ οτοηῦ γι 68, 

γ. 27--νὶ. 
4. ΤῊ ρσοῃεγαυοηβ οὗ (ῃ6 τοτηδί πη ὑἰτῖθο8, ὀχοορί ἤδη δῃὰ Ζερυϊαη, δηα ἰπῃ ρασίϊοι αν, 

οὗ {6 Βοη͵ϑι θα ἸιοιΒ6 οὗ ὅδαϊ, νἱϊ.. σῇ]. 
2. ΤΆΔ Ἰπθαοϊδηῖβ οὗ Φογαβδίθπι 1}}} (ῃ6 ρμοτγὶοα οὗ κίηρβ, πῖτ ὑμ6 σοποδίορν οὗ 5:8] 

τοροδιίθα, ἑοσιμίορ ὑπ 6 ὑΓδηβι οἢ ἴο [86 Ὠἰδύογγ οὗ θεν ά, ἰχ. 

1. ΗϊδίοτΥ οὗ ὑπ Κίηρβ 'ῃ ΨΦογυβδί θα ἴγοιῃ αν ἴο (ἢ 6χὶϊθ. 
1. αν, χ.--χσχίχ. 

α. ἰηϊτοἀαυούϊοη : {16 [411 οὗ ὑπ6 Ὠου56 οὗ 54}, χ. 
ὃ. αν 8 οἱοναίίου ἴο 6 ὑῃγῸΠ6; διγδαηροιηθηῦ οὗ 818 τοδίἀθποθ δὺ ΨουΌβδ ο ; 818 

δηα δηυτηθγδίίοῃ οὗ ὑΠ6 ῬΘΟΡΪθ, χί.--χχί. 
{Πβεπιοναὶ ἔγοτῃη Ηδῦγομ (0 Φογυβδ θη, χὶ. 1-9 ; ἰῃὴ9 Ὠδγοθβ δῃᾶ πογίμῖ68 οὐ Ὠανὶά, 

χὶ. 10--αὶ]. ; ῥτοραγδιΐοῃ ἔοσς σϑιηουϊηρ ἐδθ ΜῚ ἴο Φογυβδίθμ, χὶϊ!. ἢ Πανὶ 5 Βουδ6- 
Ῥυϊ]άϊην, ΤΑΠΗΪΥ, Δ ΓΒ ὙΠ ἰμ6 ῬΠΠΠΒ.1 68, χὶν. . 1Π6 ΒΟ]οΙηη ἐδηνεγληθα οὗ {86 
δΙκ, χν., χυΐ. Πᾶν! δ ρύτροθο ἰο Ὀμ1]4 8 ἐδιρῖα. ἴο ὑπο [οσὰ, χνὶϊ. ; 8 τ ΑΓΒ, 
ΧΥΙΙ]. ΣΧ. : {Ππ6 πυπι ογίηρ οὗ {6 Ῥϑορίθ, δῖα ὑπ6 ρῥΐαριδ; ἀδοίοττηϊηαίίοη οὗ (δ 
Ῥίδοα ἔογ {6 ἔαϊαγε ἴοιρ]α, χχὶ. 
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ο. Ὀανιἀ 8 αὐγαηροιηθηΐϊβ σοποογηΐηρ ΓΠ6 ὕθῃρ]6; ΟἾΒΘΓ δβρὶ γἰῦ41 δη ἰθαροσαὶ τορι ]δ- 
ὑἰοπβ: ἰαϑῦ Μ}} δὰ ἀοδίῇ, χχίϊ.--Χχίχ. 

ΓΡτγονβίοῃβ ἔογ {πὸ ἰθπιρίθ, χχὶϊ.  αἰνίβίοη οὗ ἰῃ9 1,ονὶυὸβ δηᾶ γτίεβίβ, δὰ οσᾶεν οἱ 
{εἶσ βογυίσθ, χα! --αχνὶ. ἢ αἰν βίοι οἱ [ῃ6 ΜᾺΓ οἰἶδοθτδ, δὰ ογάεσ οὗ ὕμθ βϑυνῖοθ, 
χχυ ]. ; Ἰαδῦ ἀϊγθοι θη σοπσοτπίημ (6 ὑχϑηβέογ οὗ 86 φονοσῃπιθαῦ ἴο ϑοϊομιοη, δηὺ 
απ οἵ Ὀανία, χχν !., χχὶχ. 

2. ϑοϊοιποη, 2 Οἤγοη, 1.-ἰχ. 
α. Ἠϊΐδβ βοϊθιῃῃ βδογ σα δ Οἰῦθοη, δηὰ ἢϊ8 τί οἰιοβ, ἱ. 
ὃ. ΤΊ ὈυιΝ} λης αηα σομβοογδοῃ οὗ 0.5.6 ὑοιαρ]θ, 1].--ν]]. 
ο. ϑυϊοιηοη Β Ὀυϊαΐηρ οἵ οἰτίε8, δ! βογίβ ; σοὶ υἱουβ ογάϊ ἤδη σο8. Ὡδυϊ σαί οη ἤο ΟΡὮΪΡ: 

ἰηὐδιοουγβα τ ἰ τ {6 ααθθη οὗ ϑμμ6 08 ; σΊοΥΥ ; ἰοησίῃ οὗ τοίχη, δηὰ οι, Υἱῖ!., ἰχ, 
8. Τα Κίηρβ οὗ πάλῃ, ἔγοιῃ ἐθῃοῦοδι ἴο Ζααοἰκίδῃ, χ. -χχχνὶ. 

α. Ἰλοποῦοδηι ; {Π|6 ρῥτορμδῦ ΘΙ Θτ δ ἢ, Χ.--Χ]!, 
ὃ. ΑὈ18}}. ΧΙ. 
δ. Λϑὰ: ὕὉ6 ρτορ οί ΑΖλσδ δοη οὗ Οὐϑά, δηά Ηδηδηΐὶ, χὶν.--χνὶ. 
εἰ. Φοϊνοπαριδε; ὑπ ρσορῃοίβ Μίοδὰ βοη οἵ [πὐϊδῃ, ΨΦόμὰ βοὴ οὗ Ηδυδηΐὶ, οο., ΧυΪ!, - ΣΧ, 
ὁ. Δοόγδπι; Ἰοῦεῦ οὗ ὕπ6 ῥγορμοὺ ΕἸ αι, χχί. 
1 Αμιασζίδῃ, χχι!. 1-9. 
σ.- Αια] δα, χχὶϊ. 10-αχηῖ. 
ἃ. Φοδβῃ ; 0Π9 γγορϑῦ Ζοομασίδῃ, βοῃ οὗ εμβοίδάβ, χχίγν. 
ἑ. ΑἰηκζΖίδῃ, Χχν. 
ζ. ὕ 22 8, χχνὶ. 
ἱ, Φοΐϑῃη), χχν]!. 

μι. ΑΠδΖ: [06 ρτορμοῦ Οἀϑθῆ, χχνὶϊ!. 
π. Ἡ6Ζ ἴδῃ ; ὍὉΠ6 ργορθοῦ 5,18}, ΧΧΙΣ.--ΧΧΧΙΪ. 
ο. Μαπαββθὴ δηὰ Ατωοη, χχχὶὶὶ. 
». Δοβίδῃ ; ὑπ ῥγορίοῦορββ ΗΠ] Δ, χχχὶν., χχχν. 
. Φοθοδμαζ, δ οἰδκπι, δ μοϊδοδίη, Ζοαάοἰκίδῃ ; οἷοθο, χσσνυὶ. 

Ἐτοιι (ἢ ͵ 8 Βαυνου οὗ οοηὐθηΐδβ, 86 [0] ίηρ Ροΐμίβ ΡΡΘΑΣ ομαγδοίοσίδιο ἴοσ [πΠ6 δίδηδροίης 
δηὰ ρΐδη οὗ ουὖν Ηἰεύουδη :-- 

1. ΤῊο ὑακίησ τρ οὗ πο Κἰυσάοπι οὗ αν 88 ἃ τηοτηθηῦ ἴῃ [86 ὨΙΒίΟΥΥ οὗ {6 ἰτῦο δυΐ 
βίδία οὗ δυάδι, τὶ ὑΠ16 δοτγοβρομαϊηρ τοϊγοαῦ οὗ {π6 ζΘΏΘΑΙΟΣΥ͂ δηα ἢ ΒΟΟΥΥ οὗ 8 ΠΟΥ ΠΟΙ 
ἐγ ο8 (οἴ νὰ νοῦ Ὦδλπ δὰ Ζοθυϊαη δτὸ ποὺ ϑύθῃ τπϑηϊϊοπο ; [ββϑϑομαγ, ΝΑΡὨΓΔ]}, ΑΒθθΡ, δηὰ 
[4]1- Μδηδββϑῆ δγθ ΟὨἿΥ Ὀγίοθν ηοιϊο64), δηα οβρϑοὶδὶγ οὗ {πὸ τοῖσηϑ οἱ 838} δηὰ 181} Ὀοβινοί ἢ, 
αὖ {ῃ6 βδπι6 ὑϊπ|9 πὶ {8 ἰοίαὶ ουγὶβϑίοι οὗ Φεγοῦοδηλ δὰ ἷβ βυσοδαβοσα, τ οἷ ἀριογιηΐη 68 
τμὺ οὗ 6 ῥτορἢείδ οἵ {16 πογίμογη κΚἰηράοπι),, δπὰ μὰ ὑπ δοίίοῃ οἵ Ἐ]} 17 4ἰι, Ε]18}ι8, οἴο. 

ὥ. ΤΌΘ ῥγοπλίμθηοο σίγοη [0 {πΠ6 ὑγῖρο οὗ [μονὶ, ἰΐα ογάϊπαποθθ δηὰ αἰνβίοηβ, οβῆοοβ δηὰ 
ἔαποίί οη8,---ἃ τηοπιθηῦ Δρροατίηρ ἱῦι ομδγαούθυβιϊο ἔοτοθ 85. »}} ἴῃ (ἢ φζΘΩΘΑΙΟΣίοΔ] Ρογίΐοῃ 
(( σἤγου. ν. 27--ῖ. 66) δα πῃ [89 ἰϑίοιυ οἵ θανὶὰ (1 σἤγοη. χχὶϊὶ.--χχνὶ.), οἵ βοϊοσιοι δὰ ᾿ἷβ 
[οτρ]6-οοηϑοογδίίοῃ (2 Οἤγου. τ. 8..), οὗ ϑιῃοθοδια, 4.38, Φοδβῃ, Η}ζοκίδῃ, δὰ Ζοβίδῃ. 

8. Τίια Ῥγοΐογθοησθ ἔογ τερογίϊηρ ζοηθδίορίοδὶ βοσίθδβ, νν ἰοἢ ρΌΘβἈ 80 ἴδσ, ὑῃδὺ οὔθ ]}ϊδὺ οὗ ἐπιὶδ 
Κιηὰ ἴβ ἈΠΗΘΟΟΒΒΑΓΙΥ τοροδίοα ((μδὺ οὗ {86 οιβο οὗ ὅδυϊ, 1 Οἤγοη. σι. 29 ἢ. ; οορ. ψὶτὰ 
ἷχ. 85 8.) : δηὰ ἰὴ δ: 6 Ὠἰϑίοτγ οὗ [λαυἹά, ἃ σοι βίον οἵ Ὠἷβ ἤθγοοβ, ᾿οσ  ἴ68, ἀπά οἴ σα, 15 ἰηδογίοα 
ΒΕΥΘΓᾺΪ {Ππ168 ἰῃ ΔΡΡΑΓΘΏΥ ἱπηργοροΣ οἶδοθβ (5 1 Οἤτοη. χὶϊ., 1116 ᾿δῦ οὗ ὑμ6 ΒογοΘΒ δ βϑτίης 
ἴο Εἰπλ ἀυτίης [8 Ῥογβοουςοη ὈΥ͂ ϑὅ΄δα], ἰῃδὺ οὗ ἷβ γογ ἶθ8 το ταϊβοὰ αι ἕο {86 ἑῃσοῦθ ἴῃ 
Ηοῦτοπ, δηὰ χχαν!ϊ., {ἢ δι: ΠΙΠΊΑΓῪ οὗὨἨ ἢ] ἔοσοθδ, ρυίῃθβ, δηὰ οἰδοοθγβ, ἔος ὙΙΟ ἢ ἃ ΤλΟσΘ βυ 8.010 
Ῥίδοθ ν γα ἴδνθ Ὀφϑη συ. 12 41.). 

4. ΤὮα νἱβ10]6 ἱπο! ἡδιΐου ἴο ἄν 6] οα {ἢ αἸ]οτίουβ ροσϊοαβ οὗ ὑπ {ΠΟ ΓΔΟΥ͂ δηὰ {116 ἐπϑοογδίϊο 
ὙΓΟΤΒΠΪΡ, δηά ὈΥ̓͂ ἀδρίοὔϊηρ' βαοῖ Ὀτί αὐ βθαϑοηβ, δπὰ ἰγθδύϊηρ 88 ὈγΙΘΗῪ 88 Ῥοββί 8]86. 08} ΘΟὨΊΓΆΣΥ 
{{π265 οὗ ἀδΙΚη 685 δηὰ βιιρογϑιϊ ίοη, ἴο αἰ αρ]ΑΥ Θοηβρί σαουβ ν᾽ ὑδ6 ἔμ}1} ὈΪαβδίης οἵ ργοϑογνυίηρ ρᾷγθ 
δὴ0 πδίίοηαὶ γοϊϊ σίου οὗ Φοδονδῖιι δηὰ {π6 Ἰοσὶυἱπλαῦὺθ ὑοηλρ]6- βου νῖο6: οὐ οἷν δοσουηξ, βαοἢ 
ΤΟΙ Β 8ἃ8 (ἴο86 οὗ Ὠανίά, ϑυϊοπιοι, Α88, ΨΘῃοβηδριδῦ, Φοβδι, Ἡοσοκίδῃ, δηὰ Ψοβίδῃ, τὸ ἀδρίοἰϑά 
ἩΠΕΠ ῥϑου δν ἀο! ρῦ: ψν 8116 0Π6 ἸΑ8ὲ ἀδγ8 οὗ ϑοίογωομ, ὑ86 τι ]ο οὗ Αναζίδῃ δπὰ Αἰ] δ, δαὰ 
(δύ οὐ {86 Ἰαϑὺ ἰκίηρβ Ὀδίοτο 6 οχίϊθ, ἀγὸ ἀθδβραίομϑὰ τῖθ σοταραγαίνο ὈγΘΥ Υ͂, οὐ ΘηἰΣ γ 
οσηἰ 6 ., 1κὸ ὑΠ6 ττροῖΐθ ἰβύοσυ οἵ {ἰ|9 κἰημχάοιῃ οὗ ΕΡἢΓΑΐπ, 

Ἴμο δρουθ- θη οποα του 8 ἈΡΡΟΑ͂Σ δ[.}} τ οσΘ Οἱ ΘΑΥΪΥ 88 ἰδυουγίί μοϊπίβ οὗ δἰϑίοσυ δηὰ 
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[αὐάἀαπιοηῦδὶ ρος] αυ 68. οὗἨ οὐν ἢἰϑύογίδιι, ᾿ξ 6 σοιῆραγθ 6 σοῦγβο οὗ ΐβ ἢἰδύογ! “Ὰ] το ργο- 
βοηίδιΐοι τ τ ὑπαῦ οὗἨ 06 Ῥάγα 8] ἢἰδίογι 6Ὰ] ὈΟΟΚΚΒ, Θβρθοι ΠΥ τ 6 ὈοΟΚΒ οὗ δδαιθὶ δὰ Κίυξβ. 

Ομδγαδοιογίβιϊς ἔοσ ὑμ6 ἐπι Ὀδίογα ἴπ0 Κίηυβ ἰβ δὶ8 οἰ δανοιγ, ΟΥ̓ δα 118 016 ΔΟῦτον διίοιβ οὗ {Π6 
ξοποαϊογσίοαὶ βοοϊίοηβ οὗ (ἀοιιδβὶβ, ἴο χῖνο [Π|6 οἰοαγοϑῦ ροββί Ὁ[8 νἱαν οὗ (88 ἀδεσοηῦ οὗ {π6 Πουδθ 
οὗ Ἠανίὰ ἔγοια ὑπ6 δηίο ]Π νίδῃ Ραϊγιγοἢβ : σοιηρ. 1 ΟἸΡοη. ἰ. 1-- 88. δὴ δοτγὶ Ἰρτηθοῦ οὗ ἄση. ν. : 
1 Οἴγοη. ἱ. δ-:28 88. 8 οογγεβροῃάϊηρ δυῦτονίδιίοη οὗ ἅδη. χ. 1 ΟὨἼτοη. ἱ. 24--27 88 σοηιγαοιοα 
ἔτοπι ὅθ. χὶ. 10-26: 1 μτοη. ἱ. 29-ἢ2 δ}) δ τϑοδρὶυυἱαιοα ἔγτοπη θη. χχν. 1-1ὅ 1 ΟἾτοι!. 
;. 8δ-94 δ8 τοσδρί(υ]δίθα ἔσγοπι ἅἀθη. χχχνὶ. 10-4Ὁ.; 1 Οἤτγοη. 11. 1-Ὃ δὲ ἃ Βυχ Δ ΓΥ οὗ ὑΐ6 [1δὲ 
οὗ Φδοονβ δοπβ (θερθοί ἢν ὑΐοβα οὗ ῬεγθΖ) ἰῃ θη. χὶνὶ. 8-12 α]801 Οὔἴγοιι. ἰἱ. 10.--12 (ἰδὺ οὗ 
(Π6 ἀεσϑβορπάδιί οὗ ἤδϑηι ἴο Ψ68486) νι 0} ἵν. 19--22 δὰ ἴῃ ρῥδγιυϊουϊαν, {ῃ6 δῦ οἵ ἐῃθ 

Ἰν]οῖςδὶ οἰ0168, 1 Οἤγοη. νὶ. 89-66, τ ΦΖο6}. χχὶ. 10-ὃ9θ, ΤΏ 8. ὑπβτουρδοιΐ, 88. {}|686 
ῬΆΓΆ11618 βῇον, δὴ Θῃάἀθαν ΟΌΓ δ᾽ πη ηρ δὺ ὑπο οχαϊδιίοη οὗὐ (6 αν ϊσ βονθγοὶ ΣὨΥ͂ 88. [ἢ 9 
Ὀσὶρ νοαῦ μοϊπῦ οὗ 06 ἰδίου οἵ οι] Β ρϑορὶϑ Ὀοΐογθ [ἢ ὀχί]θ, ὈΥ̓ ψ ῃΐοῖι 8.8 δῦ ἢΔ8 ὈΘΘ 
συϊάοὰ 1 ὑπ ροπϑαϊοσίςοὶ Ῥγοΐδοθ ἴο .νἷ8 ἰβδίουγ. ΒῸΣ {1|6 Πἰβίοσυ οὗὐ αν διὸ δα! ]Ὁ 
εἰσιιϊβοιπῦ, ὑυοιδ (δῦ τ ἰοϊ. ἰβ οπν!υὐοα οὗ ὑπ6 ὈοΟΚ8 οὗ ϑ'διμμοὶ, απὰ ἰπδὺ ποῖ ἰ8 δα ἀθα 8ἃ8 ἃ 
ΒΌΡΡΙοπιοηΐ. Ηὸ ᾶ8 βϑγα οἠχ θὰ τηοδὺ οὗ {{π 6 ἔαοΐβ Θοπμοοσηϊηρ {86 ταϊαίΐοη οὗ αν ὰ ἰο ὅδυ] 
δηά δὶ Ἰοιβο (ἢ ρᾶτγιϊουϊαῦ [6 ταίμη οἱ 5 θοβμοί, 2 ὅδῃ. 1.--ἶν. 9): ὨΘΆΓΙΥ 8}} {Π|6 δνϑηΐβ οὗ 
Πανὶ 8 ῥγίναϊο ᾿ἰἴθ, βθβρθοίδ!Υ ὑμοβθ 1θ88 ἐνούσας ὑο ΐβ 64}}, 88. 18:6 βοθῆθ ὑἱ Μίοδδὶ 
(2 ὅδπι. υἱ. 20-28}); ὑπ6 δα] οΥΥ τὶ Βα βῆ θα (2 ὅδ. χὶ., χὶϊ.); (06 ἀϊδίιοηοαν οὗ ΤΆπΙΑΡ 
ΕΥ̓͂ Αἴηποη ; Απηηοη δ ἀθαὶδ ὈΥ ΑὈὐβδίοιῃ, δηὰ Αἰ Ὀ38) ουλ Β σϑὈβ]] οη, Ὑ ἢ 108 ΘΟὨΒΘΑΊ ΘΙ 668 
(2 ὅδπι. χἰϊἹ--χῖχ.); ὑπὸ γενοῦ οὗὐ ϑμθῦδα (2 ϑδιῃ. χχ.); 86 ἀν ΓῪ οὗ βοπιθ ἀδβοθηάδηίϊ οὗ 
5.4} ὑο ὑμ6 ΑἸ οοη 69 ἔογ δχοοιίίοη (2 ὅδαι. χχὶ. 1--ξ14) ; αν Β ὑπαμηκδρίνίηρ δοιις δηὰ Ἰαβῦ 
ὙΟΓΩβ (2 ὅληι. χχίϊ., χ αὶ. 1--7); Αἀοη Ἴδῃ Β διϊοαρὺ δὖὺ υδυγρδίίοη, δα 1ῃ6 ὑπ Γ Ὁ μαβίθπρα 
δηοϊηἰίηρ; οὗ βοϊοιμοη (1 Κίηρβ 1.); ΑΒ  γ, Πανὶ ̓ ἰδδῦ ν}}} τοσαγάϊηρ Φοαῦ, ὑΠ6 βοῃ οὗ αγ- 
Ζ|1δἱ, δπὰ 5'Βίταοὶ (1 Κίηρ ᾿ϊ. 1-9). Οπ 86 ΘΟὨΓΓΑΤΥ͂, ἢθ ᾿ἰ88 ΒΌΡρΙαπηοηϊθα (ἢ δοσουηὺ οὗ [86 
Οἷον ἰβίοτίδηβ ΟΥ̓ (18 1βὺ οὗ [86 Ὁσᾶνθ πχϑὴ ἔγοηι 4}} ἰγὶ 068 ψ8ο 7οἰηθα αν ἀυτίης ὑπΠ6 ρογ- 
βοσιιϊοη οὗ ὅϑδαϊ, δῃὰ ὑπ πδγτίοτθ ψο τηδὰθ ἶπὶ ἰκϊηρς ἰὰ Ἡδότοη (1 Οἤγοη. χὶϊ.), ΟΥ̓ 8 
δοοοπηῦ οὗ ἴπ6 Ῥαγὺ ἴδκαῃ ὉΥ͂ ὑπὸ [,ονἱδ8 ἴῃ 086 Θοινούδησθ οὗ {πο δῖ (1 Οἤγοη. χν.., χνἹ.), ἢἷ5 
Ἰοης ἀοβογί ρίίοῃβ οἵ αν Β ργοραγδαίίοῃβ ἔογ 086 Ὀυ!Πάϊηρς οὗ {μ6 ὕδηρὶο (ΧχΊ!.), 8 μο 1685 [}} 
δἰδ ϊβυϊοαὶ ἀδβον ρύϊοῃ οὗ {π6 ῥγίθβδιβ δηὰ 1,δνὶ (δ, δῃᾷ {86 τ] Δ ΥῪ δηα οἶν!! οβῆοοτβ απο Ὀανίά 
(αχ!ϊ!.--χχν ).), πα Πἷ8 δοοοιηῦ οὗ {116 Διτδῃσοιηθηΐβ τηδὯθ ὉΥ αν ἃ βῃογυν Ὀεΐογθ δἷβ ἀϑδί ἴῃ 
8 σὅτοδῦ Δεβοι Ὁ οὗ ὑπ 6 Ῥϑορὶα (χχυ!δ., χχὶχ.). Τῦ ἴ8 ποῦ 1688 ομαγδοίαγίδιίιο, ὑμδὺ ὑγ 8 δυῦθοῦ 
[25 οτηἑ ρα ἴπ ϑϑοϊοπλο Β ̓ἰβύουυ ἃ παπιῦοσ οἵ ἔδοίβ ψ ἱοῖι τοΐογ ἴο {π6 ῥγίναίθ {π| οὗ {}}}8 Κίημ;, 

Δ ἃ ΔΓΘ ΡΑΓΟΥ ἀμ δνυουγδὉ]6 ἴο ἢἷδ ΘΠ δτδοῖθσ, 88 {06 Ῥυῃἰβῃπηοπῦ οὗ Φοδῦ, βμῖ ποῖ, δηα Αἀοπῃ 78. 
(1 Κίηρϑ ἰϊ. 18--:6), 086 τηλττίαρθ πὶ τ ῬΉΑγδΟἢ 5 ἀδαρδίον (1 Κίηρβ [1]. 1-3)., π6 ννῖδο Ἰυάρ- 

τορπΐ οὗ {π6 ἰκεΐης, διὰ {86 ἔμ)} ρἱούατα οὗ Ηἰβ ρΊοτυ δηὰ πίβάοιῃ (1 Κίπρβ 1, 1θ6-ὴὺν, 1), 18 
Ῥαΐδοα (1 Κίωηρβ νἱΐ, 1--12)., δἷ8. ῬοΙ ΥϑΏΥ δὰ 1Δο]δίγυ, τ Ὁ ἰπ 6 οομβοαπθηοθβ ἰο ον ίηρ᾽ 88. ἃ 
ἀϊνίπο ᾿πᾶρπιουῦ (1 Κίηρϑ χὶ. 1--40), ψ 16 ἢ6 τοροσίβ 81} ὑπδὺ τοϊαΐοθβ ἰο {89 Ὀυϊάϊηρ δηὰ οοῃ- 

δεοσδίϊοη οὗ {π6 τοιρῖὶα, ὑπ ὈιΠ]Πάίης οὗ οἰ(68, θοπά-βοσνῖοθ, ἰγαὰθ πίθ ΟΡΒΙΓ, οἴο., δὺ ϑαμδὶ, 
ἵξ ποὺ ρστοδίον Ἰοηρίῃ, ὑΠδὴ ἴῃ ὑμ6 ὈοοῖκΒ οὗ Κίηρβ. 1,ἀβέϊγ, ἴῃ ὑπο ροσοα ἔγομι ϑοϊοσθοῃ ἴο {π9 
6σῖϊο, 6 βρη βοδΏΟΥ οπλἱ(8 ὑΠ6 8016 Ὠἰδίοσυ οὗ (86 ἔθη ἰσίθ6β, {πεῖν Κἰῃσβ ἀπά ργοριμδίβ, ψ 1} 
{Π|Ὸ 8016 Ἵχοδρίίοῃ οὗ {πὸ {γί θην οσ Ἰιοβί!]α το διϊοηβ ἰῃ πο ἉΠΟΥ͂ δίοοά ἰο ἐμ ἰεϊηρσάομι οὗ 
δυάδι (ἴο ψἰϊο ἢ ΘΟ ΚΒ α͵80 ὑπ 6 Ἰούον οὗ Ε] δὴ ρίνοι ἴὰ 2 ΟἸγοῦ. χχὶ. 12 8.). Οὐ {86 ὁο;- 
ἘΓΔΤΥ͂, τοχαγάϊηρ ἴμ6 Κἰησάου οὗ αάδἢ ἴῃ (18 ροσὶοά, ἃ 016 δβουΐθβ οὗ ΒΡ] θη ὗΔΥΥ δοοουηΐθ 
ΔΙῸ ρίνϑη, Ἐβρθοί δυο 88 βοῦν ἰο ρῥἹΟΣΥ͂ 86 ἐμοοοσγαιῖοδ}ν -ἀἰβροθθά βονογεῖρηβ οὗ ἐπα 
κίησάοια, Ὀυῦ ΟΥΘΥΒ αἶδο ὑπδὺ ὀχ! Ὀἱῦ δ᾽οηρ τ ἰ ἢ ὑμοβο Ὀσίρῦ ρ᾽δοοβ ἀἄλυκοῦ βυδάονβ οὗ ἐδ 6 
ΔΡοδίλδΥ δη ἰἢ9 τγϑβυϊηρ παίίζοπδὶ τηϊβίοσίαηθ : 88 δοοουηΐβ οὗ ΕομοθοδιλΒ οἰὐΐο8 οὗ ἀδἔβηου, 
τοοορίΐου οὗ ὑπ 1 δνϊῦοβ ἀγίνϑη ἔτοτῃ ἐμ6 πογίπογη Κίησάοηι, δηᾷ [δηλ] οοπηςφοίίοηβ (2 ΟΠ ΓΟ, 
χὶ. 5--.24) : οἵ ΑΔ} Β ψᾶσ τι Φογοθοδηι, εἷβ τνῖνοβ δηα οἰ] ἄσϑη (χἰὶ. 8--21) ; οὗ Α88᾽ 8 υἱούογυ 
οὐον τ Κυβιῦ6 Ζογαῖι, δηὰ (86 δοϊίοη οὗ {6 ῥγορ ιοΐβ Αζαγίδῃ διὰ ΗἩδηδηὶ ποᾶον (δ ͵ 8 Κὶπα 
(τὶν. 83-ξ.δ, χν. 1--15, χνί. 7-10) ; οὗ ΘΠ οβθδρμδῦβ ἰπίοσπαὶ δηὰ δχύθσοδὶ δα πιϊἱδίταίοη, δηὰ 
Ηἰβ ρτοδὺ υἱοιοσΥ οὐδοῦ {6 4}}16(1 Απιπηοηΐῦοβ, ΜοδΌϊοΒ, δπᾶ οἰμοτγβ (χυϊὶ.--Χχ.) ; οὗ Φογδπι 
ἐταισιοἰάθ, ἰΔο αἰ γοὰβ γοῖζη, δηὰ ριιηἰδβίιπιοιὺ (χχὶ. 2-4, 11--19); οὗ Φοδβη 8 ἤηΔ] 141} Ἰῃὐο 1Δ4ο] ΑΥΓΥ 
αἴϊτον ἴ6 ἀοαίδι οὗ Φεϊοϊαήα (χχὶν. 18---22) ; οὗ Απηγασία!ι᾽Β ἱπόγθᾶβθο οὗ δἷ8β ἈΣΤΩΥ͂ δηα ἰἀΟἸΔΙΣΥ͂ 
(αχν. δὅ-10, 14-16); οὗ Ὁ] Ζῖ6 }}᾽ 8 καοοοβϑέαὶ ψχὰῦ τ [Π6 Ῥ ἰδ ϊο8 δὰ Αγαδίδῃβ, μἷβ ἰογυϊῇ - 
οδίίοπα δη ἢΐβ ἰγσοορϑ (χχνί. θ-18); οὗ Φοὐιαια Β ἔοτ ϊβοαίϊοηβ δὰ νυἱούοσυ οὐοῦ {Π|6 ΑἸηπιουὶίο8 
(χχυίξ. 4-6) ; οὗ {86 ἐδοοογαίίο τεΐοστοβ οἵ Ἡθζοικίδι, ἷβ Ῥϑββουοσ, δὰ {π6 δραπάδηοθ οἵ δἷβ 
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(τεδβῦγεβ (χχὶχ. ὃ-91, χχχίὶὶ. 27-90); οὐ Μαῃδεβοῖβ στοιηουαὶ ὕο ΒδΌΥ]ΟΩ, τορουΐδηοο, δηὰ 
ΣΘΓΌΓΡΗ ἔχοι ΟΔΡΟΪΣΥ (χχχὶϊνὶ, 11--17); οὗ Φοβίδβ Ῥϑββουδσ, δῃὰ ὑμὸ μαζὺ ἱδκδῃ ἴῃ ἰὺ ΟΥ̓ 106 
Ῥτοδβίβ δηὰ 1, ονϊϊοβ (χχχν. 2-- 19). 

ΤῺ6 δυΐποῦ [88 ἢῸ ΥΕΣΥ ἄχοα ῥτίῃοῖρα ἴῃ τδκίηρ δἷ8 ΔΌΌτον 00} δηᾶ δἀαϊζίοπε ; οὐδοῦ- 
ὙΪδ6, ποῦν δίδηἀίηρ ἷ8 ἐῃδοογαῦϊο ὑθηἀοησῖοβ, ἢ6 του] πᾶν ἱπηραχίοα βοῖιθ ἴσϑοεβ οὗ θυ 8 

δια Ὠἰδίογγ, δηά δ᾽οὴρ τ τ [86 Ὀυϊἀΐης οὗ [86 ἰθϑιρὶθ δηὰ {δε οἰδίοβ, σοῦ δ μᾶνθ ποιϊοοὰ 
ἐμδὺ οὗ βοϊοπηου Β ραῖδος (1 Κίηρβ νἱῖ. 1--12); ἢθ γουἹὰ ρογμδρδ δυο Ὀθθη δ᾽ θη οἢ [86 1ΔΟἸΔΙΣΥ 
οὗ Φοαβἢ δηὰ Απηδζίδιι, 88 γν6}} 88 οὗ βοϊοιἤῆοῃ, δῃὰ δδνο ἀνγοὶῦ Ἰσσοῦ οἢ ἴδ6 Ὀγὶσὃῦ Ῥοΐπὺ οὗ ὑπ6 
δον Ἴ8}1 ΣΩΟΠΔΙΟΔΥ ἴῃ {6 τοῖρῃ οὗ Φοπίδῇ : διὰ ἰἦ 1 σοῃοογηθα δἰ ἴο Ὀσίης ουὐ 1.6 ἀδτκ βῃδάον 
οὗ δροβύδβυ ν ἰδ ὑπο ᾿ς Βροίδ οὗ ὑμἰα ἰδίον ρογοά, δ6 τπιϊχῦ δυὸ ρίτοη ἃ ἔα ]οῦ δοοουμῇ οὗ ἐδ 
ἰαοἰϊαίγουϑ τοΐχη οὗ ΑἢδΖ, δηὰ οὗ ὑδθ πηϊδρονυθσῃσηθηὶ οἵ ἰ}9 Ἰαδῦ Κίηρβ, Φομοίδικῖ π, ὁ Βοἰδολίη, 
Ζοάοκίδη, οἴο. 06 ἱῃοοῃβι ΒΘ ΟΥ̓͂ ἱπαϊοδιοα ὈΥ͂ ἃ ἀΐπι Ῥοσοθρίοη οὗ μἰ8 ἀδαίρῃ, δῃὰ ἃ πιδηὺ οὗ 
τιοζουχῇ ργδρτηδίβη, γοϑίβ ἀπαἀου ὈΐΘΑ]Υ͂ οὐ ὑμ6 πδίαγα οὗ ἷβ δουσοοδ, [86 ἀϊδργορογίίοη ἴῃ ἰδ} 
τηδίίον οἱ ψῃϊοῦ τηυδὺ ἤᾶνθ Ῥγοαυορα ἃ δἰτλϊδῦ ἀοἴοοῦ ἰῃ Ὠἰτηβο} ἢ, δηᾶ ὑγογθηϊθα ἢΐπὶ ἔγοϊα 
ΧΙ Οἱ της ἃ πίΐογπι 8016 Σοβυϊἱπρ ἴτοτλ ἃ βίηρίθ οδβίϊησ. Οἱ (80 ᾿ψὮοΪθ, οπτονοῦ, [89 
Θοσγθοίμοθθ οὗ ΟἿΣ ΣΟΙ ΑΥ5 ΟΣ ὕδ6 ῥὈΓΘΥΔΙ Πρ ὑθπάθηου οὗ ὑπ6 δαϊοῦ 18 ποῦ ῥγο)υἀϊοθὰ ὈΥ͂ ὑ8680 
ΔΏΟΙΊΔΙΙ6Β. [Ὁ 15 ᾿ἸπἀὈ ΔΌ]6, ἔγοπι ᾿ἰ8 Ὀγοϑυ Υ--[ϑν 108] οἰδηα ροϊηῦ, ὑμδὺ 6 τιβῃοα ᾿π σΘΏΘΓΑΙ 
ἴο τοϊαίβ ὑμ6 Ἰδμοοογαδιὶο οἷν!] δῃὰ σοὶ ρίουβ ᾿ἰδύογυ οὗ (6 ον ἔσολ θαυ Ὑἱτἢ ἃ οἰίοῖ τοραγὰ 
ἴο τ οἷν Ὀγὶχαὺ ροσίοαβ, δὰ ἃ τθοοροϊίου οὗ ὑμοὶγ ὑὐπηθβ οὗ Δροβίδβυ Ὀδοίῃς ᾿ηνδγί δΌὶγ δἰϊοη θὰ 
αἰ αἰνίπο ἡπαριηοηῦθ, Δηα ἴο Βοϊὰ ἊΡ ἕο ἷβΒ Θοηὐ ΘΙ ΡΟΓΆΓΙΘΒ ἃ ΤΑΪΓΤῸΓ Θηοουγαρίηρ μοί ἴο 
ἴολν αοά, δηὰ ψδγηϊς ὑθθπὶ ἀρδι δῦ της ὉΠ] οδα ἴο (06 Ιοτὰ. ΟἸΠΟΣ 180 ἴδῃ (86 ΔΌΓΠΟΣ 
οὗ ὑμ9 Ὀοοΐα οὗ Κίηρβ, Ὑ8ο σοϊδίθβ ὑμῃ6 ουθηΐβ ἴσο Οὐ) θο γον ἴῃ {πον πδίαγαὶ οσάον, “ΟΣ 
δυΐθοῦ ΗΪ]δοθβ ὑπ 6 ἔδοιϊδ δηὰ Οοουγγθθοθδ 'ῃ οοπηθοίίοη τὶ ἢ ὑῃ6 οοῃμαποῦ οὗ τ0.6 ῥχίποθ δηὰ ἰῃθ 
Ῥθορὶθ ἰοναγὰ ὑῃ9 [,ογὰ, δηᾶ ΘηἀΘΔΥΟΌΓΒ 80 ἴο ἰΠΠυβίγαϊθ ἐμ Ὠἰδίοτίοδὶ δοίβ, ὑπ δὺ ὑθ6 Υ ἰοδοὶ 
μον αοἂ τονδγὰβ [86 [δι 0 Ὁ] τι ἢ Ῥόδοὺ δηὰ ὈΪ]οβαίησ, δηὰ υἱδὶ (8 ὑπ σονοὶ]ὺ ἔτοσα Ηἰβ οονοηδηὶ 
το ῬΟηΔ] ᾿υδρτηοηίδ. ΤῊΘ πδιτδινο ὑπ δοαῦϊ ΕΒ ἃ ραγθηδίϊς ομδσδοίοσ ἰμδὺ οὔζίθῃ γίβθα ἰὼ 
(86 τιοίοσί δ] τηδῆηοσ. ΤῊ] ῥδγθηθυοο- σβοίοσί δὶ βίδιηρ οἱ δΐ8 ΟΣΚ τηθοβ 8 ποῦ ΟὨΪΥ ἰῃ ἐδ 
ἙΑΔΗΥ͂ ΒΡΟΘΟΒ6Β οὗ {80 ἀροηίδ, Ὀαὺ 8180 ἴῃ ἸΏΔΗΥ δἰ Βύοτ 08] ἀ6] πο δ ο.Β (οΓ ΘΧδιηρ]ο, ἴῃ Φόγϑηι, 
2 ΟὨγοη. χχὶ. πῃ Αδιαᾶσ, χχυΐὶ, ; ἰπ Μδηδδβθῆ, χχχὶϊὶ. ἢ δηᾶ ἴῃ Ζοαοκίδῃ, χχχνὶ. 12-21). Ετοῖα 
{8 Ῥαγοηϑιϊς ἰθῃάθηογ, δὰ ἐδ σοβοοϊνο πηοάο οὗ υἱοὶ Ὠἰδίοτυ, 18 Ἔχρ δηθὰ {86 στοδίος 
Ρδσγὺ οἵ δἷ5 ἀονἱδιίοηβ ἔγοωχ [86 ῬΔΓΔ}16] δοοοιηίδβ ἴῃ βδιποὶ δὰ Κίηρβ, 85 ».}} {86 οπχϊδδίοη οὗ 
οΟἸἸαύοσα] οἰτουτοβίδῃ 68 88 ὑπο ῥἱοίοσί δὶ ἀοβοσι ρυϊομδ οὗ σο]!ρίουβ σορυϊδύϊοῃδ δηὰ ἐοβνδβ, ἰμ9 
τηδηϊοδὺ οὈ]οοὺ οὗ τυ ΒΙΟἢ 18 [0 δύνα κθὴ ἰῃ 86 τηϊπὰ οὗ (16 τοδί ἀο] ἐσ ῃΐ δηὰ ᾿ου ἴῃ {86 αἰϊγδοῦνο 
Βοσυΐοοβ οἱ [6 1 οτὰ, δηᾶ ἴο οοπβστα {Π6 μοαγὺ ἰῃ ΒάθΙΥ ἴο ἰῃ6 1 ογὰ δηὰ Ηἰβ ἰαν " (Καὶ), 
Οὐπιπιθηΐὶ. Ὁ. 11). Οἱ δοοουηῦ οὗ (18 ῬΓΟΡΟΙΣΥ͂, αἰγοούθα Ἡ1Ὸ δρθοὶδὶ ρτϑίθγοηοθ ἴο (9 ψοσβὩϊρ 
δά {}ι6ὸ οβοοτα οὗ ψοσβῃΐρ, 818 Εἰβύοσυ 88 Ὀθθὴ ἀεδβὶ ηδίθα 85 βρϑςΐδ!}ν 1,ουὐ ὶοΔ],---ὦ ἀοδὶρτια- 
φίοι τοῖν 18 ΟὨΪΥ͂ Βαϊ {4 0]6 δηα ἔγοο ἔγοτα τιϊβοοηοορίϊοῃ, τ 6 ΜῸ6 ὈΘΆΣ ἰῃ τηϊηα ὑμπαὺ Σὺ ἰ8 ποῖ 
(0ὸ [ονϊῦοθα δ8 δυοὴ, Ὀυῦ 848 [86 πλϊηϊδίοσβ οὗ ἴΠ6 Ἰαττ 1} ὑποοογδῖῖο οσβῃΐρ, 0.6 βοῦυγοθ οὗ 8]} 
δα] ναί οη δηὰ Ὀ]οβδίηρ ἴοῦ ἐδθ ροορὶο οὗ ἀοά, ἴο πῇοαι [86 δΔαῦμον ἀογοῦθδ μἷβ βρϑοΐδὶ δἰὐβηξίοῃ. 
“ΤῊ ΟἩτγοηϊδὺ τ ϊβθβ, ποῖ ἕο αἱοσγ ὑμο 1,ονϊῦδβ δηὰ {86 [,ϑν] 1168] πτοτβΐρ, Ὀαΐ σδίδοσ ἴο Ἰοδὰ 
δο γγοοῖ, ἔσοπι {86 ἢἰβύογυ οὗ {86 κίηράομι 'ἴπ ἴαγδοὶ, ὑμδὺ {δι 08 [Ὁ]. 688 ἴἢ0 (δ οογθηδηΐ τ ΒΟ Β 
{86 Ι,ογὰ ᾿88 τηδὰθ τ ἰδγϑοὶ Ὀσίηρσβ ὨΔρΡΡίΠ688 δῃὰ Ὀ]θβδίῃηρ ; πορ]οοί οὗ 1ὔ, ΤΩ ΒΟΣΥ͂ δηὰ ροσ- 
ἀϊοη. Βυΐ [βγαϑὶ βδῆονβ δάθιὐγ ἴῃ ταὶ κὶηρ δέϊοσ 80 εἰδῃάδζα οὗ 80 ἰδ ρίγοῃ ὉΥ Μοβοβ, 
ΜΏ θη ἢ6 ΨΟΓΒΉΐρ6 δομβονυαῖ 086 Οοά οὗ [ΐ8 ἔδύδμογα ἴῃ Ηΐβ βδηοίυδσυ, 88 δ 888 δρροϊηϊθα ἴῃ [ἢ 9 
ογάϊμδῃοοβθ οὗ πουβῃὶρ. ΤῊθ δῖον ἰαγβ δύγοββ οὐ ἰ6 1,δν]0108] ᾿ΟΣΒΒΪΡ ΟὨΪΥ͂ 80 Ζδ 88 ἐῃ0 
[αἰϊΓαἸηοεα οὗ [8γϑοὶ βίον 1186} ἴῃ 118 σατο] οὈβοσυδηςο ᾽᾿᾽ (Κοὶ], Οὐπιπι. Ὁ. 8). 

Ἰονιαγὰ ---[ὯὩθ ΤΟΥΤΟΥῚ ΟΥ ΤΊΟΤΘ ῬΑΓΔΆ]16] βοούϊοῃβ Ὑ]1οῖ ὑ80 μαζὺ οὗ ΟὨτοηΐο]68, οοτασηος τὶν 
ἐ86 ὈΟΟΚΒΕ οὗ ϑδιμυθὶ δηὰ Κίηρβ, ὑχζοβϑθηΐδ, ΠΟῪ ἷπ ἸΟΏ ΘΓ, ὩΟῪ ἷἱῃ δβῃοσίεν ἔοστη, δῃἃ ΠΟῪ ἰῃ 
φοστοεροπαϊηρ, ΠΟῪ ἰῃ ἀονίδίάπρ᾽ βοραῦθησο, ἃγα Ὄχθὶ ἰύθα ἴῃ {86 [0] οτπρ ἐδ19 (ἔτοια Καὶ, 
Εἰηϊ. ν. 479 ; οοωρ. Ὀανϊάβοῃ, {πίγοά. Ὁ. 81 β8ᾳ.. διὰ Τυρίηφου Τλεοῖοσ. Ομαγίαϊολν, 1881, 
Ρ. 209 8.):-- 

1 ΟἸτοη. χ. 1--12, : . 1 8δ:. χσχί. 
, χ9,.. . 238. ν.1-8, 6-10. 
.,Ὼκ, κΧὶ. 10-47, Ξ ,.,ῶκ,͵ Χαὶϊὶ. 8-39. 

“9 Υ͂Ι. 1-11. 45 ΣΙ. 1-14, Φ 

ον’ Ψ011-16] 17:26. ., πἰν. 1-1,8-17, 
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2 βδιμ. τἱ. 12--.28. 1 ΟἸσου. χυ., χυὶ, . ὁ 
.,Ϊ), Σνὶὶ,, ἀ ᾿ ὸ ᾿ Σ ,»,κ ΥἹ . 
45) ΧΥ,, . Ν᾿ Φ 9 ΜΝ 2) Ὑ]}. 

4} ΧΙχ,, . ᾿ . . . 2} Σ. 

»,) Χχ.1-, τ, τἰῶς. οἷ ὃ ᾿ », ΚΧΙ.1, χὶϊ, 306-51. 
,.»γ, Σχ. 4-8, . . ᾧ . ὃ , ΣΣὶ. 185-22, 

,ν Χχὶ,. . . . . . .,. Σχὶν. 
ὦ ΘΟ γοη. ἱ. 2--18. .ΨΠφῤ4. ἱ1Κίηρθοι, 4-1δ. 

, 114.-3}3,, . ᾿ . ὺ ᾿ . ΣΧΣ.26-29. 

τ Τὴ ᾿ ὲ ᾧ ᾿ ᾿ ,»,κ Υ͂. 1δ-28. 
ὩὩ ἯΙ ΤΟΥ Ἱ, ς ςς ς΄ ς΄ ὡ ,», Υϊο, Υἱὶ, 18-.-5] 
9 Υ͂. 2-νἱϊ. 10, ᾿ ὅ:. - ὦ ν .,) ΥἿ. 
,., Υ͂“᾿. 11-22, δ ὦ ἢ . »", 1,Χ..1-9. 
.“. δὶς. ὃ ὦ ὃ ᾿ ,93 ἰἷχ.10-28. 
.,2 [1..1-12, 138-98, ᾿ ἢ . ᾿ »") 215Χ.1-18,14-29. 
.2 ἰχ. 29-81, ᾿ -- ὦ ᾿ »" ΣΧ. 41-4ώ3. 
,)2),. Σ.,1-χ. 4, . ᾿ . . . .,), Χὶϊ. 1-24. 
., χι 2,8,9-16.,. Ξ Ξ Ξ »)|, Σίν. 21-91. 
92. ΣΙ. 1,3, 22, 23,. Ξ Ὁ ὁ »,), πΧν.1,2, 6-8. 
,.) ΚΧΙΥ.1, 2, χνυ. 16-19,:. ὃ ᾿ ,»,)Ὡ), ΚΧν.11-16. 
.,γ) ΚΧΥὶ. 1-6, 11-14,. ᾿ ᾿ Γ », ΚΧν.17--24. 
»,.“,ἁ.» ΑΧ0ὶ}. 2-84.. :. τῷ. “ων ΣΩΣΙ!. 2:98. 
" ΣΧ. 81-χχ 11. ... : ΧΧΙΙ. 41--δ1. 
,..). Χσχὶ. δ-10, 20, ὦ 2 Κίηρβ ΥΙΙ. 17-.24. 
“2 Σχὶὶ. 1-6.,.7..9,. . . ,.,, ΥἹΙ, 2δ-29, Ιχ. 16-28, χ. 123.14. 
..,. ΧχΙΐ. 10-Χχὶῖ 21, , Σι. 
,,), Σχίν. ἥ1-14͵ 285-297, »,|, ΣΧΣὶϊ. 1-17͵ 18-22.ὄ 
,)2), ΑἊΧχν.]-4, 11, 17-.28, ,»» ΚΧΣὶν.1-14, 17-20. 
", Χχυὶ. 1-4, 21-28.,. χίν. 21, 22, χυ. 2-7. 
,,. ΑΧΧΥΪ!. 1-, 7-9. "9 ΖΧν. 838-86, 88. 
., ΧχΥΝὶ;. 1-4, 26, 27, », ΚΧΣνὶ. 2-4, 19, 20. 
2. ΚΧχὶχ.Ἱ, 2, 2 ΚΧ01}. 2, 8. 

,.,) Σχχί:. 1-2]1, : Σ "2 ΚΧυ11. 18-- χὶχ. 87. 
,,)2) Χχχὶ!. 24, 25, 82, 88, ὲ ,2. ΣΧ.Ι,2, 20,21. 
, Σχχὶ. 1-10, 20-28, ὺ , ΑΧΧὶ. 1-9, 18-24. 

. Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 

᾿΄τ΄ο 2 

., ΣΧχχίνυ. 1,2, 8-32, ᾿ ᾿ .») Χαιϊ,, χχιῖ!, 1-. 

.» ΑΧχχυ , 18-94, 26, 27, χσχνὶ. ι. 1-4, », Χχὶϊ, 21-.28͵ 28, 29-5:. 
,9 ΚΧχχνί. δ,6, 8-12, : ὗ ρ 92. ΚΧχὶϊ!. 86, 857, χχίν. 1, δ, 6, 8-19. 
. Χχχνυὶ. 22, 28, . ῦὃΘὃ»Ξ-»-»ς»ς ΚΕἘπιΑ 1 1, 2. 

ΤΊδ νδὰθ οἵ {}18 ἐ80]6 οὗ Ρ8Γ.8116] ρδδδαροθ οοῃαίβίβ ἰὼ (818, ἐμαὺ ἴὸ ποῦ ΟἾΪΥ ΟΧὮΌΪ 5. 186 
τησπίμδὶ γοϊδίίοη οἵ {π᾿ ΒοοίϊοΏΒ, ΒΟ ΠΩ ΠΟῪ δὴ δχιθῃβίος, ὨΟῊ 8 δυσὶ ἀρτηρηῦ, οἢ ἐῃ6 ρατίύ οὗ 
ΟἿΓ δυΐμπον, Ὀυῦ 8180 πα ϊοδίοα θΘσο ἀονϊδέϊομβ ἢ ἰδ 6 ογάον οὗ 8:6 βούοσαὶ ουθηΐβ ἰδῖκθ ρΪδοθ. 
Ἐὸγ ἰπ {86 ογάον οὗἨ δἰβ πηδίογὶ 815 ὑ89 ΟἸγοῃϊδὺ ὈΥ̓͂ ὨΟ τη 688 ἄρτϑθβ ὑῃσουρμουῦ τὶ 0ῃ6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ βαιηθοὶ δὰ Κίηρβ; 88 δ, ἰῇ 1 Οἤγοηῃ. χὶ. 10-47, ἰδῖκεβ ἃ ᾿ἰδβὺ οὗ Πανὶ 8 Ὠθσοοβ ἔγοσα 2 381). 
χα, 8-39, δὰ δἰίδομθβ Ὁ ἴο δου ΟΝ ΔΥῸ ὈΔΓΆ]16] τι 2 ϑΐδη). ν., δηὰ 186 δοοουμῃῦ 1 
2 ὅδ). υ. 86 ἄοϑθδβ ποῦ σεργοάμυοθ σοπέΐπιο, Ὀὰ ἴδῖκο8 Ὀαζοσε μβηᾶ {80 βϑοϊϊοῃ 2 83δῃ). υἱ. 1-11 
(866 1 ΟἾσοῃ. χῆϊ. 1--14), 88 δ6 ἔλυε ρἴδοθδ [89 Ὠἰδίοσυ οὗ θαυ 8 απ οσίηρ οὗ 86 ΡΘΟΡΪΘΟ, 
διὰ οἱ {δ6 ῥίαρτο, 2 δι. χχὶν., ποὺ αυϊΐο δ 186 δῃηὰ οὗ {86 βϑοϊΐοῃ Ὀϑοηρσίηρ ἴο θενὰ, Ὀὰ 
Βυ )ο᾽:8 ἴο 1ῦ δοοοιῃία οὗ αν 5 ῥτου βίου ἴογ [886 ὈυΠάϊηρ οὗὐἨ 86 ἰθῃιρ]θ, 88 τὰς }} 88 ἢἷ8 
ερ᾽ τσ] δηὰ ὑδιροσαὶ οβίοοσβ (1 ΟἼτοη. χχὶϊ.-- χχὶχ.); δΒ [6 8180, ἴῃ βϑοϊοιιοη ΒΒ Ὠἰβίοῦυ, ἴδακϑα 
Ὀεΐοτε βδηὰ (ἢ 6 ετη8}} βοοῦοη δοποοσηίης ββοϊοσηοη β ἰσθαδυσοβ δηὰ ἴσοορβ, 1 Κίηρε χ. 26-29, δυὰ 
Ῥίδοθϑ 1ὺ Ὀεβί4θ ὑμδὺ ποῖ ἰ χοϊδίθα ἰῃ 1 Κίηρβ ἰἰϊ.--ν., δηὰ 8ὸ οηὐ. Τμδῦ ψΠΙΟΝ ΔΡΡΘΑΣΒ 
ΔΣΌΪΕΓΑΓΥ ἴῃ ἰδ686 ἀονίαἰΐοηθ, νδηΐβῃοθα τ θη νγὸ τοβοϑοῦ ὑπαὺ ΟΡ δυΐδον [0] ον ποῦ 8δὸ τυ 
(86 Ὀοοῖίκα οὗ βδιθὶ δὰ Κίηρβ ἴῃ ἰμοὶν σχίβιληρ, βίδίθ, 88 οοσίδι τπι οἱ ἁ βοῦσοοβ ὑΕν Ἰγὶπρ δὲ 
(δεῖς οαπάδίοι, δηᾷ ρασὶὶυ ἀονϊδίίηρ ἔγομι ἴμθτ ; δπὰ ὑπ {86 παίασο οὗ Ἀἷβ ΒΟΌΣΟΟΒ δὰ δὴ 
οἴκου οἡ ἀοίοττηϊπίηρ [86 Δττδηροιηθηὺ δὰ ΒΟ Ό6Π06 Οὗ ἈΪΒ τηδύθυϊ 18. 



1δ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙ(ΕΞ. 

[1ὸ {818 ὙΘΙΥ͂ ὑβουσ θα} δηα ἰηὐογοβιίηρ βοούΐοη ἰῦ ΤΔΥ Ὀ6 δἀάοά, ὑπδὺ (6 δυΐῃοῦ οὗ 
ΟἸΙγου 6168 ΘΟ ἤποδ εἷβ αἰλοπώοη ἴο Ὀαν!α, δηα 86 Κίηράουι ουηα θα οἡ [ἢ6 ΠΓΟΠιϊδ6 Ἰηϑθ ἰὸ 
μἷπι ἴῃ 2 βδι. νυἱὶ. Ηδῃοθ Β6 δχοϊμββ ἔτοπι ἀἰγθοὺ οοῃβιἀδγαίίου (86 κί χάοιῃ οἵ ἐδι6 ἴδῃ ὑτίθθβ, 
ψ ἘΠ οἢ στα δ} Ὁ [611 ἰηΐο ἸΔοΙδίγΥ, δηα μδα Ἰοηρ οθδββὰ ἴο οχὶβϑῦ δὖ [86 ὕζυθ πὰ ψἩΠοἢ ἢ6 ᾿σοίθ. 
Τηο ἔδοίβ ἀο Ὡοῦ ψαγτδηῦ 8 ἴῃ ἸπΣ ἱη ἰδ ὑμθηθ ΟΥ 18 δ Ἰογὸ ὑθϑῃ δ ἷβ, Δῃηα ἐπογοίοσθ 
Ῥγονοηὺ ὕ8 ἔγομ συδγρσίηρ Εἷτπὰ 1} ΔΏΥ͂ ᾿ΠΟΟΙΒΙΒΙΘΠΟΥ Ὑ ἰοἢ 8 ἸΠΊΔΡΊΠΔΙΥ ἰἰμαϊῦ οὗ ἃ. ΠΔΓΓΟΥ͂ΤΟΡ 
κἰηα τηὶρμῦ ογθαύο, ΤῊ δ ρ]6 δῃηὰ 108 οσάϊδηοοδ οὗ ν σβ ἢ Ὀθοολθ ἃ ῥχοιαϊηθηῦ τηδύϊοσ οὗ 
[λοὺ ἴῃ (λ}6 Κἰηράοτα οὗ ἀοά, δπηὰ ἰΐβ τοϊηϊβύοσβ δηα βουνίοθθ οἰδί τ ἃ Θουγοθροη ἀὴρ οἷδοα ἴῃ {δ 
Ἰιἰϑύοῦυ οὗ 18 ηράοῃμ, υἱοῦ ΔΩΥ͂ τηοίλνο ἴῃ ἐδ ἩΓΙΟΙ ΤΏΟΤΘ ΒρΘΟΙΪΔΙ ὑμΔὴ ΖΘΔ] ἴογ 11Π|0 ΊΟΣΥ 
οὗ 6 ἔτὰ9 δηὰ νην (ἀοἀ.---. 6. Μ.] 

8 δ. ΒΟΟΒΟΕΒ ΟΕ ΤΗΞ ΟΗΒΟΝΙΞΤ. 

Εγοπὶ 8. οοθθσ θχϑιηϊηδίίομ οὗ ὑῃ6 οοη θηΐβ οὗ {6 ΒΕΥΘΓΆΙ βοοίζομβ, ἰδ ΔρῬβϑγβ δὴ ἱῃᾶυθι 0} 
ἔλοῦ ὑμαῦ [8.8 ῬΘΟΙ ΔΙ βίδιαρ οὗἨ ΟἿΓΡ ἐβύουῦ ἀθροπάβ οα ἐῃ πδίυσθ οἵ δοσίδίῃ βουγοθβ υδοὰ ὉΥ͂ 
186 δυΐποτ, τ ἱοἢ πηαδβῦ άγο ὈΘοη ἴῃ στοαῦ ραγῦ αἰ ογθηῦ ἔγομη [μ6 ἢἰδίοτγιοδὶ θοοκΒ οοπίαἰηοὰ 
ἴὰ [86 οσᾶποῃ, δηὰ πιυδὺ δᾶγ6 ἱποϊυἀοά ΤηΔῊΥ Οὗ6Γ δοοοιηίδ ἰῃ φΔάϊτίοπ ἴο {μ686. 

Ι. Οἱ πὸ χοῃρδίορίοδὶ ἰ8ΔὉ]68 δηὰ τορίβίοσα, δπὰ ὑπὸ ρϑορταρῖοδὶ ἰδγιὴϑ ἴῃ 86 ϑΓβὲ ΟΥ 
ΟΏΘΔΙΟσΊσ8] ρατὺ (1 ΟἌγοη. 1.-ἰχ.)., ΟὨΙΥ ἴΠ6 ᾿πυτοάποίουῦ ἀδὺδ τοίοστίηρ ἴο {μ6 ραιχίδγοιβ δὰ 
86 ροβίοεγιγ οὗ Εάοπι, ὙΙΟὮ δγὸ οοπίδί θα ἱπ 1 Οἤγοη. 1.--ἰϊ. 2, Δρρϑᾶγ ἰο ὍὈ6 ὙΠΟΙΥ͂ δπὰ 
νἸμουῦ ὀχοορύϊοῃ δ Κθ ἔγοπλ (ὐομϑβὶβ (866 {86 Βρροὶαὶ ργοοῖ δῦογνϑ, ἃ 4, ρ. 11). ΔΑ ἀοτγινδίϊοῃ 
οὗ ἰδεδθο ἀδίβ ἔγοπι ΔΎ οὗδενς βούῦγοθ (δὴ (θη θβὶβ '8 ἐπῃργο Ὁ 6, ἔον Ὁ} 18 σθάδβοι, ὑμδὺ (6 
ἔοἸ]ΟΥ ὙΘΥΥ͂ Θχδοῦν {ῃ6 οσάοσς οὗ ὑμ18 ὈΟΟΚ (οχίγδοιϊίηρσ δηὰ σϑοϑδριἰυ]αϊίης; ἔγοια θη. ν., χ., 
Χὶ,, ΧΧΥ., ΧΧχυΐ., δΔηα χχχν. 22 47.), δηὰ μὸν Ἃο ποῦ ργοβοηῦ ἃ βίῃρ)θ Βιιρ ΘΔ ΓΥ ποίίςθ. 
Α αυἱΐο αἰ ογοηῦ ἱπΊργαββδίοῃ 18 τηδθ ὈΥ̓͂ ἃ σοΟΙΏΡΑΓΊΒοη οὗ {μ6 ζο]οννίηρ ρσοποδιοσΐοβ δηὰ 
᾿]βίοσγίοδὶ ῃοίϊοοβ τὶ ἢ 16 σογγοβρομπάϊηρς ἀδίδ οὗ {16 Ῥοηϊδίθυοι, ὑπ 6 Ὀοοῖς οὗ Φοβιυδ, δῃὰ ἐμθ 
ΟἿΟΣ ιἰϑίοσι αὶ Ὀοοκβ. ΤὮ686 τηδύϊογβ οοοῦγ ἴῃ ὑ{086 οἷν ὈΟΟΪ8. δ Π6Γ 85 οοΟηοΟυ}8 Βογῖθα 
Οὗ Ὡδη68, ΠΟΙ 88 σο μοϑ]ορίοδὶ ᾿ἰδίϑ ἰηϊογσσονθ Ὑ ἢ ΒὨογίου οὐ ἸΟΏΚΟΓ ἰδίοσιοαὶ ἀδίδ (88, ἔον 
ΘΧΔΙΏΡΙΘ, οὗ. ἷν. 22 ἔ., ἱν. 839-48, ν. 10-19). 8.0 184. 88 ὑΠ6Ὺ Τὐοὺγ ἴῃ ὑδθαι, ὑπ  Υ ΔρρθδΓ ἴἢ 
αυἱο ἃ ἀἰδογοηῦ οοπηθροίίοῃ, βοϊάομι ζοσηλϊηρ ἰοηρσοῦ βοσΐθβ σα ηϊης [Ὠσουρἧι ΤΩΔΗΥ͂ ροηογαίϊοῃϑβ: 
ποῦ ᾿ἰοανίηρ ἴπ6 ἐπηργϑβδδβίοῃ οὗ ρϑῃθδορίοδὶ σορ βύοσβ, Οὐ αγγν 118ῖ8. οὗ πδη168 ΜΙ Οσοδβίοηδὶ 
μιἰβύον! δ] βίδίθημθηίβ, Ὀυὺ τίμιον 88 ἱπίθοταὶ πιοσηθηΐβ οὗ ργαρτηδίϊα ἡδυταῖνα; Ὑ 8116, ἰὰ ΟὨΓ 
Ὀοοῖκ, ὑΠ6 Ὁ ὈθΑΣ ἰτουρῃοαῦ 6 ΟμΑγϑοῦοσ οὗ ἃ ρϑηθδ]ορίοα] τορι βίοσ. [ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ἀονίδύϊοηβ 8180, 
ΜΓ ΕΙΘὮ 8.6 ἑουπα 1η ὑπθ ὩασιθοΣ οὗ βοπογδίίοηβ, [ἢ6 ρ ηθ] ορΊοα] τηδύογὶαἰβ οὗ ΟἿΣ ὈΟΟΪς Δρρθδῦ 
ἱπαἀορθηάθηΐ οὗ ὑμ6 οἱ 6Γ ᾿ϊβύοσίθβ ; διοῃ 88 ἴῃ {8:6 αἀἴνοῦβα βρδ της οὗἨ ΤὩΔΏΥ͂ πδιμθδ, τ ΗΙΟὮ ΤΑΥ͂ 
τοβῦ ῬΑΥΌΥ ΟἿ ΤΏΘΓΘ ΟΓΓΟΙ͂Β οὗ στ της (τ ἰοῖι ταὶρὐ ΘΑΒΙ]Υ ΟΓΘΘΡ ἴῃ, Θβρϑοίβδ]]υ ἴῃ ᾿ἰδὺβ οὗ πδιιθβ: 
ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἐδ ΠΟ]]οοοῃ οὗ ποίου! ουβ δου ΤῸ οὗ (δ158 κὶπά ἱπ Μονοιβ' γί. ζὕπίοτϑ. ὑ. 66 ΕἾ., δηὰ 
866 ὈΕΠΟΘΙ,, ἰπ ΟἿΓ ΘΧΟΩ. ΘΧΡΙ ΔΗ ΔΌΟΠΒ, μαββὶηι), Ὀὰὺ ἱπ ὯΟ Β18}} ραγῦ οὐγα ὑμοὶρ οτἱσίη ἴὸ ἃ 
αἰ δογθηῦ ὑγϑαϊυομ ; 88 80 ΤηΔΗΥ͂ αἰ ΘΓΘΏΟΘΒ ΤΟ Τα ηρ Ροορτϑρῃίοδὶ ἀδία (ἔῸΓ Θχϑιωρῖβ, τορχαγάὰ- 
ἴης ὑ6 πϑῖηθ8 οὗ ὕμθ 1,ϑν] 1681 οἰθΐο8, 1 ΟἼχοι. νἱ. 839-06, οοχηραγοὰ πΠ} Φοβὴ. χχὶ. 10-89) 
ταῦ Ὀ6 Γοίοσγθα ἰο ἀΐνοσβο οἱὰ ὑγαάϊ οηβ, πὰ, ἰπογθέοσο, ὅο ρϑοι δῦ Βοῦσοθβ. ἀπά βοὴ 
τηυδὺ ὈῸ ἔπ οβ6 οὗὨ Ηἰβ βουῦσοθβ ὑπαὺ μδὰ ἵπ στϑδῦ τυ θϑβΌσο ὑσοραγοὰ [06 ὙΔΥ ἴοσ διῖ8. οο]] δοίης 
ἈΠ ΔΙΥΔΗΡΙ Πρ ΡΥΓΟΡΘΏΒΙΟΥ, ἴῃ 80 ἴδ Ὁ 88 ὑμ ὺ ὑμποιωβαῖνοβ οοῃί δἰ μθὰ ἸΟΏΡΟΓ σοπθδ]ορίσαὶ βοσγίθβ, 
οοΙμροβοα ἰπ Π|Κ6 χωδῆηον, δά ἱπίοσονυθη τὶῦπ 11 Ὠϊδύογ οὶ ἀδία, διὰ 8δὸ Ἅ͵Θ ποὺ Ῥσαρ- 
ΤῊ Δ. ΙΟΔ}1Υ -βῃ]οη αὶ Ὠἰδύοσὶ δὶ ΟΣ ΚΒ ἔγουχ Ἡ 810}, Β6 τηυδὺ ᾶγο δυο βοΐ} }ν οοηκιγαούοα 8 118β, 
Ἡς ἱμι86}1 ἐθβί 68. ἰῇ βοῖῃηθ ρ]δοθβθ, ὑμπαὺ ψ δὺ 6 Ῥγθβθηΐδ ἴῃ σοηθδίορίθβ δηα οὔμον 1158. οὗ 
ὨΔΙΏ6Β 18 ποὺ (ἢ ἔταϊῦ οὗ δὶβ Δτγδηρίηρ δηὰ οι ηρ σᾶγο, Ὀυὺ 18 ἀοτὶνοα ἴσοπὶ βουσοαβ οὗ 8 
βομοδϊορίοαὶ Κἰπᾶ, ΕῸΣ αὖ (80 ἰγρε οὗ Οδά, 1 Οἤτγοι. γ. 17, μ6 σοίθτβ ἴο ἃ 1ἰβὲ οὗ ὑμ6 δι}! θα 
οὗ δῖ5. ὑγῖδθ ὑμαὺ 88 ργορασρά ἴῃ {π6 ὑΐπ)6 οὗ Φοίμδπι, Κίηρ οὗ Φυάδῇῃ, δῃπὰ Ψοσγοῦοδηι 11. οὗ 
ἴβγϑο : δὖὺ Ιββδοῦδγ, 1 Οἤγοη. υἱΐ. 2, ἢ γϑίθσβ ἴο ἃ οϑῆβιϑ οἱ (8 ἐγίθθ τηδᾶὰδ ἴῃ ἐπα ἔπη οἵ 
Βανὶὰ :-δηὰ ἰὑ ἷβ βαϊὰ, ἰχ. 1, ὑμαῦ ἃ οϑῆβιιβ οὗ ἐ" 4}} [βγϑ6],᾽) ὑῃαῦ ἰβ, οὗ ἰῃ6 ψ ῇ016 Βογῖβογη 
κἰηράουι, Ὠδα Ὀδθὴ τηϑδᾶθ. Απᾶ 88 ἴῃ ὑΐθ βεοοῃηὰ οὐ. ἰβίοτίοδὶ ρογίίοῃ σοίογθηοα ἰβ βούδσαὶ 
{ἰπ|6ὲ8 (χχὶϊὶ. 8, 27, χχνὶ. 81, χχυὶ!. 24) τηδάβ [ο ἃ οϑῆβυβ ἰῃ {116 τοῖσι οὗ Ὀανὶα, δηα 88 {π6 
Ροοῖκ οὗ Ναβοτηίδη, ἩΒΙοἢ 80 ὨΘΑΣΪΥ͂ ΓΟΒΘΏ} Ὁ]68 οὐνΡ ψοτκ ἰὴ σοηΐθηΐδβ, Ἰηθηϊίοηβ 8 ᾿ἰβὺ οὗ (6 
Βοδάβ οὗ ὑπὸ 1ωϑν᾽ 041 Ἰοιβοβ ὑγθρασεᾶ ἱπ ὑμ6 (ἰπ86 οὗ ὑμ6 πἰρὴ ῥγίθϑε Φορδηδη (χὶϊ. 28), 
δηἀ ἃ τορίβίος ἔουπα ὈΥ ΝΕΒοι ἢ οὗ ἴῃ ἴδῃ 168 ὑμαὺ γοϊασπθα τι ΖΔ Ό6Ι ἔτοτι ἐδ 
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Ἔχ!ϊο (Ὑἱ}. ὃ ; σοιῃρ. δ'9ο Εἶζγδ ἰΪ. δ9, 62), Ὁ Δρρβᾶγβ ῃοῦ ΟΥ̓ ΒΙΖΉΪΥ ΡΓΟΌΔΌΪΘ, Ὀπὺ ΔΌδοΪ αἰ 
οοτίδίη, ἰδὺ ἤθ ΓΘ ΟΓΘ διη 016 δηᾶ δυϊδποηὐὶο ρϑηθα] οσίο δὶ ΒοΌΓΟΘΒ ἔγοπῃ Ἡ1Ο ἢ ΟὟΡ Δα ΒΟΣ ἰοοῖς 
δ 8 ᾿ἰσῖϑ. Αηὰ 10 ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγσγοπη 1 Οἴτοη. χχὶν. δηὰ ἰχ, 1 (οοπρ. Ν ὶι. χὶϊ, 28) δ5 ἐξ 
ἃ Ρατ δὖ ἰϑαβδὺ οὗ 5686 βουγθδβ ἢλὰ Ὀθθὴ ἃ οσοηβιϊποηῦ ρᾶτῦὺ οὗ ἃ γτϑδίδσ ῃἰβίοσιὶ 81 ποσὶ, 
ΒΆΙΩΘΥ, ἰΠδὺ ο] σὨγοηΐοὶα οὗ ὕπ6 Κιηρήοπι τ ὨΙΟὮ 18 ΘηΕ]64, 1 Οἤγτοη. χχνὶ, 24, δ ὲδγὲ 
πα )απνῖπι (ἰλ6 ῬΟΟΚ οὗ ὑδθ σὨγοπίοϊοβ οὗ Κίηρς Ὀανὶα), δηὰ, ἰχ. 1, δβ “" [6 Ὀοοκ οὗ [86 Κίηρβ οὗ 
ἰ6γᾺ 6}. [Ι᾿ Ῥασγίίσυϊαν, [ῃ6 βιοτγί ]1ϑἰ8β ἰὴ 1 Οῃγοη. ν. δῃά υἱῖ. οὗ ὑῃ8 ὕθῃ ὑγῖ 68 δοοοσαϊηρ ἴο 
τδοῖν ἔδιη 68 δηὰ Ὠοι1568, ΙΔΔΥ 6 οχίγϑδοίϑ ἔγοτῃ ὕπθ ρϑηθδ) οί} δηα βὑδὶϊβυϊοδὶ ρασγὺ οὗ ὑδ6δ0 
οἷ δ π4]}8 οὗ {π6 Εἰπρσάοπι; σὰ }]6 ὑπ 1808 οὗ 8 ῬυΓΟΙΥ σὨγΟΒΟ]ορΊοδ] Εἰπα, ψ ϊοῖ σοΐθ ἴο 
“οἰ Ὀγδίθα ἔβπι 168 ΟΥὁ ὕ0 βίηρὶα Ῥϑγβοῆβ, οὗ ρυῦ]ϊο οσ οἵ ϑιγϊηθηῦ ρῥγίνδίθ ομδγδοῖοσ, ΤΩΔΥ͂ ὮδΥΘ 
στὴ ΓϑίδΟΣ ἔγουλ {6 οΪ ἃ ἔδηλ]γ ἀγοῃίναβ, ὕο ν ίοἢ οὐν δαῦποΓ, οὐ οὐμον σΟἸ]]οοΐοτβ Ὀθέοσθ ὨἾπ, 

Πιλα ἐουηά δροθβα, [ὑ 8 δὖὺ 81} θνθηΐβ παίαγαὶ ὕο βΒΌρροβθ ὑμαὺ ὑπ 6 δηἀθανοῦτθ οὗ ὑπ6 {ϊπη68 οὗ 
ΖογυαθΌΔΌΘΙ ἀηἢ Εζτα ἤο δῃΐογ ἰΐο γοϊδίϊου ψιὺΐδ ἰδ 6 τοἷπλχα Ὀοίοσο (88 οχὶΐο, δηα ἴο τῶλκο [89 

τποδὺ αἰ] σοηῦ 86 οὗ ὑπ6 οοπηεοίίοη Ἡὴ ἢ ἴῦ, ρτοραγοὰ {6 ΨΑΥ͂ [0 ἷ8 απ ρ ὉΡ δπὰ πιδκίην 
086 οὗ {Π|686 ξΘηθδ] ομίςδ] του ϑῦοσβ ὁ [ἡ ἴΠ6 οηάδθαγουγ οὗ {1186 ΠΟῪ σΟΠΊΠΙ ΠΥ 0 τοβίοσθ ἐδθ 
οἷά σοϊδιίοηβ, [η6 αἰἱνἰ βίη οὗ {π6 ὑγ θ68, Ὀεϊης οομηθοίοα τ ῖ} ἰὄδ6 ψ801]9 γοιηπδηὺ οὗ ἐδ6 οἱὰ 

ΘΟΙΠΤΩ ΠΟΥ, πυδὺ ἤδνθ δοαι! γοα ἃ ΠΟΥ͂ ἱπηροτίδῃποθ, δὰ ΟἸγοηΐο 6 18. 1186} 1} ἃ ῥγοοῖ οὗ [ῃ9 
αὐϊοιυθίου ἰμὰῦ 85 ρδίἃ ἴο ἰῆθιη. [118 δυῦμοῦ ραν δαιϊηδ 1818 Ἰηΐο ἴ8 ποσὶ, Ὀδοδιιδθ 6 
ΗΝ πιΒ6}} ἴῃ εἰνῖ8 σοβρθοῦ τθουθβ ἱπ ἰμ6 ἀἰγαοίίοη ῥγονδίθην πὶ ἷβ ἐἰπι6. [π βδβοσί, ἔγοπι νδείουϑ 
5163 Θοῦ!68 ὑο ὕ8 ὑμ6 οογίαϊαῖν, ἰῃδῦ [86 Δυΐ!ον οὗ ΟἸτοιΐοϊθβ 88 δ0]6 ἴο ἄγαν ΟἷΔ6Σ 1188 οὗ 
1π6 αἰνϊϑίοηβ οὗ ἔμ6 ὑγἱ 68 δὰ ὑπδὶγ Ὠπ  ὉΘΓ ἔγοτι οὔθ ΒΟΌΓΟΟΒ Ῥϑμαρα, Ὀυὺ 4180, δοοοσάΐηρ 
ἴο δῖ8. ον βῃονίηρ, ἴγοιῃ ἰιἰβίογϊοαὶ ψγοῦκβ ἰη ψηϊοὰ ὑπ6 τοβυ] οὐ {π6 τορὶδυγαϊοη δὰ 
πυτηογϑίύϊΐοη οὗ ἰδθ ἴδῃ 168 σοῦ οοἰϊθοιθὰ, Αηὰ ἢϊ8 1818 ὑπμιοπηβοῖνοβ ροϊηῦ ἴο 8 ἀογίνδίϊοη 
ἔγοπι Ὠἰβιίοσί δὶ πόγκβ; [ῸΓΡ ὉΠΟΥ͂ οοηίδίη Ὀτίοῦ βίον αὶ δοοουηΐβ βίδηήης ἴῃ ἴδ6 οἰοϑοδῦ 60Ὲ- 

-“προιίοη ΜΠ ἴῃ6 τοοϊ ὑ66] Ὠδηγοδ, Δη ἃ ἰπ ὕμθηλ οσουΓγΒ ὑῃα τοιηδὺὶς ὑμαῦ Ββοιποίῖης πδ5 σοηϊπυρά 
“πηΐο {Π18 ΑΥ ἡ (1 Οἤτοη. ἵν. 41, 48. ν. 26),--ἃ γϑιηδυῖς πίοι, ἰ0 18. ουϊάθιν, οδηποῦ Ῥσοοθθα 
ἴσοι ἢϊπὶ τὴῸ ΨψᾺ8 σηδγροα νἱν ἢ ταλϊχείηρ οὐὐ ὑμ6 Ἰἰδβ, δηὰ 8 ποὺ δι ἀθὰ ὈΥ 16 δυῖδοῦ οὗ 
ΟἸΙ το 6168, Ὀοοϑυδο ἐὺ Γοΐεσβ ποῦ ἴο δἷβ ζἴπηθ, Ὀπὺ ὕο ὑπ6 ἀδίθ οὗ ἴμ:6 τσοῦκ υδβοὰ ὈΥ͂ ἢΐπι, δῃηὰ ἰβ 
ἰλκοη ὑμθηθθ δίοηρ ἢ π6 οἴπον ἀιία" (Βεχίμοδυ, Ρ. χχχὶί. ζ.). Εσθῃ δὴ δρργοχί τοδί 
οχδοῖ ἀοιογπϊηδιίίοη οὗ ὑΠ6 ἀδία οὗ [ῃ686 |δὺ8 σΔ ἢ ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὀ6 ρίνθῃ, ὈδοδαΒο οἴΐθη δὴ οἷα ]ϊ8ὺ 
ΤΏΔΥ Ὦδγο Ὀ6ΘΏ ΟΑΥΤΙΘα ΟἿ ΒΟΙΏ6 βίορβ, οἰ πον ΟΥ̓ ΟΟΓ δυῦμοῦ ΟΣ ὈΥ͂ ΒΟΙΘ ΘΆΣΙΪΟΣ ἸηνΟΒΟΙ ρΑΙΟΥΒ ΟΡ 
οοἸ οοΐοτβ Ὀθΐοσο Ὠΐ πὶ, 80 ὑμπαὺ 118 οὐ ρίηδὶ οἱοβίηρ Ῥοϊῃῦ οδὴ ΠΟ ἰοῦροῦ ὉΘ ΟἸΘΑΙΥ δβοογίδἰ θὰ, 
ΜΟΑΗν ΕἾ, {Π6 ἔδος ὑμαῦ ἱῇογ ΟΓΘ ΟἹΔΘΓ ΟΥ γΟΌΠ ΘῈΣ ζΘη ΔΙ ΟΡ ο8] ΒΟΌΓΟΘΒ ἡ ὙΠ οἢ δα χοβιθὰ 
ἴῃ οὗ. 11.-|χ., 8 ΕΥ̓͂ ΩῸ Τη6 818 αἰδίῃτ θα ΟΣ τοηαογοὰ ἀουθί] ὈΥ 80 ρῥδγιΐδὶ υποογίδὶ ηὐ οἵ 
1μοῖν ἀρο, ΟΥ ὑ8!6 ἱπῃροββὶ ὈΠ]ΠΠΥ͂ οὗ ΒΏΆΓΡΙΥ Βορδγαίίηρ ὑθθι ἔγομλ Οἢ6 δ πού 6 Σ. 

1. ΑἜ 8}}}] πῦογθ δ 016 ΔΥΤΑΥ οὗ δηοίθηῦ ΒΟΌΤΟΘΒ δπὰ δοοουῃΐβ τυβὺ Ὦανο Ὀ6ΘῚ Δοορβϑί Ὁ]6 ἴο 
ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΥ ἔοῦ ἢΐ8 βεοοῃπὰ οἵ ᾿ιἰβίογίοδὶ ραγί; ἴους δὶ 1π6 ἀθαίἢ οὗἨ δἱπηοβὺ ϑυθσυ Κίηρ 0 Τϑίοσϑ 
ἴο υυιοηρθ ἱπὰπ ΠΟΙ Ὠὶβ8 δοῖὶβ δῃὰ ἰδ δνϑηΐβ οὗ ᾿ϊ8 σοίρῃ δἃσῸ σϑοοσαρθῆ: ΟὨ]Υ ἴῃ Ψογϑίῃ, 
ΑἸιαζίδῃ, Αὐδδι δι, δηὰ ἴῃ ὑπο ἰδίθγ Εἰηρβ Ψε)ιοδῦδζ, Φοῃοϊ δοίη, δὰ Ζοα οἰκία, ἀγὼ ὑπ689 
τοΐδγθιοβ ὕο οἱ ἦθν ΒΟΌΤΟΟΘΒ ψϑδηΐϊησ. Ηδα οἰΐδβ ἴῃ 8}} ὕῃθ [οΟἸ]ον ΠΣ ΒΟΌΓΟΘΒ :--α 

1. [πὰ Ὀανὶά, ἐπ6 “ νογῆβ ᾿" (ἀδγϑ) οὗ βδιηιθὶ (86 βδθϑῖ, οὗ Ναιμδῃ ἴῃ ρσορβεοῖ, διὰ Οδά ἐδο 
ΒΘΟΡ (“ δβρίογ)), 1 Οἤγοῃ. χχίχ. 29: 2. [π ϑοϊοπιοι, 86 “" ποσὰ" οὗ Ναδίῃδη {86 ῥγορῃοῦ, [80 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ (5 2322)) οἵὐἠἨ Αἰ δ οὗ διμίϊο, δῃᾷ ὑμθ “' υἱβίουβ " (ΓἢΠ) οὐ ΙΔἀἱ {86 866. ἃρδίηβε 

ΨΦοσοῦοδη ἴδ 6 βοὴ οὗ Νϑοῦδι, 2 Οσἤσοῃ. ἰχ. 29: 8. ἴπ Βδμοῦοδι, ἢ 6 ““ ψογὰβ ᾽, οἵ Θ'ῃριηαίδῃ [ἢ 6 
Ῥτορ]ιοῦ δἀπὰ οὗ [40 {16 Β6δσ, χὶΐϊ. 1δ; 4. ἰπ ΑἸ )δι, (86 "" ΜΙΑΓΤΑΒῊ ᾽" οὗ 1440 ὑπ Ργορβμοῖ, χὶϊ!, 22; 
δ. ἴῃ Αβ, ὑπῸ ὈοΟκΚ οὗ ἰῃ8 Κίηψβ οὗ ΔΦυάα! δῃηὰ ἴβγϑοὶ, χνὶ 11]; 6. ἴῃ Φοβοβιδριδῦ, [ὴθ 
“ἜΝ ΟΓάβ ᾽ οὗ Φοδα ἴΠπ8 βοὴ οὗ Ἠδηδηΐ, τ ϊοῖ τ γα ἰηβογίρα ἰὼ ὑπθ ὈοΟΚ οὗ ὑπὸ Κίηρβ οἵ [εγϑοϑὶ, 
χχ. 84: 7. ἴῃ Φοδ8}}), {π6 " ΜΙάγαβὴ ᾽ οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ {πὸ Κίηρβ, χχὶν. 27: 8. ἴῃ ΑἸηδσίδῃ, [86 

ὕοοκ οὗ {δ Κἰηρε οἵ Φυάδῃ δηὰ [βτϑ6], χχν. 26; 9. ἴῃ ὕσζίδι, ἃ “" ττιηρ ἢ" (23) οἵ ᾿βαϊδὴ 

116 ὑσορμοῖ, χχνΐί. 22: 10. [ὰ Φοίδδη), {πΠ6 ὈοοΚ οὗ ἴπ0 Κίιμβ οὗἨ ἴβγδεὶ δῃὰ σαάδμ, ΧΧΥΪ,. 7. 
11. [ἴῃ ΑΒδζ, (6 οὶ οὗ ὑμ8 Κίηρβ οὗ πάλῃ! ἀμ Ιβσδαὶ, χχυ δ. 26; 12. [ὰ ΗδΖε ἰδ, 18 
"ἰδίου "ἢ ([)Π) οἱ Ιβαῖδι [06 Ῥτορμιοῦ, ἱπ ὑῃ0 ὈΟΟΚ οὗ [86 ἐὐὴρο, οὗὐ Φυάδιι δῃὰ [εγδο], 

χΧχσὶ. 82: 18. Ιὴ Μδηβεβοὶ, ἐῦο “ψογάβ᾽" οὗ πὸ κΐηρ οὗ 5186], 88 ἯΜ6]1 88 ἰὕῃ9 ψοσὰβ οὗ 
Οἰμιοβαί, χχχὶϊὶ. 18, 19: 14. [ἢ ΦΔοβίδῃ, [89 Ὅοοκ οὗ {86 Κίηρε οὗ δγδ8] δὰ ΨΦυάδῃ, χχχυ. 27. 
1δ. ἴῃ Ψοῃοϊδκίτα, ιδθ ΒΔΙΩΘ ὙΟΣΪς, χχχγί. 8. 

Β 



18 ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. 

Τιδῦ ὑ815 ᾿ἴδὲ οὗ βουγοθβ διἀταἱι8, ἈΔΥ ἀδαχδη 8, ἃ οοπβί ἀθγα Ὁ]6 παπιῦοῦ οὗ σϑἀποιϊ δ, ἀρ ρθδγθ 
ἐπ 08]6, ἰξ ν6 τοῆθοῦ {πδῦ 186 τυτῖοα αὐοίρα " θοοἷκς οὗ {μ6 Κίημβ οὗ Φυάδῃ δηὰ [δγϑοὶ " σδῃ 
ΒαγαΥ μάν Ὀδθη ἀϊ θγθηὺ ἔγοτῃ {88 88 οἰΐβῃ αυοὐορα “ Ὀοοῖς οὗ ὑπ6 Κίηρβ οὗἩἁ Ιδγϑδεὶ ἀπὰ Ψυ δα," 
δηἀ αἶβο Ῥθδγ ἴῃ πηϊη ἃ 0μ6 οὈνίουθ ἰάθη οὗἨ ἴπ6 ““ Ὀοοὶκς οὗ ἐμο Κίημβ οὐ Ιβγδοὶ " τηθηϊομθα ἴῃ 
Νο. 60, διηᾷ {86 “τογὰβ οὗ {π6 Κίηρβ οὗἨ [5.86] " χυοίεά ἴῃ Νο. 18, πἰῖὰ ὑμαὺ Ιβγδοϊυο- Φουα 
Ὀοοἷς οὗ ΚίηρΒ. Εον ὑδ8 πδῆγθ " [ϑγδρὶ "ἴῃ {86 ἰδίου ὅνο τοίου οΒ σὴ ΟὨ]Υ Ὧδ {86 “ο]]Θο ϊνθ 
ἀεὶ σηδίϊοι οὗ ὑπ6 τ βο]6 ρϑομὶθ (45 10 ἀοαϊβ, ἰὰ Ὀοΐἢ σα865, τ 0} δοοουμίβ οὗ (6 ἰσάοπι οὗ 
“υάδῃ, δηΐ ποῦ οὗ ὑπ πογίμοση Κίῃράοπι) ; δῃηὰ 86 ρθγαβο "" θοΟΚ," οὐ “ψογάβ,""---ἰ δῦ ἰδ, 
αὐϑηΐβ, Ὠἰδίουυ οὗ {μ6 ἰκϊηρβ οὗ [βγϑδοὶ, τα ρρθδῖβ ὑο Ὀ6 τὩΟΓΟΪΥ Δ ΔΟὈγαν  ιίοη οὗ [86 ΤΟΓΘ 
οοταρίοίθ 010186.Ὀ Ασοογάϊην ἴο {818 τ 6}}- δβοουίδίηθα βϑϑυπιρίίϊοη, τ αϊοὶ 18 βμδγοα ὈΥ̓͂ ΔΙπιοβῦ 8} 
τοοοηῦ ὉΥϊοσβ (Μόνο, ἔνα} .1, Βογίῆοδαυ, Ὀ1]1πι., Καὶ], ατγαῖ, δὰ Εὔγβι, Οδεεῖ. εἰδν διδ], 
1ίετ. ἰὶ. Ὁ. 211). ὑ86 Βουγοθϑ θγὸ αὐυοϊοα οὗ ἃ ῬΧΟΡΟΙΙΥ͂ κἰδίογὶ αὶ] (ποῦ Ῥγορνοῦϊο8}}) σμβαγδοίθν 
τϑάυοθ ὑϊιθιηβοῖνοβ ὕο οὔθ σοῦ σοσ ---ῷ ρτοδῖ ΔΏΠΔ) β[1ς ὨϊδίοτΥ οὗ ὉΠ6 Κἰπράοτω οὗ 8}] ἴβγβϑεὶ. 
ἴυ τϑῃλαῖηβ ἀου {81 τι Βοῦμον 06 ὈοοΪς υϑοὰ ὈΥ ὑπ6 δυύμοῦ ἔοσ ὑπ6 τοῖσῃ οὗ Δοδβϑῖν, τυ ἢ] οἢ ἢΘ 
64118. {86 ““ ΜΙὰΓΑΘΒ" οὗἩ ὑπθ Ὀοοῖς οὗ ΚίηρΒ, ναβ ἰἀθηὐοαὶ πὶ} {}|8 οτοδῦ ψουῦὶς, οὐ αἰ ογοηξ 
ἔγοιι 1. Ἐὸγ {186 ἰάἀφηξγ, Κρὶὶ δὰ ἰογιηοΥ] Υ τηδϊπιδιποὰ (Εἰπί. 1 Αὐβ. Ρ. 4912) τ΄0δὐ 189 
ΠΙΒΟΟΓΥ͂ ΟὗἩἨ ΨοΔβἢ δώγθοβθ 88 ϑχδο οι τ ἱὉἢ 2 Κίηρβ 88 16 ᾿ιἰβύο τυ οὗ ἰθοβο Κίηρβ ἴ0Υ νοῦ [89 
Ὀοοΐκ οὗ ἴμ6 Ἰκῖϊπηρβ οὗἨ [βγϑθὶ δῃὰ «Ψυάδῃ 18 αιιοίβι] ; Ὀπῦ δ6 88 ΣΟ ΟΪΥ δοκπον]θαρθα ὑδθ 
οὐ) θοὐϊομβ ταὶβθὰ ἰο ἐμῖβ ὈΥ Βογίμθδιι ἕο ὃ6 οὐ [88 Ψ 86 Ῥ]διβι 016, ΟΣ δὺ 8}} δνθῃΐβ ἀϊβιουῦ ἰο 
τεΐαίθ. Ασοοτγαϊηρ!Υ, 1 που]ὰ Ὀ6 μαζασάουβ ἴο Βο]ά ὑ86 ρ᾽γᾶβθ ἽΒΌ ὩΡΥΊΘ 88 δὖ ὁποθ δαυίγα- 

Ἰεπὺ ὕο {89 βἴτηρ]6 ἽΒΌ, Ἔνβὴ ᾿ξ πὸ πίβμϑὰ ἴο ἰδῖκα Ὁ Υ, δἰθος 2 Ὁμοῦ. χἰϊὶ. 22, ἰὼ 08:6 Β6Ώ80 

οὗὨ οββδύ, ἰγεδίϊί8θ (80 Ενγαϊά, Ο βοὶ. 16γ. '. 295). δῃ!ᾷ ποῦ ΣΑΣ, 88 Ἀρρθᾶσβ θΟσα ΟὈΥΪΟυΒ, ἀπά 

ογοδίθβ πὸ ἰδυϊοϊουῦ ψἰῦ ἼΒΌ, ἰπ ὑμιῦ οὗ Ἔχροκίτἰοη, σοταπιθηύδιυ (ἃ 6δθη., ΤὨθηΐαβ, Εἰ ἀγβῦ, 

οἰ6.). Αμὰ {6 δεβυπιρίϊΐοη ΔρΡθατβ ποῖ ἔαγ- οἰοποά, ὑμδῦ “{π6 σοπηθοίΐοη ἱπ Ψ ΒΙΟΝ 1}}0 
ἈΡΟΒΟΔΕΥ οὗ {1186 Κίησ, (η8 Ρτορβθοῦ οὗ Ζοοϊιατίδῃ, δηὰ ὑΠ6 νἱοῦουν οὗ ἃ 8:18}} πα πα ον οὗ ΚΑ ΥΤίδ.}8 
ΟΥ̓ΟΡ ὑῃ6 Ὡυπιοῦοιβ ποβῦ οὗ δ9 Φ6νγβ βίαπα ἴῃ ΟΠ γομῃίοἶθβ, τγὰβ βοὺ ἤογι ἢ ῬΓΟΠΆΙΘΏΝΥ ἰὴ ἃ 
ΜΙάγαβἢ ΟΣ Ἔχροβίδίοη οὗ ὑπ6 Ὀοοὶς οὗ μα Κίηρθ οὗ Ιεγϑϑὶ δηὰ Ψψυάδῃ " (Βογίμοδα, Ρ. χχχὶ.). 
Τη6 νψεϊραῦ οὗ {{πἸπ686 στοιιη8 ἔῸΣ δδβυσηΐης ὑδ6 αἰνουβὶ υυ οὗ [06 "" ΜΙάγαβὶ " οἵ ὑῃ ὈΟΟΚ οὗ ἐδθ 
Κίηρβ αιοίοά 2 ΟὨγοη. χχίν. 27 ἔτοπι ἰῃδὲ Ὀοοὶς 186], σδηποῖ 6 τηϊδίδκθη. Ὑοῦ 10 8.}}}} 
τοπηϑίηβ ἀηοοτγίαϊ ἢ Ἁ ΠΘΙΒΟΙ 6 ΔΓ ἰο τοραγὰ ἰὑ 88 δὴ οχρίδηδίοσυ ψοσὶς τϑίθγγης ὕο ἴπ6 Στ ἘΟ]6 
Ὀοοἷκς οὗ Κίηρβ, υἱΠπαῦ ταὶμῦ Ὀ6 αϑοα Ἔνθ θβθνβογα ψίθπουῦ Ἔχρτθδβ Ἰηθηθίοη ΟΥ̓ ΟΟΓ Δα ΠοΓ, ΟΥ 

8 σοηδίβυίη οὗ οἰυςϊ ἀαἰοηϑ οὐ αἰρτοββῖνο δα αἰ ἐἰοη8 σοίδγτί ηρ ΠΟ Γ ΟΥ̓ ὑὸ {Π6 τοίρη οἵ Φοδβὴ δηὰ 
18 τοϊαἰΐοθβ. Ἔπὸ ἤγϑὺ υἱὸν 15 ὑμδῦ οὗ ΕἸἀγοῦ (πὰ Ρ. ᾳ.}), νῇο, οα (π6 στουπὰ οὗ Ταϊτυαῖο ἀξᾶρθ, 
Θχρ δίηβ (ἢ) ἴθττῃ [1 ἀγαβὶι ΟΥ̓ “' Θῃ]δγροιμθηῦ οὗ 8:6 ὨἰδύοΓΥ ἔγοτη ΟΓΆ] οὐ νυ εἰ ὑύεη ὑγδάϊζίοη," δῃὰ 
ὑγδηβίθγβ 0Π|8 ῬΓΌΘΘΕΒ οὗ ἸθζοΠἀΑΥῪ δηϊαγρεοιηθηὺ οὗ {μ6 οὰ ὈοΟΚ οὗ Κίηρβ, οὐ δι} 6 }]]Βῃτηθηῦ οὗ 
0 τψῖιἢ ἰβύογιοαὶ “" ΜΙάγαϑιι,᾿" ἴο ὕπ βτβῦ Ῥογβίδῃ ρογίοα, σιϊθουῦ Ὀοίης 8016, μόνον, ὕο 
δάάποο ἀαβηϊ6 στουπαᾶβ ἔοσ 0Π18 σΟΌΓΒΘ. 

10 ἰ8 αἰ οα!ῦ, αἰβο, ὕο ἀθοῖϊἀθ ὑΠ6 αυοβίύϊοη δοποογηϊηρ ὑμα τοϊδίίοη οὗ {60 Ὀοοῖ οὗ {μ6 Κίηρβ 
οὗ δβγλοὶ δηὰ Ψιυάδῃ, 8δο οἵΐοη αποϊθα ὈΥ̓͂ ΟΓ διυύμον, ἰο 186 ψΟΤΚΒ οἴϊοῃ δαάποθὰ ἴῃ {86 
ΘἈΠΟΏΪΟΔΙ ὈΟΟΐΒ οὗ Κίηρβ, τ ΠΙοἢ ἀγα ὑμογο βϑρδγαῦθὶ Υ ἀδβιστιδύθα 88 “126 ὈΟΟΙ οὗὨ {116 ΘἾΓΟΠΙΟΪ6Β 
(ΐδες πο )απιὶπι) οὗ {π6 Κἰηργβ οὗ [8γ86],᾽) δηὰ {ῃ6 Ὀοοκ οὐ {16 σ᾿ ΓοηἾο]68 οὗ ὑπ6 Κίηρβ οὗ 
δυήηδι. [ἢ οοῃίσηίβ, ὑπ 686 Δη Πα] βύϊο Βοῦγοοβ οὗ [Π6 σδῃοΊ 081 Ὀοοῖὶκς οὗ Κίηρβ τηυϑὺ 6 Ἰἀ θη [168] 
αὶ {Π6 οἰ οὗ τι τι ὑΐθη βουγοθ οὗ ον ΟὨγοι δῦ, δ 086 ΤΔΟΘΌΪΥ ν τρδ] ἀρτοοθηῦ οὗ (ἢ6 δοοουηῖβ 
σοποδτηΐηρ ὅδ βαῖμθ ἰσαηβδούϊοη ἴῃ ὑπδύ, δΔΒ ἴῃ [ἷ8, Βονβ. Βυῦ ψιδῦ γὰ8 ἴο ῃ6 δυίΐθοῦ οὗ 
{πὸ Ὀοοϊ οὗ Κίπρβ ὕνο αἰβιίϊηοῦ ψψόογκβ, οὔθ τοξογτίης ὕο ὑΐα που β ὅπ οὔϑ ἴο ἴδθ βουὴ 
Κιηρσάοπιμ, (8 ϊ8 ὑπ6 ΟἸγοπίϑῦ ταῦδῦ ἤν δή Ὀδίοτο Ὠΐπὶ ἰὴ ἰδ6 βίιδρο οὗ ομϑ ἰῃρὶθ οὶ ; [ῸΓ 
[6 απυούοδ ἰὺ απᾶδῦ ὑῃθ Ὥδηθ οὗ 86 Ὀοοὶς οὗ ὑμ6 Κἰηαβ οἵ [βγδοὶ ἔοῦ βανϑγῃϊ οὗ (86 βουῦμογη 
ἰηρῃ, δηα ἴογ βιιοὰ ούϑὴ αἰΐζογ ἰῃθ ἀονηΐδ! οὗ 6 πογίμογη Κίηχάοιμῃ 849 Μδηδββθι, Ψοβίδῃ, 

δηὰ «Φεοϊα πη). [Ὁ 8 ΠΟῪ ἃ αυσβίϊοη, Πουγουοσ, τ᾿ Βοῦμον ὉΠ 18 βίη σία βουῦτοθ οὗ ὑπ6 (Ὠγοηϊδβε 
ΑΒ ἃ Ἰαΐου δἰδὈογαίίοι! Οὐ σοι ἱηδίϊοη οὗ ὑ6 ἀϊδτε ᾿α))ωηιΐπι, ΟΥ Ο] ἃ δη 818, αυούθα βοραγαίοὶ Υ 
ὉΥ͂ ὑμ6 δαΐῖδον οὗ ὑΠ6 Ὀοοῖὶς οὗ Κίηρβ οὗ [δγδϑὶ δπὰ ιήδῃ, 1 ἢ τγοσθ πὸ ἸΟΏΡῸΓ οχίδηῦ, ΟΥἩ ν᾽ 88 
ἴο Ὀ6 Βεϊά δ8 ῃούϊηρ 686 ὑῆϑῃ ΟἿΣ ῥτοβοηῦ Ὀοοὶς οὗ Κίηρβ, 8ὸ ἰβαὺ {π6 ᾿τνανοσίης σιδη οὶ ἃ νυ ΑΥ͂ 
οὗ ἀεοεοϊσπαύηρ Ὁ τγαβ ἕο Ὀ6 βοὺῦ ἀσννῃ ἸΠΘΓΘΙΥ ἰο ἰἢ6 δοοοαηῦ οὗ ἐπα ἀοῖθοῦ οὗ οὖσ διίμοσ ἴῃ 
αἹρΡΙοπιδῦϊο δΟΟΌΓΔΟΥ. Αραϊπδῦ 106 ᾿διῦοῦ δβϑυχηρύϊζοη (80}}} ποῦ ὉπίνοΟυΓΔΌΥ αἰβουβερὰ ὈΥῪ 
ΚΟΙ], Ῥ. 20 οὗ ιἷἱβ Οὐπιπιδηὶ.) ΒΡ 8 ἀθοϊθάϊγ, α, 86 οἰγουτηϑίδπος ἐπδὶ ὑπὸ ΟἨγοιΐδῦ οἔΐβη 
τοίοσβ ἰο ὑμ6 Ὀοοϊκ οὗ ἔπ Κίηρ, εἴο., 88 ἃ ὁοῦγοθ ρχοβοηύίρς ἔμ}} ἀφίδ!]8, τ ἤοσθδβ ὑῃ6 σδῃοηΐοδὶ 
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ΒΟΟΙΚΒ οὗ Κίηρβ ργοβθηῦ ῃοῦ δὖ 81} ὁ (]1ὸν, ὈὰΣ αυϊία 4 Ὀυίοθξοῦ βἰδιοσαθηῦ (οοιηρ. ἴον ΘΧδΏΡΪθ, 
μὶβ δοσουπῦ οὗ Φοίδμδαι 2 Οἤγοη. χχυϊ!. ἢ 2 Κίηρβ χν. 832-38); ὃ. (πΠ6 οἰτοιτιβίδησο ὑπδῦ 1ῃ9 
ΟΠ γοη ἰδ ργϑβϑοῃίβ ἃ Πι88 οὗ δοοουηὶβ ἴοσ ΜΔ ϊοῖ τγο Ἰοοῖς ἰῃ νδίη ἴα {86 ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρβ; δηά 
6, ὕπο βἰδίοιηθης οοηἰδίοα ἰῃ 2 Οἤγοη. χχχῖ. 18 σοποογηΐηρ Μδηδββοῦ, ὑμδὺ δὶβ Ῥγάγαῦ ἴο 
ἀοά, δηὰ {μ6 νογάβ οἵ {86 βθοῖβ ὑπδῦ δραῖκο ὕο πὶ, δγὸ ψυϊθα ἴῃ [86 πογάβ οὗ 86 Κίηρβ οὗ 
[«τδοὶ, ΕΥ̓͂ ὙΒΙΟὮ ΟἿἿΡ σδποηΐοδὶ Ὀοοῖς οὗ Κίηρβ, τ τ 118 ὙΟΣΥ͂ τηρᾶρτο δοοουηῦ οὗ Μίδηδβθθα, 
Ἄσϑδηποὺ ῬΟΒΒΙ ΟΪΥ ὍΘ ᾿πϑϑηΐ. ΕΑ ΔΙ ἱπιροαβὶ ὈΪ6 ἰ8, ΠΟ σ νοῦ, αἰβὸ {Π6 βαρροβί(ἰοη οὗ (π6 ἰἀΘ ΠΕ ΠΥ 
οὗ {86 δῃηη δ) βιῖς βοῦγορα οὗ ὑπ ΟΒτγοηΐβὺ πῖῖἢ 1π6 ἀου]9 ἀἰξτε λαϊ)απιῖνι οὗ [π6 ὈοοκΒ οὗ Κίηρε 
(Κεῖ, ΒΙοεῖς, ανίάδβοι, οἷο.) : ἴον ὑΠΠ688 δγὸ ἀπιἔογπν αὐοὐοὰ 248 ἵνο αἰ ογθηῦ ψογκ8, (86 οἷ9 
γεϊοττίηρ, ἰο ἴβγβϑϑὶ,, {Π6 οὔδογ ἰο δυίίαῃ, Ου {Π6 οἰορ βδηά, ὑμ6 Οἢ γοηἑθῦ ΠΟΥΟΡ τι568 [Ὁἢ6 ὨΔΠῚΘ 
αἰδτε λα)απεῖνα ἴοΥ δἷβ βοῦγοο; ἔοτ ἰῦ σου] ΟΥ̓ ὃ6 ἐπ 1 ΟὨγοη. χχνὶϊ. 24 ὑΠπαῦὺ 6 τοίοσγθα ὕο ἰῦ 
Ὁπάον (Ὠΐ8 πϑηηθ, Ἡ ἰοἢ, ΠΟΎΣ, σδηηοῦ 6 08]16ἃ ῬΓΟΌΔΌΪΟ, δηὰ 1 10 6γο {Π6 οαβθ, νοῦ 
οὗ ᾿δ6 1 γον ποιβίηρ. [ἢ βδῃογῦ, (ἢ 6 δρρτγοϊνοπβίοη οὗ {86 "" ὈοοΚ οὗ ἴδ ἰείηρβ οὗ Ιβγϑϑὶ δηὴ 
Ψυάδῇ ᾽" δ8 ἃ Ἰδύοσς δοιῃ δἰ παιίοη οὗ (π6 αἷγε λα )απιὶπι ταθ οη Θά ἰὰ ὑῃ 6 ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ (νά, 

Βογίδοαπ, Ὠ1|]1πὶ., αταῖ, ΝΟ] θοῖκο, οἷς.) τϑιηαΐηβ δίοηθ Ῥγοῦβἶθ. ἔστ ΟΥ̓ ΔΗΥ ΒΡ ΤΠΟΓΘ 
ἀεβαϊία σδὴ Ὅδ αϑοογίδί ποὰ οοῃοογηΐπῳ ἴῃ6 ἔογπη δπᾶὰ ἀδίθ οὗ πθβα ὑνγο δΏΠΑ] δι ὶ 6 ΒΟΌΓΟΘΒ, οὗ 
ψ ἰσἢ ὑπ 6 οΪά6ν, ὑποίοϊ ἃ ἰῃ ἔογπι, ἔογπβ ἴπ6 Ὀδβὶβ οὗ 8 Ὀοοΐτβ οὗ Κίηῃρβ; ὑῃ6 γοιη σοῦ, Ῥαγ]]οὶ 
ἴο τ ἴ8, [δὲ οὗ ΟἸγοπ ο͵68. ΟὨΪΥ 80 πιποῖ ΔΡΡΘΆΑΣΒ, ὑμδῦ Π6Υ ὈΟΓΘ Ὠοῦ ἃ ΡΟ] 10168]- οἤδοῖαὶ, Ὀαὺ 
ΓΑΓΠΟΓ ἃ Ῥγορ οὔϊοδ] ομαγαοῦοσυ, --- δῦ 18, ΠΟΥ νγογὸ ποῦ δῦ οὔσα ἰάθη δ] τι} ὉΠ6 οΠοὶδὶ τοοορὰ 8 
οὗ ἐδ δοίβ δὰ δυδηίβ οὗ 88 ΒΕΥΘΓᾺ] σοὶ 8 πιδι]6 ΟΥ̓ (86 ΓΟΥΔῚ ΟΠ ΔΙ ΘΘΙ]ΟΥΒ ΟΥ δἰβύυουορτδρἢ ΓΒ 

(51) (83 ὅδβη, Μονοσβ, δι μοὶ η, δῃα οὐδογ ἐβουρμῦ), θὰ αππαϊϊνιὶς τεργεβεπίαιίοη8 οὗ 

δε ᾿ἰδίοτῳ ὁ77 ἰλ6 ζἰπσάοπι ἀονιυεα ὕτονι ἰλέες οἤὲοϊαὶ τεσογιϊδ, ὀοτηροβοαᾶ ὈΥ̓͂ ῥγορλοίὶο ιὐΥίίογα, 
δηᾶ, τ1Πογοΐοσθ, οοηοοίνοα ἴῃ ἃ Ῥγωρθῦϊς βρί τὶ ῦ, ἀπά 16 οἵἵγ ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ δηὰ ΟἸ ρους εβ, 
Ἰουαηἀρά ὕροὴ ὑδόπι, Ὀγοδυ ἶης ἃ ρτορβοίϊς ργδρηγδίίβιη. Εαγίμον, 1} τοβροοῦ ὕο ἴπ8 ἀδίθ οὗ 
{πο56 οἷά δηπηδ) οὶ ἰδίοτίοβ οὗ ὑ}|6ὸ Κίπράοπι, (8 αὖ Ιθαβῦ ΔΡΡϑᾶγβ οογίδίη, πδῦ {1|6 οἱ ἀ6Γγ 
ΌΓΚΒ πδοὰ ὈΥ {ΠπΠ6 διΐμοῦ οὗ ἴπ6 ὈοΟΐΒ οὗ Κίῃρβ ΓΟ οοῃροβοῆ Ὀδίοσο ὑδθ ζ4}} οὗ ὑμ6 ἔνο 
Κίησἀοπιβ, 88 {86 οἵυ- τοσαττίηρ, ἔοτταυ]α “Κ απο {15 ΟΑΥ 5 ῬΓοβυτηϑβ οἰθαΥΪΥ ὑῃ6 οχἰβίθιιοα οὗ {116 
κιησψάοσι ἰῃ αὐοβίοη, δηὰ ἔπαῦ ὑπ6 ποῖν οἰδογδιίίοη οὗ ὑῃοβο οἱ δηη818 υβοὰ 88 ἴπ6 οἰϊοί 
Βοῦγοθ οὗ ὑπ ΟἸτγοηϊδῦ τηιδῦ ἕνα οτἱρί ηδιοα δἱ Ἰοδϑῦ θοΐογο 8.6 δχὶϊθ, Ὀθοδυβο {{||8 80 βοιλθ- 
ἰἰπ68 Ῥτεβοηΐβ ὑπ 6 ῬΏΓΑΒα ὑπᾶϑῦ οἰγοσιπβύδηοοβ ὑῃαῦ ἑογοϊα ὕὉπ6 ἀδἰίηρς οὗ [6 ΘΟ] δοίη δέῖοῦ 
(886 Ἔχ! (566 2 Οἤσγοῃ. γν. 9, σῇ]. 8, χ. 19, χχὶ. 10, δὰ ὑβογον οΘορ. 1 Κίηρβ ν}}}. ὅ, ἰχ. 18, 
2], χὶ!. 19, 2 Κίηρβ ΊΊ. 22, νἱ}. 22, χ, 27, χίν. 7. χυΐὶ. 6). Οοηιρ. Καὶ], Οὐπιπονῖ. Ὁ. 21 ϊ.. ψθο 
πε ἱπῆογα ὑῃ6 δοτῃροβϑιιΐοη οὗ {{|6 βουγοθβ ἰῇ αὐρβίϊοῃ Ὀοίογα 86 Θχὶ]θ ἔγοια ὉΠ 6 ἀοα]Θ 
οἸγουτηβίδηςθ ---' ὑπΠαῦ, οη ὑῃ6 οὔθ παῃᾶ, ἴΠ6 Γοίθγθηοαβ ἰὸ ὑπθβθ δῃηδὶβ ἴῃ Ὀοΐῃ Κἰηραοπιθ 
οοηίΐμαρ ποῦ ἴο ἐδ ᾿αδβὺ ἰεῖπρβ, Ὀπὺ (80 αὖ ᾿ολβϑὺ ἴῃ 86 Ὀοοῖς οὗ Κίηρβ, 2 Κίηρβ χνυ. 81, χχχὶν. δ) 
εἰοβο ἔοῦ ὑπ Κίηράομῃ οὗὨ βγαθὶ νίτἢ ῬΟΚδῃ, ἔοτ ἐπ οὗ Φυάδηῃ ν 1 ΦοΠοϊαἰκῖτ; Οὐ 16 ΟΥΒΟΡ 
Βαηά, ἰπῃ βϑύθγαὶ ουθηΐβ (86 ογηλ]δ ὁ ππΐο ὑπὶ8 ἀδγ ̓  Τὐσυτβ, ΜΒΙοῆ, ὈοσΆυΒα ἰῦ ΠΙΟΒΟΪΥ͂ τοί τ 
ποῦ ἰοὸ {πο {πὸ οὗ ὕππ6 Θχὶϊθ, Ὀυῦ ἢ0 ὑπΠ6 τἰπι68 οὗ {86 580}}} οχιβυίηρ Κιηράοῃγ, σα ποῦ ρτγοσθοά 
ἴτοπι (6 δι ῃογβ οὗ οὐῦ σα ἢ 68] ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρμβ δηὰ ΟΠ γοποΐθβ, Ὀὰὺ 18 ἤθη ΟΥ̓ΘΡ ἔγοπι {Π6 
ΒΟΙΓΟΟΒ υ8ρα, Δηα ἴῃ ὑΠ 656 ὁ6ΘΔῃ ΟἸΥ ἴθ Ὧθ Υἰ ὨΟΥ οοπορίνοα, ᾿ξ ὉΠΟΥ͂ ΟΓα σι 6 ἃ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 
655 Ὀγίοῖ ἀΐπι6 δέλτον 16 δνοηΐβ." Ηον οομηρίοὐοΙΥ ΔΙΌ ΣΑΓΥ͂ ἀγθ, ὑμογοίογθ, βαο ἀδίοβ 88 
ἰῃοβ6 οὗ Νο]άροκα (6 Αἰ εβίαπιοηιί, 1, ἰἰοταί. Ὁ. 89), πϑιλοὶν, ὑθδῦ 1706 ἰδνδ παϊ)απιῖια, οΥ 
“ ο]ἃ Ἰοβὲ οῃ γοη οί οὗ ἴΠ6 Κίηρε οὗἠἨ [δγϑὲὶ δῃᾷ Φυάδῃ, ἡ ογὸ γβε δοπιροβοά δϑουῦ δὃ0 Β.6., 
αυτίηρ τΠ6 χα, δηὰ ὑπ μοδα βοῦγοθ οὗ [26 ΟἸιγοηΐβῦ ὑπθησοο ἀσγιγοα ([π6 ὈΟΟΪΚ οἵ {Πθ 
ἘΐηρΒ οἱ ἴβγϑὶ δηά Ψυάδῃ), [πὸ {|1|ὸ ρ8γΆ}}61 οδποηΐοδὶ Ὀοοΐβ οὗὐ Κίημθ, ΨΈΓΘ οὐὗὨ 580}}} ἰδ 
τὶ μίη,--τ 8. ποοὰβ ὯῸ βρεοῖαὶ ργοοῦ. Απά δραΐίη, ὑμπαῦ {πὸ Ἰαίοαῦ (ἰπχοθ Ὀδίογθ [886 6Χὶ]θ 
την Ὁ ὙΟΥΥ͂ τ οἷ] θ6 ἴπ6 ἀδία οὗ ὕπθ ῥγορμοῦϊσ δηη 818 βουυίηρς ὑθς ΟἸτγοηϊδὺ ἃ8 οἰ νοΐ βοῦγοθ, 
τππδῦ Ὀ6 αν ϊοηΐ δπουρῆ, τ θη πὸ ὑπΐηἰς οὗ {Π6 οἤοτγίβ οὗ ἃ Κίηρ ᾿ἶϊτο Ψοβίδι, δῃὰ {π6 Ἰθδγηρὰ 

Εἰ ΟγΆσΎ Ἰαθουν οὗ ἃ ῥγορμοὶ [ἴθ Ψογθπιΐδηῃ. Αγδϊπδῦ ΒΑ] τ Β ορὶ πίοῃ (ὲἐ6 δβιιονοτ' ἀεν Κι. νοὶ]. 
γἱ!, οὗ (6 Βιδεοῖιο. ἢ. ἴχ. 5.), τῃδὺ ἴον 10:6 δοί ἑν οὗ δὰ δηπδ) δυϊς ΘΟ] ]οοῖοΥ δι10}} 88 ἷβ ΠΟῪΣ 
ὉΠΔΟΡ σοηδβίἀδγδίίοη, {Π6 ἰἰτὴ8 ΒΠΟΓΩΥ Ὀδίοσα 186 1411} οὗ ὑπ κίηράομῃ, ὑΐ6 {ἶπι6 οὗ σοτῃρ]θῦθ 
ἀϊδογάογ, βοοῖηβ ἰὸ Ὀ6 (86 Ἰοαδβῦ δήαρίρα, Καὶ! ἈΡρβᾶγβ ἴο Ὀ6 δι 186α ἐμ τηρηἰοηίηρ [ῃ6 Ῥγορμοῖ 
δοτοη δῆ, το ὈοΙοηρβ ῥγθοίβεὶυ ὕο {8 ὑΐπη6, ἀπ τηιϑὺ παν ὈΘοη ρΑΓΙΟΌΪΑΓΙΥ οοσαρί θα ἩΠῈῈ 
186 οάον βδοτθᾶ τγιιϊηρβ. Απὰ ᾿ἴκ (μ6 νψνιθϑηρ οὗ ὑπϊ]8 ῥγορμδῦ, 8ῃ δ ΠΑ] ϑ0]6 ἈἰΒύΟΣΙ ΑΙ 
τοῦς δασῖ 88 ὑμπαῦ ἴῃ αυδβύίοη τηϊσῆῦδ ὙΟΡΥ Ὑ16}} οβοδρθ ὑμ6 ἀεβίγαοιϊνο σα δβίγορ 68 οὗ {110 
ἄτη οἵ Νουα ο δ ἀηοζζασ, δηὰ ὈΥ Βοπλα ΠηθΔῺ5 οομλ6 ἰηῦο (86 Παμὰβ οἵ 108 ἰαύδσ Ὄχίγαοίοτβ δηὰ 
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τοάλοϊοτβ (ηδιη εἶν, [86 δαΐπος οὗ ὕ.6 σδῃοηΐοδὶ δοοκ οὗ Κίηρβ, σίου, δοοοσάϊπρ τὸ Βάμγ, Ρ. Υἱ]ῇ., 
σπγοῖα 81}}} ἀαγίηρς ὑμ6 Ἔχὶϊθ ἀπ ἴῃ ΒΑΌγ]οι, πα ὕἤθη οὐγ δυῦπογ δίζογ 16 6Χ]]6). 

ἙἘυγίπον, τ ἢ τόσαι ἴο (86 ρῥτορβοίίοϑὶ τυιτίρβ δῦονθ θυ απιογδίθ ἀηᾶον Νοβ. 1, 3, 8, 6, 9, 
12. διὰ 14, 10 5. ἃ αυοβίίοη ΘΟ ΠΟΓ ψγν6 ΔΓῸ ἴο 860 ἴῃ ὕξμοβο ἱπάοροιάθον Ὠϊδίουο δ) γυτκβ, οἱ 

ΔΟΓΘ σοηδιϊαθηῦ Ῥαγίϑ οὗ ὕὍἢ6 Ὀδίογα- πηθοϊοηφα “ Ὀοοῖς οὗ ἴπ6 Κίηρβ οὗὨ ἴϑγϑεὶ! δῃὰ ΨΔυάβῃ. ἢ 
Αφαεϊοβὺ [π86 ἱμάοραπάθησθ δθὲγηιρα ΟΥ̓ τηοδὺ οἱἀθγ Ὑὶῦογβ, Δα γθοθη Ὁ ὈΥ͂ ΒΙΘΟΚ, αν βοη, 
Ἐύτβι, Καὶ], δίο., διὰ ἔον {86 γροὐύμοβίβ ὑπαῦ ὉΔΟΥ͂ Τ6ΓῸ ΤΠ ΟΓΘΙΥ ΒοοιΟἢ8 οὗ [06 »τϑαῦ Δ ΠΑ] 8.16 
Ῥοοὶ οὗ Κίηρβ, παπιθὰ δέϊθγ οοσίϑί ἢ ΘΟ; ὑθρΟΓΆΤΥ ρτορἢοίβ, Εν], Βογίῃ., ΘΊΠ1πν., ΝΟ] ]οοΚΟ, 

δὰ ὄν Βᾶϊιν ἴῃ Ρ. 4.5 τηδίη)γ ἀτροᾶ ὑπ οἰγουϊηδίδηοσθ, ὑμδῦ οὗ ὕτννο οὗ ἔπ688 ρσορμϑίϊς τυ τη ρβ, 
{Ππ αὐδτο οὗ Φοὰ (Νο. 6) δὰ τ6 “" υἱβίοῃ ᾽"" οἱ [βδία!ι (Νο. 12), 10 18. ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ δαὶ ΟΥ̓ τ|}0 
ΟὨγοηΐβὲ ὑπδῦ ΠΟΥ πο γο ἴῃ {6 Ὀοοὶκς οὗ ὑπ6 Κίηρβ οὗ [βγδ8ὶ δῃὰ «“ υἀ, ΟΥ νν δῦ δηγοιϊιηῖβ ἴο 1ῃ9 
ΒΔ Ώ16 ὑμίη, 6 γ ἰηβογίορα ἴῃ ἰξ (Νο. 6). Βαῖῦ, 1. ὐ βαῦ 18 βαϊ ἃ οἵ ἰμο80 ἔνο πυιτἰημθ ολη 
ΒΟΆΤΟΘΙΥ Ὧ6 ὑγαπεΐογτοὰ δῦ οηοΘ ὕο 41} Οἱ ἤοὺ τυ ηρ οὗ (8. Κὶ πᾶ ; (86 ποίϊ66 τεξογσίης ἴο {Πεὶγ 
Ἰῃδογροτᾶῖίοη ἱπῦο {Ππ6 ρτγοδύθυ Ὠἰ βίου δὶ σοσκ, οὐ ὑπ οῖγ Ὀοϊοησίηρ ὕο 1ϊ, πηαδὺ δυο Ὀθθη τορεδιρα 
οἴϊοπογ ὑμϑηῃ οὔδα ΟΥ ὑψῖςθ, ἢ βευοῦβ ἀουθὺ οἵ 1Ποὶγ πο ρθη]θῆοα 6 ΓΘ ἴο Ὀ6 Πυϑι 186 ἃ, 2. ΤῊΘ 
“ὁ ΜΙάταβὴ ᾽" οὗ ἴδ ργορμοῦ [ἀἀο πηθρτοηθα 2 ΟὨγοη. χ!. 232 (Νο. 4), ὀνθὴ Ὀθοδυβο 10 18 Δ] οή 
ἃ λ΄, ἰγακῖ, σαηηοί ῬοΒβιυΥ Ὀ6 τορδγι θα 88 ἃ Ββορδγαΐθ βϑοιίοῃ οὐ ἰόντα) ραγὺ οὗ {Ππ| στοδὺ ὑοοῖκ 
οὗ Κίηρβ; σδῦμον υὐϊσῃῦ 10 ἰ'ᾶνθ Ὀ66 ἢ ἃ βθραγδίβ ρᾶγῦ οὗ {Π|0 δἰνογ--ιπθηιοηθα (χχὶν. 27) “" Μ1ι- 
Σ88}} οὗ 86 Ῥοοῖς οὗ Κίηρβ,᾽" Ὀὰῦ ψου]ὰ 8.}}} ονθὴ ὑμοη 6 ΘΟηπ ]Πογοα ἀϊϑιϊηοῦ ἔγοηλ {ϊΠπαῦ ΟἹΔΟΣ 
Ὠἰδίογ αὶ ποσὶ. 8. Τα βίδιοσλθηῦ τηδάθ χερδτγαϊης ᾿βαϊδῃ, 2 γοη. χχνὶ. 22, {δ 6 "" σσοῖθ 
(313) {16 δοίβ οὗ ἰὐχείδῃ, ἤγβῦ δῃὰ Ἰδδβῦ,᾽" τη  οθγιδί ΠΥ σϑίου ἰο 8 Ὠἰδύοσι αὶ ῬΟῸΪΚ οοτηροβοα ὈΥ͂ 

ἜΝ Δηά ἱποοτρογδίθα δὖ οὔοθ ἰηΐο ἐπθ στοδὺ Ὀοοὶς οὗ Κίηρβ, δῃῆ βο Ὀ6 απμήογβίοοα ἴῃ [ἢ 6 Β6η86 
οὗ {Πππάὺ Ἀν ροὐμοβίβ; Ὀαὺ ΟΥ̓ ὕΠ6 ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ (Π:33)) οὗ Αμιϊδιι οὐ 5}}}10, δϑὰ {118 νἱβίουβ (Γ}}Π)) 

οἵ [Ιἀἀϊ «ραϊηβῦ ΨΦαγοῦθοδι (2 ΟἸσοη. ἰχ. 29, Νο. 2), 10 ἰβ Βὶρ.Υ ἐπι ρτοῦ Ὁ] 6 ὑπαὶ τὸ ἴὸ 
Ὁπαογβίδηα ἢἰδίοσι σαὶ ψΌοσκβ. ΤΏ686 ὙΤΠΌΏΡΒ, 88. 17 }} 838. (86 ἱποὶ ἀθη 2 }}γ -πιρηὐ οηθα νἱβίοῃ οὗ 
Ἰβαΐδ!ια (2 Οἤτοι. σχχχὶϊ. 82), δρρθδσ ἰο ἤδνθ Ὀθθὴ σὰϊθοσ ὈΟΟΚΒ οὗ ῬγοΡΏΘΟΥ, 1 ἢ Οσοϑαίοηδὶ 
Ὠϊβύογί δ] πούϊοοβ: νυ ησβ νν αἰοῖ, ἔγοιῃ ὑπο ὶγ Ῥγθἀοηνηδηῦ ΟΠ δγδοίογ, νοσο 11{|}|6 Θιιοα ἴον ἰῃ- 
Θογρογδίϊοῃ ἴῃ 8 στοδῦ Ὠἰβίογίοδὶ νοΐ, δηὰ οὗ ψ βίο, ἐπογείοσα, ἐἴ δα οὶ Ἰπμσογροσδίίοη ὕοοϊκ ρ]δςα, 
ἰῦ ποοάβα ἴο Ὀ6 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ πηοηὐ  οηοα (88 ἴπ {86 νἱδίοῃ οὗ ἰβαϊδἢῃ δῦονθ). 4. ἀπά ὑἤογο ὑβθεθ 
τ τηρβ οὗ Ῥγορἤμοὶβ γα ἰηἰγοαπορα 10} {8.6 ἴσγτη οἰδγα, “ἡ ΟΤΑΒ,᾽" 838 ἴῃ δατημοὶ, Νδίθδη, δηὰ 
Οϑδὰ (Χο. 1). ἰῃ Ναίδδῃ (Νο. 2), ἰῃ Θ'μθιρδδ ἢ δὰ [ἀ6ο (Ἧο. 8), ἴὰ δοδυ (Νο. 6), δπὰ ἱπ Ομοζαὶ 
(ἴο. 10), Ὁ ἰδ δὖ Ἰδαβῦ 88 Ὡδύυγαὶ, δίξεσ [8:6 δηδιορΎ οἱ ἴῃ Βυρθσβοσιρύίοηβ ἰῃ Απιοβ ἱ. 1, Ψ6Γ. 
ἰ. 1, οἷα... ἕο ἐξ οὗ ὈοοΪκΒ οὗ ργορδοίβ 88 οἵ ῃἱβίοσγί δὶ Ὠουὶθθβ ; δηὰ 10 1Β δὖ 8}} δυθῃΐβ βίῃ βοδηῦ, 
Ὁδδὺ οὐ͵γν οὗ ομο οὗ ὕῃθβθ ρυόρδοιῖο ψόσκβ, ὑμ6 αἰδτα οὗ δεῖ βοὴ οὗ Ηδῃδῃὶ, ἰ8 1ΐβ Ἰηδβογίϊοι ἴῃ 
1η86 ὈοοΚ οὗ ἴῃ Κίηρβ οὗ [ΒΓ86] ὌΧΡΥ ΒΒ Υ τηθηςοηρα, τ Ποτθαδ οὐ [Π6 ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΟΣ ποιμίηρ οὗ (Π6 
κὶπὰ ἰᾳ βίδιθο. ὅ. Τα αἰδγὸ Οδιοζαδὶ (ἤπ 2}, ἰπάθοὰ, 2 ΟἸχοῦ. χχχὶϊ. 19, δ πδιηθὰ 

δου νἱτ ἦ (μ6 τοσὰβ οὗ ἴδ6 Κίηρδ οὗ [8Γ86] ᾽ (88 'ῃ γνϑὺ. 18) 88. Ὠἰβίου δ] Βοῦυχοοδ ἴοσ 86 ταοῖζτι 
οὗ Μδηδεβθῆ, δῃηἃ {πυ8 Ὁ] ΔΙ ῚΥ αἰβεϊσυ θη θα ἔγοσῃ {πὸ Ὀοοῖὶς οὗ Κίηρβ, ἀπ ὈΥ ΠΟ Πιθδὴ8 ΓΟρτ- 
δοηϊρα 88 ρατὺ οὗ 1. ὙΥΠΟῦΠΟΡ ὑμ6β6 αἰδγε ΟΠοζαὶ εσο δοίι δ} 156 ὙΓΡΙ(ης οὗ δὴ οὐ μβουνγίβο 
Ὁηκηονπη ῥχορμοῖ, Ομοζαὶ οσ Ὁ μιδζαὶ (βοββί ΕΥ δὴ δουσενϊδιίοη οὗ ΠΟῪ  ΘΟΤΏΡ. Εὐγχϑῦ, 11. 210), 

ΟΥ ὕϊ6 ΡῬῆγαϑδο Ὀ6 τδῖμον θη [108] νι ὈΝΠΠ 2 ἴῃ 788 ῬΓΟΥΪΟΙ8 ὝΘΙΒ6, 80 ἰδαὺ δὴ ΘΥΓΟΣ ἱπ 

τ τηρ 18 [0 6 δδβυτϊηρα, δῃηά (86 οὐἱρί δ] τοδάϊηρ, δοοογαϊης ἰο (86 λόγοι τῶν ὁρώντων Οἵ [9 
ϑορί., τοβίοσϑα,---ῖῃ ΔΩΥ͂ οᾶ86, ΠΟΓΘ ἰδ δὴ ἱηἀοροηδοηί ῥσορμοίϊς Ὀοοΐκ, ἀἰδιϊηοῦ ἔγοῦλ ὑμ6 ο]ὰ ὈοοΚ 
οὗ Κίηγβ, πο 18 ἢοῦ ΥὙΟΓΥ ἔδνυοῦγδὉ]6 ὕο {86 ΠΥΡο(μοδὶβ ἐμδὺ 411 {Ππό56 νδιϊοιβ τσὶ ἰπρβ ὈΘΙΟΩ 

ἴο ἐμαῦ Ὠἰδίογ οὶ ψοσῖ. 6. Απά ὑδθ βδοζηθν)δῦ ΟὈδουγο δηα διῃίζιουβ ῬὮΓΆΒ6 ΧΑΝΑΑΝ, δΔίθοΣ 

[8:6 ἔοττη οὗ αὐοϊδλοη, “Ατὸ {ΠΟΥ ποὶ ττιίδῃ ἱπ {πΠ6 πογὰβ οὗ 5'ῃοπιδὶδῆ [ἢ Ῥσορμοῦ μὰ οἵ 
Ιάἀο (Π6 βεορ ᾽" (2 Οἤ σου. χίϊ. 15; β60 δῦονβ, Νο. 8). οδῃ αὔοσά ῃ0 ῥγοοῦ οὗ 86 ἀθροπάβθῃοο οὗ 
Π6 ἔνο ψόσκβ ἴο πη οὶ ἰῦ Γοίοσβ. ΕῸΡ ὙΠ ΘίΠΟΣ τὸ ἰἰογργοῦ 08ΐ8 δηϊρτη δὶ 8} ῬἤΧΑΒ6 ὈΥ͂ “0 
ΘΘΠΘΔΙΟΡΥ,," οΥ, δυρρ᾽ γίης ἽΤΙ οὐ ΠΤ, ὉΥ͂ “΄οη {Ππ6 ΦΘὨΘΑΙΟΡΥ͂ οὗ {Π6 Βουδὸ οὗ θανϊὰ,"} ἐπ 

ὯΟ 6886 (ἰο68 1ῦ ΔΡΡΟΔΣ δὴ δαάϊ οι ἔσομι Ὑ δϊοὶ ὑδ6 ἀαροηάδθησο οὗὐἠἨ ἰῃ6 “ποτὰβ οὗ [ἀΔο ἐδθ 

δ ΤΏ Ἰδίοσ δαβυτηρέίϊου 8 το οσοὰ Ῥσοῦδ Ὁ ]6 ὈΥ ἐδ τοηδοτίηρ οὗ ἐμ ΤΑσχυταίδὲ : “ἰπ [80 ΚΟ, ΘΘΙΟΩΥ οὗ 
(16 ἢουδο οὗ αν." [ὑ Ὧδ5, δὲ 8}]1 ονυθηΐβ, ἔδτ ΔΟΣΘ ἔοσ ἱὲ ἐμδὴ ἐμ Ὁπσωθδηΐηρ καὶ σράξως αὑτοῦ οὗ [89 
δεν. (νΐο ἢ Μονοσβ, Ὁ. 179, Ἰδθοιυσο ἱῃ ναὶ ἕο σϑάποθ ἴο ἃ νδσίοιιβ τοδαϊοβ οὗ ἐὴ9 οΥἹρΊμα]), ΟΣ ἐδ 0 1684 
ὉΠ η[6}1Ἰ 1016 εἰ ἀἐέρεηῖεν ἐαροείία οὗ ἔμο ὕα],. Οὐονορ. αἷδο Εὔσεξ ἰῃ "ἢ. 4ᾳ., Ρ. 216, πὰ ἴῃ μἷβ Ἡθ,σΟΝ 
ἱαχίοου υπᾶοσ ΓΛ Π. 
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ΒΟΟΣ, ἡ ὑμαὺ 18, ὑἱδοὶγ ὈοϊοηρΊης ὕο ἃ στγοδθοῦ ποχὶς οὗ δῃοίπου Κἰηᾶ, τηὰδὺ 6 σοποϊυοα ; ἴον ηοῦ 
(86 ρῥΐαοθ ψίνθγα ἐθοθ6 σογιὶβ οὗ [10 δγὸ ἰο ὃθ ἐουπὰ (ἔν., Βορίδ., οἵς.), Ὀιῦ γαίθον {6 πὰ 
ΠΟΥ ἃγὰ ἴο βοῦνε,-- ἰδ Ὁ Ῥάγροθο, ΠΘΠΔΘΙΥ, ὕο ὍΘ ἃ Σ ΘΏΘΔΙΟΩΥ,---ρρθᾶσβ ἴο ἰᾶνθ Ὀθθθη ᾿πίοπαρα 
Ὀγ (δ6 ῥγεροβίἐΐοη Ὁ. 7. Εαγίμονγ, ἔγοιῃ ἐπ οἰγοαηδίλμος [δῦ “ Σοΐβγθησθ ἰβ τη816 ἴοτ {πὸ ὙΒΟΘ 
δηβίογυ οὗ θανιά, ϑοίοπιοῃ, ομοῦοδηι,  μοβιαρίναῦ (88 νι 6}} δβ {2ΖΖὶ 88} ὑο ρτορμοιὶς τ εἰ τἴηρ, 
δεια 1 Κουγὶβο [0Γ ἐῃ6 ν μ0]6 Ὠἰδίογυ οὗὐ 88, ᾿Απιιζία!), Φοίμαιη, ΑἢδζΖ, δὰ Ψοβίδῃ ὑὸ {|| Ὀοοῖκ 

οὗ ἰδὸ Κίηρβ οὗ [βγαθὶ] δηὰ Ψυάδφῃ" (Βεογίῃ. ὑΡ. χχχυἹ.), πὸ δυρυτηθηῦ οδὴ Ὀ6 ἀγάνγη ἴοσ {Π|6 
δεβατρίΐοι οὗ οὔθ οοπηροίθα  ϊβίογιοδὶ ψογὶς οἵ Ὑΐοὰ ὑΠ086 ῥσορδοίίϊς τ τι ἶῦβ ΘΓΘ ΟΠΪΥ͂ 
Βορδζαΐβ ἔλοίβ. Ετοιλ ὑπδὺ οἰγουπιβίδησθ, 1Ὁ ΤΩ ΘΓΟΙΥ 910] οὐγΒ " ὑμαῦ ἴῃ βοπηθ Κι ρδ ὑπ 6 ργοροίϊς 
ὙΤΊΓ ΡΒ, ἴῃ οἴἤοΥΒ 16 Ὠἰδίογυ οὗ ὑμ6 Κἰηρσάοιη, οουίλίηδα δνογγυηρ ἱπιροτίδηῦ οὐ ὑποὶς 116 
δὴ Γοῖρῃ, δηα ὑδδῦ ἐθ 6 ἰδίοτν οὗ ἴπ6 Κἰηράοπι ρτγοβοηϊβά δἰβο δοοουηΐβ σομοογηΐης [ἢ 6 δοίϊοη 
οὗ (86 ῥγορ οίβ ἴῃ {6 κἱηρήοχῃ, 88 {Ππ| ῥσορ δος τσὶ σ 85 δοποογηΐηρ ὑ}6 αὔδδίγβ οὗ 186 ἰκίηρβ ᾽ 
(ΚΕ, Ρ. 285). ὙΥμδῦ στουπαά5 ἀρίαγιηϊηθα 86 ΟἸὨτοηίδὺ ο τ ῦοσ ἴον 06 οπ6 Κίηρ ἴο 1π6 σογαὶ 
ΔηηΔ15. ἀπα ἔογ {π οἴμοῦ ἴο ὑδ ῥτορμοίὶο στ ἰηρβ, ἰῦ 18 πη ροβ81 0]6 ο οοη͵οοίαγθ, δηὰ ἰὺ νου! ἃ 
Ὅδ᾽ ΘαΌΔ}} Ὁ ἱπιρο881016 ἰο δϑοογίδίῃ, ἰῃ {6 σδδα οἵ ὑῃ6 ἀδρεμάβηςα οὗ δοίὰ Κἰηαβ οὗ νυ (80 
1 (86 απρβίίοπ ογῸ δθουϊ ΟὨΪΥ ὕνο ψγ8 οὗ αὐοϊϊηρ ὁπ6 δηὰ {88 βκδίηθ φτοδίονς ψοσκ). 8. 
Τλδυν, ᾿ἢ (ὉΥ Βδπτ, ἴῃ Ρ. 4ᾳ., Ρ. νὴ. 41.) 10}:6 νογθδ] δρτϑοπιθμύ οὗ δοσγίδίη βοούϊοηβ ἀθοϊαγοὰ ὮΥ͂ 
οἷν ΟΠγοηϊβὺ ἴο Ὀ6 ἴδκθη ἔγοιπ {π6 τυ ρβ οὗ ραγιϊου δῦ Ῥτορποίβ, ΔΒ Νδίμδη, Θ'ῃμθτηδίδῃ δηά 
Ι4ἀο, ᾿5αῖδ δηὰ Ομοζαὶ, ν τ ὉΠ 6 βϑοιίίοπβ οὗ ὅπ8 Ὀοοκβ οὗ Κίηρα ὑμαὺ δῦ φυούθα 8δ8 ἐβΚθῃ 
ἔγοτα ἢ ο]4 τογαὶ δπη8]8 οἵ [βγδοὶ οὐ οὗ ΨΦυάδῃ, ἰ8 ατρϑά [0 τηδίκα 10 Ῥγοῦδ]9 "" ὑθαῦὺ ὑῃ6 θοοκ 
οὗ ἰμ6 Κίηρβ οὗ Ψυάδα οοπείβιοα οὗ (6 ᾿ιἰδύοτγί αὶ τυῦὶ ὑἱηρβ οὗἨ βαεύθγαὶ Ῥγορβοῖβ Οὔ Β66σβ," ἐῃΐ8 
Ἰπη6 οὗ δυρυπιθηῦ οσδηηοῦ Ὁ6 Δἀτϊ ρα 88 οοσοηῦ. Εοῦ ΟΠ γοῃίοϊοβ δαὶ (8 ἴῃ ὑ86 τοϊρῃβ οἵ 
ϑοίοπιοῃ, Πειοῦολιη, ΑὈϊ͵δῖ, Ὀχείδι, δὰ Μαηδεββθῆ, δἱοηρ ν [ἢ βοπ}8 {πὴ 58 νσΌΑ}} 7 ἀστοοὶης 
ὙΠ} {π6 ὈΟΟΚΕ οὗ Κίηρβ, νν 016 βουίϑβ οὗ δοοουηΐβ οχοὶ υϑίνοὶυ ἐΐ8 στ, ἔοσ τ ]οἢ [86 ρτορδοίίο 
ὙΓΓΠΙρΒ ἱη αὐοδύίοη πιυϑὺ πᾶγο ἑογπιθὰ ὑπ βοῦγοθ. Αηάὰ ἰῃδὺ 8 ῬΑΓΌΥ σοῦ] δοοογάδποθ οὗ 
{πεῖν δοσουηΐβ πὶ ἴμοβ6 οὗ ὕΠ6 ο]4 ὈοΟΚ οὗ Κίηρβ ὑδικθβϑ ρἴδοθ, ΟὨ]Υ ὑγονϑα ὑμδὺ {18 στους νγὰβ 
σοΟμροβοα ὮΥ [86 186 οὗ 58.}}} ΟΙάεῦ Ῥγορμοῦίο ττὶἰηρσβ, ὕο  ΒΟὮ ἃ ὙΟΥῪ δἰ χῖ ναῖὰθ Ὀοοη ροά 88 
ΠΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ͂ τοοογάβ, Ὀθαῦ ποῦ ὑμδὺ ἔῃοβα ρσορμοίϊς τ τὶ ἢ ρΒ ἔοστηθά Ἰηΐοσταὶ ραγὶβ οἱ 6 ὈΟΟΚ 
οὗ Κίηρμβ. [ὑ τηδὺύ Ὀ6 ὑπαὺ {86 πογὰβ οὗ Ναίΐδμδῃ ὕϊο ρσγορίιοῦ νοῦ ὕδίθη ἱπ σγοαῦὺ ραγὺ ἰηο 8 
ποῦκ ὈΥ {Π6 ᾿δίθν σοι Ί]ον οὗ ἐῃοβα αἀἰγε λα )αγαὶπι ἴτοτα οι 01)}6 δαΐδοῦ οὗ 86 οδῃοηίΐοαὶ 
Ῥοοΐς οὗ Κίηρβ τηδίην ἄγον, δηᾶ 1 κοιν 86 (ἢ 6 ψογὰ8 (γ68 σεϑίφ, Ὠοϊ6 -ὈΟΟ 8) οὗ ΟΔά, Θμοπγδίδῃ, 
Τά΄ο, οἷο. υὺ ταυδὺ {ῃ6 ἱηδοροπάθην οχἰβύθηοα οὗ {π686 οἱὰ Ῥγορμβίίο βουγοθθ ἔογί αι (ἢ 
σοα56 2 ΜΙιρθ ποὺ (δεδὸ ρῥγορμοίὶς ὈΟΟΚΚΒ, 8180, 1ἶκο ὑπ αιὖγε λαϊαπιῖπι οὐ ἴῃ: 6 “ ἰδίοτυ οἵ 189 
Κίηρβ οὗ ἴβσδθὶ δηὰ δυάμῃ ᾽" ἀοτγίνοα ἔγοπι ὑπθηι, 1ἔ ποὺ σοἸ] οι γον, γοῦ ἴῃ σγοδῦ ραγὸ, ἤδτο ὈΘ6Β 
ῬἩτεβεγνοὰ ἐβγουρὶι ὑπ 6 βίοττηβ οὗ (Π6 6χὶ]α, ὕο Βογσνθ {})0 ΘΟ] δούοτβ δἴθον ὑῃ8 δαὶ ΐθ ἂς ΒΟυσΟΘϑ διὰ 
6108 ἔον ὑμεὶγ δῃη δι βῦϊς σου δοπβῦ ἸἬΒΘΓΘ 80 ΤΩΔΩΥ͂ δΔηἀ 80 ὙΔΙΪΟΌΒΙΥ ΠΑΠΙΘα ΒΟΌΓΟΘΒ ΔΙΘ 
«Ἱἀοοα, 85 ἴθ Οὔγ ΔΆΣΟΣ, 1ὖ ἰ8 πηοϑὺ ἡδύαγαὶ ὕο ΒΌρροβθ δἷπι δούυ δ! Υ ὕο ἤδῦο δΟοθδ8 ἴο ἃ ΨΘΥΥ͂ 
τὶ οἷ 8614 οὗ ογ σῖπαὶ πιδύοσ δ. Τῇ σΟὈ ΓΑΓΥ ΒῸρΡροκδί οπ, ᾿ δἰ οἷ τοίοσβ ὑπ οοηβίδηῦ οοδηρθ ἴῃ 
[15 οἰταιτοΒ ῬΑΣΟΥ ἕο ὉΠΏΘΟΘΕΒΑΓΥ ρᾶγδάθ οὗ 1 ΟΓΑΓῪ Κπον]θᾶρα δηα ὑπημθϑηϊηρ' ἐοΠΠ688 ἴο Γ᾽ 
δ ᾽ ΘΜ] ἃ πη] Πρ] ΟἿ Υ οὗ ὑδγβ, ῬΑΣΟΥ ἰο ᾿ΠΘΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ Ὠορὶίσοηοθ, Θησο στα Δ ρτοδίογ 
ἀηπου! 65, δη τλλκοδ βυοῖ ἃ νυν οὗ μγμοιμοίοδι! 6 ]}08 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ὑμδῦ 1ὺ οδημοῦ Ὀ6 τοραγάϑὰ 
88 τηονίησ Οἡ ὑπ 801} οὗ βουιιηά Βἰβίογ ὁ] 1 νι ζαϊίοῃ. 

Μογθούοσ, ἰὸ πγαδῦ Ὀ6, δηὰ 8 σοῃίεαβοα ὈΥ ἴΠ6 Ορρομϑηΐβ οὗ ΟἿΚ Ὠυρούοδίβ, [οῦ θχϑζωρῖο ὮΥ͂ 
Βογίϊεδι, Ρ. χχχν δ. ὑπαῦ ΟΡ δυΐπογ, Ὀθδίἀθα ὑἢ6 βουγοθβθ δαί} } οἰὐδα, ΤΩΔΥ δδᾶνθ υΒβορα δὴ 
᾿Ἰπαοβηϊῦο πυπι .Υ οὗ δα οἢ ΜΟΥΚΒ 88 6 ἀϊὰ ποὺ Απά ἰδ ΠΘΟΟΒΒΆΣΥ ἰο δάσο. ΤΏ, ἔοσ ἷβ 1ἰοῦ 
οὗ δεν δ βοσοϑβ (1 Οἤγοη. χὶ. 10-47), αν 8 πψουίπἶθα ἰὼ ΗθΌτοη (χὶϊ.), ὑδι6 τα ΠΠΑΤῪ δηὰ 
εἶν! οἰἶοοῦβ οὗ {Π18 Κίῃρ (χχν].), 16 δι 1} 168 δηθὰ αἰνβίοηβ οὗ [86 [,ονίῦδβ, Ὀγίθδίβ, βίη σοσδ, οἷο. 
(χχὶϊ!.--χχνΐ.), μ6 σαγιδ Ὁ ὑδοὰ ο]4 ἀοοιμηοηΐθ, τ ἰοἢ, Πού νον, δ6 ἄοοδ ποῦ ἰδληὶς 1 ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ 
ἜΧΡΓΟΒΕΙΥ ἰο δάάαοσθ, ρα δΡ8 Ὀδοδῦβα ἰὗ 88 πηἀοτβίοοα οὗ ἰἰβοὶ ἢ ὑἰμδὺ ὑμ6 Ὺ ΕΓΘ οὗ δη οἹἕοἑ Δ] 
κἰπὰ, δηὰ ὑμοσγοίοσα ὑγιβυ σι (οομρ. ἴογ Ὄχδηρὶθ, 2 ΟἸγοη. χχχίν. 4, τ μογο 86 δαΐποῦ 

τολῖκοα «Φοεἰδὶὶ τοηςοὴ δὺ {μ6 δαεὺ οὗ ἐῃ6 Ῥδβδονοῦ ἃ ΓΞ οὗ Ὠενὶὰ δηά ἃ ἍΓΙΩΘ οὗ βοϊομμοι 

οοποοσηίηρ ἴπ6 εογνίοοβ οὗ {86 1, ουϊοα δα ῥγίοβίβ, οὐ (86 ἴθι} ᾿ἰναγοΥ,---Δἀοουτηοηίΐδ, πΣΠουῦ 
ἀουῦί, νηΐ ἢ δ6. Πίηβοὶ ἢ ἢδὰ υδοὰ ἴῃ ὑμοβο βοοϊίομβ οὗ δΐβ ἄγβῇ Ὀοοῖς [χχὶϊ!.--χχνΐ. 7), Οὐ ν αἰ οἢ 
δ ἀϊὰ ποῦ εἶϊα, " Ὀδοδυδθ ᾿6 δὰ ἴλίθη ὑμθηη ἡ ΒΟΙΙΥ ἰμΐο ἢἷ8 τ όοσκ ̓  (6.1), 8ὸ ὑμαῦ ὑπ 6 6 ὑγϑ 
ΠΟ ρῥἶδοο ἔογ ἃ γϑίβδσθῃσθ ἴο ὕῃ θη ἔογ Ζσίμοῦ ἀδίδϊβ, Τῆδὺ ουῦ σδαοηΐοδὶ Ὀοοκβ οὗ ὥὅῥδιημοὶ δᾶ 
Κίηρα Ῥεΐοηρ ἴο (686 τοι δουγοθβ θα ΟΥ̓ ΟΌΣ ΔΌΪΒΟΣ 18 80}}} ροββίθϊθ ; ἴοσ τῃε ἔγοαπϑηῦ γουθα] 



22 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚΞΒΞ ΟΥ' ΟΒΕΟΝΙΟΙΕΞ, 

σοϊῃοίάθηοθ οὗ 818 Δοσουηΐδβ τὶ ὑΒο86 οἵ ἰμοβα Ὀοοΐκβ, ἸΩΔΥῪ ᾿π ΒΟΙῚ6 68868 Γεϑύ οἡ {πο ἀἰγθοῦ Ὧδ6, 
88 Ὑ6]] 88 ου ἰδ οοΟρΡγΐηρ, οὗ ἃ δοιασωοῦ δηοίθηῦ βοῦυσοθ; δηὰ ἰῦ σουἹᾶ μοῦ Ὀ6 ᾿τροκβί Ὁ] 6 ὑμδαὲ 

ἘΥ [86 ποτᾶβ οἱ βδιωμεὶ {86 βοὸς (ΠΡῚΠ Ὀρδηονὺ 512) οἰϊοὰ ἴῃ 1 ΟἸσοπ, χχίχ, 29 οὺγ Ῥοοῖβ 

οὗ ϑδιιῦθὶ ψοσο πιοδηῦ. Ὑοὺ ἐμ9 ῥχουν ὨυΙΏΘΤΟὰΒ τηϑύργδὶ 88 Ὑ611 85 ἔοσιηδὶ δῃὰ υϑγ 08] 
γι δϊουβ, τ Ὲ1ΟΣ ὑΠ 6 ῬΔΓΔ116] ἰαχίϑ ργθβοηῦ δἱγηοβῦ ΘΥ̓ΘΥΥΏΘΓΘ, ἔοστω 8 ΘΙ ΡΥ ΘΟπὨ ογροὶθθ 
δραϊηδβί ὑδὶ8 βαρροβί(οη ; δῃηὰ ψ δῦ Μονοῦβ, ῥ. 9ὅ Εξ., ἀ6 εἰἰο (Εἴη. ὃ 192α), Εν διὰ (Οεδοῆ. 
ἱ. 288), ΒΙ6εἰς (Εἰπὶ. 8 167, Ρ. 400), δηὰ τϑοθη! ταῦ (6 σρεολίολι!. Βδολον, Ὁ. 114 8.) 
μβανθ δα ἀυοοᾶ ἴῃ 8 ἔΔΥουΣ, ΔρΡῬθδγβ, ἔγοπι [886 γ ρ]}168 ργοἀάπορα ὈΥ Ηδνογηϊοῖ,, Βεσίβοδα, δηθὰ 
Θβρϑοίδ!)ν ὈΥ Καὶ] (Εἰηὶ. ὃ 144, 2), ἴο Ὀ6, 1 ποῦ αὐυἱῦϑ τεΐαϊοα, γοῦ δβιδίζθῃ ἰῃ β ἃ ἄσρτθθ, 
ὑθδὺ {δ᾽ 0816 στοδῖθνγ ὑσγο δ ΠΥ 1168. οα {86 δἰάθ οὗ ὕἤἴμοβο ψ8Ο δχοϊυάθ οὰσ ὈΟΟΚΒ οὗ ὥὅδιωυθὶ δῃὰ 
Κίορβ ἔγοσῃ [ἢ 8 ΒΟ" Β υδοὰ ὈΥ͂ 086 ΟΒοπΙδῦ. 

ἢ 6. ΟΒΕΡΙΒΠΙΤΥ͂ ΟΕ ΤΗΒ ΟΗΠΟΝΙΘΤ. 

ΤΙ αυοϑίϊοη οὗ {π6 Ἄογρα ὈΣΠΠΥ οὗὨἨ ον δαΐποῦ του] 6 ΒΙΤΆΡΙΥ δηβνεσοὰ ὈΥ ἐπ 8 ΤΟΙΆΔΙΚΒ 
ΔΙΓΟΔΟῪ τηδᾶθ οὐ [ἰ8 [ιἰβίοσίςδὶ βοῦγοθβ, δῃὰ πουϊὰ δάτηϊῦ οὗ Ὡο υὑπίδνουγ Ὁ] δῆβνοσ, ἰέ 
ΓΒγοῦσμουΐ δῃα ἴπ ΘΥΘΟΓΥ͂ Τοδρθοῦ ἃ {δι ἢ {1} 86 ΟὐἨ ΠΪΒ ΒΟΌΓΟΘΒ ΤΥ Ὀ6 ῥχοδαιηθᾶ. Τδὺ {118 
ῬΓδΙΒθ. ΘΔἢ ΟὨΪΥ͂ ὉΘ σοησοάρα ἰο ᾿ηΐπλ ἰῃ 8 Ἰἰτηϊ θα βθηβθ, 88 Ὀθθὴ ΓΘΟΘΟΥ δεδβογίοα, δέῦου (ἢ9 
οχϑσρίὶο οὗ Κ. Ἡ. ατδΐ (ἰὰ ῥ. α. Ρ. 111 4..), ἀζαὶῃ ΌΥ βονυϑγαὶ οὐ 68, 859 ΕΑ. Εἴθ (δίμά. ἀπ 
Κρὶι. 18θ8, ἰΐ. ». 876 8.), Η. ϑδοδι)ι (Α4ἰεδίαπιοηί. ΤἼδοί. ἰϊ. Ῥ. 274 1.), Η. Ἠοϊιζξιηδηπ (ἴῃ 
Βυμβοηβ διδείιρεγζ, τοὶ. 1ν. ῥαγὺ 2, ὑ. 12 8..), δῃᾷ δονυϑθῃ 1δεγίμοδα (υαλγό. Κ ἀομίδελε Τῆεοί. 
1860, Ρ. 159 ἴ.).. ΤΏ Ἰαΐίον δὰ ἐοσταουὶν ἀοἔθηἀοα ἐμ6 βιιδϑίβητι 4] στθα ὉΠ οὗὁἨ ὑπ6 δαῦδοσ, 
88 ὉΠ6 ΟΙΠΡΙΟΥ ΩΣ σοοα οἹα ΒΟΌΓΟΘΒ, ἃπὰ βίης πολ ὙΠ Βοάυ]ουβ οᾶγα, ἀρδϊηδῦ (06 Ὀϊαμπῦ 
αἰΐϊδοῖβ οὗ ἀθ ἸΥοιίθ δῃὰ αγδιαῦευς (γῆο τηδάθ 06 ΟΠ ΣΟΠΙΒῦ ἸΏΘΓΟΙΥ͂ ΘΟΡΥ [86 ὈοΟΚδ οὗ ϑ'διηυοὶ 
δηὰ Κίηρβ, Ὀὰχὺ ἰῃ 8}1 Ρ]δδοβ ἀδνϊδθηρ ἔγομῃ ὑμθια, ἀἰδίοτιϊης ὑπθαλ ἰῃ δὴ ΔΥΌ ΓΆΓΥ ΓΤ ΔΏΏΘΓ, 
το ὐβι πο ρσθύϊη, οι Ὀ6]} 151 πη, ΟΣ ΒιρΡΙοπηθπρ ὉΥ ἱπνεηϊοα δά οηβ 1), δηὰ ὑμ8 δἰ πηοϑῦ 
ψὶϊῃουῦ τεβοσυθ δοοορίοα ὑπαὶ το ἢ Φ(. α. ῬδΏ]ον (126 {ἰδν. Ραταϊρ. αμοϊονγὶαίς αἰφιο ἤα6 λ ἰδ... 
Ασροηίογ. 1819), Μονοῦβ (τι. ἐπι ογδιοῖ,, οἰς.), Καὶ (Αροὶ. γεγβιοὶ διὰ Εἰμὶ. ἐπα Α. 7.), 
Ἠβνογηῖοκ (Εἰηϊ. 1839), Εν δ], δὰ οἰμογα δὰ Ὀσγουρὶῦ ἔοσνασά οὐ ΘΔ] οὗ ὑπ ΟἸγοη δι. 2 
Οἱ (δ σομίγασυ, μ6 18 ποῦν (ψαλγυϊελεν 7. ἀ. Τ᾽ Ὗλεοῖ. ἴῃ Ὁ. 4.,) ἴῃ ἃ στουϊον οὗὐ ΟΥδ 8 νοσκ, δπά 
ἴῃ δτῇ. “" ΟΒσοιὶκ "ἡ ἴῃ Θοῦ θη 6} Βιδεὶ- 1.61.) βοὴθ ονογ ἰο 086 πιοάϊβοά ταρσγοαποίϊοη οὗ ἴδ6 
ἀ6 οι -Οτδιη θοῦ νἱονν δἰϑοιηρίοα ὈΥ Οαταῖ, δὺ Ἰθαϑὺ 8Ὸὸ [Δ 88 [0 δοῃέβθββϑ ὑμαὺ ἢ δὰ ποῦ 
(οὐ ΟΕ οβιϊπηλίθα ΠΙΘΌΪΥ Θπουρὴ, ΠῸΣ αὐ] σδοῃβίἀοτθᾶ, [ἢ 6 ῬΧΓΟΡΟΣ δοίίου οὗ {86 δαΐδοτ οὗ 

Ομγοηΐοίοβ ; ἢ6 δὰ ἰβκϑῃ Ὠἷπὶ ἔοὺυ ἃ τότ ἰσυβύνογί δ δηὰ οὈ]θοῦνα οχίγδοίον ἔγοπι πἷ8 ΒΟ ΓΟΘΒ 

ἐθδη 6 τϑϑ]ν τᾶ8. ΤᾺ. Νοϊάθοκα 888 ρόῃθ 8.}}} ἔδυίμον, ἰπ Πὶ8 ὑσθδιϊβθ ου δ 6 Αἰϊεδιαπιεπίί. 

1ἰἰογαὶ. (1868, Ρ. δ9 ..). ΒΥ 5Βῃοῖ βοιηΐθῃσοβ 88, “" ΑἹ] χτοδὺῦ ν᾿ γ8 τηθηοηθα ΟὨΪΥ͂ ἐπ ΟὨχοηίοίοα 
τηυδὲ ὯΘ ΥΕΙΥ͂ Βιιβρίοϊουι9," “ ,ἷ8 Ὠδισαῦνθ 18 ὑμογοΐίοσο ὙΟΥΥ ἀοίθοινθ," “56 Ῥγοοθθβ Ὑ ΤΥ 

ποΘἸ  ΘΠΟΥ, δηά οἴΐδη οοπέγδα! οἱ Εἰ τηβο]ῖ,"" δῃἃ 80 οὔ, δ [88 δἰπηοδῦ ἩΒΟΙΪΥ σοὐσηθα ἴο ἐμ 

Ῥοβί(ἴοῃ οὗ ατδιιδεῦρ, δηὰ μδ8 ὑπο Ό  ἱποῦτγθα ὑῃ6 ΒΕΥΘΓΘ ΟΘΏΒΌτ θύθῃ οὗ Ε΄. Ηἰ σὶρ. Το 

Ἰαύζον ποῦ Ἰοῃᾷ ἄρο (ἴῃ ἃ οοηνογβδίίοη οὐ ΝΟ ἀθοϊκο᾿Β ρϑρϑῦ οοῃποογπίηρ {π6 Ἰμβοτὶ ρἰΐοη οὗ Μεβιδ, 

κίηρς οὗ Μοδθ, ἴῃ ὑμ6 Ηρ ἀοἸθοτς ψαλγὺ. (ον 1ϊίοταὶ. 1870, Ῥ. 487) ὀχργεββοα δ18 βαγργίβα ἴο 

μον Μσ. Νοϊάροκο δββοσὺ ἐμαὺ " ὑμ6 δοοουμῦ 2 ΟἾσομ. χχ. ἰβ ἃ βίσζϑῃηρο Βἰοσῦ, ΟΠΙΥ͂ ἃ ὑγϑῃβ- 

ξοσιηδίϊου οὗ 2 Κίηρβ 11ϊ., ἡ 0} [86 τοιηουαὶ οὗ ἀϊβηου 168, ἀη ἃ ὑπὸ δἀαϊίου οὗ ἃ τοδὶ ἀεδ] οὗ 

οὐϊἔγίης πιδίύοσ." Η ἔυτίθεγ σθιηδτκβ: “ ΤΙΐδ 18 [86 βύγαηροδὺ ὑπίηρ ὑμδὺ μ85 οοοιγγοὰ ὕο [86 

Ὑτίο βίμοθ ὙΟἸΚπῖδν νἰβηθὰ ἴὸ 860 [868 Αροβίϊε Ῥδὰὶ ἴῃ (δ)6 8186 ρῥγορμοὺ οὗ [88 ΔΙΡΟΟΔΙΥΡΘΘ. 
Ἣδδ Μὲ Ν δυὸσ ἐδουρθὺ οὗ {86 οτἱρία οἵ {116 γ8]}6Υ οὗ Φϑβοβδδρμδὺ ἴπ Φο6] ἵν. 2 Ηδβ ἢθ 

1 6 Ὑγοἰίο, Δείδν. σὰν Εἰπὶ. ἴη8 Α. Τ. ἱ,, ἨΔ] 1806, δηὰ Ζεολ»δ. ἀδν λίει, -ἀνὶ, Εἰηϊ., οἵο., 1817, 
Θὲ οἀ, 1846; Ο. Ρ. Ὑ7. Οτδροσς, ίς Οἤγοη. παοὴ, ἰάτεπι ρεξολίολεϊ. Οπμαγαλίεν υπὰ ἑλτον Οἱαιιδισ ναΐρ- 

κεὶξ πε ρορτί, ἨΔ116 1823, Οὐμρ. 8160 Οδβθηΐυβ, Οσεβοῖ, ἀον Ἡεῦν. ϑρταοδε πὰ δολτγῦ, 1815, ὶ 12, 

Ῥ. 37 Β.., απὰ Κοπιπιεηπξ. ξὶε «768., 1821, 1. 268 5. 
5 Καγρεί. εχεσ. Ἡαπαδ., ἘλᾺ]. ». χ . - ὙΒαὲ ἐμο δαΐδοσ οὗ ΟΒσομίοῖοϑ νοῦ ἐπίοπ ἱ ο ΑἹ ἀϊδίοτἐοα 

{80 ΒθΏξθ οὗ τηδδ ἦδ]βο δἰα θιωθῃΐδ ἀοϑα ποῦ ΔΡῬΘΩΣ ἔσοτῃ ἐδ οοζωρασίβου οὐ ἔμ βϑοξϊοῃβ Ῥαγ8}161 τῖῖ 8 

βατουοὶ δὰ Κίημχε. ΤῊΘ ῬΆΓΆ116] βϑοίϊοῃβ σαῦῃοσ ψασταπῦ ὑ86 δαβυσαρίίοη, ἐμαῦ ουΘ ὝΒΘΙΘ 6 ἱτωρατίδ 

δοοουηΐβ δπὰ δίαἰθσαθηΐβ ἐμδὲ ἀσο ποὺ ζουῃὰ ἱπ ἐμ οὐεσ Ὀοοῖα οὗ ἐμθ Ο. Ὑ., Β6 δὐδμογϑὰ τοοβὲ οἱοδβοῖγ 

ἔο δ Βουχοοβ,᾽" οο. Οὐυἱο αἰταΐϊαν ἕο ἐμ]5 ἴδ ἐμὸ ἰδησύυδρα οὗ Ὀ1]Π]τοδπη ἐπ 80 ἀτέ. “ΟΠ σους "ἢ πὰ Ηοσζοβ᾿Β 

Βωαϊ-Επογοῖ. ». 6098. 
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τεδὰ Μονϑγβ ου ΟΠ γοπίοϊεβ ἡ Απὰ ἰβ μ8 δι γΥ8 8ὸ Ὀσί μι, ὑμδὺ μ6 δμου]ὰ βίαὶπ ὑπ μγ ροίβοθοα 
οὗ οἱ ϑῖβ ὶ Ομὲς ἐμίογιἑ Οστασοδος 3," οἷα. 

9 σδηποῖ Ὀιιῦ 8660 ἴῃ ἐμ 18 νϑποιωοῦβ οὨβδυρῆς οἵ ὑ86 ΗοἰἀοἸθοτας ἐποοϊορίδῃ ἃ ΟΠ δβ ἰβοτηθῃς 
οἢ ἴπο ψ180]6 ἀεϑεογνθὰ ; ἴοσ οὐδ ἷπ [Π6 πιοσθ τηοάδγαίθ δῃ ἃ τηοσα ΘΓ ΠΥ βυρροτίοα νίοτβ οἵ 
Οχγδξ ὑμεγο ἴβ Ἔχργεββθά, ἱπ οὐχ ορίμΐοῃ, 8 στοδαὺ 464] οὗ ΒΥρογοσί υἴς8] δγτόζδῃοθ 8πά υϑῃθιηθηξ 
Ῥγε)ιάϊοβ ἀραϊποῦ ΟἿΣ δαύμοσ. ΑσοοΡ ΡΥ ἢ6 ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ8 8 δίδββθα μἰβύοσίδη ρσοίηρ ἴο ψοτῖκ 
ἦπ ΔΠ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΠΔΌΪΘ ΤΠΔΠΏΘΓ, ΔΘΑ] ἰζίηρ;, δι θ6 118 ί της, δῃᾷ οἴδθη σδργ οἱου ΒΥ ὑγαπβέοσιηϊηρ οα 
8 ὨΆΓΓΟΥ͂ ον 068] ῥτϊποῖρ θα, τηονθὰ ὈΥ 116 ἀθβίγ ἴο νσὶΐθ ὑπ6 ἰδίου οὗ (6 76 8, δο Ὁιδὺ 16 
5881} 6 δῃ ἐπιργεββῖνβ δατηοῃί(ἰοῃ ἴο Κθορ (86 δομημμδπαάπιρηίβ οὗ (αοά, ΘΒρβοὶδ!ν ἰο οΌβαγνθ 
ἴι6 ογάϊαποθβ οὗ ποσγβοΐρ, δηἃ δὲ {1:6 βϑίηβ {ἰπ| ἃ ΒΟΙθη ὙΑΓΏΪΠς δρδίηβῦὺ Δροβίδϑυ ἔτοπι 
Οοά. [ηβίοδα οὗ δάποτίπρ ο] ΟΘΕΙΥ ἴο ὑμαῦ ν ἰδ ἰβ Του ἴῃ ἷβ Βοῦγοσβ, ἢ 6 βίϑιρ58 οἡ ἰβ ὑγοσὶς 
(νθῖοι 18. ἃ Ηἰβίουυ οἵ {6 ΟἸνατοι τῆογο ὑμδη οὗ (δ6 Ῥθορὶο οσ κἰῃμάομι) ἰβσοιυρμουῦ Ηΐἷ8 
1,ον 1 4}- ΓΙ ΒΟ ἰθηἀο ΠΟΥ͂, Δ] οηρ τί τ (μ8 οαγδοίοτίβιϊο βρίγῦ οὗ ἷβ 1δῖθ αψϑ; Β6 ψτί δβ [}6 
ΒΙΒΟΟΣΥ͂ 80 88 116 νυ οὐ Β}Υ - ἀἰδιοτυηρ δ οο]οατίης ταΐγγου οὗ {86 ἔουτί ΘοπύυΓΥ Β.0. τοβοοῖς 
Δη, δ)! ΟὨ ὈΘΒΑΠ οὗ ἐπ ἐαβίθβ δηὰ γϑαυίγθπιθηίβ οὐἨ [ιἷβ δοῃ θπιρογασίθβ, Β61Ζ68 ρ᾽ασίπρ ΘΟ] ΟΌ ΓΒ, 
᾿παιϊυαῦεβ βίσικίη ρ' οοη ὑγϑεῖθ, δπὰ ἢδηά}]68 186 οτγὶμίπδὶ τηδίθγίαὶ οαρτί οἰ ΟΌΒΙΥ δέθον 18. ΤΏΔΏΠΟΥ 
(οορ. Βετίδ, ἴὼ. ὑπ56 ψ“αλγῥἑῥολογη 7ὰν ἀδιμκοὴς ΤΆεοὶ. ἴῃ Ὁ. 4.). ΤῊ Β6 τρϑῖκοβ 186 οἵ {πὸ 
Ὀοοῖβ οἵ ϑϑιῃμθὶ δηὰ Κίῃρβ 88 ἰξ ποῦ {86 οηἹυ, γοῦ [88 ῥτὶποῖρα] βουγοθθ, ἰθᾶνοβ οαὐ Ὑμδῦ 8Ρ- 
ῬΘΆΓΒ ἰο ὮΔΥΘ ΠΟ ἰπίδγθδῦ ἴον [ν8 {ἰπι6 ἀπ ἰθῃμάθμπου, δα αἰύθτβ ὑμοὶν σϑρουὶβ ἱπ νδγίουβ ρ] 8088 
88 δ6 ΤΟα ἶγοΒ, ὈΥ͂ ΤΏ68η8 οὗ δῃ]ατρίηρ ἰπβογίίοηβ, γασίουβ σμδηροβ οὗ τηθδηΐϊηρ, δῃ ἃ γθολβυηρΒ, 
50 ὑδαῦ ὕὉ86 ὨυΏΡΟΓ οὗ ραββᾶροβ Ὀογγονγθα ὉΥ͂ ἴα ἔγοτη ὑῆθβθ ῬΟΟΪΒ. ΔΡΡΘΑΤΒ ΤΩ Οἢ ΒΊΑΙΟΣ ὑπλκ 
10 το Ά}}γ 186. ὅϑυοι ἴθ, δΌουθ 4}}, αἷβ ψνβοὶο μβίοσυ οἵ Πανίὰ (1 Οἤγοη. χ.--χχίχ.), 8 σοὶ ἰοσπιθά 
Ὀγ [86 τρδη 014 τγαπβἔογιπαύίοα οἵ {μ|0 Θογγεβροπάϊηρς δοοουπῦ ἴῃ ἐπ ῬΟΟΚΒ οἵ ϑαιμμθὶ ; ΟΠΪΥ͂ 
{πὸ 1158. οὗ Ὡδηνθβ ἱπβογῦθα (μογαῖῃ, θβρθοί δ] (086 ἴῃ οἢ. Χχὶϊὶ.--χχυΐ., τὸ ἀογίνοα «ἴγοπι 
δρϑοΐδὶ βουσοθβ,----ΟΥ̓ ΠΟ ΙθϑΏ8, ΒΟΥΟΥ͂ΘΓ, ΤΏΟΓΘ ΤΟΒΡΘΟύΔΌΪΟ ΠΟΥ ΘΔΥ 6 ἐθ8η {86 οχὶϊθ : δηὰ (ῃ9 
ποτὰβ οὗ ϑδϑπιαεὶ {86 βθονῦ, οὗ Ναίϊδη ὑπ6 ῥσορμοῦ, δῃᾷ οὗ Οδὰ ἐπ βθθγ, τηθηῤοποᾶ 1 Οἤγοη. 
Χχὶχ. 29, Δγὸ ποῦ βρθοίαὶ ρτορμοῖϊο τσ ηρδ οὗ ἃ ἰὴ ἀρθ, Ὀαὺ το γα βϑοιΐουβ οὗ ΟἿΡ σδποιΐοαὶ 
Ῥοοίκβ οὗ ϑδαιημοὶ. Τῆι ἰῦ σδυηοῦ 6 ἀοίοτιαϊηθὰ ΠΟῪ ἔδ ἔΠ086 ΒΟΌΓΟΘΒ ΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἔγϑοὶν δηά 
᾿πδΟΟΌΓΔΙΘΙΥ ὑβοὰ ὈΥ͂ Εἰπὶ ; δηα {Πἰ8 ΔΡΡ]Ϊ68 ἃ8 γ170}} [0 {16 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ [89 ὨἰΒίοΥΥ οὗ Πενία 88 ὕὸ 
[86 ροΟΠΟΘΙ ΟΣ  ο8] βοῦγοοβ ὑ864 ὈΥ δἷπὶ ἴῃ 086 {᾿Ἰὴ6 Ὀοΐοσο αν ἃ (ἰὴ 1 Οἤτγοη. 1.-χ.). ἘΑΓΌΣ, 
οἂν ΟΒσοῃίβι᾽ Β γορτοβθηϊδίοη οὗ ὑμ6 ἢ ΒίΟΥΥ οὗ ϑοϊοπηοη (2 Οἤγοη. 1.--ἰχ.) 18 ΣΤ ΘΓ ΪΥ ο]Δογαϊθα 
οἱ {86 Ὀ8εὶβ οἵ 2 Κῖπρβ ὶ.--χὶ., τυ [86 οπκίβδίοη οὗ ϑβοϊοιηοη Β βασι αν ἀοΐηρβ, Ὠἷβ ρδ]δοθ Ὀυ}]ἃ- 
ἰηρ, δηα ἸΔΟἸΔΙΓΥ ; ΟὨ]Υ ἴῃ Ὑἱ}}. 86 ρ᾽θατὴβ ἔουῦβ ἃ Ῥθοῦ ΑΓ βοῦγου αἰ ογοηῦ ἔγοιῃ 1 Κίηρβ ἰχ. 
17-19, ψ ΙΟΝ 18 πδοὰ ὈΥ͂ εἷπι. ϑυοῃ βουγοαβ αἶβο, αἰ οσίηρ ἔγοιῃ ἢ 6 ἰοχὺ οὗ (86 ὈοΟΙΚ οὗ Κίηρβ, 
ΔΘ υ8δοα ἴῃ {86 Βρούϊοῃβ οὐ Βθβοῦοδα (2 Οἤγοη. χὶ. δὅ-χἰϊ. 18-28), ΑὈ7 ἢ, Α88, δε δοβμαρ δῦ, 
Αδδζίϑδῃ, ψοδβα, Ὀζία, Φοίβδηι, ἀπὰ Ἠοζοκίδῃ. Τμγουρδοαῦ Ὁπ6 ΟὨγοιὶδὺ 88 πιδὰβ 88 οὗ 
ἀθθδ6 ΒΟΏΓΟΘΒ, ἩΠἸσἢ 8Δ’Ὸ 411} 0 Ὀ6 Γοίοττοα ἴο {86 “" Ὀοοῖς οὗ ὑπὸ Κίηρβ οὗ Ιβγϑϑὶ δηᾶ Ψυ δὴ "ἢ 

Ἰγίηρ δὺ ἐῃς γτοοῦ οὗ 186 σδῃοηἶο4] ὈσρΟκΒ οὗ Κίηρβ, ἰῃ δοοογάδηοο νυ] δῖ8Β ΟὈ͵οοῦ. 11|8 ὑγδῃβ- 
οττηίπρ Ὀΐ85 οὗ ὑπ ΟἸγοηΐβῦ ἈρῬθδῦβ πιοβῦ βυγργίδιηρ ἴῃ ὑμ8 πατιτδῖνθ οἵ ὑπὸ [8]1 οὗ Αἰδδ] δὴ 
ὈΥ (06 οο-οροσγαίίοι οὗ 86 ῥγίθϑίθ δῃᾷ Γονίυθβ (χχὶ!!.) ; 88 8160 ἴῃ 1Ἀ}..}6 Θπι Ὀ6}}Βῃ6α δοοουηΐδ οὗ 
{86 βυςορββέι!} ΑΓΒ οὗ ΑὈΪ)Δ) ἀραὶ πϑῦ ὕπ6 πογίβοσῃ Κἰησάοι (Χἰ ,.), ἴῃ πίοι, δῦ {16 τηοβῦ, ὑπ 6 
βίδιδιηθηῦ οὗ ὑπ6 ὕδγϑα οἰμ68 Θοπα ογοά ὈΥ αΐτα (νοτῦ. 19) σϑδίβ οἡ οἷά γί θη ΒΟΌΓΟΘΑ ; δηὰ 
Ἰκον δα ἰπ 6 δοσοπηὺ οὗ ϑϑοϊοιηοῦ Ἐ δβοθῃϊηρ ὕΠ6 ἑθτουπθ (1 ΟἸγοη. χχνὶ!. 29), ὕη6 ἀδνίδιίοηδ 
οὗ ψ ]οἢ ἔγοπι 1 Κίηρβ ἱ. δῦ ἀπ ἴο {86 ἰηναῃίϊνα ἵαγῃ οὗ [86 ΟἸχοηϊδῦ, δπὰ ποὺ ἴο ΔΏΥ νει θη 
οὐ ΟΓΆΪ ὑγδάϊϊομβ ἩΠΔΙΘΥΟΓ ; 88 Ἧ6}1] 88 ἴῃ ἰἰ10 δοοουπίβ σοησοσηΐηρ ὕπο αἰνίβίοπϑ οὗ ὑῃ6 
ῥτίοδβίβ, Σονϊίθβ, πὰ δἰηρογβ ἱπ αν ΒΒ ργορδγδίϊοη ἔοῦ 86 ὑθιωρὶθ, δπᾶ ἴῃ ὑπο Ὀυ]αἸηρ δηα 
ΘΟΒΒΘΟΓΔΌΟΩ οὗἉ Ὁ ὈΥ δοϊοιηοῦ, ᾿δΒογοίῃ ἰῦ ἰ8 δυ ἀθηθ})Υ ὑμ6 ἀοαίμζη οὗ ὑῃ6 ττϊϑ ἴο τοργοβθηῦ 
{6 τοϊδίϊουϑ οὗ ἐμεβα σοὶ ρίοιβ οἰ οί] 88 δ γοδαγ οχἰβιίηρ δ ἴδ ὑἱπ)6 οὗ ὑμε ἔουπαϊΐηρ οὗ {89 
ἰδ ρ]ο. 

ΤΊ πρῶτον ψεῦδος οὗ Οταῖβ δοουβαίίοηθ δηὰ βυβρίοἴοῃβ οὗ 86 ᾿ιἰβίοτίοδὶ σμδγδοῦοσ οὗ ΟὉΓ 
ποσὶς »οηδίδίβ ἱπ (6 ὑοία! πηουπάρα ρῥγοβαρροβιῥίοα, ὑμπδὺ [86 δυΐβοτ τωϑᾶθ 80 οὗ ἐπ 
ὁδυοηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ ϑαπιποὶ δῆ Κίηρβ δ᾽ πιοδῦ δίομθ, 88 βουσοοβ, ἀπ ὑμαὺ ἷὶ8 ἀδνϊδίοηβ ἴγοπὶ 

(ποῖα δθ 9 Ὀ6 δϑβογὶ δὰ ὸ {86 οαρτίοθ οὗ ἐμ σράδοϊου. 76 δδυθ δΙγθϑαῦ βῃονῃ ἰῦ ἴο ὈΘ 
ὀχ οὶ Υ Ῥγοῦ8 6 ὑπαὲ οὐ δα ΠΟΥ πιδᾶθ ἢ0 υ86 τ βδῦθνον οὗ {μ686 ῬΟῸ 5 (8 85). ΤὮΘ πυμλῦοῦ 
οὗ ρμαδβᾶρϑδαὲ ἱπ ΒΟ ὑποσθ ἰ8 8 σσῦ8] οοἰποίάθηοθ οὗ εἷβ δοοουμπῖβ πῖον ὕποβα οὗὨ ὑπ 6 Ο]ἀ6 
Βίβίοτίοδὶ θοΟκβ ἰβ ΘΟΙΡΑΓΔΕΪΥΟΙΥ 5π}8}}, δὰ θυ {ἢ 680 το Δ  τιζοαῦ τσοὶ αἰ ΠΟ] ὈΘ6 τθ- 
φεατάρὰ δὲ βονίης ἔγοιῃ ἃ δοϊαπιοῦ ΒοῦΌΓοΘ, 80 ἐμδὺ 086 δεβαϊηρύίοη ἰμδὺ ἰμ0 0 Ὀδοης ἴο [89 



24 ΤΗῈ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟἨΕΚΟΝΙΟΙΕΞΒ. 

ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ ΟἿΣ ΔυΐΠΟΣ ΔΡΡΘΔΓΒ ὈΥ͂ ΠΟ ΠΘΔΠΒ ὨΘΟΘΕΒΑΤΥ. Βῦ 6νθὴ ἰξ 1ῦ τ γθ ρτουβά, θοῦ ἐμδῖ 
Β6 ἄγον ἔγοι ὑδ8 ἰδίογ 68] ὈΟΟΪΘ οὗ 086 σᾶποῃ, δηὰ ἐἰδὶ ἢ τηϑδᾶθ ἃ ἔγοο υϑ οὗ ἰβοῖη ψἸ 8Ὼ 
οοοδδίοηδὶ ἀδραγίασα ἔγοσῃ ὑλθ, ᾿ἷ8 ογθαϊῦ 88 ἃ ὑγσυβίπογίυ λιἰδίοσίδῃ ἐμ 8}} Θββθ [18] τηδίίθυβ 
ΜΟΙ] Βυ Ὁ ΠῸ Ἰθοσο ἰὅδη ἰῦ ψΟΙ]α ἔγοϊῃ ἃ δἰ πη }]δὺ υ86 οὗ δἷ8 ΟΥΠΟΥ πλδίογἰ]8. 

1, ΕῸΣ 818 ραγθῃθίϊο ἱῃαθῃοΥ̓͂ ρογιηϊὑθα ΐπι, ἰἢ ἢ9 ἀἰὰ ηοὺ ᾿ῃΐογέεσο ἢ ἐδ6 οὈ]δοίϊίνθ 
Ὠιἰδίοσ 68] ἰδοῦ, ἴΏ ΠΌΤΠΘΓΟΙΙΒ ΟΔ568 ἰ0 ὑγδηβίογια ὑ86 ο]4 δοοοιμπὶβ ὑο βυλὺ 18 Ῥϑοῦ αν 1,6νιο8}- 
φοοϊοβδδὶϊοαὶ ργαρτη αἰ ΐβια, ὑο Ἡ ἰοῦ, ἴῃ τοερϑοῦ οὗ ἴδ {ἰπ|68 οὗ ΟὟΡ δυΐδμοῦ, 88 7.1} ἃ ῥσίν:! ομὸ 
τηυδὺ Ὀ6 σομοραθα 8ἃ8 ἴο ὕπο ὑβοοοσγδίάοο- ργορμοῦϊο ῥγαρτηδιβπι, οὗ {6 ΟἹ δσ Ὠϊβύογίδῃβ (σοι. 
ἐὴ6 ΘΧΔΙΏ 68 ἴο Ὁ6 δΔαἀυοσοᾶ ὑπάογ Νο. 4). Απά πδὺ 16 ΒΟ; -Β Ὁ) θοῦ γ6 τηοᾶο οὗ οὖν ὨἸδίοΥΔΌ, 
σοῃρασϑὰ τ ὅπ 6 τπογθ οΟὈ)θοίνθ ζδϑίσοη οὗ 186 Ὀθοοκ οὗ Κίηρβ, ἰϑὰ ὑο πο αἰδιογίίουβ, ζδ] 518 - 
οαἰίοηδ, ΟΥ ΔΥΡΣ ΓΑΥΥ͂ ὑὐδηβίοσιηδι οηβ οὗ ἔδοίβ, 18 τηδη οδὺ ἔγοια ὑμ6 αἰγουϊηδβίδηοθ δίγοδήγ 
ποιϊοοά, ἐπαὺ ἢ6 88 ἠοῦ ἱκαρὺ Ὀδοῖὶς 411 ῃδὺ νγᾶβ δὖ Πὶ8 σοι οα ὈΘμ4} οὗἨ ἷ8 ὑγαρηιδίϊο 
Τρη ἀΘΠΟΥ͂, Δηαὰ Π88 οἴίθῃ οὔϊυἰθα τηδυϊοσβ οὗ Θοῃβθα 600 ἴῸΓ 8 ροϊμῦ οὗ νἱϑν, 80 ὑμβδῦ ἢ 6 ΣΩΔΥ͂ 
θ6 [ΒΟΥ οδαγροά ψ1Ὸ ἃ οογίδι ἢ ἄσργθα οὗ ἱῃσοὨΒἰΒύθ ΠΟΥ͂ (ο ΩΡ. ὃ 4). 

2.ΑΧΑΦ αυἱῦθ ΒδΓμλ]6εΒ δὰ 8]]Ον 8010 οἷἰδδββ οὗ διίθγαϊζοιβ, ὑπδὺ ΟἿΣ δυο τη δῖο8 ἴῃ [να 
Σηδύθιϊδ]8. σοΐογβ ἴο ὕπ6 σϑῃθδὶορίοδὶ ᾿᾿βίβ, θβρϑοίδ !γ ὕο86 οὗ {86 βγβὺ ρϑγί, ν Ὦθγθ 8δ6 1 ραγὺ 
ΔΙΎΔΠΘ6Β ΔΠΟῪ δ πα ὕΤΟῸρΡΒ ἴῃ οαγίδἰη ργοροσιίοηβ 186 ᾿ἰδίϑ οὗ ἢδιηθβ ἴδκϑη ἔγοιη ἴπ6 Ῥρβηϊδίθυς, 
ποῦ 80 τ ΠΟὮ 0 δἰὰ [.8 ΠΘΏΔΟΣΥ 88 ὅο Ἔχ ξἱὶῦ 186 ΠυΠΙΟΙΊΟΔ] αν δα βυτο ϊο ἱπιροτῦ οὗ {Πι686 
Ῥαγίβ οὗ βδογθά ἰἰβίοσγ. Τῆυβ ἢ6 ποῦ ΟὨΪΥ ἷἰπ οἷ. ἱ. ΚοΘρΘ δρᾶγὶ ἴμθ ἴθῃ Ῥδιγί δυο ἔγομλ 
Αάδὰ ἱο Νοδὴ δηὰ ἴΐθ ἔδῃ ἔγοαᾳ Νοδὰ ἴο ὅδβοι, Ὀαῦ ἀογίνοδ, οουίδι ]γ πὶ Βουῦ ἀοἤηϊηρ ΟΓ 
ταλτ κῃ (ἢ ὈΥ ρίνίηρ, ΘΧΡτΘΒ8 ργοτηϊηθποθ ἴο ὕδ6 Πα ΘΓ, 70 πδύϊομβ ἔγοπλ Νοδῇ, 70 [80}}}168 
ἔτοιῃ Αργδιδιω, δπὰ 70 ἀδβοϑηδηΐβ ἔγσουῃ δυάδ (Ϊ. 28, 1ἱ. 25), τοίθσβ ἴ86 οἰχίνῦ Βοὴ8 οὗ 6886 ἴὸ 
1016 Βρογϑα ὨσΠΌΟΓ βαυθῃ, δηἃ ᾿θανθδ οαὖῦ, ΡΑΤΕΥ ἔγοα ἃ σε] ρίουβ δῃα βυιηθο]ς σοηβίἀεγαθίοῃ, 
{πὸ ἐσῖθα οὗ Τδη σοροδύθα !υ ἰὼ ἢΪἷ8 φηυιηοσϑίϊοη οὗ ὑμ6 ὑγἱῦ6β (866 οὐ Υἱὶ. 12). [0 18 οὈνίουβ 
ὑπδῦὺ ὈΥ ποηα οὗ {μεβα ἰἀθα! ζίησ σἤδηροβ οὗ (86 ροηθδίορίολὶ τδύϊοσ ὑπαὺ σομηθ ἴο ᾿ιδῃᾷὰ 18 ἃ 
ῬΓΟΡΟΙ αἰδίογιΐοη οὗ ὅδ ᾿ιἰβίογὶ 8] σϑ δου οβθοίθα, δηὰ 80}}} ἰθβ8δ ὈΥ 80 ὩὩΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ 688 
Ἰηὐοηὐϊοηδὶ δ] ογαι: οηβ, Βα οἢ 88. ὁ. ἐγδῃβροβί(οηβ δηὰ σϑάἀποῦϊοῃβ ᾽μὰ 8.6 ΒΕΣ168 Οὗ Ὡδιμθδ ἴμ 
(ἀθῃ 6518 ; ἔου Θχδιῃρ]6, ἱγ. 1 4, 

8. ΑπΠΟΥΠΟΣ 6]888 οὗ δἰζογαύϊοηβ, τυ οἷ ΡγοσοΘα 88 1} 0016 ἔγοϊη σδρυΐοα ΟΥ σΌ]Ρ80]6 πορ] θη 06, 
Βοοηρβ ὕο ὑπ ᾿ἰηρυΐδίϊς ἀδρατγίμηθηῦ. [ὑ οοηῃδίβίβ ἴῃ {16 ἐχοῆϑηρα οὗ ὨΙΔΠΥ͂ ΡἤσαβοΒ Δα ὑπ ΓΒ 
ὈΟΪοη χης ἴο {Π6 οὰ ἨΘΌΓΘΥ ἴοχ ὕ.:8 δοσγοβροπάϊηρ ρἤγαβοβ οὗ [86 Ἰαῦοσ ἰδῆρυδχο, διὰ ἢ88 ἰὼ 
χηοδῦ 08868 Ὡ0 ἀδοροῦ ρτουηᾶ ὕδῃ βυοὰ ΟΥ̓ΒΟρΤΑρ μος σΠΘΏσοΒ 88 ἴδ 6 δογίρίϊο ρίεπα ἰηβίοδα οὗ 
1.6 ἀφγεοείἑυα, ἀρὰ 1(ἢ6 τονογβθ----ἰ 6 Ἰηἰχοάιποίϊοη οὗὨ Ἰαῦδν, Ασδαιδιζίη ς; ἔοση!β ᾿Ἰπδίθδα οὗ {Π6 ΟἷΔ6ΓὉ 

Οὔθ8. Τὸ {8 ὈοΪοὺς ἐπα σὔδηρα οὗ οἱάογ ξογπηδίϊοηβ, ἃ8 ΓΙΒΡΊΟΙΟ, ΠΣΓΙΣῚ, ὈΡΊ;), οἴο., ἰμίο (86 

Ἰδοῦ ΤΑΣ, ἉΣΠΗ, Οἷον; ὑμ6 σὔδηρο οὗ {86 οοπδίχυοίίζου ὈΥ Ομἰββίοῃ οὗ {16 ἑη)η. αδϑοὶ. ὶνὰ 

ἴῃ6 νογὉ “ηϊ(., ΟΥ ΟΥ̓ ἦὍ86 υ86 οὗ (06 ρῥτγαροβιθοη δὰ ΟΣ οὗ Π ἰοσ. ἴὰ γουῦδ οὗ τηοὐΐοῃ, δ8 

ἐπ 3, ἢρπ, ἼΩΣΣ 16 δυοϊἀϊηρ ΟΥ Ῥδγδρσδδίηρ οἵ εοτίαίῃ Ῥγορηδηῦ οοπείγαιοίίοηβ οὗ (86 ΟἸ6Γ 

Ἰδιησῦδῶθ, δῃά [86 |Κ6 (θοταρ. 186 οοἸ]οοίΐοη οὗ ὨπΠΠΘΓΟῸΒ ΘΧΔΙΏΡ 68 οὗ 4]] ἴμι68θ ἴῃ Μονοσα, Ὁ. 
00 ἶ,; διὰ αἴΐος δίῃ, ἴῃ ΗδνοτΏΪΟΚ δηὰ Κ εὶ], Εἰηϊ, 8 142, Ρ. 482 ΗΕ φι ΤΌο8ο ἀανϊδίϊοηβ 

ἔτοια (ἢ οἷα ἔογπιβ οὗ {Π6 βουγοδθδ ἃΓθ οὗ (86 1688 πωροτγίδποο, ἃ8 ΤΏΘΥ 8.6 σαττὶθῆ ἰο ἃ. ΥΘΕΥ͂ Β118]} 
οχίθηΐ, δρα {Π6 ομδγϑοίοσ οὗ ἢ 6 ΟΥρῚ 8] ἸΔΥ δἰιποβὶ αἰ ναγβ Ὀ6 ΟἸοδΥΪΥ ἀϊδιίϊη φυϊδηθα ἔγοσῃ ἐἰδαῦ 
οὐ 0Π6 ΘΠ ΓΟΙ]ΪΟ]6. 

4. ΟἵἨ ΒολΓΟΘΙΥ͂ ΠΊΟΤΘ ἱτρογίδῃοο Δ.Ὸ ἔΠ086 ΘΟ ΔηρΟΒ οοοδδίομϑα ὉΥ {6 τοὶ ρίουβ δηὰ ἀορπιδιῖα 
ἡ ογΒ οὗ 1π6 δαΐμποσ, πος, τὶῦοαῦ ἰουοδῖηρ (86 δοῖα, Ὀτίπρ οαὐ ΠΟῪ δϑρθοῖβ οὗ (86 τοὶ] ρίουβ 
εἷὰθ οὗ ὑμ6 Ἰνἰβύοσυ. Εν δχδῃιρὶθ, ἴῃ (Π6 δοοουηῦ οὗ Πανὶ 5 πυπιθοσίπρς οἵ [16 ῬΘΟρ]6. ν᾿ βθγθ 
180 δαίμβοτ (1 Οἴγοη. χχί. 1) σοΐθσβ ἰδδὺ ψ θὰ πὶ {09 οἸά6Υ δοοοὰοῦ (2 ϑδι. χχί. 1) 8 
ΓΟΡΓΟβθη ρα 85 ἰῃ6 αἰτοοῦ οἴἴροῖ οὗ {1Π|6 ἀϊγὶπθ ψ σαὶ ὑο (16 βυδογάϊπαῦθ δοῖεν οὗ ϑαίδη, δ 
ΜΈΟΓΘ ΒΘ ΓΟΡσεβοηΐβ Οοα  "" Ὀοΐηρ ϑηϊγοαιθα ᾿" δὖὺ 86 δὰ οὗ {Π8 οἸάδγ δοοουηῦ (2 ὅδ. χχὶν. 
25) ἴῃ ἃ ἴῆοσϑ οοῃογοίβ δηᾶ ρἱοὐου 8] τ ΠΠΘΓ 88 δὰ ὁ Δηβν τ ηρ ἔγοαχ Πδαυθ ὈΥ͂ ἢΓῸ ὍΡΟΣ 1}9 
Αἰίασ οὗ Ὀυγηϊ-οἤεγίηρ ᾿" (οοίρ. αἷδο 2 Οἤγοη. νἱ. 1 στ 1 Κίηρβ νἱϊ!, δ4 3.); οΥ 88 ἴῃ βυοὶὶ 
ΡΓΑβανδίΐο τοβθοίνε δά οηβ 88 2 ΟὨγου. υἱΐ. 11 ("411 {δὴ 6 ν"]βῃβᾶ ἴο ἀο ἴῃ {6 ἤοιβα οἔ 
Φεβονδὴ δηά ἰῃ ἢἷβ οὐ μου ν᾽ 858 Βυσοοββίι)," ἴοσ τ οὶ ἐῃ6 οἷον ρδγδὶ οὶ 1 Κίηρβ ἰχ. 1 [ιδ8 
ΟὨΥ͂ “νι ῇῆδὺ π6 ᾿ἱβῃθα ἰο ἀο.᾽" οἷς.) : ᾿κον 86 2 Οἤγοῃ. γἱϊὶ. 11 (18 στουηά οἡ Ἡ ἰοἢ βοϊοσμοι 
ὈΠ1Πὺ ἃ βοραγαΐθ ἤουβα ἴοσ ῬΏΑσδο Β ἀδυρῃίογ: οοιηρ. 1 Κίηρβ ἰχ. 24): 2 ΟἼτοη. χχὶ!. 7 (φἰνίηνσ 

᾿Ρχογηΐηθησθ (0 [86 ἀἰγίῃθ ἀἰδβροπβαύίοη οοσαβιουΐος {86 ἄρδί οὗ κίηρ Αδαζίδῃ : οοπρ. 2 Κίημε 
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ψ!ϊ!. 29): 2 Οδγοη. χυνὶ. 81 (" Δοά Φοδοναι μοὶ ροὴ ἷϊη, δηὰ ὅοἱ ἄγονο {μ6πὶ ἔγοπι Ἀσὰ : Ἶ 
ΘομΡ. [86 δοοοσηῦ οἰπἰεἰϊηρ 81} βιο γϑιηδγκδ, 1 Κίηρβ χχὶϊ. 82 ἔ.) ; δἷδβο 1 ΟἌἴγσοη. χ. 18 ζ. 
(τοπιδσῖκ οἡ δ 1}}8 ἀοβογυοὶ ἀδαῦ : σοτηρ. 1 ἕδη χχχὶ. 12), δηὰ χὶ. 8 (σοΐογσθηοθ ἰο β'διῃθβ)} Β 
Ῥτορίιϑιὶς δηποιησθαχοηῦ οὗ (ἢ σογοῃδίίοη οὗ Ὠαενία δῦ ΗΘΌτγοη ; Θορ. 2 ἴϑαιτῃ. νυ. 8). 

δ. Α ἔασγιδον οἷδε οἵ ἀδνίαὐοηβ ἔγοαι ἐμ οἱιϊοῦ ρᾶγα] }οὶ δοοοιηΐβ ἰῆγοϊνο 8. ἃ παπι ον οὗ 
ΘΔΟ(ΏΔΙΥ ΟΥΓΟΠΘΟῺΒ δία διηθηίβ, ὑΠαὺ ΓΘ ΠΊΟΒΙΥ ἴο ὈΘ6 βοσ Ὀθὰ ἴο οι} οοσγαριϊοηβ οἱ 0ῃ6 ὑοχὺ 
οἰΐβον ἐυυσμὰ ἴῃ 186 βουγοοθβ οὗ (86 ΟΠγοηΐδῦ οὐ ἰηιγοάδιυςοα ἰμΐο 18 ψουῦῖς ὈΥ̓͂ {π6 ἴδ] οὗ 
ΒΟΩΙ χοῦ ἰΓΑΠΒΟΥ ὈΘΙΒ, πα ἰῃθγεΐοτα οδιυηοῦ δθοῦ ὑἱ9 Ομ γϑοῦοσ δηὰ σγοα  Ὁ]}07 οὗ {116 δυ ΠΟΥ. 
ΤῊ6 ΟὨΪΥ͂ ὩΘΑΙΥ σογίδ! ἢ ΟΧϑΙΆΡ]6 οὗἠἨ ἈΠ ΘΓΓΟΓ ΟἹ ἢΪ8 ῥαγῇ, ΔΓΪβί ἢ; ΔΡΡΔΓΘΏΕΥ ἔσο σϑορτρὨοαὶ 
᾿χζηοότγδηοθ, 18 (6 ΘΧΡΙαπδίϊοη οὗ ὑΠ6 ΤΑΓβ ἰδ δ ρ8 οὗἩ {6 64 888 88 θη ἀδδβίρῃρα ἰο ὑγβάβ ἰὼ 
ΤΑγβ δ (2 Οἴγον. ἰχ. 21 δπὰ χχ. 86). ΤὨϊδ ἄρρθασγβ, δοοογσάϊηρ ἴο 1 Κίηρμβχ. 22, χχὶὶ. 49, ἴο Ὀθ 
ἃ Τοῦ] τηϊδίηἰοτρτεϊδιΐίοη, τοι σδη Ὀ6 χοιηονθά πὸ πιο ὈΥ͂ δὴ ἰἀοηὐ βοιλίίου οἱ ΤΑγβη δὰ πι ἢ 
Ορδῖγ ὑπ δῃ ὈΥ [86 βυρροβί(ἰοι {μᾶῦ ΟὟΓΡ Δυῦθοῦ 88 δοαυδίηἰθὰ νν "ἢ ὁ ρἴδοο οὗ 86 ἤδη οἱ 
Τατβ 8}. (ἰδ 8, Δ δδδίθγη Τασγίβββϑβ) ἴῃ ΟΡἢΡ οὐ 118 ποῖ ουγΒοοά (σοιιρ. ἢν οα 1 Κιίηρβ 
ΣΧ. 22, δῃᾷ τῆς δχϑζ. Ὄχρὶ]. σίνθη οἡ 2 Οἤτγοη. ἰχ. 21). ΠὋ ψὸ ϑχοθρὺ {813 ΟὴΘ ρδξβᾶρο, 8]} 6Ἶβθ οὗ 
ΔῊ ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ πδίυγθ ἰῃ ἢΐἷ8 ὑοχῦ 18 πηοβῦ ῬγορδΌΥ ὕο Ὀ6 σϑάυορα [0 δγγοῦβ ἰῃ οοργίηρ, ὑμαῦ 
Οἱ Έ Ποῦ χίδρα ἴῃ ἢ ἷ8 ΒΟ ΓΟΘΒ ΟΥ τὸ ἰηὐγοα πο ἱπῦο ἢἷ8 ἰεχί. πα δῦ ὑμἰ8 Ὠθδα οοιηθ Θβρθοί δ} ]ῦ 
106 ΠΌΙΩΌΘΙΒ Ὑ Δ ἰοἢ ἀσνίαίθ ἔγοπι ὑμοβο ἰη ὑθ6 ὈοοκΒ οὗ ὥὄδιιιϑὶ δηὰ Κίηρμβ, οἡ δοοοιυηὶ οὗ 
Ὑ 16} ᾽ὺ ἢ48 Ὀ6οη ὑπουρἢηΐ ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ (ΟΥ̓ ἀθ ἢ εἰἴα, ἀτγδιιογρ, εἰς.) ἴο παρα ἴο Ὀἷηλ ΔΥΌΙΓΣΆΓΥ 
οχδρσροσαίϊοῃ οὗ ἢ στοδίηθαβ οὐ ἴβγδθὶ Ὀθίογο ᾧῃθ δχίίθ, οὗ ᾿ἰ8. δι ἴοδ, ρορυϊδίίοη, ὑγθαβιγοβ, 
οδογίηρβ, οἷο. πιϊπουῦ σομβίἀογίης ὑπαὺ 0ῃ6 οἱάον Ὠἰδιογίοδὶ Ὀοοΐα οἴζθη δχμὶὶῦ ποίοτίουβ 
ΘΟΙΥΌΆΡ ὥοηΒ οὗ ὑμ6 ἰοχὺ ἴῃ ΠΏ ΌΘΙΒ (0 δχϑιρ]ο, ὑπο 80,000 οδαγίοίβ οὗ ὑπὸ ῬΒ]βιΐμθ8 ἴῃ 
1 ὅδηι. χἹ!. ὅ, οὐ ὑ8 70 πηϑθὴ δὰ δ0,000 πιϑη οὗ Βαβι νθι)θβὰ ἰῇ 1 ὅδ. νἱ. 19} σΟΙΏΡ. ἸΏΟΓΘ 
Θσδιηρὶοβ οὗ ὑδῖ5 ϊὶ πα ἴῃ ἸΥ̓́ΘΙΙμΠδύδβοι, 22.γ Τεέχί ἐν Βιιοδιον δαπιμεὶὶδ, οἴο., ΡΡ. 20, 66, 81, 188, 
219, εἴς.), δῃηή ὑῃδὺ ἴῃ βοῖὴθ οϑ868 Ὁ γοηΐο]θβ σίνοϑ [Π16 δ} 116 Ὁ δη ἃ ΠΙΟΓΟ ΟΥΘΪΌ]6 ὨΘΠΙΌΘΙ : ἔοῦ 
Ἔχδίρ]ο, 2 Οἤγοη. ἰχ. 25, ψ Πογα ἰῦ τηρμίϊοηβ 4,000 508}}18 ἔοῦ ϑοϊοιμομ Β ̓οσβοβ, το ἰδ 
σογ δι ΪΥ τογο οογγθοῦ {Ππ8} {ἢ 6 ΡΑΓΆ]16] ἰαχὺ 1 Κίηρβ ν. 6, τ ἤοσο ὑπ6 ἡ 6 Γ οὗ [8656 ΟγΒΘΒ 
δηα β.8}}8 διιουηῦθα ἰο 40,000 (οορ. Βιίῃ σ᾿ 8 οὐ ῦ. ῃοῦβ οἢ 1Π6 Ρ.. Ρ. 20). ΑΜΒ πούουγϊουβ ᾿ηβϑύδῃμοβ 
οὗ ἰοχίυδ)] σοτταρίου ἰπ πα θ 8 ἢοῦ ἀὰθ 0 {πΠ6 Δι ΠΟΥ, 8.6 ἴο Ὀ6 ποϊρα 1 ΟὨτοη. χχὶ. δ,  Ποσθ 
ἐμ 1.100,000 πρϑῃ ἰὴ [βγϑϑὶ γεϑβ ΟὮ ἃ δ᾽ 0]6 οἰδγί αὶ ὀστοῦ ἔον 800,000:; 2 Οἔτοη. χνὶ. 1, ἤογο, 
ἰμβίοδα οἱ (86 ὅθι, ἴπμ6 161} γοδῦ οὗ Αβ8 ἰβ ἴο Ὀ6 σεδὰ (λ8 ἴῃ δ ργδνί ουβ υϑῦβθ ἰμϑίθδα οὗ 
[6 8508 (118 1560); 2 Οὔγοη. χχ. 2, θογα ὅδ 42 γϑᾶγβ οὗ Κιίπρ ΑἸ δζίδ ἢ Β αρθ, ἰηδίοδα οὗ 189 
22 οἱ 2 Κίηρβ Υἱϊϊ. 26, ἀρρϑδγ ἰὸ ᾿νᾶν6 διίβοῃ ἔγοτπι {ῃ6 θχοιδηζο οἵ Ὁ δὰ 5. Τμδὺ [π6 υ86 οὗ 
{1|ὸ Ἰο ΕΓΒ ἴοσ ὨαΠα ὈΘΓΒ ἰ8 ΥΟΥΥ͂ δηοἰοηῦ, δηὰ 88 Δἀορίοθα Ἰοης Ὀοΐογο ὑ.)6 Μαβογθίϊο σθοθηβίοῃ, 
ἦδ ὑχγονοά ὈΥ͂ {ΠΗ οἰγουπιδίδτῃιοθ ὑμδὺ {Π6 δερῦ. ΘΧ ἢ (8. ἴῃ 118 ἰοχὺ ἃ στϑαῦ ἀθ8] οὗὨἨ {}}6 ΘΥΤΌγβ ἴῃ 
ὨΠΠΙΌΘΙΒ διϊβίηρ ἴγοιι ἔπ 6 ϑχομβδηρο οὗ Ἰούίογα, δηὰ ᾿ηάδθὰ ποῦ τρθτῸ Υ ἰὰ ΟΠ γοηΐο]θα, Ὀαὺ ἴῃ 
γΔΥΪουΒ ΟἿΟΣ ὈΟΟΪΚΒ; ἴογ οχδιρίθ, ἰῃ Εστα ἰὶ. 69, ὙΒΘΓΟ ἰῦ τορσοάμοοβ [Π6 οστοὸνῦ οὗ 61,000, ἰηβιοδὰ 
οὗ 41.000, Βατγῖοβ ἔτοπι {πη6 ΗἩδῦτον ἰοχῦ (οορ. Νϑῇ. νἱῖ. 70-72), δῃὰ οἶὐθῃ δ]8ὸ ἰῃ ἴμ6 ὈΟΟΪΚΒ οὗ 

ϑατηθοὶ, εἴς. ΑἸοης τὶν (Π686 ΠΌΛΛ ΥΙοδὶ Ἔστοτβ γοδίϊηρ οἡ 86 οοτταρίίου οὗ {86 ἰοχί, ὕμθ τ 8ΓΘ 

ἃ τοδῦ ΤΩΔΩΥ σΆ868 ἴῃ ὙΗΪΟΝ ὑπ ΟἸὨγομίβῦ Βἰγαβοὶῇ οὐ ἷ8 βοῦγοθ Ὀοΐογθ ᾿ἷπὶ βονβ ἀοοϊἀοὰ 
αἰ ογοησοβ ἴῃ ἰδ ὩσΠ ΘΓ ἔγοτῃ 6 οΟἴογ σδῃοηΐοδὶ ὈΟΟΚΒ; δηαὰ ἴδθβθ ἃγὸ ὈΥ̓͂ ΩὨῸ πηθδὴβ δῦ Οῃ6θ 

ἴο Ὀα δδοσ δοὰ ἴο ἐϊ6 Ὀοδβίξαϊ δῃά δχαρωογαϊϊπρ Ὀἷδ8 οὗὐἨ ὑ{ὸ δαΐμοσ. δίδουν, δ οἱ] (ζοπιηι. 

». 80) ᾿υβ0γ γμοΐϊηιβ οὖ, Δ΄’6 ἯΘ ὕο Ὀδαὺ ἴῃ τηϊηά, ψ 11} τοραγὰ ἴο 1686 αἰ δγθαῦ ὨυτηῦοΓΒ, α. 
“ ΤῊ διῇ ΠΩΥ͂ ΔΓΘ σΘΏΘΓΑΙΙΥ του ΠΌΤΩΌΘΙΒ ἀοἰοσιϊ θα ΟὨ]Υ͂ ὕο ὑπουβαπάβ, ἀορθηὰ ὑμογοίοσθ ποῦ 

οὔ δοῖιδὶ παι δοτίηρς θυῦ Ομ ἰοοβα δδϑιϊπμδῦθβ οὗ σοῃ δι ΡΟΥΔΓΙ68, δηἃ δϑβογὺ ποίη; πιΟΣο ὑῃ δ 

(Πδὶ 16 διΖθ οὗ 186 ΔΙΙΔΥ διὰ [86 πυτηῦοῦ οὗ {Π6 5]δι:) οὐ 16 σΑρ γ68 τγδϑ γα θα υϑγΥὺ Ὠἰρὴ : ἢ 

δυὰ δ. “Ταῦ ἴὰ ἰ.6 αὐδηῦ ιν οὗ μο]ὰ δηὰ βί]νοὺ οο]]οοίθα ὈΥ Βανι ἴον 86 Ὀυ)]αϊηρ οὗὁἨ {10 

(6π1ρ]6.---100,000 βῃ)6καἷβ οσ βυπάγοα νοὶ ριῦ (529) οὗ ροϊὰ δὰ 1,000,000 μυπαάγοανοὶριὺῦ οὗ 

Βιίνογ, 1 ΟὭγοη. χχὶΐ. 18,---ἰῦ6 δοίυδὶ διγουηῦ οδηηοῦ Ὀ6 δδοογίδϊηθα, Ὀθοδυθθ ψγὁὸ Κηον ποὺ ἐδθ 
μοῖρος οἱ (δ6 ΒΒεῖκεὶ οὗ ἰμδὺ ἀΔΥ.,᾽"---α οἰγοαιηδίδηςθ ὑϊαὺ πιιιϑῦὺ Ὀ6 ἵδίζθῃ ἰηΐο δοοουμῃῦ ἰῃ ΤΔΩΥ͂ 
οἴδον αἰ οσθηοοβ, 88 ὑπ 6 Ἔχορϑδὶβϑ οὗ {86 Βα γα] ρϑϑβδροδθ Μ|}} βῆοτ. 

6. Αοἰπαὶ ἀονίαιίομβ ἔγοπι {πΠ6 οἷον Ὠἰϑίοτίοαὶ ποσῖκδ, Ὀαὺ 80}}} ἤοηθ ἰῃδὺ οσδῃ Ὀ6 ομαγροὰ ἴο 
ΟἿΣ δυῖμοσ δὲ ὙΠΠπ] ἀϊδίου! ἢ 8 οὐ [4153] βοδίϊοηβ, αγὸ οοηιδι θα ἴῃ ΤΩΔΏΥ͂ οἵ ἴῃ6 Βροθοῖθβ δβογὶ δᾶ 
ἴο θενὰ, Αὐδμ, Αβ8, δηὰ οὔβεῦ Κίηρβ, οὐ θύθὴ [0 Ὀγίγαίθ Ῥθυβοῦ8, δϑρθοὶδ! Υ χορ μοίβ: ὺ Σ 
Θχδιηρὶθ, ὑῃθ δρθοοῦθβ οὗ Πανὶ ρίνθῃ ἴῃ 1 ΟἜγοη. χἰϊὶ. 2 ἔ., χν. 12 ἴ., χχνὶϊ. 2-10, χχῖχ. 
18... 10 Δ΄. υ]ιϊο μάνα ᾿Π00160 ΟΓΥ ὯΟ ῥδυδὶ]εὶ ἴῃ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑῥδιωυςὶ ; ἐπαῦ οἵ ΑὈΐ͵ ἢ, 2 ΟὨτοη. 



26 ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ σξ ΟἩΒΟΝΙΟ(ΙΕ5. 

ΧΙ, 4-12: οὗ Αβα, 2 Οἤγοιι. χίν. 11 : οἵ Αζαγίδῃ βοὴ οὗ Οἀοά, 2 Οβτγοη. χν. 1--; οὗ Ηθζεκίδα, 
2 Οβγοη. χχχίὶϊ. 7 ἔ., οἴο. Τμδὺ π6 ρυθδίδγ παιροῦ οὗ {(Π|ο66 Βρθθοῦοβ, ἢ ποὺ 4}}, ΘΓ 60}- 
ἰδίηθὰ ἴῃ {Π6 ΒΟΊΓΟΘΒ οὗ ΟΣ ΔΌΪΙΟΙ, ΤΑΥ͂ ὈΘ6 οοποϊιἀοα τὰῖνι βυβηοϊοηῦ οοσ δ ηΥ ἴσοι 16 
ΟὯ6 αἰγουπ)δίδῃσο, {Πδὺ ἔἤγοθ βρϑϑοῖθβ οὗ Ξοϊοχηοῃ ψ οὶ Β6 σομῃϊηυαϊοδίοβ (2 Οἴγοη. 1, 8-10, 
νἱ. 4-11, 12.--.2} ὀσοὺτ ἴῃ δἰτηοδῦ {Π9 βᾶπι6 ψοσὰβ ἰὼ {ῃ6 Ὀοοκ οὗ Κίηρβ, σι πθηο6 δΐ8 ΒΔ ΘΟ Υ 
8η4 σΔΓΘ ἱπ {Ππ6 τοργοπσυοσίίοη οὗ βυοσῖ Ρίθοθβ δγθ τηδηϊοαδῦ. Ηδγο ὑμ6 βρβϑβο!εβ οὗ αἰδοεγθηῦ 
ῬΟΓΕΟΩΒ αἰδιϊ προ ϊβη ΕΠ ΘΒ Ίγο8 ἴῃ ἃ ομαγδοίθγίβιῖσ ἸΏΔΠΠΟΣ ΟΥ̓ ἱποὲρ ᾿μ6 οὗ ἐδουρμῦ, {Βεὶς 
ἤρατοβ δηὰ ἰὕγηβ : ἢ 6 ρου ϊαῦ βρθϑοῖ δηὰ δἰ] οὗ 86 ΟἸΠγοηϊδῦ 18 δίδιη ρθὰ Ὁροῖ ὕμοσὰ ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ ἃ σοιῃραγαύ ν ΟἿ Υ ΒΙΩ8]} ἄοστθθ. ΤῊΪΒ 18 ὙΟΙῪ β σι κῖηρ ἴῃ ἴσος οὗ Ὀδυ α Β Βρθθοθ8, ὨδίΏοΪΥ, 
ἴῃ ἰμ6 ἸοΠμΟΓ δ] άγοββοβ γοϊαὐϊηρ ὕο (86 ζαΐατο, Ὀυϊάϊηρ οὗ ὉἈ86 ὕθιρὶθ ὈΥ͂ δοϊοιηοη (1 ΟἈγοι. 
χχὶϊ. 7-16, χχνηϊ. 2-99. χχίχ, 1-5). Ηδτγα ὑπ 6 δυϊμοῦ ἈρΡρθᾶγβ, 88 ἴῃ: τη] 01 ἃ σΟΠΙΟΣΠΥ οὗ 
{παὺ Ἡ οἢ 1 Ραῦ ἴῃ 86 τοῦτ οὗ αν τ ἢ Ηΐβ ρου] Υ ἴ68 ἰῃ ᾿πουρ ὺ, Βρθθοἢ,, οὔσ., βίνονβ, 
ἰο Βᾶνθ δοίθα Ῥγϑί Υ ἔγθοὶγ, δῃηὰ νἱτμβουῦ γοϑιϊησ ΟὨ ϑουγοαβ ο πάνθ διϊθιηρίοα δὴ ἰάθδὶ 
τοργτοἀδαοίίοη οὗ 1η6 {ποις 8 ππονΐωρ 086 Βοὰ] οὐ ὑμ6 ἀροὰ κίηρ δηὰ υὐἱεγρα ὈΥ (μι. Βαῦ 
1Π6 ῥτᾶσοσ οἵ αν δηποχοὰ ἴο ὑπο ᾿ἰδϑῦ οὗ {Ππ||80 δἀάγθδϑοθα, 1 Οὔτγοη. χχὶχ. 10--19, ὑγονεβ 
[861] 5 ἰο Ὀ6 ἀογίνθα ἔγοῃι δῃοίθινς βουγοοβ ὈΥ͂ 18 πιδη 014 οοἰποίάδησο 1} (06 ῬΒδὶπιβ οὗ 
Βανι (866 οἡ νϑῖβ. 11 διιὰ 18), ββρρθεῖδ!]υ γϑγ. 18, χἹὉἢ Ἡ ΒΙΟἢ Ὁ ἄρτοθβ η ὑμ6 ομδγϑοίοσι βίο 
ΔΟΟυτΪδιοα οὗ Ῥγβαϊοαΐεβ οὗ ἀο]. Απάὰ 4}]1 ἴπ6 ΟΥΠΟΓ βρβθθοῦθβ 'π απθβίϊοι ΒΟΥ ΒΤ ΑΓ 
ἴσδορβ οὗ ὁ] οτἱ ρὶ πα] Ῥϑου] αὶ 6168 ἔογοὶ χὰ ΟΥ γχοτηοΐα ἔγομχ ὑμ6 ΟἸΓΟἢ 808 ΤΩΔΠΏΟΣ οὗ (δου), 
ΒΡΘΘΟΒ δηὰ βίυ]θ: [ὉΓ δχδιρὶθ, ὑμαὺ οὗ ΑὈϊ)Δμ, 2 ΟὨτγοη. χῆϑ. 4-1}2, τμαῦ, διωοηρ ΟΥΒΕΓ 

δΟΟΟΓάδηοοΒ 1} Οἂν δαθιοῦ, Ἔχ ὈΣ08 ἴῃ 086 ῬΠΣΑ568 ὨῬῚ ὈΝΟις διὰ ΡΣ 23 ΟΙΘΆΣ ΤΩΔΙῈΒ 

οὗ ἐμοῖς οομπϑούϊου 10} {π8 ἀβᾶρο οὗ ὑμ6 {πιὸ οὗ εν! ἃ δηά βοϊομμοῃ ; ὑπαὺ οὗ Ηδζο κί, 
2 ΟΒγοη. χχχὶϊ. 7 ἔ., ἴὼ ἡ δ ῖοἢ 086. ΡἈγαβ0 ἽΦΞ ΨΥ τοι π8 ἃ8 οὗ δ΄8. ἱπίθγοουχβο ὙΠ 1[Π0 

Ῥτορμοῦ βαίδῃ ([ε8. χχχὶ. 8); ᾿δβί]γ, {86 βουίθγ ΟΥΓ ἸΟῆΣΟΓ αὐΐοσϑΏοοβ βδηαθα ἀονῃ ὉΥ͂ 
γαγίουβ ργορμϑίβ, τ οἷ ρΘΠΘΓΑΙΥ σοηΐδίη τσοὶ ὑμαῦ 18 οὐσίαι, οβρθοϊδ ἰθὺ οὗἠἨ ΑΖαγίδῃ 
βοὴ οὗ Οἀρὰ δαἀάγοββοὰ ἰο Κίηρ 481, 2 Οβτοῆ. χν. 1-7, δῖοι, ὈΥ͂ 1.8 τοι ΚΔ ]6. οοἰηῃοίθη68 
ὙΠ ρασίβ οὗ ἴπ6 Ογαίίο ἐδολαϊοίοσῖσα οὗ ΟἸΣΙϑ᾽, 88 Μαῖίι. χχῖν. 6 ἴ., 1[Κὸ χὶ!. 19, Ῥσον 68 1186} 
ἰο ὍΘ 8ῃ οἷά ἱπάδροηάοηῦ ογθδίίοα οὗ ὑπ ροπιυΐηθ ῥτορμϑίϊο βίδιρ (σορΡ. Ὁ. Ῥ. Οδϑρϑσγὶ, 
εν ευγϑολς-ορλγαΐηι. Κτίοσ, ΟἸσιβυϊδηΐδ 1849, Ρ. δδ 8.). Τμυβ ἰῦ ἰ8β ὁββοπ 1} Ὁ [6 Βα 6 ὙΠ Ὲ 
{86 Βρϑϑοῖδβ φίνθῃ ὈΥ̓͂ ΟΟΓ ἰδίου δ 88 ψὶῦ ὑθο86 ἴῃ {86 ΟΥΠΟΓ ἰιἰβιοσὶοαὶ ὈοΟκ 8, ἔγοιῃ 189 
Ῥεηϊδίοθο! δα Φυᾶρμοβ ἀοσῃ ἴο ἴῃ6 Αοἰδβ οὗ (ὴ6 Αροβί]εβ διὰ ἴπὸ ἀὐβρεὶ οὗ Φοῆη. ΤΒ6 
οτ σ;Δ] δπὰ βυ ]θοἰΐν ῬΤΌΡΟΡ ἰο 86 ]δΐθ σροσίοσ ἈρΡρθᾶσβ 'ῃ ἰῃθπὶ σοπηθοίθα 88 τδίοῦ δηᾶ 
ἔοστη, 88 βοϑὰ δηὰ 886]}, νυ ἱβουῦ ΔΩΥ͂ ΒΙΔΤΡ αἰδιϊποιΐίοη οὗ 86 τορογίογ᾽β δα αἰτίου ἔγομι (ῃ8 
οὔ ρῖηδὶ ἰαχί. Βυὺ ἃ σοσίδ ἢ ἐοστηδίϊνθ ᾿πῆποηςθ οὗ {86 οὐἱρῖπδὶ {γ 6 ῬΓΌΡΕΣ ἴο ὉΠ6 ο]ἃ Βουχγοθ 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἰη ὑδο ἀϊοιΐοη δῃὰ βύγ]θ οὗ [06 ὙΟΌΠΡΕΣ του. Αμπὰ 88 ὑμ6 μ᾽ 888 ὑγϑδῃδιηΐδ πὸ Ἰ'ρδῦ 
ὙΪυποαὺ ἐπηραγυϊηρ 118 Ῥοου δῦ ἢ, ΟΣ ὑδ6 ἰηβίσγυτηθηῦ ΘΟΏΥΘΥΒ 0 ἴοπθ ψίιϊπουῦ 118 ΟΥ̓ Ὰ 
Ἰπαϊ νἀ] τοοαϊβοδίϊοι, 80 89 ῬΠΥΒΙΟΩΤΟΤΩΥ͂ οὗὐ ὑΠ6 Βρθθοῦθβ θὰ οὖ Ὀοοΐς Ἔχ! 18 ἐμδὲ 
ταῦθα] Ἰηβθθηοθ οὗ ὑΠ 9 ὈΓΟΡΘΥ ἱπαϊν δ] γ οὗ 86 δῦ μοῦ δὰ οὗ ὑμ6 τιδίογίδὶβ (δὲ Βδνθ 
οοῦθ ἄονιι ἴο ]ιϊπὶ ἔγοια ὑδθ ρῥαϑὺ, ὑδαὺῦ ἰῃίογοθδηρσο οὗἨ βα᾽]θοῦ ν ΠΥ διὰ οὈ]δοι ν᾽, τ ἢ 
αἰδρΙΑΥΒ 186] ᾿π ἃ βί ταῖν ὙΓΔΥ͂ ἴῃ [86 ΒρΘϑοδθβ οὗ υάρμοβ δηὰ Κίηρβ (θυ ρθοίδ!Υ (ἰἸ6 Ῥγορβϑίϊοα! . 
ΘΟΠ}Ρ. Π 6] ὑΖϑοῖ, ἄοπιπι. 2: “.68α]α, ἘλῺ]. Ρ. χὶν. ἢ.), δῃᾷ δἷδο ἰπ 086 Νὸνν Τοβίαιηθηϊ, ἴῃ [Π6 
ΒΡΘΘΟΒ6Β οὗ Ογίϑῦ ἰπ Φοδῃ, δπὰ οὗ Ῥείεγ, ϑίθρβοη, δῃὰ Ῥδὰὶ ἰμ 186 Αςἰβ οὗ ἰῃ6 Αροβίϊθβ. 

7. ΤῊ Ἰδβὺ οἰδββ οὐ ἀρνί δύϊοῃβ ομαγρθδὉ]6 ὕο ὑπὸ δα] ον ἐγ οὐὗὁἨ 68 ΟΠ τοι δῦ τοϊδίθβ ἕο ἐῃθ 
ἀρβοσί ρυϊομβ οἵ τὶ ίουβ [δϑύλνα!β, ρδυυϊου]Α  Υ ἴῃ ἐμ Εἰδύοσυ οὗ Ὀανίὰ (1 Οἤγοη. χυ., χνἱ.), 
Βοϊοσλοι (2 Οἤγοι. ν.--νἹ}.), Ηδζοκίδα (χχὶχ.--χχχὶ.), δπᾶ Δοβίδῃ (χχχν.), ὙΠθγο 1Πι6 βδπιθ 
αἰγσατηείδηυα] ἀοβοσ ρύϊομ οὗἨ οεγίϑίῃ δοίβ οὗ τοσβῃΐρ, οβρθοῖα!]ν οὗὁἨ 86 Ρ᾽αγίπρ διά βἰηρίης 
οὗ [μ6 [1μονἱδοβ δῃὰ ῥυίθβδίθ, ΘοπβίΔ ΠΟΥ Τοῦγβ, δπὰ Δ᾽ ΑΥ͂Β ἐπ ΘΒΘΘΏ ΔΙ ὑμ6 βάτηθ σῃϑίοτίοδὶ 
ἄγοββ, δηὰ ὙΠ} (89 Βδη1θ ῬἤγαβοΒ δῃπ Ἰἰυτρῖσ 8] Ποσυ]8 (οοπρ. ὃ 2 Δῦουβ). [Ὁ ΠΠΔῪ δθθηὶ 
αὖ ἔτει εἰρῃῦ ἱμπαΐ ὑμ8 δαίβοσ ἴῃ βιο ἀθβογι ρύϊοηβ ἀδίββ Ὀδοὶς [886 Ἰαχρῖοδὶ ἀβᾶροβ δηάᾶ 
ΟΘΓΘΙΩΟΏΪΕΒ Οὗ ἈΪ8 ον ἃρθ, Ἀπα ὑγϑηβίθσβ ποὺ ΟὨ]Υ ΐβ 1 ον 1ο8] Δῃ ρτίθβυΥ πιοάθ οὗ ἱβουραῦ, 
Ὀαὺ ὑμ6 τοὶρίουβ συβύίοσηβ δῃὰ Ῥϑσξοσιθδμοαθβ οὗ δἷβ {ΐτηθ, Ὁπου Εἰ ΟΆ]}Υ τὸ 186 ποσβμὶρ οὐ ὑπ 
τοῖριιβ οὗ θανἹᾶ, βοϊοσωοη, Ηβζεϊχίδῃ, εἴθ, Βυῦ {86 βυβρίοίομβ ἰὰ (μῖ8 ἀϊγθοϊΐοῃ ὀχργεβββϑὰ δΥ͂ 
ἀο οί, ΟΥΑΙ ΡοΤρ, δμα ΣΘΟ ΜΕΥ ὈΥ Οτϑῖ, ΝΌΙάθοκα, Ηο]ιζιθδηῃ, δᾶ οἴβουβ, τοῦ οὴ ἃ 
ὑπ ζο]ὰ τηϊβοοποορίίοη---(1) Τμδὺ 086 βαοσὶ βο14] τοσείρ, δοοοσάϊηρ [0 186 τυ]68 οὗ 1,ον  ἰοακ, 
οΥ 86 ἱπίγοἀυοίίοη οὗ πηυεὶς δῃὰ βἰπρίηρ οἵ ῥβδίτηβ, ἀδίββ ἔγοιυ ὑῃθ δχὶϊο; διὰ (2) ἐμαὶ οἂν 
δυΐδος, ΣΤ ΏΘΏΘΥΟΣ Β6 ἰγοδίβ οὗ ἐμ6 ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΘ οὗ βυ ἢ ὕβαροβ, τσὶ θ8 π ΒΟΥ πὶιιουῦ δποίθωὶ 
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ΒΟῦΓΟΘβ, Δη4 80 ᾿δὺ8 ἈΪΠΏ861{ ΟρΘΏ ἰο ὕἢθ οἤδγρο οὗ δι  ΓΔΙΥ ἴδ] β᾽ Βοδίϊο.Β οὗἨ ὨἰβίουΥ ἰῃ δυο 
οὗ 8 οσὴ υἱονβ δηὰ ἰἰπθβ. Οὐ ᾧΠ8 σομίγασυ, ἢ οβϑϑηςίδὶβ οὗ 086 ἴογπι οὗ τ σβἢΐρ 
ἀηἀου Ὀ ΡΥ σὸ Ὀδοῖκ ἴο {}16 ὑϊπιθβ οὗ Μοβββ, οὐ δὖὺ 8}1} ουθηίΐβ, Ἰοὴρ Ὀϑίογθ ὅ:: δχὶϊθ  δηὰ ὑῃ9 
τὴ οὐ Βοδιΐοη ν ΒΙ ἢ οὖν δα ϊ ΠΟΥ τηδῖκ68 ἴῃ ᾿ἷβ δοοουηίβ οὗ [86 ζοδύϊν]8 σοηδίβίβ ΟΠΪῪ ἴῃ ἱπαϊνἝ δ] 
Τοῦσἢο5 δηᾶ ἤοία]β, τυ ΒΟΓΘΌΥ Ἀ6 ΘΠ ἀΘΑΝΟΌΓΒ ἰο ὑγβοθ οἷ ἔογ ὨΪΠΏΒ6 11 δηα Ὧ18 σοδάθτβ ἃ οἶθαν 
Ρἰοίαγα οὗ {86 δοΐυδ] θνθηίβ. Τηδὺῦ 86 ᾿ιογϑίη δ] οσσθά Ὠϊηβο} ἃ οογίαϊη ἀγανίηρ ὑορθϑῦμογ οἵ 
[τ-βορασγαίϑ ({Ἰ268 δηα οαβίομηβ, ἃ ργοβοηϊαιίοη οὗ θδγ]οῦ ὑδᾶροθ ἴῃ 86 Ἰρῦ οἵ ὑπ6 οσυγτθηῦ 
{1π168,---ὶ βῃοΥῦ, ἃ ΤΠ ΟΘΘΓῸ ΖΡ ῬΓΟΘΘΕΒ ἴῃ ΤῊΪΠΟΥ ῬΑΓΙΙΟΌΪΑΓΒ, --- 068 ποῦ οἢ 6 Μ} }}016 τῷδ [09 
στ] ΠΥ οὐὨ 1ι8 παγγδιῖνσθ [Ὁ ΠΏΔΥῪ 6 ὑδαῦ ἴῃ 1 ΟἼτοη. χΥὶ. 8-86, ἴῃ ἀοβουῖηρ ὑῃ6 8Βο] πη 
οοηγούδηςα οὗ [86 τὶς ὑο ΨΦογβα] 6π), ἢ6 Ἰοΐβ ἃ Ῥβδ]πὶ Ὀ6 ἰῃἰγοἀπορά ὈΥ̓͂ Αβδρὶ δη4 ἢ͵8 ὈΓούΠΓΘα 
ας ἢ Πανὶ Δα ηοῦ ἸΘΓΑΙΥ͂ σοπιροβοα ἔον {Π18 βοϊθια πὶ Υ, Ὀαῦ πο 88 δὴ 1468] τορτοάιο- 
τ[ἴοη οὗ 1Π6 ρῥβδ1πὶ ὑῃδῃ βαηρ, Ὀὰὺ βρυϊηρίηρ ἔτοπι ἃ ἰδίοσς ὑἰωθ; ὑπδὺ Ὧ6 8] ον ὨΪπ)861}} 6 σθ 
{||6 δδῖῃηθ βοσί οὗ δυδδιξταὐϊοπ 88 1 ἃ πηοάθγῃ ἰβύοσδῃ ΘΓ ἴο βοὺ Ὀδοῖς 1,υὐ μου “ὁ Εἴη ἐοδιθ 
Ὀαγρ," εἷς., ἔγοιι ὕγ6 γθᾶγ 1680, ΟΥ̓ ἔγοιαῃ ὑπ6 ὑΐπι6 οὗ 86 Αὐρθθυγῳ Ὠϊοί, ἴο νι ἰσἢ ἰ18 ογί σία 
ΔΒ ΓΟΆΪΥ ἀπ6, 0}}} [ῃ6 γδὰγ 1521, οὐ ἐδ 8 ὑπ οὗ {86 [οὶ οὐ ΤοΟΓαθ. [πὸ ΠΚ6 τυδῆηου, δῦ 
18 βδϊὰ (1 Οἤγοῃ. χχυ! δ. 11-19) οὗ [6 Βαύθγαὶ τηδίδσίαϊβ δηἃὰ συϑββοὶβ οἵ ὕπο {αΐυγο ὑδιλρ 9 
ὙΠ ]οἢ Βανί γροκοηθα ὑρ δῃηὰ βδπάθα οὐδὸν ἴο ϑοϊουγοι ΤΑΥ͂ ἴῆγοϊνο ἃ ργοϊορίϊς ἰἀθα! ζίηρ δηὰ 
Δ] ἱστίη ρ οὗ {86 ἰγδηβδοίίοῃ, τὶς ἔοττηβ ἃ ἀδνυϊδιζοη ἢοὺ ΟὨ]Υ ἔγοια δ δι βί προ δηὰ Βθοσιθῦ 
δεοουηῦ ἰη [6 Ὀοοῖκ οὗ Κίηρβ, Ὀθαὺ ἔγοιῃ ἐμαὶ ψ ϊοἢ ΙΔΥ Ὀδίοτο {86 διυύμον τοραγΐης {86 ᾿αϑῦ 
ΔοΙ8 οὗ {πὸ γοίρῃ οὗ ἢανία. Απά 80 ἰζ δ ὃὉ6 το βονοσγαὶ οἵμον ἀίδια οὗ σοὶ σίου δοιίοη 
ἴπ [Π6 δίαϊθηγθιβ οὗ ΟὟΓ δαῖποῦ; ἴοῦ Ὄὄχϑιαρὶθ, δΐ8 ποίΐοο οὗὐὠ ὑπο ὑοπιρὶθ μαΐθβ δηὰ ρογίϊοοβ 
ΜΠ 0 αν (1 Οἤγοη. χχνΐ. 160-18), οὗ ὑπὸ σϑίοστη οὗ ΗἩοζεϊκίδῃ (2 ΟἼτοη. χχίχ. 8..). οἵα. 
Οἱ {}|6 ψΠο]6, {8680 ἔγϑοσ σοι θἰηδίϊοηβ οὗ Ὠϊβίογί δ] θυθπίβ, οοσσοβροηαίηρ τὶ {6 Ὀσίοβο Υ 
Ἰνὶεῖς8] ργαρτηδύϊβαη πὰ ραγθηθίϊο ἰδ ἀΘῃΟΥ̓͂ οὗ {86 δυΐπογ, ἀογοραῖθ ποίμίηρ ἔγοψῃ (6 ογθαϊὶ- 
ΠΥ οἱὗἁ δ᾽8 παγγαῖίνε. [Ὁ τοπηδίηβ, ὑμογοίογο, ΕΙΣ ὮΪΥ ῬτοΌΔΌ]6, ἐμαὺ τη ἢ 1 ποῦ πιοβὲ οἵ 680 
τοῦ βοδίϊοηβ οὗ {Π1|6Ὸ ΠἰϑίουΥ Ὀοΐοσα 0Π6 οχίϊθ δὰ 118 τοοῦ ἴῃ [86 βουζοοβ Ὀοίοσθ {6 δυῖμοῦ, 
ῬΑΓΟΪΘΌΪΑΓΙΥ ἴῃ ὑἢ 6 “ Ὀοοὶς οὗ 086 Κηφ οἵ ἴβγδοὶ δηὰ Φυάδῃ,"" (Π6 Πδσιηοηῦ οὗ σοὶ, ἢ 819 
Υἱον 8 δῃα ργϑα!]θοίϊοηβ, τηυϑῦ Προ ΠΕΣ Ὀ6 Θχαρρογαῖθα ΠῸΣ ὑπάογγαύθα (σοιρ. δε]. ἰῃ Ρ. 4.» 
Ῥ. ΧΥ].). 

Ομ τὴ Ὑ 016, ἃ τρδυκοά βα]θοϊἑνο οο]ουτίης οὗἨ μΐδβ παγγαίίνα ἴῃ ὑῃ6 ἀϊγοούϊοη οὗ (ἢ9 
ΡῬηοβυ]γ-1 ον (081 βίδα ροϊηΐ ΤΔΥῪ ὍΘ Δβογὶ θὰ ἴο ΟὟγ δυΐδου ; 6 ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 σμδαγροα ψῖ Βανί 
Ι6ε8 αρυϊϊυὰθ ογῦ αυϊοῦ, βἰγο Υ οὈ͵οοῖνα σοπμοορίίοη δηὰ ῥγοβοηϊδίϊοῃ οὗ 18 τηδιίθσίδὶβ ὑπ 8ὴ ΐ8 
ῬΓϑάθοθββοῦβ, (6 Δ ΠΟΙΒ οὗ ὑπο Ὀσοκβ οὗ ϑέδιμθὶ δηὰ Κίηρβ, δὰ τῖτὰ Ρυϊιίηρ Τοσναγα ἢϊα 
αἰ δοιϊο- τ οΓΑ ἰΖίηρ Ὀδηὺ οὔΐδϑη ἰ00 ΒΟΥ, δη ποῦ δἰ ΑΥ8 ἴγθο ἔχοι ἃ ἰϑορϑὶ Ὄχῦθγῃ δ} Υ οὗ 
τδουσμῦ δυᾶ ἰηναϊτίοη. Βυῦ 1Ὁ ΔΡΡΘΔΓΒ ὑηνγδιγδηὐθα ἴο σοργοδοῦ πΐτι ἢ ἃ δηῦ οὗ ἸΟΥ6 ἴῸΓ 
186 ἰγαϊἢ ΟΥ δὴ. Ὁποῦ 168] ἰΘνΣΥ πη ἀθδ]υ; τ 0} ἰδοίβ, ΟΣ ὕο οὔδγχα Εἰπι 10} Ὑ}]{Ὰ] Ἰησθηὐοῃ 
ΟΥ̓ δἰ οἰ σαύϊοη οὗ ιἰΒΌΟΥΥ͂ : 70. {86 δο}ἰά ἔουπάδιϊοη οὗ οἱὰ οΥὶχίπδὶ ἰγδαϊ ἰοη ο]θδπι8 Τουτὶ ἢ δὺ 
ΘΥ̓ΕΓΥ͂ Βῖορ οἵ [͵8 παγγϑίίνο, δα σοηνοΥβ, ΘΥΘἢ Ἡ ΏΘΓΘ Π6 σΌΘΒ ἐαγιμοδὺ ἔσοιῃ (ἢ 0 ῬΆΓΆ]16] ἰοχὺ 
οὗ 186 Ὀοοὶκ5 οὗ Κίηρβ, απὰ Ὀσίηρβ ἰἴῃ 086 τηοδὺ ἱπιρογίδηῦ ΒΡ] οπηθαΐβ ὕο ὑποῖὶν γορογῦ, ἐδ 
ἰτηρτγοδείοη οὗ ἰδ δίρῃοβὺ ὑσυβι νου ΒΙΠ688: [οΥΓ ΘΧδιρΪθ, ἴῃ ὑδθ δοοουπίβ οὗ ΒΘ] ΟΔΙ Β 
ὈυΠαϊηρ οἱ ἔογίβ δῃὰ 8 ἀοπιοδῦϊς οοῃσοσηβ (2 ΟὭτοη. χὶ. ὃ Α΄., 18 41.) ; ἴὰ 0ῃ6 δἰδίθιηθίδ 
φοποογηΐηρ (Π6 ΓΘ οἰτ᾽65 ΘΟΠα ΘΓΘα ὈΥ͂ ΑὈἱ)Δ ἢ, δὰ σοποοσπίηρ ὨΪΒ ΤΑΣ (ΧΙ !. 19--21}: ἴῃ 
186 ὨΙΒίΟΥΥ οὗἩ ΦεΒοβηδρθδῦ, 8οὸ ἔ0}} οὗ οοπογεὶβ ἀϑίδὶϊβ οὗ {1:6 τηοϑδὺ ὑσυβύνου Ὁ Υ Εἰ πὰ (Χν]].-χχ.); 
ἷῃ 106 ΒΟΓΡΓΙΙΒΙ ΠΟΥ οχδοῦ γοῦ ΟὈν]ΟΥΒΙΥ͂ δυϊπμοη τς βυδύθιηθπδ σΟΠΟΟΣ Πρ ΑἸΩΔΖΙΔἢ Β ὑγοορθ 
ἰγοᾶ ἔγοπ) [βγϑ8], δῃὰ ἐπο ρα ἀογίημ γα ἴῃ τ ϊοἢ ΓΠΘΥ οηρσδροά δίζοσ ὑΠ6Ὺ ὉΓΘ ἀἰβομαγροα 
(χχν. ὁ 4.) ; ἱπ 186 ἰβίογυ οὐ Μδῃδεβοὶ, ἴου {86 ἀοίδι]β οὗ νν δου. ᾿θ δογίβ! ὩΥ, ἢοῦ νι ῃοῦς 
στουπάβ, σοίογβ ἴο οἱάδὺ βούυσορϑ, δ8 ὑῃ6 Ὀοοῖΐ οὗ [86 Κίηρβ οὗ βγδοὶ δπὰ {ῃ6 ψόοσὰβ οὗ Οδοζαὶ 
(χχχ!!.), οἴο. ΤῊ [ον 010 8}- ΡΓΙΘΒΟΥ͂ δ Ἰορα]ὶ Ἔοχίογ 8] βίϑιῃρ οἵ ἢ18 δἰ βίου ΤΩΔΥ ὉΘ τοραγαθα 
Δ8 ἃ σμαγδοίοσβίϊὶς σθδῃ Ὀοῦψθοῃ ὑπο Ῥσορῃοίΐο Ὀγαρινδίϊεηι οὗ [86 ΟἸάοΣ Ὠἰδίοσί 8, 88 09 
ΔΌΪΠΟΓΒ οὗ (86 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑ'διημεὶ δὰ Κίηρβ, δπὰ ὑ88 ὑβδσίβαίς ῥσζαρτοδίξβιῃ οὐ [86 Ὑσί 618 δον 

186 ΘΔΏΟΠ, 88 ἴ86 δυίΐδοσς οὗ ὑμ9 2 Μδοοδῦθοβ, οὔ Φοβορδιβιὶ Ὑοὺ ἢ6 βίδῃ 8 ἱποοσ ΡΔΓΔΌΪΥ͂ 

ΠΟΆΓΟΡ ἴ0 8 ῥτορῃοιὶς ρῥγϑάθορθεβογβ οὗὐ ὑῃ6 ὔτωθ οὗ ΟΣ ἱπηπιθα δ θὶΥ Ὀεΐοσγα {π6 6Χ1]6, ὑπ 8 ἴὸ 

(Π686 Ερί οὶ οὗ 411 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ ἰβίοσῃ ; δὰ ποῦ 8 ὕγϑοθ ͵β ἴο 06 ἀἰβοονθγβα ἱῃ ἷμλ, οἱ [Ὦ6Ρ 

1 Οορ. Η. βοδυης, Αἰ εείαπιεηζί. ΤῊεοῖ. 1ϊ. Ῥ.. 274 ἔ., αὐ!ὰ ΟΘὮ]οΣΒ σϑτηαυῖς Ομ ἐδ18 Ῥδδβασὸ (41, 
ἐἑεν. Απκεῖσ. 1870, Νον., ν. 340): “ἼΤῊΘ ὙΑΥ ἴῃ Ὑ Βο ΒΒ ΒΘγθ (ἐπ ΟἾἼτοΣ.) ἔμ:6 ἀοοίτίπο οὗ τοὐσὶ θυ ύοΣ 

ὁοπι68 Τοτγίϊ, ἔοστηϑ ἔθ ὑγωπδίεϊοι ἤο ἐμ ῥβατσίβαϊο σοϊθοϊίοῃ οὗ 10, δα [68 οοσαρασίδοῃ οὗ ἐξ βοοοῃᾷ Ῥοοὶχς 
οὗ δος δον οχἱθὲξο αἷδοὸ ἐπ ὑμΐδ ροΐπὶ ἐμ μαχύλεϊοη ὑοῦνθοη υ ἀὐδίδηι 1 ἔμ6 σδποι δηὰ δἔξετ 1." 



28 ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΒ, 

οὐ 086 πρίν} 658 Ἔχ ΔΙ ΕΥ̓͂ ΟΓΥ διηδύϊοα] τὶ ρογίβπι οὗ ἴδε «(Ἰοοϊτί πο οὗ τϑῦγὶ δα τοη 88 ἰΐ Δρρϑᾶγβ 
ἰῺ Βι0 ἢ ΔΡΟΟΓΥΡΙΑ] ὈοΟΪκΒ 88. δια τ, 2 Μδοσλῦσαβ, οἴο., οὐ οὗ ἴῃ Ἰλοιηθ-ζδνουγίηρ, δηὰ {116 γθ- 
ἴογϑ δῃιὶ- ἢδιϊοηδ)] δα ὑπ μοοογαιῖὶς, ργαρτηδίϊσηι οὗ (6 ῬΏΑΓΙΒ66 Φοβορῇαδ. 

επιατζ.---ΔΥ ἢ τοβροοῦ ἴο ἐμ6 ἰοχὺ οὗ ΟΠγοπίοὶεβ, Φογοπιθ ρογοοϊνοα ἐπαΐ (6 στοδίθαῦ 
γί ἐἶἰοδὶ σᾶγθ στητβῦ 6 ἰΔΚθη, Θβρθοὶδ}} 7 οὔ δοοοιηὺ οὗ ἴῃ8 ΠΙΔΠΥ͂ δίη68 ΨὨἰοἷ ἅγΘ ῥγοεθηϊθὰ 
ἴῃ ἰδ, δηὰ ἤᾶνθ ὈΘΘἢ Ὑδγ ΟΌΔΙΥ οοττυρίοα δηὰ ἀϊδίογίϑα ἴῃ ἴΠ6 ϑερῦ. δηά πε [8]8 : “" ]Πὼὰα εἰ ἴῃ 
Οταεὶς εἰ αἰ πὶ σοὐἀὶσίϑως ᾿ς ποπιίϊπια ἰδὲ υἱζοσιιδ ὁ5ῖ, τι ποπ ίαπα Ἠεύγφα γχμαπὶ δατύατα 
φιιφίίαπι οἱ ϑδαγπιαίϊσα ποπιΐπα σοπσεκία ατδιίταπάπηι κι. ΤυΒ Β6 Βρϑδὶβ ἴῃ δίβ ἔγωγ ἐη ἰδ. 

Ῥαγαϊρ. Ἰεσία δορί. ἱμίευρ. (Ορρ. ὑ. χ. ρ. 482, δαϊῦ. 7411.) δηὰά Ἀὸ σοϊδίθβδ ὑόγε {πδὺ ἢ 

δπχρὶ ογοά 8 ἰθραγηρὰ 96» οὗ ΤΙ ογίδβ, ἀμ ψ τ} ΐπὶ σοι ραγοα (86 ἰοχὶ, “α τεγίϊσο εἰ αἴινξ πη 

αὐ εχίγεπιμπι πη σιιθηι." [ΙὩ (86 τοϊαῖϊνα ΒΟΥ δηα δοουγαοῦ ὑμδῦὺ οἰ 56 ΠΟΙΟΓΙΟΌΒΙΥ οχίδὶδ 

ἴῃ {18 ρατῦ οὗ 6 ΑἸοχαηάγίηθ νογβίου (αηὰ {π6 [(Α]4, Ἡ Βἰσἢ ἀρστθοβ τὶ ἢ ἰῦ ψοτὰ ἔυγ ποῦ), 
{|| οὐβογναυίοη, τ ἃϊσἢ ἢθ ννὰ8 σοι μοὶ ]οὰ ἴο οχύθπα οὐ ζυγῦ!ο Ὁ δχϑηνϊηδίίοη ὕο {Π 6 ΠπΠΊΘΓΪ Δ] 
ἀδία οὗ ΟὨγοηΐοθβ, δηὰ ἴο τηϑυῦ οἴμοῦ ἀοῖδι]β, ἰ8 ΘΓ ΔΙ ΗἾΥ Τϑι δυϊκ Ὁ]6. [ἢ ἃ 80}}} Πἰσθοῦ 
ἄορτοα τηυβῦ δ ἰᾶνθ Ὀδθηὴ βυγργίβοα, οἢ ἃ ΙΏΟΓΟ οχιθηαθα πον θαάσα οὗ Ἰδηρσιδᾶϑοβ δὰ δ 
οχδοίοσ τπῃϑὶ μοὰ οὗ οὔ τσ] ἰηνοβιϊ κδίίοη, ΟΥ̓ {189 βίδίθ οὗ {86 ἰοχὺ οὗ δῃοίδον οἱὰ νϑγβίοῃ οὗ 
ΟΟΙ Ὀοοῖΐς, ἰμ6 ἄγγος νογβίοη οὐ Ῥεβῃϊο (ἰ 105 Οὐ ἰβϑίοηβ οὗὐ 0186 δβουΐῖθβ οὗὐ πδπιθβ, 18 
γδυΪουΒ γᾶρ8 δηὰ ᾿ῃιογροϊαιϊοηβ, 108 ὑγδηβροβ Ἰ0η8 δια Οσοδβί οὶ δι ἸΓΑΓΥ͂ ἀ αν] 008 ἔγοτι 
1π6 οτἰσίηδ)).2 ΤῊς δοκηον]οαρπιοηῦ οὗ πὸ βῃ184}} πῃοθγίδι ΠΥΥ οὐ ὑδθ οΥἱζίμδὶ Ηθῦσγον ἰοχῦ 
ἱξβοὶξ 16 ἔογεϑὰ ἀροὴ ἃ3 ἰῃ νίονγ οὐ {18 δουϊίουβ οοστυρίίοα οὗ δ οἱἀοβὺ νϑυβίοιβ, ἴῃ Ὑ Ὁ10}} [6 
Ἰδῦοσ οἱ πϑορβϑιυ ματγιϊοὶραίθ; ἴοσ Ὄχϑῃρὶθ, 86 ΑΥΔΌΪΟ νϑγβίοη ἀογινοα ἔγοπι ἴθ6 Ῥδβηϊῖο, 
ἸΠκοννίβο {86 ὀοιῃραγδαίϊνυ γουηρ ΤΑΓκαμ) ΟΥ̓ ρΙπδίΐηρ δοδγοοὶῦ Ὀαΐοσα ἴῃ 6 βουθη δ ΟΘὨ ΤΟΥ͂ 
(ρυδ]βμοά, νιν ἃ 1,8. νογβ.. ὈὉΥ Μ. Ε᾿. Βθοκ, Αιισιδίω Ῥὶπιεὶ, 1680, «πᾶ “ΙΔῃ χνοδῖον οὐ ἶσα] 
στα ὈΥ̓͂ θᾶν. ΛΕ 1Ἰκῖ 8, Αἀπιβιείπάκηι. 1718, 4); δηὰ Ὦθῆσο διίδοβ ἴοῦ ὀχ ροειζογβ 86 δαυδὶγ 
ἱπηρογίδηῦ δὰ αἰ 6α}Ὁ0 τοῦ θὰ οὗ ἃ ἐγραυθηΐ οογγεοίΐοη οὗ [86 Μαεογούϊς τοχῦ, ὕο Ὀ6 οαυ του ΒΥ 
οχοουϊρα δηᾶ ν βου ἰἰΣ6α, δοοογαϊηρ ἴο ὑῃοδθ νϑγβί 8, 88 Μ6}} 838 1:6 ἢ ΓᾺ}1]6] ῥδββᾶμθβ ἴῃ 
{86 οάοτ Ὀοοκα οὗ 86 οδῆοη. ΤὨΐβ ΠϑΟθβδὶιΥ οὗ δὴ οσολβίοηδὶ διηθυἀπιοηῦ ἴῃ ΠΌΠθ6ΓΒ δά 
ΠΔΙ6Β, ἱπηροβθα ΟΥ̓ {Π6 ὈΘΟΙ] σιν οἵ ἴΠ6 ἰοχὺ οἱ ΟΠγοηίοϊοβ, 88 δοκπον)οαρσοα Ὁγ ΖΦ. ΑἸΌ. 
Βοηροὶ; ἔος οὐ 2 Οδγοῦ. χχνὶϊ!. 1 (οορ. χχῖχ. 1) ὃθ δή ἀβ ὑπ6 πιασρίηδὶ ποθ, ᾿ὶς υἱωοίιν 
ἰιοιο ατῴσα, φῶ υἱχίπιὶ φυΐϊηφιι αἀππὸ8 Αολαξὸο ἰτιδιῖ!, ργαζιτοπάα Ἠοῦγο. "" ἘτΥΟΓΒ ΤῊΔΥ 
δῖ 6 ΠΊΟΓΘ ΘΑΒΙΥ͂ οσγορὺ ἰΐο 186 ὈοΟΐΒ οὗ ΟὨγοιΐοἶε8, Ὀθοδιβα ὑΠΟΥ 6 Γ6 ποὺ ΡΌΊΙΟΙΥ τοδὴ 88 
ἴπΠ6 ὈοΟΐβ οὗ Μοβθβ,᾽ οἷο. (Οοπίτγὶ υϊίοηβ ἰο Βϑηροῖ Β δχροβι(ου, δηὰ ἢΐἷβ γειιδγκϑ οὐ (89 
Οποπιοπ Ν. Τ. ἔτοτα τωδηυβοσὶ ρύ ποῖθϑ, ΡῈ] ἸΒθα ὈΥ Ὧν. Οεκ. ἩΥ̓βομίογ, 1,οἰρα. 1868, Ρ. 18.) 
Τὸ ὑπῖβ το }]-ατουπαρα σου )θοίατο σορδγαϊηρ 1Π 6 ὙΘΓΥ͂ Ὠυπθοσοῦβ ἰοχίιδὶ ΟΥΓΟΓΒ οὗ οὐν Ὀοοὶς 
Βεγίποδι αἰβοὸ ροϊβίβ (ἔζοπιπι. Ρ. χὶν!].): “10 ΔΡΡΘΟΔΙΒ 88 1ζ ὑμα δαθ οαγοίυ] σοραγὰ τγὙῶ8 ποὺ 
Ῥαϊὰ ὕο 86 ἰοχῦ ὈΥ̓͂ ὑπὸ ζθν78 ἴῃ οἱ ἀδγ {1π|68, ἤο τ Είοἢ τ οὐγο 86 ἐαἰ ἐπ ξα] ἰγδηβιηϊβδίοη οὗ ὑἐμδὺ 
οστῃ οὗ {δ6 ἰοχὺ οὗ πιοδεῦ οἰμδῦ ὈΟΟΚΒ οἵ ὑπ6 ΒΙ0]6 ὑμαῦ σϑπλα ἰῃῦο σϑῆθγαὶ δοσερίδηοα δθουῦ 
ἐμὸ {ἰπ6 οὗ ΟἸγῖβῦ ἢ σοι. ἔοσ δαδῖρὶθ, 1 ΟἼγοῃ. χυΐὶ. 18, 21; 2 ΟἼγοη. 1ϊ. 9, χ. 14, 16, 
Χχ. 28, χχνὶ. δ." ΤὨδῦ, ΤΩογϑόνοσῦ, ἰἢ6 οηάδανουνῦ ἰο σγοΐον ἴΠ6 ἀανδιϊομβ οὗ ὑπ6 ΟἸτοηϊϑί ἔγοια 
[00 οὐδοῦ ἰδίογοαὶ ὈοΟκΒ οὗ (86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ ὕο σρϑστθ δογγυρίϊοηβ οὗ ὑμ6 ὑεχὺ πιδὺ ὈΘ 
σΑστὶθα ἴοο ἔδυ, δηἃ Ὧδ8 Ὀθθη οϑιτίθα ἴ00 18. Ῥογθδρβ ὈΥ Μίονε (ρ. 80 4.). δὖ 4}} ἐνθηίβ ὉΥ 
ἴ,δυν. Βοίηκο ἴῃ ἰδ Βεϊγἄφοῃ σιν Ἐτκὶ. ἐεὲ5 ΑἸἰίοπ Τ., ΑὈΒδαάΙ. 1... 885 Ῥθϑῃ 0 80}7 ροϊηϊοὰ ουξ 
ὉΥ Βανί άβου, 7πίγοά. 1ὶ. Ρ. 114 βα. 

[ΤῊ6 ΟὨ]Υ ΘΙΤῸΡ ᾿ΟΓῸ ἰγδοθα ἰο {86 ΟἸτοη δῦ, πᾶ βυρροβοὰ ἰο διίβο ἔγοτη δΐ8 ἱρμόγβηοα οἵ 
δηοίθηῦ ρΘΟΩΤΑΡὮΥ, 8 {π6 δβἰδίθιηθηὐν μαῦ βῃ!ρβ οἵ ΤΑγβ δὴ (1 Κίμρδβ χ. 22, χχὶϊ. 49) ᾿νθῖθ 
8.108 ἰσδαΐϊηρ ἰο ΤΑΥβ δ (2 Οἤγοη. ἰχ. 21, χχ. 86). [Ὁ ταύ ἴυγῃ οὖ, μοτθυοσ, ἐμδὺ {86 ΟΥΤῸΣ 

1 Μονοῖ (ρ. 93) 68116 ἐμ6 ὑσδῃβιαἰΐου οὔ ΟἘσοηΐοϊθα πὶ ἐμ ϑδρέ. “δ οαγϑῖυϊ, εκ] υ11γ- Ροτέοττωοα, δπὰ 
σι οὐ] ᾿ἰύοσαὶ νογβίοι ;" Ἠ6 Ῥγδίβθβ 1ὺ δὲ “οὔ οὗ ἔΠ8 δοδβὲ οἴοσγίβ οὗ ἔμοδβδο ἐγδῃβδίδίοσβ," δπὰ δα “"ὉΥ [ᾺΓ 
ΒΌΓΡαβδίηρ ὑμοῦ οὗὐὨἨ ὑμθ Ὀοοῖζβ οὗ βδιηιϑὶ δπὰ Είηρο ῥτοοθοι μη ἔσοση δἀποίμοεσ δυΐμοσ," Οἱ ἐμ οἷοοωθ 
δάμπογθηοο οὗ ἐμ6 οἱ Τίαϊα ἕο ἐπ ἑοχί οὗ ἐη6 δερέ., οοὰρ. πέδοι, 7Ζίαἴα πὰ Ῥείραία (Μετ. 1869) ; 
Κγ. Κδυΐϊδθῃ, Οεδολίοϊς ἀεν Ῥωρωα (Μαΐης 1808), Ρ. 137 Β΄. ; διὰ Ετπεὶ Εδηκο, Ῥαν Ῥαϊέπιρϑεβίον τα 
ἩΤἐγοεδινσεηδίωηι, οἴο., Ὑιπάοῦ. 1871. 

5. Αδ ΘΧδιωρὶθβ οὗὨ οτηϊκείοῃ οὗ Ἰοπρ δουΐθβ οὗ ὨδΙη65, οοσωρ. 1 ΟἜτσοα, ἐδ. 4ὅ, 47--49, ἱν. Τ Β΄. ; αἷδο οὗ 
Ἰοδνυίηᾳ ουὖ οἶος Ἰοῃρ βθοϊίοῃβ, 1 ΟἜγου. χχνὶί, 13-27, 2 ΟἼσοι, ἱν. 11-17, χχὶχ, 10-19 ; οὗ ἱπίεγροϊδίίΐοιε, 
1 ΟἼγσοι. χὶϊ. 1, 17-19, χνὶ. 8, 42; οὗ ἐγαπβροεϊίίοπβ, 1 ΟἜ σοι, σχὶΐ, 156, 2 ΟἼτου. χχνυὶ, 23-25 ; οὗ ἀονίδ- 
Ἑΐοιδ ἔγοσῃ ἔμθ ὑεχὲ ΟΣ ὙΘΙΥ͂ ἔἴγϑο ὑγαῃβ]ίϊοηβ, 1 ΟἜσοι. ἱϊ, δ2, ἰν. 12-18, ἱν. 33-39, 2 ΟἸτοι. χχὶδ, 19, οἷα. 
Ὅορ. Βεσίμβοαυ, Ρ. χῖνδ. ; δπὰ ἴον ἐμθ 11 ρβου]δσίεϊεβ οὗ ἐμ6 Ασαθίο νδγείοῃ ἀοσγίνοὰ ἔγοσω ἱξ, 
Βοεάϊξος, ἀἐ οτίρ. εἰ ἱπιάοίε Αταῦδ. ἰδτοτγιης, Ῥ. Τ. λίρίοτίο. ἐπίετγγαίαίἑοπὶε, Ἠα]. 1829, Ρ. 104. 
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[68 πνίτν 1Π6 τηοάφγη οτγἰιο σαι ον {ΠπΔ αν ἱῦν ἐἢ6 δποϊθηῦ σῃγοηίοϊου. [ὃ 18 σϑοογάϑα ἰῃδὲ 
Ῥμβδγαοὶ ΝΈΚο (611-001 Β.0.) δ ρογ θὰ Ῥμωρηϊοίδη Ἰωϑυ 6 ΓΒ ἴ0 8811 ἔγοῃῃ 1Π6 Ασαρίδῃ Ου] 
τουπά Αἰγίθδ, δι] σοίϊαγῃ ὈΥ {6 ῬΙΠ]ᾶσα οὗ Ἠδγου]οβ (Ηοτγοὶ,, ἰν. 42),-τῷ νόογερθ ψ ]οἢ Ὑγ88 
ἈΟΟΟΠΙρ] ἰδ νοα ἐπ (ἄσγιε γοαγα. Ἡρτοάοῖαβ δοσορίβ {86 δεῖ, ὑπουρ ὃ6 αἰδογοά 8 {π6 διδιθπιθηῦ 
18δὺ 1.) ει Πρ τοῦηι Αἰτίςα ὉΠΟΥ͂ δὰ {|16 δι οὐ {πὸ τὶ κι ῦ,-ττὰ βιδίθπηθπῦ ΜΠ οἢ ρ068 ἴο ῥΓΟΥ͂Θ 
..)6 ὙΕΓΔΟΙΠΥ͂ οὗ {Π6 τϑρογίυσα Αννα ὑπ} ἰῦ ἰΒ ργονβὰ μδὺ ἐμι6 Ῥ]ιοϑη  οἰδῃβ ψοτο ποῦ δοαυαίηἰοὰ 
ψ10}} ὉΠ|8 ννΑΥ οὗὨ τοδολιίηρ ΤΑΥΒ 8} ὉῪ Βυμρίηρ {86 βίογθ οὗ Αἰτίοα, δῃᾷ Ὀαδγίοσι πρ 88 ὉΠΟΥ͂ 
θη Δίου [ῸΓ ἸΝΟΡΥ δηὰ οἴμοσ Αἰιϊοδη σοιηιη οι 68, [6 ροορταρΒῖο8] ΟΥΤῸΣ 48 ἤοῦ Ὀ66Π 
Ὀτγουρῦ Ἰοτθ ἴο τ}}ἰ8 διιοϊθηῦ δηι}] οἰ Βεγ νν᾽β6 δοογοα θὰ ψσίτογ. (866 αγίθοῦ οὐ 1.6 ρῬᾶββαμοθ 
ἴῃ 1.6 Οὐπεηι.) 6 πη ΓΟ ΪῪ δα ἴὸ δῦ ᾿ναθ Ὀθθὴ ΘΓ 80 ΔΌΪ δῃᾷ ὑπουρὩ}} βδί ὰ οἡ τἰνὸ 
βΈΠΟΕΓΑΙ φιεβύϊοη οἵἉ ογθα Ὁ} ἴγ, ἐμαὺ 1}}6 δι ρροβϑιὶ Ὀἷδβ οσ Ἰθδηΐῃρ οὗ ἴπ6 Ὑ ΓΕ Ρ οὗ ΟΠ γοπίοἷε8 18 
δ ἢοῦ ἴω ΔΗΥ͂ ΓΘΆΪ ΠΆΓΓΟΝ Π6Β5 ΟΥ οποϑί ἀθάμρεβ, Ὀαῦ ἴο ἐμ ὨΘοθβϑΥ οὗ μϑνίηρ βοπῖθ αἰδίίηοῦ 
δι] ἱπηρογίαπιὶ δπή 1 σοΟίηρ᾽ ΟΥ̓ΣΓ [886 Β8πι6 ῥΤου Πα 88 {8:6 ζογπιοῦ ἰ βίου ο8] νι ογκ8. Τρδ πὰ [8 
“δῦ ν Βσἢ 7811Ώ8. 016 ργοάαοιίοη οὗ δῃοῦμοῦ Ὠἰβίοῦγυ οὐ ὑπ6 ρῬϑβὺ ὑΐπιεθ. ΤΊ16 οἰ" γοη ο]οῦ, νη 9 
Βᾶν 6 πὸ ἀουδῖ, "Δα 1116 Ῥεινδίουσἢ διὰ {16 ἔΟΥΠΙΟΣ ῥτοροῖϑ θοΐογα μἴπν, οοηὐδιηΐηρ 0116 ΒΊΒΙΟΓΥ 
οὗ 1π6 ἀοδ᾽ίηρβ οὗ ἀοα νιν τπα. ἔγοτῃ 86 Ὀδρίπηΐϊημ, ἴο τπὸ [4]} οὗ τῃ6 Κίπράοτῃ οὗ υάδῇῃ ὈΥ͂ 
{6 οαρίαγε οὗ ἔν οἰ Υ οἵ θδνία δηὰ υ᾿6 Ὀαγηίημρ οὗὈ {π6 ἰθτρ]6 οὗ ϑοϊοιποη. Ηδ οουϊὰ Βᾶνθ πὸ 
ΓΕΆΒΟΏ [ΟΓ γοΟΐΪῃ ΟΥ̓ΣΡ ΔΗΥ͂ ρϑγῦ οἱ {18 στοιπα, ὕη]688 ἢ6 δά βοίῃθ ὩΘῊῪ δϑρϑοῖ οὗ ὑδδ ΒΙΜΙΟΓΥ͂ 
ἴο δ ΣΏΑ]126, δηα ΒΟΙὴ8 ΠΘῸ ᾿Θββοη ἰὼ ΘΟΏΥΘΥ͂ ἴ0 ἴδ Ρθορ]ὸ οὗ αοά οὐ τοϊατηίηρ ἔγοια [ἢ 
σδριϊνγ. ΤὨϊβ πον ὑἱΐπρ ἰδ (Π6 αἰδύίποϊ Δῃα ὀχοϊ αβῖνϑ Ὠἰβίοσυ οὗ {π6 κίηράοῃι οὗ θαν]ά, πεῖν 
118. ῬΕΟΌΪΙΑΓ ἈΓΤΑΠρΘπΊθῃ 5. [01 {Π)8 ΜΟΓΒΙΐρ οὗὐἨ [π6 ἰδπυρὶδ, ἰὰ πιο 186. ΟΥάογβ οἵ ρῥγθβίβ δηᾶ 
1 ονὶϊοβ σσογθ θβί δὈ}βῃθ, δηαὰ 06 τηϑβίογβ οἵ βοὴρ ἰοοῖὶς ἃ ῥτοιηίπθηῦ ραᾶτ. Ταΐβ ἰβ ἴὸ Ὀ6 {89 
βυδίοιι οὗ {πίη μβ π}1}} [Ὁ ΒΔ8 γίνου Ὀἰγθῃ ὕο ἃ ΠΟ ΘΘΟΠΟΙΏΥ͂ ΟΥ ἀονοϊορινθιῦ οὗ ΛΠ6 Κίηράοπι οὗ 
αοα οἢ Θαγιΐ. Απρὶ 1}}6 πνϑνν Ἰθββοι), ἣν ὨΙ ἢ ἰθ ἱπάθθα δὴ ο] 4 1ϑβϑοη, ἰ8 {π6 πὶ οσιη ἀθμοπάθῃοθ 
οὗ παίδοπδὶ Ῥγοβρου Υ δια Ῥγοσγοδβ οἢ ἐν το] σοηῦ δηα νο] Δ ΓΥ τυ κίηρ ἢ ΟΟά ἴῃ 4}} Η 8 
οὐ Δ ΠΟΟΒ δῃα οοπηηδηἀπιοηίβ. ΟΠ γοηίοϊαβ ἐπογθέοτο βίβπαβ ἴο ὑπ 8 οἱάθυ ἢ ΒΊΟΥΥ͂ 88 θϑυΐεγο- 
ΠΟΓΩΥ͂ ἴ0 [86 Ῥτοοδαϊηρ ἰοῦ ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ, οὐ 348 Ζο )ηὴ ἴο {Π9 ΒΥπορίς4] ὕοβροὶβ. 10 νου]ὰ 
αν ὯὨ0 ψψαγγδηῦ [οσ 118 υἰασα ἴῃ ὍΠ6 οδποη, ἱἴ ἰῦ ἀϊὰ ποῦ βίον δὴ οὈήθου αἰβιϊποῦ ἔγομι ὑμδῦ οὗ 
16 οΟἷἀοΥ ΒΙΒΟΓΣΥ; 81)ἅ ἱπείοδα οὗ δδογι υηρ 118 ρθουν σπαγδούογιβιϊς ἰὸ (ἢ 8 ἸἸΟΒΥ ΠΟΓΔΒΥ οὗ 
86 διΐδον, ἰῦ Ὀοίονο8 υ8 ὕο ἀΐβοθση ἴῃ ἰὺ {Π|0 ΒρΘΟΪΆ4] ρυτροβα ἔον σῇ ϊοῦ 10 8 Δρρθπάθά ἰο [90 
Ῥγουϊουβ γροοστῆ. 40 ποῖ Ἔχριηά {μῖ8 ἱηῦ δὖὺ ργοβουῦ, Ὀὰῦ Ἰἰρανο ἰὉ [0 186 σοί ἀογδίίοη οὗ 
186 τοδορ, ἵὮὝὙΠῸ τοραγα, Τπογθούοσ, ἴο {116 0881πὶ οοτητηϊτἰ6ἀ ὈΥ Ἰδανὶ ἃ το Αβαρῇ, 1 ΟἼχοι. συὶ. 
7, ἴοσ ἱβδηκίηρ (86 1 οτὰ, 866 οἡ {Π|0 ραββᾶρε.-- -. α. Μ.] 

ὃ 7. ΣΠ{ἠΤΈΒΚΑΤΟΌΒΕ. 

ΝΟ Πον (86 Ἔχορεῖϊοδὶ πον [86 οἰ εἴς) Ἰοσϑίατο οὐἠ {118 ῬΟΟΚ 8 νΘΓῪ τἱ ἢ ; ἰηάἀθορά, ὑῃ 6 Γ6 ἷβ 

ΒΟΔΙΞΘΙΥ͂ Ομ. ρογίΐίοῃ οὗ {πῃ ΟἹὰ Τοβίδπιθηῦ ὑμαῦ μ88 Τουηὰ ἔδυ ἸδΌΟυΓΟσβ οἰ ἴθ 6 γ ἰῃ [Π:6 ΟὯΘ 
τοβροοῖ οὐ {Π6 οὐμοτ. ΤῈ οἱάθγ ψθν βῃ δοπησηθῃίδίοσβ βγη ἔγοπι ἰῃ8. ΤΩΔῊΥ͂ αἱ ΠΠ ΟῸ] 1168 
ἩΠΙοἢ {ἢ 6 ραοποδϊορίεβ οὗ {Π6 ἤγβὺ οἰναρίοτβ ργιβαεπίθα, Ὑ εἰ 8 ΤΟΪΟΓΆΌΙΥ {{}} σοπλμθἈΓΥ͂ ΟἹ 
οἵ ὈοΟΚ ᾿ὰ8 Ὀ66Π δβοσί θα ἰο αδβὶιὶ (ἢ. βοϊοιποι ᾿βδδακὶ, Ὁ 1108), νι ίσῃ, πον ον , δοοογαϊης 

ἰοὸ ΄. Ὑ εἶρθο ἴῃ Κέγοηι Ο)επιεά (Ῥτάραθ 184] : σοχηρ. Εἰτδύ, έν]. “εά. ᾽ὶ. 85), σαπποὺ ῥγοσθεᾶ 
ἤτοι 18 σοἸουταιοὰ ἩδΌὈϊηἶς ἃ] ἐοῃμο]αγ οὗ ἐπ 6 Μιὰ] Αχοβ. ΟΥπον ΠΑ πἾ68) σοιησωθη Δ Υ 169 
ΔΙῸ ἴῃοβο οὗ ψοβερὴ θη αν Αὔθη θα (οοπιρ. ἴδ εαϊῦ, οὗ Ὁ. ἩΓΗΠΚίη8, Ῥαγαρλταδὶα Ο)ιαί- 
ἰαῖεα πὶ τὶ. ἰδ. Ολτοπ. απείογε δ. “όκορλο, Ατηβιεὶ. 1715). δπὰ οὗ ἴβᾶδε ὑθὴ ΕΒ. 850}. Ψ40 62: 
φοταρ. ΟἼγρζου. Ζπίγοά. ἴῃ Κεῖ. Τ. ν. 298 ; αἷδο 11. πο δ {{π|. Ονἐίφας ἀμ Κ΄. Τεσί., Ῥάν. 1680, 

. 80. 
5 Οὐ {Ππ Ομ υγοῖ ΕδίθοτΒ, Φοσοσὴα (ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ΘΌΓΒΟΤΥ 84 Τηθᾶρτο ΨΔΥ͂ ἴῃ ἢ͵8 Ομαείίυηοα Ποῦν. 
πὰ Ολτγοη., Ορρ. ὅ. 11. 861 5ᾳ.), Ὑμβεοάογοῖ, δπὰ Ῥτγοοορίυβ οὗ αζᾷ ὕδν σομητηθηίθα Οἢ 
ΟἸΒγοπίο]εβ ἢ οορ. Τλεοασοτείἑ ἐρωτήσεις εἰς β. α'κ. β΄ Παραλείπ.. Ορρ. οἀϊΐυ. ϑείναϊζα, ἢ. 1. Ὀ. 
5824 ἢ. ἀπὰ υγωσορὶῖϊ ΟἷαΖ. δε]ιοίϊα ἐπ ἰἰδδ. 1. οἰ ἴπ 1 αταίρ., οὶ. ὅο. Μαοαυγδβίυβ., [κἰχμα. δῖ, 
1620, 4.---’]ὶΨ! “" Σρατη ΘΟΙΠΠΙΘΩΙΑΙΥ͂ οἡ ΟΠ Σοπ ο168. οὗἨ {16 θ᾽ σου " .Δ8. Ὀθθὴ ΡῈ] ποα ὉΥ 
Αὖὔγ. Ελδτηοσ, ΤΏ ογη 1866. 

Μοάογη θσροβίζογβ βίποθ ὑπ6 Εοίογζηδίίοῃ.---- Νοηα οὗ {π6 ΠΟΘ ΟΣΙΊΘΓΒ ἤδνα ἰγοδίθα (σου οἷο 5 
ΘΧΟρΟ ΘΔ ΠΥ, ποῦ ουθῶ Βγοηζ, ὈῚ σοπὶ ἰθθγ ΓΘ ΘΟΙΏΤΘΏΤΑΣΙΟΒ ΟἹ ὕδ6 οοἰ]οοιίνο Ὠἰἰβίοσί αὶ 
ἸοοκΒ οὗ ἴπ6 Ο]ὰ Τοβίδιβοηῖ, ΤΏ οσροθίυοσυ τίθει χθ οὗ {Π6 δἰχίθομι ἢ δηὰ βουβηιθθηι ἢ 



80 ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ, ΟΕ ΟἨΠΟΝΊΙΟΙ ΕΞ. 

ΟΘηδατΙε8. ΔΓΘ ΤΩ ΒΕ] Υ ΟοΟἸ]Θοἰοθα ἴῃ Μ, Ῥο]β, ϑυπορβὶβ τι ἰσονιπι, οἴα., Ἰοπά. 1668 8.---ϑροοὶδὶ 
Ῥγοιιΐμθηοθ 18 τηογ θα ὈΥ̓͂ Ζιά. Ζαυαίετίὶ (Ὀπιπιεηί. πη Ῥαγαϊὶρ., Ἠεἰά 610. 1699, οὨ δοσοιηῦ οἔ 

{116 ὙΘΓΥ͂ σΆΓΘΙ] ἰτγοδιπιθηΐ οἵὁ {86 ψϑηθδὶορίςαὶ δί8. Οὐοιηρ. ἀ͵ϑο ΥἹούογίη διγίρεὶ, (Όπιπι. ἐπ 
ἐϊδὸ. ϑαπι., Κεσ., εἰ Ῥαταϊὶρ., 1ἧγΡ8. 1591 ; Εταβην. ϑαγοογίαβ, ΟὍηπι. ἐπ ἰδ. (Ἄτγοπ., Βαβι]. 1660 ; 
δηὰ ἴμ6 Οδίμο δ οοτητηθηϊαγίοβ οὗ ΝΊο. βογγατγίαβ ((πιηι. ἐπ ἰἰδ. Πρ. εἰ Ῥαταϊὶρ., Ἰωαρᾷ. Βαῦ. 
1618), σά8ρ. ϑιαποιϊαβ (ἐπ Ραγαϊΐρ. ἰϊ. ἰἰ.. Απύνψ. 1624, [πρὰ. 1682), 4ς. Βοηΐγὸτα ((οὐηπι. ἐπ 
ἐϊδν. Δε. εὐ Ραγαϊΐρ., Ἰοτῆδο. 1048). Δκονΐθο Μ. Εν. Βεεὶς, Ρατγαρὴν. Ολαϊἀαΐσα ἰϊ. ἰἰὺτ. 
ΟἌγοπ., Αὰρ. Ν᾽ηά6). 1680, 88. 

Οὐ (πὲ εἰμὶ νθοπι ἢ σοπτυγγ: ΑῸρ. ΟδἸταθὶ Β Οὐπιπιση τῖγα ἰἰ γα δ. ἴοι ἴες ἰἴυγος εἷς ἴαηο. εἴ 
ποῦ. Τεεί., Ῥαγ. 1707 88.---“ο. ΟἹ ογὶ οἱ, Ουπιπιοηῖ. ἐπ Πασίογτν., Αταβίοὶ, 1781.-Λόῖ. Η. ΜΊΟΒ ΔΕ] 8, 

γδετίογος αἰἰποῖ. ἱπ Ηασίοσγαρλος Υ΄. Τ. {ἰδτος, Ἠα]. 1720, νο]. 11}. (186 ὅτβὶ θοοῖ οὗ ΟὨγοιῃΐοϊε8 
(τοδίθα ὉΥ 4“. Η. Μίιομαοὶΐβ, ὑμ6 βθοοηὰ ὉΥ Φ. 1. Ἐδιηῦδο ).--- ἢ. Β. ϑδίασκ, Νοίᾳ βεϊδοίς ἱπ 
ΤΡοηΐ.. «708.. μά... δαηι, οη., ΟἌτοη., Ἐδτ., εἱ Νοῖλ., ΤΑρ8. 1714.--Ο ᾽ν. Θιαγκοβ ϑ'γηορϑβὲδ, Ῥατγῦ 
ἦι, 24 οἀϊι., 1μεἰρΖ. 1750.---ἶ. Τὴ. ΜΊοΒ ΔΘ 5, ζεδενα. ἀε8 Αἰ, Τεεῖ, ἵπ Απιπεγκιαπσόη ΓᾺΡ ὕπσε- 

ἰσλγίε, Ῥατῦ χίϊ,, 1785. 
Οἱ 8 πἰποίθοη τ σοηΐιγγ: Φ. Β Ὁ. Μαυτγογ, Οὐπιηι. σύαπι. οτὶ(. ἐπ . Τ΄ νοἱ]. 1.. 1108. 

1832.-Ε. Βογύνοδυ, 6 ΒΒ λον ον Οἰγοπῖκ ογκίἁτι (βΠοοπίῃ ἰεβαθ οὗ 886 ἄνγζσοῦ, ἐτοσεί. 
ΠΠαπαδιεῖ ξὰπὶ Δ. Τ.), [εεἰμρΖ., Βτοοκῆδυβ, 1808ὅ.--αὉ. Ε. Κ͵ὶ, Διδι. Κοπιαι. ὥδεν αἷς παολ- 
οαιἰβειοη ὐἰοκολϊολιδυϊολοτ; Οἤτοη., 7’ πσι, ἀπὰ ΤΕκιλ. (ρᾶτῦ ν. οὗ 1ῃ6 ΜΒ δὶ. ἸΚυπιηιονῖ, δον ἀα5. Λ. 
7... [εεἰρζΖ., ΒΓ. δμὰ Εδηκο, 1870 [ὑγδηβαίθά ἴῃ ΟἸανὶκ 5 Εὐγοῖρη ΤΙ Θο]ορσίοαὶ ΓΑΌΓΑΓΥ ].--- 

Β.. Νοίθὶογ, 1)ὲ6 Βέσλον ἀον ὑἱδϊ δολοπ ΟἸτοπίδ, ἀνογεοίχζί πα ον Κἰαγὶ, Μαμπϑῖοσ, (ρρθησγδίῃ, 1872 
(ΘΘΘΟΠα ἰβϑ6 ΟΥ̓ (Π|8 ῬαὈ] ΒΠΟΥ οὗ 006 θηθγαὶ (ΟὐμλΠΘὨΑΓΥ οἢ ἴπ6 ΗΟΪΥ δογρίαγοβ οὗ {89 
ΟΙὰ Τεβιδιθθηῦ οἡ Οδίμο)ῖς Ῥγ οὶ] 685). 

Ἰῃ στο οΟΥΥ̓ ΟΥἾ 1108] ΤΩΟΠΟρΡΤΑΡΙΒ :--τα, ΟΥὨ ἀοδίγιοι να ἰοπάθηςν ; Π6 Ἰοῖίο, ει γσα ΖῈΓ 
Εἰηπ!οίέμης ἵπ8 Α. Τ., Ῥατῦ ἰ., Τ,εἰρΖ. 1806 (σοηλρ. δῦονο, ὃ 6).--ΑΟ. Ῥ. Ἅ. ἀγα θογρ, 2)ὲ6 ΟἸιγομὶξ 
παοσὴ ἰλτγόνα σοδολοἠεἰἰοῆοη Ολαγαζίον απο ἰὔτεν Οἰαινιοιγἀϊσκεῖί σορτγίι, Ἡ 4116 1828,.---Ἠ. Η. 
Οτγαΐ, 1)16 φοκοϊιϊολεἰϊολιοη δ σιν ἐθ8 Α. Τ΄, ὕνο Ἰυϊβιογίοο- οὐ ἶσα] αἰδουββίοηβ, 1,οἰ ΡΖ. 1866, Ρ. 
111 ἢ. 

ὃ. Οὗ «ροϊοροίϊς ἑαηαρῃοΥ͂ : δ. Ο. ὈΔΆ]ον, 7) ἐν. αταϊῖρ. αποίονίαίς εἰ ως λιβιοτῖςα, 
Ατρθηΐον. 1819.---Ὲ-. Ε. Κεὶ], Αροί. Ἐεσκυι ἢ ἐδεν αἷς Βίϊοϊιεν ον ΟἸγοπὶξ πὰ νον αἶα Πεῖ6- 
στιν εἐο5. ιιοίιοα δγα, δον]. 18 8ὃ.-ἶΕὶ Ο. Μονοτῖβ, σίνος ἰ)ηιετειολμηεη ἰἰδεν αἶα δὲδί. 

Ολτοπῖκ, Βοπη 1884.--λῖ, διυοτ, Ογιϊοαὶ Πιρίοτῳ απἰ 1 οένος ὁ77 (λὲ Ο. Τεοὶ. Οαποη (οου- 
ΘΓ ΘΕρ οί ΠΥ ἴῃ6 Ῥεηίδύθυσι,, {Π6 νυ πη σβ οὗ {π6 Ῥγορμεῖβ, δηὰ οὗ ϑοϊοπιοη, βίο, δῃὰ 
ΟὨἩγτγοῃηΐοἶθβ), Απάονοσ, ὕ. 5... 1818.-- Βογίϊθαι, Ασῷ. “ ΟΒγομ κ᾽ ἴῃ ΒΘ ο θη 6} 8 διδείἰοαίςοη, νοὶ. 
ἷ. ῥ. 628 4. (4͵5ο ἴμ |ν8 ογἰτἰᾳαο οὗ αταξ ᾿Β τοθορτγ. ἰὼ τπὲ «αλγό. χὰ ἀδμίδοϊια Τ εοϊ. 1800, Ρ. 
158 1.). 

Ἐχοροῦοαὶ απαὰ οὐ ἶσα] τη πΟρΡΤΑΡΒ οα ῬΑΡΟΪΟΌΪΑΓ ῥδεβᾶγοβ Β. Καπηίοοι, Οὐηιραγαίϊο 
εαρὶν τ αἀεοὶπιὶ ἰἰγὲ 1 ΟἌἄτοη. σαπι. σαρ. φαΐιίο ἰἰδνὶ 2 ϑαπιμεῖ δ, ἴῃ 7)ιδα. βιρογ ταϊοηθ ἰοχίμα 
Ἡοὑταϊοεὶ Κ΄. Τ΄, ἐς Λησὶ. 1ναἱ. τον σα. ΛΔ. Τείίον, ΤἀΡ8. 178θ.---,ὐ]. ΛΥΟΙΙΒΔύβοη, 126 φείδια 

εἰ γαπιϊϊῖς σα εῖθ, ἡμ 1 Ογοη. τὶ, -πἰυ. δπμτιθταπίμν, Αοεηροη 1870.--- 560. δεμηχά, 22,6 
ἐϊονῖς ΕἸ αὐ “Ψοταπιιπι, Ατρομίον. 1717 (ου 2 Οἤγοη. χχὶ. 12-18). ---ο. Ῥ. Οδεραγὶ, 2 ᾽ν 
αἡτὶκοἢ-ορηταϊπι ἰκοῖα Καίοο ππίον “Ψοίλαπι ἀπά Αλακ, ΟἸτιβιϊδηϊα 1849 (οπροοὶ ΠΥ οὐ 2 Οἤγσοη. 
χαν!!,, χχν !.).---ΕΚ. Ἡ. αταῖ, 26 Οσογαησοηβολαῦ πὰ Βεκοῆτγιησ ΔΙαπακβοὶς 2 ΟἸτοη. χχχὶϊὶ., 
Τλεοὶ. πιά. κι. Κυὶί, 1859, ρῬαγῦ 111. Ρ. 467 8.---κα σαϊηδὶ ἢϊῃ : Ε. Ἐοτδοῖ, 2)ὲ6 σοξαπηοηδελαῖ 
αηῷὦ Βεκολτγιης λ]απαδεοἷς ἐδοπαίαδ.. 1801, ρατύ 111. Ρ. δ08 Σ᾽, δηιῖ,. Πρίηκο, 126 Οεκολιολίς ἐε8 
Αιδηὶψα λίαπακδα ππιὶὶ αἷΦ ἀατίπ ἰἰσσοπαο ἀπσοὺἰϊοῦα δολι ϊοτί κοῖς (ἴῃ νο]. νυ. οὗ 18. Βεϊγἄσε Ζιιν 
᾿ γχάγπησ ἰος Α. Τ΄, 1812. ». 115 ΄.).--σοιῃρ. αἰδο ΕΌοσῇ. οι σδάογ, 016 ἸΚοϊ ἰππολι γί θη τά 
ἰαα Αἰϊς Τεεῖ., (ἰοββθὴ 1872, Ρρῃ. 298-243 . ν" Ὦ160}} ὀχοϑ)]θηὺ σι οσὶς, ΠΚ6 {86 Ρᾶμοῦβ οἱ {{|8 βυὺ- 
θεῖ ὈΥ͂ {Π6 δδῖη8 δῖον ἴῃ ὑ6 Ζεἰέεολτι ἢ ἀν 1)ειίπολοπ πιογσοπί πα. Οεδβει εν α, δηὰ ἴῃ [89 
Τλεοῖ. διιά. α. Κσὶι. (1869, 70, 71)., σοπίαίβ τσ ἢ τη οπορτδρθ!ο σοη τ θυ Ὁ] ΟΠ ὕο {1:16 Θχροβί(ίοι 
88 Μπ]} οἵ ὑμ6 Οἴδεοτ ᾿ηἰβί γα] Ὀοοΐκβ οὗ ἰῃς ΟἹ Τεβιδιηθηῦ 88 ββρϑοῖδ!!υ οὗ ΟὨγουΙ οἷο. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚΕ ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙΠῈ δ. 

ΕΙΠΝΟΤ ΒΟΟΚ. 

81. ΕΕΝΕΑΛΑΙΟΟΘΟΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈΒ ΟΙΚ ΡΕΘΙΟΒΕΕΒ, ΜΨΊΤΗ ΒΗΟΕΤ' ΠΙΒΤΟΞΙΟΑΙ, 

ΞΤΑΤΕΜΕΝΤΟ ΙΝΤΕΕΒΡΕΗΒΒΏ.---(η. 1.-χ. 

α. ΟΕΝΕΛΙΟΘΙΕΒ ΟΡ ΤΙῈ ῬΑΤΠΙΑΙΟῊΒ ΕΠῸΝ ΑΌᾺΜ ΤῸ Ιβαλοδ ΚΌΝΒ ΙΒΠΆΕΙ, ΑΝῸ ΕΌΟΜ, ΤΙΤΗ 
ΤῊΕ ΡΟΒΤΕΠΙΤΥ ΟΕ ΤῊΒ ἸμΑΊΤΕΙ ΤΙ, ΤΗΝΕ ΤΙΜΕΒ ΟΕ ΤῊΣ Κινης, ΟἩ τ 

1-5 ΑΡΑΜ, 55εῖ, Ἐποβῃ. ϑηδη, Μδ] δ] 16], δοτοα, Ἡΐδποοῖ, Μουαβῃ ΙΔ ἢ, 
4, 5. ̓λθοῦ. Νολῆ, ὅπ), Ηδπι, δ4 Φαρ]!εῦ}., ΤΠ βοηβ οὗ Φαρ νοι : ΟΟΠΔΟΥ, 

6 δπὰ Μαρορ, δπὰ Μαδαι. ἀπεὶ Φανδη, δηκὶ ΤΑ], αινὰ ΔΊ βἤοο}), πα ΤΙταβΒ. Αμά 
7 ἢ 8Βοη8 οἵ (ἀοπλοῦ : ΑΒ} ΚΘ ΔΖ, δια ΕἸ ΡΠ Δ. ἢ,} ανὰ Τοσάγηδῃ. Απά {Π6 βοηβ οὗ 
8 δανδη: Εἰ 5ῆα, δηὰ ΤΑυβ ἢ βηδῃ, Κακῦτη, δπὰ Βοάδιμτη.2 Τῆδ βοηβ οἵ δι: 
9 Οὐδ δηὰ δ Ζγαῃ, Ρυῦ ὦ Καμαδη. Απά {ἢ βοῃβ8 οἵ Καβὶι : ὅθῦα, δπὰ 

Ἡλν! αὶ, μὰ δαρία, πα ᾿ἶαιμα, ἀπὰ ϑεαῦίθο μα, Απὰ (Π6 Βοη8 οἵ δια: 5 θα 
10 δπὰ )εάδη. Αηά [Κι "νεραῦ Νιηησοά; 6 θαρδη ἴο 06 ἃ ἤδγοὸ οῃ ὑπ6 δατί]). 
11 Αμὰ Μ|Ζζγαϊμη θοραῦ 0116 ΓΛΙ 1 π,5 δὰ {πὸ Απαπΐπι, ἀπά {116 1, Δ τη, δπὰ {}16 
13 Ναρμθαμη. Απὰ {᾿|ὸ Ῥαιγυβιιη, ἀπά 1Π6 ΚΑΒ] ἢΐἶ πη, οἵ ψ]οπὶ σαπιθ {6 
138 Ῥε]Π τ, ἀπὰ τἢῃ6 Κδρ)ίοτη. Απὰ δηδδη Ὀοραῦ ΖΙ᾽άοηῃ, 1118 ἢτγβῦ-Ὀοτη, δπὰ 

14,18 δθιῃ. Αμὰ (Π6 ΦΔοραβιῖθ, ἀπὰ ἴπ6 Αἰμοτιῖθ, δηὰ ὑΠ6 ΟἸΓραϑηϊθ. Απά {16 
16 Ηἰϊνιῖο, δπεὶ {π6 Ατὐκιΐθ, ἀπὰ 086 διηῦθ. Απά (86 Ατνδαϊΐο, αημά ἴΠ6 Ζεπιδγῖϊα, 
117 δῃὰ ὑπθ Ηλπιδιθ. ΤῊ δοη8 οἵ ὅ3ῃθπι: ΕἸ, ἀπ Αβϑῃυγ, δηα Αγρακβμδ, 
18 δπά [λιὰ͵, δῃὰ Ατϑιῃ, δπὰ ἴὕΖ, δβὰ Ημιυ)], διὰ δϑίποσ, πὰ Μϑβῆθο.. Απάὰ 
19 Ατρακβιδὰ δοραῦ μοί, δηὰ μὴ Ὀοσαῦ ἩθΌοσ. Απάὰ ἴο ΗΟ νι γθ 

ῬοΤῺ ὑψὸ 50η8; {ΠῸ πᾶτηθ οὗ ἴΠ6 ο6 τγαϑ 6 ]δρ [ἀινιβίοη] ; ὉΓ ἱη 8. ἀδύβ νε8 
20 {Π| δατίμ αἰν: θα; δῃὰ ἢ͵8. Ὀγοῦ] δι Β πη ψ8ἃ8 οκίδῃ. Απά Δοκίδη βορνδῦ 
21 ΑἸπιοάδά, δῃὰ 6] ρῇ, δὶ Ηδζαγχηανθῦ, δηὰ ψεταῆῃ. Απὰ Ηδάογδμ, δηὰ 

22, 22 ὕζΖαϊ!, ἀπὰ Π1ΚΊδῃ. Απά δαὶ, ἀπὰ Αδίχτηδοὶ, δη ὅΒερα. ἀπά Ορῆϊγ, διὰ 
Ἡδν ϊδῃ, δπὰ Φοῦδθ. ΑἸ] ὑΠ6886 ΔΓ βοῃ8 οἵ Ψοκίδη. 

24.-57 ϑίθτα, ΑΤΡδἰκβῃδα, ϑ 6] δῃ. Εθοσ, ΡΈΪορ, θα. ὅὅδσιρ, ΝΆ μον, Τόγαῖ. ΑΌτδτη ; 
28, 29 {Πδ 18, Ασα, Τὴδ βοπβ οὔ ΑὈγαμδπι: [828 δηὰ ἰβῆπιαθὶ. ΤΉδ86 ἃγὸ 1ῃ 61} 

ΘΟ: ΘΓΔΙΔΟΙΒ: ΙβΒῃτηΔ6}᾽5 ἢγεῦ- θοση γνὰ8 Νορδιοίῃ  {πΠ6ὴ Καάδγ, δηὰ Αἀδδθοὶ, απὰ 
ὅ0,31 ΜΙῦβαμ. Μιβῆτμα, δηὰ απ], Μίδηβα, Ηδάδά, ἂἀηὰ Τϑα. Φείυν, ΝΑρῃΐβῃ, 

92 δηά Καάριηδῇῃ: [Π686 Δ΄6 80η8 οὗ ἰβῃιηδοὶ. Αμπά {86 βοῃβ οὗ Κοίυγαϊ,, Αὔτα- 
ΔΤ 5 σΟΠΘΙὈΙΠ6: 8ὴ6 Ὀᾶτο Ζίτησδη, δπα ΦόΚβῆδη, δηὰ Μοάδῃ, δὰ Μιαΐδη, 

33 δηὰ 158]}0δκ, δῃὰ Κ'ἢυδῇῃ ; δηιὶ ὁ Ἰκβηδη Β 8018: ὅμθρα δῃὰ Ποάδῃη. Αμπὰ {Π6 
80η8 οὗ ΜΙαΐδη : Ερῃδῃ, ἀπὰ Ερμογ, ἀπά Ἡθηοοῆ, δπὰ ΑὈϊάδ, δμὰ ΕἸ δδῆ : 4}} 

94. {686 8γΓα ὑΠ8 βοῃ8β οἵ Κούυσαῃ. Απὰ ΑΡτγδίιδῖμ θορδὺ [8886; ὑΠ6 80}8 οὗ 8886: 
95 δδὺ δῃα [βγδοὶ. ΤῊ βοπβ οἵ ἔβδι: ΕἸ Ρἢ ΔΖ, Εθιθὶ, δηὰ “6 08}}, απὰ Ψα]άτη, 
90 δπὰ ἴζογϑῃ. Τῇ βοὴβ οἵ ΕἸρΡΠδΖ; Ταπιδη, ἀπά Οἴηδσ, Ζορῃὶ, δα Οδίδπι, 
91 ΚομπδζΖ, δπὰ Τιτηηδῇ, δὰ Αἰηδὶοῖ. ΤΠ βοηὴ8 οἵ δαὶ: ΝΑ δῖ, ΖουδὮ, 
ὃ8 Θ'[διησηδῃ, δῃὰ Μιζζαῃ. ἀπά {ῃΠ6 βοῃ8 οὗ ὥἴοιγ: 1οἴϑη, δπὰ ὅΐμοθαὶ, δηὰ 

81 



Ι. ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

839 Ζιῦοη, ἀπά Απδἢ, δηὰ Πιβῆδη, δηὰ ΕΖογ, δπὰ Ὀίβδῃδῃ. Απᾶὰ {ἢ βοηβ8 οὗ 
40 ],οἴδῃ : ΗΟΡΙ δῃὰ Ηοϊηδι; δηᾶὰ [1 οὔδη 8 βιβῦος γψγὰ8 Τηδῆ. Τῆθ 8οη8 οὗ 

σΠΟθΑ]: Α]7}4η,ῦ δηαὰ Μδηῃδῃδίῃ, δὰ Εἶδα], ΘῃθρὨ),᾽ δἀπὰ Ομδιῃ ; 8πα ὑἢ 9 80ἢ8 
41 οἵ Ζιροη : Α͵δὴ δῃὰ ἀηδῆ. Τὴ 80η8 οἵ Αῃδὴ : Ὀιβῆοη ; δπὰ [88 8βοῃϑ οὗ 
423 βῃοη : Ηδιηγδῃ, δηὰ ΕβῃὍδη, δπὰ Πἢγδη, δὰ Κογᾶη. Τῇ βοῃ8 οὗ ΕΖου: 

ΒΙΒδπ, δα Ζϑάνδη, δπα δϑδη : ὕΠ6 80π8 οἵ Ὠίβῃδη : [02 δπὰ Ασδῃ. 
Απηάὰ [Π686 816 ὑπ Κίῃοβ ὑῃδῦ γεϊσπϑα ἴῃ ἴΠ9 ἰαπα οἵ ΕάοΙὴ Ὀοΐογθ [ἢ 6 βοη8 οὗ 

Ιβγδοὶ δα Κίησβ : Βε]δ, βοὴ οἵ Βθοσ ; δηά [Π6 ἤδῆιθ οὗ ἢ15 οἱὐγ ψψ88 ΠΏ ΒΔ ΌΔἢ, 
4{,45 Αὐὰ Βεῖα ἀϊθά, δηα ΦοῦΔ, βοῃ οἵ Ζεογα οἵ Βοζγδὶ, γεϊσιιϑα ἴῃ [15 βεδα. Αμπὰ 

ϑοῦδο αϊ64, δηὰ Η βἤδτη, οἵ {86 Ἰδηᾷ οἵ {16 ΤΟΠΙΔη 068, ΓοΙσπ6α ἴῃ ἢ}8 δίθϑα. 
46 Απὰ Ημυβῆδιη αἀἸ6α, δπὰ Ηδαδά, βοὴ οὗ Βεάἀδά, ψῆο βιποίθ δι᾽ αϊδῃ πη ὑΠ6 Ἰαπὰ 
47 οἵ ΜοδῦΌ, γεϊρῃβα ἰῇ [18 βύθδα ; δῃά [6 Ὡϑῖὴθ οὗ }}18 οἱἵυγ ψὰ8 Α)υ}}.5 Απὰ 
48 Ἡδάδὰ ἀϊθα, δπαὰ απ δὴ οἵ Μαβγθκδῃ γεϊσπθα ἴῃ [18 βίθδδα. ἀπὰ ϑδιῃ δὴ 
49 ἀἰθα, δπὰ ὅπδμ] οἵ Βϑῃοθοῦ ὈΥ ὑ86 Τἰνϑῦ σοϊρτθα 1 ἢ15 βθδαά. ἀπαὰ ὅϑῆδι] 
50 ἀϊεά, ἀπα Βδι]- ἤδη, βοὴ οἵ Ηδκθοσ, γοϊρηθα [ἢ ἢ189 βίθδα, ἀπά Βαδὶ-ἤδηδῃ 

ἀϊρά, «πὰ Ηδάδα9 γοὶρηθα ἴῃ 8 βίθδά  δῃηὰ ὕὉΠ 86 Ὡδῖηθ οὗὨ ἢ]8 Οἱγ νὰ8 Ῥδῇῃ]; 
δηἃ {Π0 Ὡδῖηθ οἵ 18 νι ψ88 Μοηῃδίαθοὶ, ἀδυρῃοῦ οὗ Μαῖγθα, ἀδαρηῦοσ οἵ 

δ1] Μοζαῆαθ. Απᾶ Ηδάδά ἀϊδὰ : δῃὰ ῃ6 ἀυκεβ οἵ Εοπιὶ ψαγο: ὑῃ6 ἀκ οὗ 
ὅ2 Τιηπδὴ, άἀυκο οὗ ΑἸ)74},10 ἀυκο οἵ Φοιοῦῃ. Ὀυΐκὸ οὗ ΟΒοΙ] θαπηδἢ, ἀυϊκα οὗ 
ὅ3 ΕἸδῃ, ἄυϊο οἵ Ρίηοη. Ὦυκο οὗ Κοπδαζ, ἀυκε οἱ Τϑίωδη, ἀυκο οὗ ΜιΌΖΑγ. 
ὅ4 θυκο οὗ Μασάϊεὶ, αὐ οἵ Ηΐγϑῃ: {Π|686 ἅγθ 16 ἀυκο8 οὗ ἔοι. 
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1 ΓΒ Ἵ [6 “οΥΙΔΙΏ]Υ ΔῊ εττὸσ οὐ (86 με τὸ ΡΥ, σε ἢ. χ. 8, ναὶ ἢ [ὁ ἰοππὰ ΠΕΓΘ ἰπ ΤΩΔῊΥ Μ88. δηὰ δὰ! δ, 85 νοὶ] 

85 ἴπ ἴπ6 δορί, δὰ {πὸ γυϊᾳ. 

3 Ὠ)Ἵ}} ΔΡΡΘΑΓ ἴο0 Ὅ6 ΔΠ ΟἸΤΟΙ οὗ ἴΠῸ Ῥδη ΟΥἩ ΔΏ ΔΙΌΪΕΓΑΣΥ δυγοηάτῃηεξηϊ ΓὉΓΣ ὮΝ) 75, (δῃ. Σ. 4, ἩΒΙΟΝ ΤΏΔῊΥ Μ88. δηἃ 
Φ τ Φ 

«ὅδ᾽ οἀ! οἢ5 Ὀγεβοηξ ΠΕΙῸ δ]εο. ΒῈϊ σογρ. ἢ 6 Ἔχροδἰκοῃ. 

8 80 (850) ἐπ Ζεγέ ἴῃ ΟΌἿΓ Ῥϑδδᾶζο, ἩπίοΝ, ΠΟΊΤΟΥΘΥ, ΤΏΔῪ Γαδὲ ΟὉ ἃ σοπῆστηδιίοη ἢ ἀδῃ. Χ. 13. ΤῊΟ Κείλίδ δ 

Ὀ, ἃ Ἰοη( ΡἱυΓαὶ (οττη, ἘΠ Ι ΟΝ 18 ἴὸ οΎαΙν, 85 ἴῃ ΕἸ ΑΙ ΡΗ 1,γάἀϊδη ποπ]ὰ 6 ἴο 1 γάδη, ΟΥ δὲ ἢ ἩΘΌΓΕΥ Ὁ, 

λπὶ ’χ 12, ἴο Ὦ" 093, 2 σβγοη. χχίὶ, 6. 

4 θη ἼΦῸ [πδοδὰ οἵ ῬΌ, θη. χ. 38, 866 6 ΟοΙητ  ΘὨ ΔΣΥ. 

8 Ἰηδιεδὰ οἴ ΑἸΐδῃ (ον) ΠΘΔΗΥ͂ Μ88. ΠΩΥ͂Θ ΑἸΥΔΏ (ν), ἴῃ δοοογάδποϑ ψίϊῃ αεπ. χχχγί, 328, 

9 οῦ ῸΨ Β0Π16 Μ58. ὮΔΥΘ δ᾽), 88 ἴῃ δῃ. ΧΧΧΥ͂Ϊ!. 38. 80 ἴῃ ΥΟΓ. 86, ψίθετο ἐμ πδθθ ΔΝ [8 ἴω 8 Ὡυτηῦεσ οἵἁ Με88. 

ς ιδηχεὰ ἱπἴο δ Κ, 85 ἰη ὅδη. χχχνυὶ, 11. 

1 ἘῸΓ ΤΠ ἃ σοί Ὁ]8 ὩΌΤΩ ΘΓ οἱ Μ86. πἴδτα ὉΠ, 88 'ἴπ ὅσῃ. ΣΧχΥὶϊ. 238. 

8 ΒΟΥ Πα Χειλὶδ Τ᾽ τῆς ορί ἢ 85 ΓῺ, 85 'ῃ Θεῃ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 8δ, 

8. Ἐρτ ΤΊΠ ΒΟΙΏ6 Μ88. Γεδὰ ὙΠ. ἩΠἰοἢ ἘΠΕ ὕνυδ]᾽ τεδάϊης ἴῃ τῆ. ΧΥΧΥ͂Ι. 89, τΠΠ16 ἔθΟΤΘ 8180 ΦΟΎΟΤΟΙ Μ86. Ῥγεβθατὲ 

ὝΤΊΠ. Ἠδάδα᾽ δ οἱ "Υ ὟΒ, πΙΟΣ, Ἰὼ ἐδ 6 δδγλ6 ῬΆΓΑ]16], [5 Ψ)Β. δοΙὴ6 δοοά οοὐϊς 8 ΒΟΥ 8180 ςδηβο [ηἴο 8. 

190 Εοτ Πὸν 1Π6 Κορέ αἶνει πῦῦν, δεοοτάϊης ἴο α6η. χχχυΐ. 40. 
:΄- τιν 

βίοοκβ ἀοτί νὰ ἴγοτῃ ἔστ, τ οὮ ἀσαΐη διηουηξ ἴο 
70 (866 ἈΠΑῸΥ νοῦ. 42). ΤῊ ΔΡρεπάϊχ, γογβ, 48--54, 
πηρηἰίοιϑ ἴΠ6 Κίησβ οὗἩ ἴπ6 Ἑκλοχηϊοβ θοΐογο Πανὶ, 
[δ΄ ἅΓδ α͵8ο ρίνθῃ ἰῇ θη. ΧΧΧΥ., ἃ5 Μ6]}} δ8 {1,0 
11 ἴῃσοτο πεαιῃοα ἀθΐκοα οὔ Ἐμκϊοπη. [|ἢ 4}} ἰπρδθ 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, 

ῬΕΡΗΜΙΝΔΠΥ ΒΕΜΑΚΚ.-- Τὴ 016 οὗὨἨ {Π|686 
Ραίγίαγι 4] [οτοίδ 68 οὗ ὑπ6 ἤοιβο οὗ Πανι ἃ ἀονῃ 
ἴο ϑτ861 διὰ Εάομι, βοὴ8 οὗ [Ξ886, ἃΡ ἴο 6 
ἀϊνϊάοι) Ἰηἴο κι ο ΠΟΑΓΪΥ 6018] ρατῖβ8, ἴο ἴῃ6 βοοοπὰ 
οὗ ψῃ ]οἢ ἰἴ8 δά ἀθά δὴ δρβεῃὰῖχ οἡ {110 ἀοβοθηά- 
δηΐβ οἵ Εάοιῃ {1}} 1116 {π|68 οἵ αν, Τῆο ἤτγβι 
Ραγῖ, νϑῦβ, 1-28, ΘΠ πλογαΐθ8 116 10 δηΐθα ]ν18}} 
ΛΑ ΓΥΥΟἢΒ ἔγοὰ Ααὐᾶπὶ ἴυ ΝοΔἢ, [89 8 8018 οὗ 
ὁ8ἢ, διὰ π6 70 παίϊοιϑβ ἀδβεοπάϊηρ ἔγοπλ 1}}16Πὶ 

(οη {1118 ΠΥ 70, 866 [ἢ 6 ΒΘΙ ΑΙ. ὉΠΑΘΓ γοΓ. 
28). [ἢ [6 βϑοοιμὰ Ρατῦ, νΈΥ8. 24- 42, ἀτὰ ρίνθῃ [ἢ9 
10 σεπογαῦοη8 [ΤΟ Βμοῖα ἴο ΑὈγΔΒδπ,, {6 δοηδ οὗ 

ΘΠ ΘΑ] οΘ 68] δηὰ οἰ ΠΟ] ορ] 981 βίδῖοιηθη [89 
ΔΌΓΠΟΥ δι ΠΟ ΓῸΒ ΟἰΟβαὶν ἴο {1}|6 πιαιΐοῦ, ἀπὰ τ ἤΘτο 
6 ἀοθ8 ποῖ Π]ΘΓΟΙΥῪ ΔὈὈΌτονϊαίθ, ΔΒ ΒΟΥΘΓΔΙ {ἰΠ)68 ἱπ 
[86 ϑθσοηιὶ ραγί, δηἃ βδγὶν α͵8ὸ ἴῃ {6 δρρεπάϊχ, 
δύθὴ ἴο ἰῃ6 ψογὰβ οὗ (δῃρβὶβ, οὗ πο οἢ, ν. 
αηὰ χ. ([Π6 4 Ὁ]6 οὗ πδίϊο 8) βοῦνθ ἷπι 1111 νοῦ, 
28, δῃὰ οἢ. ἰϊ., χχν., χχχνυΐὶ. {}}} ἰΐθ οηὰ 88 
ΒΟΊΓΟΘΒ δηἀ τηο6158, 16 Τορογίβ ἰη ἴΠπ6 Ὀτϊοίοβὶ 
ΤΊΤΟΥ ΘΟΠΟΟΙΠ ΠΡ ἢ 9 Ρε το 8 Ὀοίοτα Νοδῇ, 

Αγδλιδτὰ ὈΥ Ηαραι, Καὶ εἰσ ἢ, δη ἃ βδγαῖ, διὰ 1}161 ἀπ σοπμοογαΐην ΝΟΔᾺ Δι πηθ6 17, ἀπὰ Ἀΐ8 βοιιδ (γ 618. 
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]-4), οὗ ψίιοπιὶ ἢ ΤΏΘΓΟΙΥ μῖνοϑ ἴΠ6. ὨΔΙη68, 18 ἴῃ 
ΒΌΌΣΓ, ἰοῦ ὀνθὴ τοιπμαγκΚίης {παῖ ἴη6 ἢγει 
10 οἵ 686 πϑῖηθς ιἰἰδποίθ βυιοοοβϑίνο ΚΘ ΠΘΓΒΙΟΙ8 
διὰ ἴῃς ᾿αϑῖ 8 Ὀγοΐποῖβ Ηδ τηΐσιιξ οογίδ ]Ὺ 
ἈΓΕΒΌΆΡΡοΟΒο 1) ἢἾ8 τεϑεῖβ βα(Πείεηῦ Κηον]θιί μα οὗ 
ἴπο Το δου 8 οὗ ἴΠ|686 ΠΟΙΥ δηὰ σϑυθγα Ὁ] 6 Πιι 68 
ἴτοῦ ἴπ6 ΘΑΤ] οδὲ ἰογεϊϊπιθ.Ό. Ηθ Κπον ὑπαὶ ἴο 
το ἃ8 Ἅ6]1] 868 ἴο []π|86 6} ὈΘΙο χει “ 109 
(λον ἴο ροτιοῖνα πῃ 411 ἴποϑα πϑιηθϑ [6 ἱπιἰ ἴσα- 
[ἴοη5 διὰ (οὐ ΠΑ ΟΝ οὗὨ ἃ τί δποίθηΐ ἰδίου " 
(Βογῖῖι.). Απάὰ 0 ψα8 βοδγοοὶν οἰογνν δα 1 ἢ 
(86 π8η165 οὗἉ [Π16 [ΟἸ]ονγίης; δογῖθβ, γεδο ίην ΓΓΌΠΟΥ 
ἱπῖο 186 πιοτὸ Κπόνῃ ἢἰβίοσυ, ΒΟ ἢ Ἦδ 4180 ὈΥΪ Πρ 8 
ἰορυῦπεῦ ἴπ αὶ Ὀν]οῦ δῃὰ Ὅάγα γορογῖ. Ενθῃ ψ ΠΟ ΓΟ 
ὙΦ ΔΓῸ ὉΠΔΌΪῈ ἴ0 ρογοοῖνο ἴ6 180 0Υ168] ἱπηροτί- 
διιὸρ οὗ {16 Ῥγοιῃϊηθηΐ ΠΆΠ)65, δηὰ ἴῃ6 ργοχῃ 8 
οἢ ΜΈΏΪΟΙ. ΓΠΘΥ τηὰαῖ νε θοῇ οὗ ἰπίογοδι ἴὸ 
ὄν σΥ Ρίουβ [5τ8ε]} 106, {116 ἕδςϊ οὗἩ βιισλ ἱπηρογίδῃησο 
5 ἴο ῬΓιβυμηθα ἰῃ ἜΥ̓ΘΓΥ͂ (656, ἀπὰ ἴυΓ ΘΥΘΓΥ͂ 
εἰσὶ ποθ. (ὉτὴρΡ. Ενναϊά, Οεβολ. ἀ. Μοίξεοα 
1" τωεὶ, 2 δἰ. 1. 479: “ΤΊ 686 ΟΥῪ ΠΑΠῚ68 ἴγοτη 
ἃ ΒΟΒΙΥ͂ Δη Ὁ Υ̓́, ΨΉΘη ψγὸ Κηῆον Ποῦ ἴο δ κοη 
τότ ἔγοτῃ τῃοὶγ φἴ660, ἀο ποῖ το ηδίῃ 80 ἀδεὰ απὰ 
8:}Εὃ,,Ὄ ὈὰχΧΓ δηποόιησο δὰ τανῖνο ἴἢ6 πιοδῖ ἱπιροῦ- 
ἴληΐ τα 1008 οἵὨ ἴῃ δησίθηΐ παιϊοη 8 δη ἔπ} 168, 
1κὸ [Π6 μετ αοί]οη8 δηὰ τηουμΐαϊη βίγηϊδ οὗ ἴῃς 
ἐδ ἢ, τ Βἰοἢ, τὶ ρθτνΥ ααεδίϊοηοά, 611 τὉπ6 ιἰδίοσνΥ 
οἵ Ἰοὴσ νι ἰβ θὰ ἀρσθ8."" 

81. Τλε Ῥαϊγίαγολε δοίογο Νοαΐ, ἐδδ ἰδλγεα ΒΌΝ8 
9Γ δ'οαλ, απὦ ἰὰλε (70) ΔΙαξίονια αἀεδοεπΐησ 
“τοῦι ἰλέπα; νοτϑ, 1-93. 

1. ὅοπι Αἄἀαπίο Νοαλ᾽ε Βοηδ8.: σοτβ. 1--4.--- Ὸη 
1δο δἰσίησίπε ἰοσεῖθοσ οἵ ἴΠ6 ὈαΓΘ παπιο8, ὙΠ Ποῦ 
ΔΗΥ͂ ΧΡ  ἀηαιίοη, 866 ῬΓΟ] πιίηατΥ Βθιπασκ. ΤῊΘ 
ὨΔΙΏΕΒ Δ1Ὸ 8]} ἴδίκθῃ ἴγοπι θη, ν᾿ : [Π6 τίσοἢ σοῃ- 
ἱεηΐ οὗ 1ῃ|15 οἀδδϑί ρβηθδίοσυ οἵ ῥγίπιοναὶ ἢ βίου 
4. ἤθτε τοαπορα ἴο {Π6 βῃογίοδῦ ρμοββ: Ὁ]6 ίογπι οἵ 8} 
αὐϑίταοῖ. ΕῸΓ 16 δοπ]θοΐαγαὶ οὔν ΠΟΙ ΟΡῪ οἵ ἴἢ6 
ΒΟΡΟΤΆΙΪ Ὠδηβ (Αἄἀδπη)ΞΞ πιδὴ : ϑῃοίῃ ΞΞ βυϑῖ[ϊ- 
τπῖε; Εποβῇ Ξξ θα, ἴγαι] πδ ; Κρηδῃ ΞΞ ραΐη 
ογ ραϊηζαϊ, οἴς.), 866 νοὶ. 1. Ρ. 121 ἔ, οὗ ἴῃς Διϑεί- 
τοογὰ.---ὴς οτάον οἵ ἴη6 πδιηθ8 οὗ [6 ΤΠΓ66 8008 
οἵ Νοαὶι 18. ὅ.ιθπ, Ηδιη, δπιὶ Φ ἀρ μοί ; 88 δ᾽ να γ8 
πη 6 6518 4180, ἐπουσῃ Ηδ (αδη. ἰχ. 24) νγὰ8 τἶς 
γοπηρεδὶ οὗ [ἢ6 {Πιτθθ, ΟὐπΡ. οὐἵν [πἰτοάποίογυ 
Κευμεγκβ οἡ ἴΠ6 Ῥτορῃοῦ ἢ δηῖεὶ (Δ δείισογά, ματι 
ΧΙ. Ρ. 11), ΘΓ 1Ὁ 8. πηλάθ ὈγΟ ΘΔ ὉΪ6 ἰῃαΐ (8 
οὐίογ, 1Κὸ τῃδἱ οἵ [6 Ὡδῖηθ8 Νοαἢ, Πδηὶοὶ, δηὰ 
δοαὺ (πὶ ἘΖοΚ16}), ἀθρϑῃὴϑ οἢ ΘΌΡΒοΙΪΟ Ῥσί ποθ ]ε8 
(80 6 1ςΖβο, ἄοπιπι. δε αἷς Οεηπε8., 41} δἀϊ!. 
1872, », 

2. ΜΝνοαλι'δβ ϑοπδίο Αδγαλαπι; ἰλε Ταῦδίε οὗ 
ΔίαδΝοηπδ: σνετα. δ-29, --- ΤΊιἷβ δὐδίταος ἔτοτη (ἢς 
Μίοβαϊς [8 0]6 οὗ παϊϊοῃβ ὕδθῃ. χ. [πὲ8 δου ἀροὰ 
118. ἰΆΓΡΟΓ προ αὶ ΟἸΒΠΟσΤΑΡ εἰς δοοοιπΐὶ ἴο 
16 Ὀγεβθηῦ ΠΕΥΤΟῪ 1 ηγ18, ΠΟ Π ὉΥ οὐ της τΠ6 
οΡΘΏΐπς δηὰ ο]οβίηρ ποῖθϑ, δηὰ ρῬαβϑίηρ ΟΥΡΙ [86 
ΤΟΉΔτ Κα οἡ ἴΠ6 Κίηρμάοιῃ οἵ Ν͵τητοὰ δὲ Βαθε], ππὴ 
ἴῃ δργϑϑαιὶὶ οἵ ἴπ Θῃθτηῖοβ ἀπά Ηδπιϊΐθ ἴῃ {Ππαἷγ 
σουη 168 (νογβ, δ, 9-12, 18-20) Ηδτο, ἀραίη, 
[ποτ 18 [ἢλὶ ΔΟΌΓον! αἰ Ὡρ᾽ ἀπ οοιἀθηβίηρ᾽ ῬὈΓΟσΘΒ8 
ἘΠ]ο}} 18 σπαγδοίουβῃς οὗ ἴΠ6 διιῖμποσυ. ΕῸΤ τῃ6 
ΕἸ πο]ορῖς8] δηά ρϑορταρἶςα}] ἱϊιηροτὶ οἵ {116 

᾿ Ορ;. 6].0ὼ Ἧ76}}}ΠἸῆποη. δ. σεπ!δωε εἰ 7απι. 7" πίε, οἴο,. 
Ῥ. 4. σπαγο, ἢ τακποσι ἢν {Π|Ὸ ΚΕΠΟδοσιολὶ Ἐκ πὶ 1ἢ Ὁ 
Μυισίπηίπις οἵ Ογοπίςίεα, τ ἰ5 μοῦ! τοπιαι κεὰ: μὴ Μί. νἱ 
Ξαπείρι ἐΐ σισεί »ροσίοπι ποδὶε »» πδ}ὲαηϊ τες σορίία οἱρρογμη 
μεν; Γκ4 τίσδ. σμ ὀνενοι δυρεανε ἐμὲι αἱ τοδιδοιίπησαπὶ 
Φργα τ “Ἐ͵δ τ. 67 9» ὅπ; --- τ εν εςἐε ερτω . πσάμπιὶ πε ἰφηνέι, 
ἀξναπίων ἱμωἕ, «εα σπὸ γείεγανίων, σμίώ εἰδί υεί ἐπί, πεεοιέων. 

ΒΘΥΘΓΆΪ ΠΔΠΊ6Β, ΘΟΠΠ. ὑπ᾽ ΘΟΤΩΣΩΘΝ ΑΙΥ͂ οἡ (ΣΘ ἢ ἐ518 
ὉΥ τΠ9 οἀϊϊον (νο]. ἱ. Ρ. 171 οὗἩἨ 16 4βἐδείιοεγ), 
δπα [Π6 πιοποσταρἢβ οἢ ἴΠ6 [80]68 οὗ παίϊομδ [ἢ ΓῸ 
οἰϊρά. 

α. Τ)ι6 ψαρλειλὶίεο: γοτα. δ--Ἴ.---- ΤῊ Ὥδτηθ8 οὗ 
[Π6 ἀοεβοοη ἀδηῖβ οὗ Φδρμεῖ}, 14 ἰπ πιὰ θοΓ (7 5008 
δηά 7 ρτδηἀβοηβ), ρθῆ ἴῃ 8εγίθβ. ἰπ Οδη. Χ, οἵ 
ϑίθτηβ δηἦ πα οη8 ἴο Ὀ0 Θπυπιογαϊθ, ῬΟΥΠΔΡ8 
Ὀδοδυδο ὉΠΟΥ͂ τορτγοβοηῦοά {}10 βίσοηροδῦ δῃὰ τηοβῖ 
ἡ 6] -ργοδα Ὀοΐγ (Δα ρ μοι Ξε “Κ οπἰδυμίης, " ὕθῃ. 
ἰχ. 27), κιλγυθὶν Ὀδοδιιβθ [6 ρα88θὰ ίογ ἰἢ6 ἢγβί- 
Ὀοτῃ οἵ Νοδὴ ; ἴου ὅμμοιι, γ͵ὴο 18. ΔἸνναγ8 ρ]δοοὰ 
Ὀοΐογε Φρῃ δίῃ, ἐνθὴ ὙΠ ἢ ΟὨΪΥ [16 ὉΠ Ὸ 86 πδῃιδὰ 
ἴορεῖῃογ, ἰδ ἴο Ὀ6 τοραγ οι 88 βιιοὶι ; 8566 ΘΒ ΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ 
16 ἀδοϊδῖνθ ραδββϑῆμοα, θη, ἰχ. 28, 26 (ἀραϊηϑῖ 
βίασκο, Βεγίῃοδσι, εοἰς.). [ΎὙμ686 ἰοχίβ δῖο ποῖ 
ἀθοϊϑῖνα; δῃὰ ϑῆριωη Ἧὰ8 ὈΟσ ἴῃ {1|ὲ δ0ϑα ΥΑΓ 
οὗ Νοβῇ, ὅδῃ. χὶ. 11, δῃὰ ὑμπογοίοσο ὑνγὸ Υ6ΔΓ8 δὲ 
Ἰεαβῖ αϊογ Φαρῃεῖῃ, θη. ν. 82. --ἶ. α. Μ. Ἐ- ΤῊ 
ΥἹΟΥ͂ ΓΟΟΘΏΠΥ ἀραΐῃ πιαϊηἰδι δὰ τ ἱπροηυ 
δηὰ Ἰοαγηΐηρ ὉΥ . Ο. ΜύΠΙον (26 δοηιδεη, ἐπ 
ἑλτοτα Ῥενλαϊπὶδδ χὰ Ολαπιϊίεη πᾶ ϑαρλείδίθη, 
Οοῖδα 1872), ἐπαὶ {Π|6 50- οα]]ο ἃ ΘΙ 68 81Θ 
ποι ίηρς Ὀυΐ αρΒοιἱ 68 οὐ ᾿πάομουτηδὴβ Ηδην- 
ιϊσοὰ ἰῃ Ιαηρυδρθο, ἰ8 ἱῃ ΔΗΩΥ͂ (886 δὶ ναγίδῃοθ 10} 
1Π6 ΒΙὈ]οαΙ φΟΠΘΘΙΟΩΥ οὗ ἴῃ 8δοῃ8 οἵ Νοδῇ, 
ψΒ ΊΠ ον Βἤθιῃ οὐ Φαρ ἢ ἢ 6 [9 ἤγβί- ῬΟΓΗ.--- Ἴ ἐγ. 
6. ἰρλαίλ. ΤΆΪ5 ἔογπι, γοὐοοϊοά ὈΥ͂ [Π6 Μαβογεῖθδ 
ἱῃ ἴανοιυν οὗ [6 ῬΓΟΌΘΟΪΥ οττοηθοῦϑ (Γοβι ηρ᾽ Οἢ δ 
οἷα ο]εγῖοα] οτοῦ) ΒΘ) ἢ, 88 ποῦ ΟὨ]Ὺ ἔπ ποὶρδς 

οὗ 80 οἱὰ τῦῖϊ Π68868 88 16 ϑερί. δηὰ Ὑαϊρ. ἴον ἴδ 
(5.66 ἴ86 Οτ. Νοῖθ οἢ ψϑῦ. 6), Ὀυχὶ 4180 [Π6 οΟἷσ- 
ὀππιδίδηοθ ὑπαὶ ρ]Δ 81 Ὁ] 6 ΘΠ Ποσταρἷο οχρὶδδ- 
[10η8 ὁδἢ 6 δἀαυςσοὰ ἴον Ηἰρμδμ, Ὀὰΐϊ ποῖ [ΟΣ 
ὈΙΡ ΔΙ ἢ ; σορ. ἴϊι ὨδΔπὶ6 'Ῥιφαταῖν-- Παφλαγόν 
ἴῃ Φοδβορη. Απίΐμ. 1. 6, δῃὰ 1019 ὅρη 'Ῥίσα,α, οη {ἢ 
στουπά οὗ ψ ἢ Κποῦθὶ 188 αἰϊοιηρ θα ἴο Β)ΟὟ 
1 ΕἰἸΡΒαΙ ὑπὸ διιοοσῖοῦ οὗ ἴῃη0 6118 (ἀραϊηδβῖ 
ΜὨΙοἢ ἴΠ6 ΡΔΡὨΪαροπίδη οἰϊ168 ΤΊ θ᾽ δηὰ Τοδαῖβ 
Βοοδατγί, Οεοον. ϑαςτα, Ὁ. 198 86α.}, Ρτοάποθα 
Υ ἴδ6 δηοϊθηΐβ ἰὴ ἀδίθησθ οὗ ὑδθ τοδάϊης ΒΗ, 

οσδῃηοῦ, ἵτοπη {ΠΟΙ 5: 8}} 658 δῃ!ὰ ᾿ηβὶρηἑ ἤσδησα, 
ὍΘ ἴδίκδῃ ἰπΐο δοοσουῃηῦΐ). -- 76τ. 7. 7 αγολιαλαὴ 
(ΠΥ ΡΣ), 8. Ἰαῦοσ ἴογπὶ [ὉῸΓ ΣῚΡ, ὙΠΟ 18 

δι6] ἰῃ ὅοη. (χ. 3) δῃηὰ οἰβονβοσο ἴῃ ἴμ6 Ο. Τ.. 
(αἸ8δο 2 ΟὭγοῃ. ἰχ. 21, χχ. 86), ἰῃ0 αὐ οὗ τηυϊίοπ 
δανίης ἰπ {818 οστη πιο] δὰ ἰηῖο οπα ψογὰ ψἱνἢ 
109 πᾶπ|6 ἰἴ861. “ὙΠ } {}|18 ἀτὸ ἴο Ὅ6 σοτῃραγοὰ 
[86 πιοάδγῃ ατθοκ πατηθ8, οὐαὶ ποὰ ὈΥ {πὸ νϑατὶπρ 
ΔΥΘΥ οὗ ἴΠπ6 ρῥχοροβίτίοῃ εἰς δὰ 186 ἀγίϊο]θ, 83:1.8]1- 
ΠΊΘΠ6 τ [ϑπηοϑ, ϑίθι ἢ] -- (Κοπείδη τ Π0)Ρ0}18, 
Βα 168 τ ΑἸΠοης, ϑἴδηκο τ Κοβ,᾽" εἴς. (Βοτίἢ.). 
--ο(απῖπι, ὮΝ) ΤΩΔΗΥ͂ ὑγαΠΒΟΓΙ ὈΕΙΒ δἰ ΟΪ6Σ 

εἀΐῥοτβ νεῖ ἴο οἴ δηρθ {Π|8 ἱπίο {86 5) οἵ αΕῃ. 

χ. 4, ΔΙΓΒΟυ ἢ ἐνοη {π6γὰ δόρα οἱὰ ΔυΣ μον  εἶθ8 
(ϑατ., δερῖ., Φογοτηρ, θΟμαδί. ἐπ σἐη.) τοδὰ ὩΣ) 17. 

ΤῊ ἀθοϊβοη 18 ἀ  ἤσα], Ὀδσιυ86, οα τ 6 οη6 Ὠδηᾶ, 
Καποῦε] 8 σοίοσοηοο οὗἩ Ὠοάδηΐτῃ ἴο ἴῃ6 Ὠεγάαπὶ ἰ8 
ΨΟΓΌΔΙΥ ἀου τ}; οἡ [86 ΟἴΠΟΥ ἢδπά, ἴπ6 ΕΠοαΐδι8 
(Ξ Κοάδῃϊ πη) ΔΡῬεασ ἴοο υπὶτηρογίδπί 8 μαγὶ οὗ 
[86 Ηδο]]οηΐος τσ ἴο θ6 μὰ οὐ 1:6 βαῖηθ ἵοοπν 
αἰ} 20] 1813 (-Ξ Ε} 818}, ΕΤΌΒΟΔΙἢ 5 (- ΤᾺ ΓΒἢ 18}, 
Δα (ὙΡτΓίδηβ οὐ αγίληβ (ΞΞ Κα [ἰπ). Απὰ γαῖ 

1.6 Ρ]δοῖηρς οὗ Κιτίπι δὰ Ἐοάδιλη τοροῖθοσ, δηὰ 
ἴπὸ σοπϑίἀογαϊίοη ἐμαῖς ἴΠ6 868 ὑγϑδὰθ οὗ ἱῃ6 Βδο- 
ἀΐαμ8 τηΐϊσῖς ἤᾶν Ὀδοοτηθ ΥὙΘΡΥ ἱπιρογίδηΐ [ὉΣ 
Β0.0 ἢ οὐἹθηΐαὶ παιΐοπϑ 88 ἴπ6 Ῥῃμαπὶοΐαη8 ἀπά πὸ 
Ἡδῦτοννβ, ΔΡ ἴο ΒΡΘΔΙς ΤΌΤ [ὉΣ [86 τοδαϊπ 
οὗ οὔγ Ρνοοῖὶς [Ώδῃ ἴογ {110 οτγὶ ζίπαὶ (οοτρ. Βοσίν.). 85: 



8ι Ι. ΟΒΒΟΝΙΟΙ ΕΞ. 

Απὰ {ἶ Ποάδηϊπι ᾿νΟΓΘ ἴο Ρα88 [0ὉΓ {πὸ οτίρίηαὶ 
ἔοττω, ἀπὰ γοῖ {16 ΔρΡΡΙΙσαἰΐοι ἴο ἐμ6 Παγάδηϊ 6 
ὈπίδηδΌΙα, [Π6 Τοΐίοσγοιισο ἴο ᾿οάομα σνουἹὰ ὃὉ6 
ἐπύθγπα! ιν 8.}}} 1688 ργοῦδ}]86 ἰθδὰ ἰμαὶ ἴο {6 
ἘΒΒοαϊΐδη8. 

ὃ. Τὰε Ἡαπιῖϊίεβ ; σοτβ. 8--16. --- ΟΥ̓ {πσ80 δΓδ 
Ὡδιηθὶ 4 κοη8, 24 γστδῃάβοῃβ, δηὰ 2 τ- καταηα- 
ΒΟΏΒ, Ὀεῖης 80 ἀδϑοοπάδηϊδβ ἰῃ 4}. Νίπιγοά, νου. 
10, ἀοο8 ποῦ οουηῦ πλοῦς [ἢ 6 ἀβόοηβ, ἃ8 ἢ 
ΔΡΡΟΑΙΒ ΟὨΪΥ 88 ἃ ἴα 0018 ἱπαϊν!ἀ 8] (Π6τῸ), ποῖ 
85 ἃ ᾿ιοδὰ ΟΓ [ΟΠ ἀΕΓ οὗ ἃ Ρ60ρ]9 (ραἰτίατο ). Η!8 
ἱπίτοαποίίοη, ἐπογοίογο, 15 ἀἰἴογοηῦ ἴσοσα ὑπαὶ οἵ 
δοδα Ῥγου οὐ ῦ παπιθά, ποὺ ὈΥ͂ ν) 5} (866 ν 615. ὅ-9; 

διὰ οοΙΏΡ. ἄεῃ, χ. 2-7), Ὀυΐ ἘΥ͂ “ὐ, 85 ὅκῃ. Χ. 8, 

ὙἘΙΟΝ σόγβο 8 1 ΓΑ] Υ ὑτδηβογὶ θὰ ὈΥ͂ ἴῃ. ΟἾὮτο- 
εἶσι, ΒΥ 186 ἰοτγιηἾά : ““ ἢθ ἢ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΕΓῸ ΟἿ 
86 δδαυῦῖ,᾽ [ῃ6 παῖυτο δηὰ "προτὶ οἵ ΝΠ τοῦ 
ΔΙῸ ὈΓΙΘΩ͂Υ διὰ ῬΙΓΕΙΠΥ ἀχργοββοά, 8ὸ (μὲ ἃ σϑ- 
Ῥοϊἰΐοη οὗὨ [86 Τα ΓΙ ΠΟΙ δἰαιοτηθηΐβ οἵ ΘΟ ποβἰ8 σοη- 
σοΓαηρ πἶπὶ (χ. 9-12) 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ. (ὈΤΩΡ. 
88 ἃ μαΓ]]οὶ ἔτουα ὑπ6 Νον Τοβιδιηθηῦ: ᾿ καὶ παρί- 
δωκιν αὐτόν (ΟΥ ὁ καὶ παραδοὺς αὐςόν), “ἰϊὰ τ ΪΟἢ 
6 δνδηρο ἰϑ8 ἀτθ, νοῦ ἴο σἰατδοίοτίζαε δια 
Ἰϑοασίοῖ.---Ου Ὁ, ΜΈΣ, 11, 86ὲ0 ΟΥἰς4] Νοῖα. 

6. Τὴς δ)εοηιεο8, αι ϊ Ὁ] ΑΥῚῪ [Π6 ποη- ἤοῦτονε: 
ΘΙ. 17--28.---ΟΓἨ {[Π6Πλ ἃΓὰ πδπγχϑὰ ἴῃ 4}}] 28 στη θῃ)- 
ὍΘΙΒ, ΠΔΙΏΘΙΥ (45 ἴῃ ΡΔ4ΓᾺ]16] ρθη. χ. 28 
ἸΏΟΓΟ ΘΧΘΔΟΙΪΥ 5}|00}8), ὅ 8008, ὅ σταῃάβοῃβ, δῃά 16 
ΟὐΟΓ ἀδσβοοπάδηϊϑβ. Τμδαὶ ἴῃ γοσ. 17 086 πετηθ8 
ὕχ, Η], ἀοἴδεν, ΜοΒῃ δος, τ 6 Ῥτορ ΣῪ ἀοποῖθ 
διδηάδβομϑ οὗ β΄ θη ὈΥ̓͂ ΑΤΆΠΙ, Δ΄Ὸ δρροπάορὰ δἱ 
ΟΠ66 [Ὁ {Π|6 ὅ 80η8 οὗ 86 πὴ (80 ἵμπαὶ (ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓ 
ἴο Ὅ6 8 80η8, δῃὰ ἐπ ἴῃ 6 ὨΌΤΩΌΟΣ οὗὨ 8 ΒΟἢΒ 
ψοῦ]ὰ Ὀ6 9, ἀπὰ τμαΐ οὗ διἷβ σταῃάβοῃβ ΟἹ]Ὺ 1), 
͵ἷθ. 8 αἰτουϊηδίδῃσο 50 οἰ 6 ΤΥ οχρ δηθὰ, 88 ἴΠπ6 
δἰ τυ αν σηϑὲ ἴῃ σοῦ, 4 οἵ ΝΟ ΒΒ ΒΟΩ8: {π6 δΌΪΠΟΓ 
Ῥγοϑυσηθα {8μ6 ται ο οἵ [86 4 88 8008 [0 ΑΓΒΠῚ 
ἴο Ὀ6 δ οἰ θη} Κηοντι, δμὰ ἐμογοίοσο ὑπουρῆϊ ἰΐ 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ ἴο ταρόαὺ ἴῃ6 οΟΓὰ8 Ὡ δὲ ")5} ὈΘΙΟΓΕ 

ἔτοσῃ ὅδθῃ. χ. 28. [1,688 ὈΓΟΌΔΡΪΘ 8 {ἢ 6 ΒῸΡ- 
Ῥουϊζίοη ἰμαΐ [06 ψογὰβ ἰῃ αποβεϊοη 7611 οαὐ ὉΥ 
8 Τηΐδίακε οὗ [6 Του δῖ, ΟΥΓ ἰδδὲὶ [ὴ6 ΟΒτομ δῖ, 
ἀεονϊαἰπρ ἴτοπι {π6 Ῥοπίαίθαοί,, σϑα] ]Υ ἑοοῖς {86 
πδίίοηβ ὕζΖ, Η], εἰν, δηὰ Μοβῃθοῆ ἴο Ὀ6 ΒΟ}8, 
ποῖ βταῃ 50η8, οὗ ὅθι (48 Κποῦθοὶ, Κ᾿ δἰξενίαζεῖ, ᾿. 
252). ---- Μογδονογ, δἰ] πηοδί 811 τηϑηυβοτρβ ρίνα [6 
Ἰδὲ πδῖὴβ ἱῃ γδγ. 17 ἭΨ᾽ ; ΟΠΙΥ͂ ἃ ἴεν σοὨίοττω ἴο 

186 τεδάϊηρ ἱπ (εμεβὶα (Ὁ Ὁ), ἴογ ὙἈΙΟΒ 4180 1} 6 

Βορῖ. ἔμετθ ῥγεϑεμὶβ Μοσόχ ΞΞ  ἩΦὉ ; δῃηὰ 8ὸ ταῖρι 

11:6 ΟἸτοηἶδῦ ἤανο τοδὰ ἴῃ {Π|͵ τοχί οὗ ααποδῖβ, [0 18 
8530 ἴῃ ἴδνοιτ οἵ Μδβῆθοὶι Ὀεΐηρ [Π6 οὐ χΊ ΠΑ] ὨΔΠ16, 
ἴμαιὶ Μαβὴ 88 ἃ παίο ] ΠΑΠ)6 ἷἰβ αὉΪῦδ6 ὉΠ ΠΟΥΠ, 
ἍΠ116 ΜΙ οΒἤ ΘΟ ἢ ΟΟΟΌΓΒ 88 [ἢ 6 Π81)6 οὗ ἃ ΘΠ τη ἶτ6 οΥ 
Αγαθὶς ὑγῖδο δ᾽οὴρ στὰ Κοάδσ ἴῃ δ. οχχ. ὅ.--- 

γεν. 22, Εδαϊ, ὈΏνῃ, ἰ8 ο6]16 ἃ 'π ἐμ6 Ῥδγβ]]οὶ 

Ὅςεῃ. χ. 28 ταῖπον ΟΡ], θεν; γεὶ [86 δορί. Β66Π|8 

ἴο αν σοοὰ ὄϑῳ, ἴον 1ἰ βἶνεβ 188 ὩΔΙῺῊΘ 88 Εὐάλ. 

μούνῳ ἀπ6 δἰστΐασ Ὀπὲ σόνοῦδα σαβο οἵ Ηοτηδ) 
(Ξ Ηετηδη) τηάοσ νον. 39.---ΤῊῆς 14 ἀεβοοηάδῃ 
οὔ δαρῃοίῃ, 80 οἵ Ημκδιυ, ἀπά 26 οἵ β'δεπι), διηουπί 
το 70 παίΐοῃμα ἀεσβοοιάφὰ οτη ΝΌΔἢῃ. ΤῊ 8 Πυτη- 
ον ὑμ6 δυΐπον ἱπίοπάοα ἴο ὈὉτίης ουἵ; [οΥ στ ἢ 
διὰ, οΥ Ὀεοΐίογα ἷπι, οἶμον 9εν 8} ΟΧροδίίοσβ 
ταὶρὶιῦ ἤανο αἰδοονογοὰ ἐΠ|6 δυτηο]ϊο πυτθοῦ 70 
ἷπ (ῃ6 Μοκαὶς ἴα}]6 οὗ παϊΐοπβ (ἰΐ τύ, ἴῃ ἰδεΐ, ὈῈ 
φαϊπεσεὰ ἔτγοιη 1ζ ; οοτρ. ἦ. Εὐγαὶ, Οσεδολ. ἀεν δὲδί. 

Δεν. υπὰ ἀδ5 7αϊδολ-λοϊϊοπίδολοη, ϑελτιἐλαηιδ, 
ἷ. Ῥ». 119); δῃὰ {18 πυ . Ὁ οὗ πὸ Πδίοἢ5 οὗ [116 
Βἴοῦθθ, οσςαβι ΟΏΔ]}} Θηϊαγροὰ ἴο 72, Ἀ]αγ8 οὐ! Γ- 
86 8ὴ ἱπιροτίδηϊ γμαγί ἴῃ {π6 Φεον18}} οἶτο]θ οὗ 
Ἰπουρσῦ. 8 'θ8 δἰιονσι ὈΥ 1185 Γγρα με πιεπ οι 
ἴῃ ἴῃ Τα]ιου, ἀπ ὰ 118 ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘ τη πα ἀποϑίὲς 
ΔΤ Πρβ δηὰ {ηὴ0 Ῥβουὰο-(]Ἰοπηοιμῖηθ (Πεοοση. ἰὶ. 
42). Τὸ 18 ὈΘΙ]οΠρ 4180 διιοὶ Ὀἱ Ὀ] 104] ρϑββαριϑ 
848 ΝΌμ. χὶ. 16 αῃμὰ [1,(ΚῸ χ. 1 ΜΓ. ; ἴὉΓ {πὲ 70 
6] ἀ6γβ ἀρροϊηϊοὰ ὈΥ Μοθβεβ ἰη ἢ ὙΠάθγηο88 (ἰ ἢ 
1.6 70 τἸηρ Ὀ 68 οὗ ἴδε Δεν 8 βα μϑασίη ἢ {{||8 
ΤΩ 04.6}), δ ψ͵Ὸὶ}} δ (06 70 ἀΐβοῖρ]68 ομόοβθῃ ὈΥ̓ 
 εβυβ, ΔΡΡοᾶγ ἰο ὍΘ ἀπ ἰο ἃ ΒΥ πὶ 0} 16 Γείεγε 69 
ἴο ἴη9 70 παίϊομβ οὗ {μ6 ρὶοῦο (οοιηρ. Οοὐοῖ, 
Οοπιπιοηίαϊγε δὰ ᾿όυαησὶΐε ὁ ἦλις, 1810, 11. Ρ. 
21). Απά {ποῖ ἰ8 δοί δ} ἃ ἀδοροῦ 8086 ἴῃ εἶ 
γίον, [Πδι [86 ἰοὶα] πυμοῦ οὗ 6 πδίϊοῃβ οὗ [9 
ΘαΓ ἢ 8 τὸ {π6 βδογοὰ ἰὰθ4] πυροῦ 70 (7 ΧΊΊΌ0, ἰδ9 
ΒΌΤΙΔΏΪΥ οομῃρ]οΐο, οἰεναίθα δηὰ τυ] ρ]οὰ Ὁ 
1π6 ρον οὗ ἐδε Ὀινίπο ϑρίγίξ ; σοτῃρ. ΠΩ͂ ΤῪέο 
παίυγαῖδα, ἱ, Ὁ. 716). Απηὰ ΜῈΥ βῃοι]ὰ στὸ ποῖ 
ιᾶνα 85 σοοὰ ἃ σὶρ, πὶ τ} 6 ΤΉΠῈΣ ῬὨΓΑΒΘΟ]ΟΡΥ͂ 
οἵ Ηθῆτον δηίαυ! τ, ἴο 5ρεδῖκ οἵ {π6 70 παιϊοῃβ 
οἵ ἴπὸ ψουῦ]ὰ,᾽" 88 οἵ {π6 4 νἱπάϑ, ἰδ 4 αὐατγίετα οὗ 
Ἰοδύθῃ, ἴῃ 12 εἴρτια οὗ ἴΠ6 Σοάΐδο, ν τουῦ υἱἴεγ- 
πᾷς δἰ ηρ ὈίΓιδ ΟΥ δραϊηϑὺ πδΐασα, ὑπουρἢ 
ΒΌΘΟΝ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ ΙΔΥ͂ ὮᾶνΘ ΠΟ δχϑοΐ βοϊεηίῆς 
Ὀαδι8ῖ ΤΏΘΙΟ ἡὐβθῃ 186 νῷ 6 80 ἐὐρτίδο ίο 
᾿ιοβὶἰαῖθ, ἔγοὶ ἃ ἀορτηδίϊο- ροϊοροίϊο ροϊηΐ οὗ νἱενν, 
ἴο δοκηον)οάρο [πα [Π6 ἐεθα τὰ 70 δὲ ἰπϊοηδοά 
Ὁν 16 δυῖμου ἴο ΔΡΡΙΥ ὕο {86 ἀεοβοοπάδηϊς οὗ 
οὐ. Τῇ ΟὨΪΥ ἰδϊηρ ὑπαὶ σα 6 8βα᾽ὰ ἀρδὶπ δὲ 

ἰδ 186, {π6 ΔΌΒΘΠοΘ οὗ δὴ Ὄχργοββ 1η{ἰπηδίϊοη, δθο ἢ 
48 ας ΠΝ ρῖνοδ δ ἴΠ6 ο]οβα οὗ ἢΐ8 ζΈΠΘΑΙΟΩΥ͂ οἴ 
Φεβυ, ἴῃ 186 ἔα οἵ ἃ τοοδρἰτυ]αϊίοη οὗ 1Π:6 βοναγαῖ 

ὉΡ8 οὗ πυπιῦοΓΒ (1. 17). Ὑοὐ [Π6 γμεάϊρτεθ ὈΥ͂ 
κο (1. 23--38) απ 4180 βιο ἢ 8 τεοαρὶτ]4- 

ἰοῦ, ἐπουρὰ ἰἴ8 ϑγτηῦ.}]1ς οοπδίγυςιίοα ουὐΐ οὗἉ 
77 τ: ἢ ΧῚ] Το ὈΟΓΒ 8 ὯῸ 1688 οογίαὶπ ἴδῃ ἴμδὲ 
οὗ Μαϊϊιον. [1{{ Καὶ] οὐ͵εοοῖϑ ἴο ΟἿΣ νον, ὙΒΙΘᾺ 
8 {πα οἵ δἰπηοβί 811} γθοθηΐ Ὄχροβίίοσβ, [πᾶΐ ἴπα 
ΠΌΤ ΌΟΥ 70 18 ΟὨΪΥ͂ οὈἰαϊηοιὶ ὈΥ͂ πα κίηρ, “ἴῃ 1Πο 
8008 οὗ ϑΠθπη, {})}0 Ῥ}ΟΓΒΟΠΔ] ὨδΙη68 Ατρδϑηδα, 
ΒΒ ΘΙ Δἢ, Ἡδῦοτ, Ῥοϊορ, δπὰ Ζοκίδη ἴο 6 πδῖηδβ οὗἁ 
ΠΑ[ΟΠ 5, ΘΟὨΊΤΑΓΥ ἴο ἴῃ νἱοὺν οὗ αδῃαβῖβ, πῃ ἢ] ἢ 
1μ6 να ΠΔΠ168 ἀσῃμοῖθ ῬοΥβοηβ, [Π6 δησοϑίογα οἵ 
[8 παίΐοπβ ἀοβοοπάϊηρ ἴτοτη σερεν Γπγουρ} ῬεΙος; 
απὰ Ζοκίαη,᾽" 1818 τοίαἴεβ ποϊῃηρ. ΕῸΣ [06 πιτ- 
ΘΓ 70 8 οὐἰαίπαὰ ἐῃπτουμπουΐ, απ ποῖ ΤΠΟΓΘΙῪ ἱπ 
16 6486 οὗ Ατρακβῃδά, οἵς., ὈΥ {116 δ αἰτίου οἵ 4}} 
πδιης8, ἔμοβα οὗ [6 Ραϊχί τ ἢ 8, ὙΠῸ ΟἾΪΥ ὈΘΟΘΤΩΘ 
ῃδίϊοῃβ ἴῃ {ποῖγ ΒΟΏΒ, 88 Ψ61} 88 ἴμποβα 80η8 ὑδεϊη- 
86 ῖνοϑ, δηὰ {μοὶ ἀοβοοηάδηΐθ, [ἢ οὐδοῦ ψογάβ, ἰξ 
'β ατπΐ6 ΤΟΘΒΟΠ 8016, απ Θοττεβροι 8 δ τον στἢ 
[116 βρί τς δῃὰ τπεϊμοιὶ οὗὨ {πὸ σοῃθδ]ορί χης δἰ μηο- 
ΠΤΆΡΩΥ οἵ ἴπ6 Ηεῦγονβ, ἕο τεραγὰ 8}} ΒΙΡΉΘΓ εσ 
Ἰονναῦ τη ΘΠ] ΌὉΓΒ οὗ οἱὰ ῥϑάϊρτοαβ 88 ἐπ γαεῖο 
δηυἱναϊοης ἔδοΐοιβ δὰ σϑργοβεπίδνοβ οὗ ἀοδμἱϊο 
60 -ογάϊπαϊθ σαοθϑβ ἰῇ {6 δβιι βοχιθηΐ 1} 5ΟΤΥ, 
Τπουρἢ 0}}18 Ὑἱον ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἐπ σοπογείο τη ρτΆς ς- 
δὉ]6. ΟὐμρΡ., πιοτεονοσ, ἴθ δυδῃρε] 168) - ΕΠ 166] 
ῬΥΪΏΟΙΡΙ 68 ὑπάοσ οἢ. Ἰχ, 

8 11. Τλε Ῥαϊτίατελδ ἥγοτι ϑἧλδτα ἰο Αὐτγαλατν, 
απὰ ἰδ Τοοδοεπἰαπία ὁ) (δε ἰαΐίον ἰλτουηὴ 
]ελπιαοὶ, Κειωταΐ, Ἑάοηι (70 δίεπιδ ἐπ αἰϊ): 
γοΓ8., 24-42.Ψ 

1. ἔγοηι ϑῆδηι ἰο Αὐνταλατα: νοτα. 24-27.--- ΤῊ9 
10 τῃριηρετδ οἵ {π|8 Ἰἴπθ δσθ Ἔχδ οι  οοἰποίάοπὶ 
μή ἀδεῃ. χὶ. 10-82, τπουρὰ παῖ [δ6 οταϊδαίου σἔ 



ΟΗΑΡ. 1. 26-37. 8ὃ 

8}} .εἰδιοτίο δ] ἀεῖα 8, Απὰ ἴδ ΟἸγτγοηΐβὺ ἔο!]ονν8 
ἴδε ρεοηθαϊοσίοαὶ δοιουηΐ οἵ ἴῃς Μαβογοῖίο ἰοχῦ, 
ἢ 10 ἢ ΤΟρΡγεβοηΐβ ἃ Ὀγαῦδπὶ ἢ πη86} 7 688. 1116 ἔθη 
οὗ ἰδ Ἰΐῃς, ποῖ {μα΄ οὗ ἐπα δερῖ., ν  ]σἢ ἱμβογίβ ἃ 
Κομδῃ (Καιναν) Ὀείνοοη ἃ 8. δηὰ ϑΒο]δῇ, 
ἔμ9 (Ο]]οσ ησ ἃ ται οη ἐμαὶ τοραγάοα ἼόΓΑ}), 
πο δῖ μογ οὗ ΑὈτγαδιπ, 88 189 Ἰθηΐῃ ἔγοπι ἢ 61. 
Βεγίμεδα (ἴπ 1Π6 δῃηι8] γτοροτί οἵ {6 ““ Πουΐδοϊιο 
Μογχθπ]. Οδβο  ]βομαῖϊ," 1845--46) ἢ 68 αἰϊοιηριοα 
ὧο τρᾶκο ἰΐ ργοῦυδῦ]ο ἰμδὺ (8 ὑσδα το 8 {116 

οἰάεν, δὰ πδὺ ὑμὸ πᾶπὶθ 1). βίοοά οὐ ί μ6}}γ ἴῃ 

186 ἰεχὲ οὗ (ἐποβίϑ. ---Ἶ ον. 27, ΑὌτασα, ῥα 808 
ἴον [᾽6 ΒΆΚὸ οὗ Ὀγενὶ ιν, δηὰ ἴο ἀνοϊά 411 ποϑά]δββ 
δοσσ  ]δίοη οὗ πδσηεβ, δἰξοσγινδυ ἀβ ({τῸπὶ ὕθῃ. 
ΧΥΙ. δ) ΑὈτΔΏδτ, ἰὴ Μ Ὠΐϊσὴ ὑπ6 δυΐποῦ, ἱπῃ 1.18 
Ὀγίεῖ ἸϑΏΠ6Γ, ποίΐοθ8 ἴπ6 οἰδηρσα οὗ πᾶπιὸ, ἰδ 
ΔΙ͂οΠα ὨϑΠη64} 85 ἃ 80η οὗ γαῖ, ΝάθοΥ ἀπ Ἡδγδῃ 
δηὰ {πεῖν ροβίθγ  Ὀοϊηρ οτμ 64, 

2. Αὐταλαπι᾿ δϑον απα ἰδεῖν Πεδοοπααπίδ.: ν6ΤΆ. 
28--94.---ΤΊΙΟν (4}}, 11κ6 1Π086 οὗ ΝοΔἢ διὰ Τοσα],, 
Ἰηΐο ἴῃγοο βίοοκβ ΟΥὐἠἨ Ὀγάποῆοβ ὑπᾶοσ βῃτϊηδοϊ, 
Βεϊαγαῃ, ἀπὰ ἴβαδδε. ΤΤθα ΟἸτοηΐβῦ Ρ]8ο 65 π6 
[οΥΤΔΟΓ ζτοι 8 ἄγβὶ, Ὀδοδιδα, 116 16 μοηθαὶορϑίβ 
ἧπ ἴδ6 ῥγίσμοναὶ ἰἰνΐοτν, 6 τυῦῖϑῃθα ἢγβί ἴο δηυ- 
τηθγαΐθ ἴΠ6 τοπιοῖα βίοοκβ, δὰ ὑπ ἴο ἰαῖζα ἀρ 
ἴμε Ρθορὶς οἵ ἀοά. Τῇ βαπὶ6 ὑγοσεββ ἔἴτοτη Ψ1- 
οὔξ ἴο ΜΔ ΠῈη ρῥ]δοοά {π6 μΘηΘΔΙΟΩΥ͂ οὗ {πὸ 
δαρβοίὶϊεβ δμὰ διλῦδθβ Ὀοίοτ {πὸ ϑ'}ιϑῃἰΐεδ, 
διὰ ἀοἰογπμ68, {γί ον, ὑῃαὶ οὗ 8β686᾽8 ροβίθγ ΕΥ̓ 
ἴδε Ἑάοτηϊΐα ὈτΆΏΟἢ 18 πγϑῦ ἰγοαϊοα, απὰ ὑπθη 186 
Ἰτδοὶ ἴδ. 

α. 7εἰπιαεὶ απὰ διὰ Τισεῖτο ΒΌΠΑ.: γοτϑ. 29--3].--- 
ΤὮς ἵπεῖνα πϑΠιο8 6 ΘΧΘΟΌΪΥ νυ {86 Ἰἰαὶ ἴῃ 
ἄεῃ. χχν 1.-16, ἸῺ τεβρθοῖ [0 [6 ΟΥΔΘΥΙ 88 

Ὧ|ὶ} δ ἴῃ ποτά8. Απὰ {Π6 ἱπίγοἀποίοτΥ πος 

ΓΑΊΗΙ, γεν. 29, 186 ῥγϑάϊοαίο "Ἴ23,, “11:8 ἤτϑύ- 

Ὀοτα " Ὀείογο 15}}π|86] (ςοπρ. θη. χχν, 18), δπὰ 
{με οἰοαίηρ ἔοττηα, “ΤΠ 686 ἀγα [6 8018 οὗ ]8ἢ- 
1η86] " (νοῦ. 831: σοῃρ. θη. χχν. 16), Βῆ0ο ΠΟῪ 
ΟἸΟΒΟΙΥ ὑ86 δυῖ ΠΟ Γ αΓ68 ἰο ὑΠ6 Μοβαΐο τϑοογή. 
ΤῊδ ἀσβισπαῦρφη οἵ ϑῃτηδοὶ 85 [πο “" ἤγϑι- θογῃ "᾿ 
8 ΟΪῪ ἴο Ὀ6 οχρίδἰηθα ὈΥ {Π|18 ζα 1 {Π|{π| Δ ἤΘΤΘ 66 
ἴο {ΠπῸ οτρίπαὶ, μοῦ ὈΥ̓ πὸ νυῖ8}} οἵ {π0 δΌΪΓΠΟΙ ἴο 
05 ΌΓΥ͂ μἰβ ῥ]δοίησ ἴπ6 δ πλΔ6] 1068 Ὀδίοτα [116 
ἀοξοοηάἀαπίβ οἵ ἴβσαοὶ (48 Βουτ]ιθαὰ 86 6ΠῚ8 ἴο 
τ ῖη Κ) ; ἴον [δ ͵ 8 Ροβί [10) ποοάθα πὸ 7.801 Πα 0 Ώ, 

υὑ86 ἰδ ΠΟΟΟΒΒΑΤΙΪΥ [Ὁ]] ον δὰ ἴγοπὶ [6 (61168- 
Ἰορψῖςαὶ τηϑῖδοιὶ οὗ οἷἱζ δΌΓΠΟΣ (866 οἡ. ΨΟΥΙ. 28). 
{ ΟἿΓ δυΐῃογ᾽ 8 γΟΓΒΙΟΠ οὗἩ γεογ. 29, ““{1|6 ἢτβῖ- 
Γ ᾿᾿ 16 τλ846 ἴο τοῖος ἰο Νοθαϊοί, απὰ ηοΐ ἰο 
ΣΕ. 8ἃ5 δῦονγο. ΤῊΪ8 βθθῃ)8 ἴο ὃ6 σογτδοῖ. --- 

ὃ. Τ᾿ λε εδοοπαπίδ οΥ Κείωταΐ, : νοτϑ. 82, 838. --- 
ΤΠ6 δἷὶχ 80η8 δηἀ βϑνθὴ βτϑηΒο0}8 οὗ ΑΡταπ απ ὉΥ͂ 
Κείμγα! ἀσα ποῦ ρσίνθῃ ΕἰςΈΓ}}}] Ὁ 48 ἴῃ ὅδη. ΧχΥύ. 
1-4. Οὐ ἴ}ι6 ΘοΠΙΓΑΓΥ, ἴμ6 ΟἸὨ το; ἶδὶ Πδ5 Ἰοῖν ουΐ 
το ρτοαῖ- τη ἀβοηβ ἔπογα παηγοά--- ΑΒϑ ἢ υτΐπι, 
Ι1αἰυδηΐπι, πὰ 1,ουΠηπιῖτη, ἀοδοοη δηΐβ οὗ Ποάδη 
--- Ποῖ Ποῖ ἐη θη ἘΠ] ΟΠ }]}Υ, οα δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 Ρ] γα] 
ἴοττη οὗ ἐδ Πδῖηθ8, ΟΥἩὨ Όθσδυπθ Ποὺ ἀϊὰ ποὶ πὰ 
δοίη ἐπ ἷ8 ΘΟΡΥ οὗ Οδμποδβῖβ, πιιδὺ γαῖ ὑη- 
ἀοίϑεταϊποά. Τηαὶ Μοάδη δπὰ Μίάἀΐδη, νεσ. 82, 
26 ΟἿΪΥ ἀἰδεγεης Ῥσοπιυηοίιϊουβ οἵ [6 ΒΔ Πι6 
ΠῚ (ΠΟΤ. ας. ΧΧχυΐ!. 28, 86), {Π8 ΠΌΠΟΙ ΡΕΓ οὗ 
186 δοῃβ οὗ Κοϊαγδῃ ψγὰ8 ΟΥΙΡΊΠΑΙῪ δῃαὰ ῬτΟΡΕΙΥ͂ 
ἔνο, δηὰ ἔα ἰοΐαϊ πὰ θοῦ οὐ ΠΟ ἀοβοοπαληΐβ 
οἷν ὑπεῖνθ, 5. δὲ ΠΕ ΉΠΕΥ οοηῃθοΐαγο οὗ Βε6γ- 
“ποαὰ, ὙΆΣ6 Ρυδῃΐηρς ἴοο ἔν [86 ἜΠΕΑ ΟῸΓ ἴο 
Βηὰ οεγία ἢ βυπ 0116 ΠΌΙ. ὉΘΓΒ ΘΥ̓ΕΓΥΝ ΠΘΓΟ. 

ς. Τλε Τιῦσο δοηδ οΥ 71δαας, δβαι, απὰ Ζ1δναεὶ, 
απά ἐλε δεϑβοοπααπίδ οΓ᾽ {λ6 ζογπιεν : νοῖβ. 84- 42. 
--«( πα Αὐταλαπι δεσαέ 7βαας. ΤῊϊ8 ἡοίΐοο, Ἰομ]- 
ἰὴ Ὀδοῖκ ἴο {86 βίαϊοτηθηῦ ἰἱῃ ψνὰγ. 28, ΔΡρΘαΓΒ 
οὐοαδίοηθα ὮὉΥ θη. χχν, 19, ὙΠΘΤΟ [86 ΒΆΠῚΘ 

ΜΟΓδ (Ο]Υ Ὑ1 0} δῖα ἴοσ Ἴθι») ΟΟΟΌΓ :Π1Π16- 

ἀἰδίεὶν αὐἴεσ {π6 δηυτηθγαϊίοη οὔ [06 βοῃδ οἵ 
Κοίυσαἢ. ΤῊ]8 τοίογοιιςθ ἴο Α ὈγΆ δῖ 85 ποῖ ἴῃ 
186} ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ΠΟΙ; θϊ0 ΘΟΙΏΡ. αἷδοὸ {86 τοίοσ- 
ΘΩ66 ἴο ὅ ι6πὶ δΌΟνΘ ἴῃ γ γ. 24.--- ὕεγ. 256. ἘδβδῸ 5 
ΒΟΏ8, ΘηθΙηογαίθαὰ οχϑοῖ]Υ αἰζοσ θη, χχχνὶ. 4, ὅ 
((πουσὶὶ σἰϊπουῦ δὴ {ποῖ} τηοΐμοσα, [86 
ἴῃγοθ νγ68 οἵ ἔβα), 88 ἴῃ ζϑῃθτα] ὑμ6 δυΐῃοῦ 
ΒΟ ΟΘἰΟΓΟ ΓΕΡΟΓΙΒ ΨΘΓῪ ΟἸΟΒοΙγ ἔγοπι αδη. χχχνὶ,, 
[Ο]ονν πρ ]Οἢ 4180 ἣθ Δμπόχοα [ἢ ΚΒοΙ ΓΙ [68 ΟΥ 
δὐοτίρίηδβ οὗ Ι  τηρα ἴο ὑπ 6 ὑτορὲν νἀ οτη 68, πα 
ἰγθαῖβ Ὀοΐῃ 88 Ὀδὶοησίπο ἴὸ ο"6 δῃὰ [6 88Π|0 
[τ ΠΥ οὗ παίΐοηϑ. -- ον. 86, »ϑοπδ οΓ Εἰ έρλας. 
ΤΏ οΒ6, ἤνθ ἱῃ ΠΌΠΌΟΓ, Δ͵Ὸ ρίνθη ΟΧΠΟΙΥ 88 ἰηῃ 
ὅξεμῃ. χχχνὶ. 11 ; ἴοσ {Π|6ὲ ὕδῖηθ οἵ {π6 ἰηἶγα, ΖΕΡΉΙ, 
ἷβ ΟἿΪΥ ἃ Ὀγ-ἕοτιη οὗ Ζερίιο, 88 ἴῃ νϑγ. 40 8 
ΘΉΘΡΕΩΙ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ μΐαοα οὗ {16 δεν μὴν εη. 
Χχχυΐ. 28 ; οορ. ὑπ 6 ΟΥε, Ἀδιηατὶ. Βαὶ ἱ{ ἐπα 
ὨΔ)68 ΤΊ ΠΔ} ἃπὰ ΑἸΩδ] εἰς αἵ διηθτοά, δρ- 
ῬΆΓΘΠΓΙΥ 88 80η8 οἱ ΕἸΣρΡΠ42Ζ, {18 18 μι ΟΌΔΌΪΝ 8 
Ια, ὈτοΘΥ]] οα΄ ηοα ἴο παῖ ἰῃ γ6Γ8. ἐ δῃὰ 17 ; 
18 ΔΓ ΠῸΓ ῬΓΟΒΌΤΩηοΘ ἰὉ β0 ΠΟΙ Υ Κα ἴα ὨΪΐδ 
το ογ8, {μΠ4ὺ ΤΙ Δ ἢ, ΑΥλδ] 6 κ᾿ 8 πού ὸσ, τν88 ποῖ 
ἃ Β0η, Ὀυΐ τοῖο ἃ σοπουδίηα οὗ ΕἸ ΡΠ αΖ (Δ οὗ ΒΓ 
νἱΐο Ὀοπίά65 Αἀδῇ, {Π6 τηοῖποῦ οἵ ἴπηδο ἥνγα 8018 
ἤγπς ἠδπηγ64) ; οοῃῃ. θη. χχχυὶ. 12. 80 ὃἢδνθ 6 
βορῖ. (ἴῃ {π6 οοα, ΑἸ6χΧ.} απὰ Ὡιτηθγουβ οἷ ΘΓ 
78} ἀπ ΟἸγβίίδη Ἔχροβιίοτβ βοϊγθὰ [ἢ αἰἢ- 
σαν, δηὰ οὗ {6 τηοάθγηβ, 7. Η. Μιοδδ6]18, 
δίανίο, Καὶ], εἴα. ; τ οσθαϑ Βοιΐδε λα, μανιης Γο- 
βαγὰ ἴο νογβ. 89 δῃὰ δ], Ὑ ποτα δοίι ΠΥ ἃ βοραγαῖθ 
ϑἴοτη δη Π6ἢ ἃ βἰθιη- ργίποθ ΤΊ ΠΔῺ δγὺ σουηΐοα, 
ῬΓΘίδυβ ἴο αβϑιτηθ {Πὰῖ “16 ΟΠ το ἶϑ(, ἰηὐογργοϊν 
ἴῃ ροῃθδ]ορίοαὶ Ἰαηρτιασο, απὰ μογοοίνίηρ ἴῃ {Π6 
ΠΏΣ Παπ]68. {πὸ δίθιῃ- οὶ ἰϊο8 ἰπαὺ 116 δὲ (Π6ΙΓ 
τροῖ, [68 δχρἰαἰηοιὶ 116 βἰαϊοτηθηΐβ οὗ ἀομηθβὶβ 
ΘΟΠΟΘΓΩΐΠρ ΤΙΏΠΔἢ, 80 ἴπαῦ ὈΥ̓͂ ὑπ6πὶ ὕΠ6 σοη- 
ποοίΐοῃ οἵ ἔνο βδίοπηβ ΤΊ πδἢ δὰ Ατηδ εὶς τ ἢ 
186 ΟἴΟΙ βίδιηβ οἵ ΕἸ1Ρ]1αΖ 8161} θὲ ἱπαϊοδῖοα, δὰ 
ΠΟΥ͂ ΔΓ6 δΟσου ΣῪ οουπίεα ἴῃ ὑῃ6 881ὴ6 1ΪΠ6 
στὴ [Π686 86:5 88 80η8 οἵ ΕἸ Ρ}.84Ζ." ΤῊ8 
ΔΒΒΙΠΙΡ ΪΟἢ ΒΘΘΙΏΒ ἴο 0.8 ἴοο γ᾿ βοΐαὶ, Δ ΔΒΟΤΊ 68 
ἴο 186 ΟἸιγοπίβῦ ἃ ἰριθν ἀορτεα οἵ Ῥο]ὰ ἱπάερεη- 
ἄδηοθ δηὰ ΓΙ] Π655 ἴῃ ἢ}18 ΟΡΟΓΑΌΟΠ8 ἴδῃ 18 
δ τη ἰβ51 016 οὐ σομϑίδίοην νἱἢ ἢΐ8 ον ἀδηΐ ΡῬΙΘΟΥ͂ 
δηαὰ σοηβοϊθη τ] ουϑη 688 ἰῃ τροογάϊησ ἴῃ6 ἰδοῖβ οὗ 
Ρτγίπιοναὶ Ὠϊβίοσυ {μαὺ  σα ᾿απαάρα ἀονῃ ἴο ἩΪπι. 
-π νον. 837. δυηδ οΓ εἰὐειυεῖ. Τίιθ86. δῖθὸ οηΐεγοα 
ἴουτ ἰῇ ΠΌΘΟΣ, ΟΧΘΟΙΥ 85 ἰῃ θη. χχχνὶ, 18. 
Το ἀγα (π8 ἴπ 4}} 10 ρταῃάβομβ (6 80η8 οἵ 
ΕἸΡ ΑΖ δηὰὲ 4 οἵ θυ) ΨἼῸ 816 αϑϑίρτιδὰ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
δυΐπον ἴο ἔδβαυ, ἀπὰ ν]ιο, ψἹΓ [Π6 ΤὮγος 8008 οὗ 
Φουβη, Ψα]4πι, ἀαπὰ Κοταὴ (βοῃ5 οὗ ΟἸο} 4 Π18}})}, 
ἴοστῃ ἴΠ6 18 ΓΔπιϊ γ᾽ οὐ βίαπι οἰἰοἴβ (φύλαρχοι, ϑερῖ. 
6οη. χχχνὶ. 15) οἵ {16 Ἑὰἀοπιὶίοβ. Αρεϊηβῦ Βεῖ- 
ἴδποαι, το πουϊὰ ἤθγα τῆλ ουὐ 8 12 ἴτοτη [ἢ 
18 δτῃ 108, ὈΥ͂ στοὰ ποὶηρ ΑἸΊ6]6Κ, νετ. 86, ἴο 8 
ΒΟΟΟΠΑΑΣΥ͂ ρῥΐδοο, οοπρ. Καὶ], Ρ. 86: “ΝΕΙΒΟΣ 
ΘΟ το 6168 ΠΟΥ σπρδὶβ Κπον8 12 (γἰρο8 οὗ ΕΒάοπι, 
Ὀαῦ Ὀοῦμ ὈοΟΐ8. ρίνα 18 ρταπάβοῃβ (γαῖμος ἀθ- 
βοθῃἀδηΐβ) οὔ δα ; δῃὰ {686 18 ρτδῃίδβοιβ 
816, ὈΥ͂ 16 τορογὶ οἵ Οεπεϑδβῖβ, {9 18 ῬΆΥ Δτο5 
οἵ Εβοπὶ πο ἀργὸ αἰϊδιταϊοὰ δπηοὴρ ὑπ 8 
ἶνοϑ οἵ ἔβα, δὸ ἐμαὶ {μ6 18 (81}}}168 ΠΑ Ὀ6 
τοἀυσοά ἴο 8 βἴθτηΒβε. Απὰ ἱἰπ (θηθϑὶβ, Ατηλ]οῖ ἐδ 

1 ποῖ ρῥἰδοθά ἰῃ δ ἰοοβοσ οοππθοϊΐζοι 10} {μ6 το- 



δὺ 

τιλὶ ἰρσ ἘΠῚ 068, θὰ οὐ ἴδ ΟΠ ΊΓΑΓΥ, 18 ποῖ ΟἾΪΥ, 
νοῦ, 12, ὁοητοι Μ ἢ {Π|0 5018 ΟἹ Αἀ8]}}, μοΓ 08 
Ὀδσηῖιϑε ΤΊ] 4}} 5ζοοι ἴο Αἰἰα}}, {16 νἴἶς οὗ ἔδβδιι, 
ἐπ {116 851}}16 ΓΟΪΑ 110) 8 Ηαρητ ἴο ὅταν, Ὀν 4180 
1) νοῖ. 16 5 γοοκομοιὶ ἴο τὸ ἀπ 68 οὗ 186 5008 οἵ 
ΕἸΠῚΡ].12. 15 οθ515 οουηδ ηοΐ δ, Ὀυῖ 6 εἴδπηϑ 
οὗ Ερμα ; δὶ ΟἸγο 108 χ88 ποῖ ΠΥ οἴαοοά τη 
ππηιῦον 132, 45 Βυγιθ θαι ἔαγῦ ΟΥ αβϑογῖβ, Ὀὰϊ ἴἢ6 
18 80η5 αἱ μταη το8 οἵ ἔβα, Ψ]}Ὸ ὈΘΟΔΙῚΘ 
ΑΝ ΓΟ 8, ἀτὸ ΠΥ επτιτοὰ, δηθὰ ΟὨ]Υ͂ ἐδιεὶγ 

ὦ 5ιρηδίϊοι 88. Ἰϑ 5)2 θΝ Ἰες ουὖῦ, Ὀθοδυδα 

ΠΙᾺ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ὉΓ ἔπ σοηθα!οσγ οἵ {π6 ἀσδοοηἀδηΐβ 
οὗ ἔπει, ΄-πνο 8. 88-42, ΤΊια 7 808 οὗ ϑι 1 δηὰ 
ὑΠῸΓ ἀἰοβοθ 8, οὐ ὅ]6 (πιϊηρίοιὶ δῖ ποθ ἔδβαι δ 
ἱηναϑίον απ Ἰιἶ8. ἀδβοσηάδη!8) δδοϊ το οὐ Ἡογίϊθ 
δυυγισίποθ. οὗ [ἀππηεδὰ ποοουϊίης ἴο {Π|61Γ {τὶ Ὀ6 9. 
Ὑμέδε ἀὐογίσί πὸ οὐ 16 πιοιϊυίαϊη8 οὗ Ἑάοηι, 
τπουσὶν ποῦ οἱ Αὐζᾶδατηὶς ἀδβοθηῖ, γοῖ, ἔγοτη ὉΠ} 6} 
διδ}]ν ἰογηχθὶ σομπεύῖίοι διὰ ἰμ ογσΊ ηρ 
υὐἱτιν [6 ἰοβοο μη 8 οἵ Εἶππι, 816 80 γθοκοηῃρὰ 88 
1{ ΠΟΥ ὈΘΙοη μοι ἤο ἴΠπ6 Εἰ] οταἰΐα [δι γ οὗἩ παϊίομβ. 
Απὰ {118 ὁσο!8 ποῦ ΟἿΪΥ ἰθγθ ἰῃ ΟἾ ΤΟΙ 68, 

᾿ΒεΓΟ {ΠΟΥ γα ἸιἸγοποθά 85 νυ ΐ» 323, Ὀυΐ 4180 

ἰπ ἄθη. χχχ. 230-80, ὙΠΟΓΟ ΤΠΟΥ δΓὰ 04]16 νἹῇ, 

“ἀν ]οτα ἴῃ σαᾶνεβ, Τγοσ᾽ οὐ γίθϑ. ΟὈΤΏΡ. 8]80 οἢ 
)ε86 Ηοτγτε8, οἷ ἜΧρ. οἵ 1:6 Ὀοοκ οὗ Ζοῦ, νοὶ]. 
χ. οὔπω Δίδοίιο. ἡ. 288. -- 16 ἤδιη68 οὗὨ {116 βονθῆ 
ΒΟΠ8 ») ϑοῖγ, (}αῦ ἴ8, [6 8ανδ ϑείτιϊο οὨϊοίβ, αστοοὸ 
ΘΧΔΟΙ͂ΙΥ 11} (Σδι6518 ; δηὰ ἡ Κον θα {Πεὶγ ἀδϑιθι- 
ἀδηΐβ, ἴῃ ΒῸΠῚ ΘΓ 18 πι6} δὰ 1 ᾿γοηδῃ, ΤΊ Δ}, 
γον, 89, Οἱ ΟΙΟ]  θαπλιἢ, ἃ δβοοοηιδ ϑε  γἴ688 
Ὥδιηθι ἴῃ δῃ. Χχχνὶ. 25, Ἰὴ8 Ὀδθη Ρβαββθὰ οΥ̓ῸΓ 
ὉΥ [6 (ιγοιἶβῦ, δεσογ  ΐης ἴο ἢ18 ννοηΐ ἰῃ ΖΘΠΟ1Ὰ] 
ἴο ΤΟΟΚΟΙ ΟΠΪΥ πηα]6 ΠΗ ὉΒΓΒ 1) ἢ 18 χο ΘΑ] ορὶ Δ] 
115818. Οἱ [6 εἰδν]α [] 005 οὗἁὨ δΒο1η6 [ὉΓΠ}8 ἔγοι ἢ 
ἰοχὶ οὗ (ὐεποβῖμ, 88 Ἡοιπδη, νοῦ. 39, [Ὁ Ηοιηδγ : 
ΑἸ)Ά:, ν γ. 40, ἴοσ ΑἸνται, οἷς., 866 Οτἱῖ, Νοῖα. -- 
Τῆς ἰοία] 8Π|65 οὨιπιοριϊοα ἔγοῃ ΑΓΔ δ πὶ 
διλουηῦ ἴο αὐοιῦ 70, ΘΠ εΓ Ππ6 ὕνο ΤΊ] ΠΔῊ8, 
16 τλοῖδον οἵ Απιαϊοϊκ, νοσ. 86, δηὰ Π6 βἰβίοσς οὗ 
Τ,οἴδη, νοῦ. 839, οὐ ἠ6 Εαοιηῖϊῖα δηὰ ἴη6 ϑεὶγὶῖθ 
Τὴ ὕ6 ἱποϊυ δ, ἰὼ πο οα86 Π6ΓΘ. ΤῸ 
ΘΧΔΟΌΪγ 70, οὐ υοϊἢ ΟΥ οπθ οὗἩ (ἤδη ὃ6 Θοχοϊαἀοὰ 
ἔτομι ἴΠ 6 ΠΌΤ ὈΟΤ, πὰ 8ὸ ἔθη Ὀ6 ΟὨΪΥ δον 69. ΒοΓ- 
τα (ν οπ) Ὺὺπηρ]  δύβϑοη, ἰη Βιιϑθη᾽ 5 Βιδεοίισ., 
[011ον8), σοπηλης 10 Ὅ86 [ΟΥΠΠΘΓ ψΑΥ, ἢπάβ 12 
ἀοβοοημἀδηῖ8 οὗ ἔἔϑαι, 18 οἵ Καοίιγαῃ, 2 οἵ 8886, 
16 οἵ ἔβλυ, δηὰ 27 οἵ ϑ6ῖγ, δινιὰ 80 οδίβμιηϑ {16 
ΠΌΡΟΣ 70 ; αὶ], ἴῃ [Ὧ6 Ἰαῖθεῦ τ δΥ, Γοζαγὰβ [ῃ6 
Βοίγιῖα ΤΙΠπιμΔἢ 85 ΟὨΪΥ τηθηἰοηθὰ ὈΥ̓͂ 186 ὍΑΥ͂, 
δηὰ {Πογοίοτο ἐχοϊιά θα, δηα σοηΒεα ΘΗ ΕΠΥ͂ ΓΘΟΚΟΙ5 
ΟὨΪΥ 26 (ἰοϑοοηιἰδηῖβ οὗ δ ῖσ, δηὰ ἢ αἷἱ, ΟὨΪΥῪ 69 
ἀοϑοοη 5 οὗ Αὔταθδμ. ΤΠοῦρ ἴΠ6 Ἰαΐίον. Ὀ6 
τίσις ἴῃ ἸΏΔΩΥ οἵὗἁ 118 οὐ ὐθοϊίοῃβ ἰο Βεγίδεδυ 8 
τηοιὶθ οἵ τοοϊκοηίηρ (ἔοῦ ἰηπίδησο, ἰϊ8 ὀχοϊ υβίοη οὗὨ 
]8]1π46}, δινὰ ἱποϊυδβίοι οὗ ἔδβαιι 8η4 18Γγ86]), γοῖ 
.6 σογ ΔΙ ΗἾῪ βοθβ ἴοο (ἌΓ ἡ] 6 ἢ6 ὉΥΓΟΤΙΥ ἀἰθ ἢ 168 
1π6 ἀδείμη οὗ ἴπς ΟἸγοη ἰδὲ ἴο (ὉἸ]ΟΥ ὉΡ ἢ18 1181 οἵ 
70 ἀφβοοηάαηίδ οὗ Νοδὴ ἱἢ [6 ϑᾶτὴ6 ΠΌΤΩΟΓ οὗ 
ὑποϑο οἵ ΑὈγαμδ. Τ|ι8δ ἀοϑίχη, ὑοῦ ποῖ 
οαυτίοὰ οὐὖὐ νἱζ τπϑὶοηγδίϊσαὶ οχδοΐηθθϑθ, διὰ 
1Πογεαίογο ποῖ ΘΧΡΓ 53}Υ ὨΘηΓἰοηθἃ ἤΘΓΟ (Δ ΠΥ ΤΠΟΤΘ 
ἴδῃ ἰὴ νϑυ, ὅ [Π.}, ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ ἔϊοῖ ἴο ἤανο δα ἃ ἀΪ5- 
ζἰποὺ ἱπῆἤιθηοα οὐ 16 86] οι ο ἢ δι Ἀγγαηχοιηθηΐϊ 
οἵ πἷ8 ζεηοδιορίοαὶ ἰδ. ΤῊ ἱποϊι θη] ἀστθοιηθηῖ 
οὔ [Π6 ὨΌ ΠΌΘΟΥ ἰῃ νοτβ. 29 -- 42 ψ τ [Βαϊ πῃ ν 18. ὅ- 
928 5]1Ὸ 18 {ἰι15, 7.80 45 [ΠΠ6 ἀεσδα οἵ ἴῃ 6 ῥδιγΔτο ἢ 8 
Ῥοϊνοοη Νοδὴ δηὰ Αι ἐπ δπ, ἴῃ [8 ἀρτοεσηθοῦ 1} 
ἴπλῖ οἵ [Π6 μάτι Αγος Ὀδΐογα ΝΟΔἢ (ΘΟ Ρ. ΥΕΓΒ. 
824-27 ψτ0}} γογβ. 1--4), ροϊαῦβ "ο ἀδβίρῃ, 

Ι. ΟἨΚΟΝΊΟΙΚΕΞ, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ.---7 λὲ αϊοταῖίε Κἰησδ απα ("εἶς εἰ ἐφ 
ὑενιπηῖπρ οἱ Αἰπσιίοηι 4 186γαεὶ ; γοῖβ, 48- 4. 

1. 7ὴε Κὶπρϑδ: νοτϑ. 48-51α.--- Αἰ ΠρΆΤΪῪ Ἀ τονδὶ 
τορϑυϊτοη ἴγοπι ὅςη. χχχνὶ. 8]-ὃ9 ; ΟὨ]Ὺ 116 πογὰδ 

ὈΠἼΝΞ ἩΡῸ». (νετ. 48) Ὀεΐογε νῦ3, δ ῃὰ ἴῃ ΨΥ. 51 

Δίτοτ ὉΠ ΡΞ, 6 ᾿οΓα5 ὝΞΞΣῚΞ ἃγτὸ ἰοΐϊ ουῖ, 

ὙΓΏ]ΟὮ, ΠΟΤ ΘΥΘΓ, ΤὨΒΗΥ͂ Μ55. [55 Γ6 4130 ΒΈ ΠΡΪγ. Οἱ 
{πὸ ναγίϑηῖβ ἰη Α͵}.1}}, νοῦ. 40, δηὰἀ ἴῃ Παιϊκὰ δὰ 
Ραϊ, νοῦ. 80, 866 (ΥγΥυλτ. Νοῖοβ. --- οΣ. 51. πώ α- 
«αὐ αἰοά. Τἷ8 βιδιθηοηῖ (ἼἽΠ ΠῚ) ἰθ ᾿νδπῖ- 

ἴῃς ἴῃ 1η6 ῬάγΆ]]6] ἰρχίβ οἵ θη βϑίβ, ἈΒΟΓΟ, ΔῸΣ 
ὀῃογ Ηδἀδὰ (οΥ Ταΐλογ 118 Δ1Γ) 848. 1116 Ἰαβὲ 

Κη, 186 ογηχαΐα Σ᾽ ΡΝ ΒΟΓν6Β ἴο ἰη7Ὸ- 

ἄποθ {116 τἸιοη ΠΟ]]οννίη ᾿δῇ οὐ 19 ΡΏΥ]ατο ἢ 5 δηὰ 
{Ποῖν ϑοαῖ8. Πγ ἴΠ6 βοῃίθῃσα “ δηὶ ΗἨμίδα ἀϊεοά," 
δἰοῖρ ἢ} {1Π|6ὸ [Ὁ] πη, ““ἀπὰ {Πὸγὰ νεγα ἢ 
(39), 0818. 11ϑὺ οὐ ΡῬὮΥ ΓΟ ἢ 8. 18 ἢτγο ὑχουσὰξ 

Ἰῃἴο ἃ ἴα ΟἸοϑοῦ σοπηθοίίο ἢ {116 ἰΟΤΟΡΟΪΩΣ 
ΓΟρΡΊ 816 οἵ Κίηρβ (ἤδη ἴῃ ΟΠ 6518, ---ἰ 0 ἃ ΟΠ θο- 
τίου, ἱπάθοα, νυ ἢ ϊς}ῖ αἵ ἤγβὺ βίης Ἰοοκ8 88 ἰἢ 186 
ΟἸγοηΐδὶ Ἰηϊοηάοε ἴοὸ Τοργοβοηΐ ἴΠ6 ἀν} κ68 88 8.0- 
Ο688018 οὗἩἨ ἴΠἸὸ Κιηριίοιη ἱεγηἡηδίοα ὈΥ Ηδιϊλα᾿ 8 
(θα, δηὰ 8ὸ τορυτῦ 8 ἰγδηβι το ἤῸσὰ. ἴμ0 
ΤΟ ΤΟ ἶς ἴο [ἢ 6 ΔΓ ΟΟΓΑῦο [ὉΥΠὶ οὗ βονογηπθηῖ 
'η ἕάοῃῃ. Τΐβ βυρροβίτοπ, Ὠονενοσ, ὙΠΟᾺ 
Βεγίνεδι, Κδιρη., ἐπὰ οἴμοῦβ ἀοίομα, ἰ8 ποῖ 
Δ ΒΟΙ αὐ]  ὨΘΟΟΒΒΑΣΥῪ ; }}0 Ὁ ζοπϑ66. ἴῃ γ)}} ““ἸΩΔΥ͂ 

ΟΧΌΓΟΒΒ ΤΏΘΓΟΙΪΥ 6 οΥάοΣ οἵ τποπσῃῦ; {Πα 18, 
ΤΊΑΥ σοηηθοῦ {Π6 τηρῃζίοη οὗ 16 αἀἰιῖκο8 ΟὨΪΥ ἴῃ 
τπουσιῦ ἢ [Π6 οηυϊηογαϊίοη οἵ ὑπ Κίηρβ, οἵ 
ἱηππιαῖα ὑπαὶ Ὀύ81165 1Π6 Κίηρϑθ ἴδ γ6 ΌΓῸ α180 
ἀυκο8, ψἢο σουλὶ ρόνογῃ 1Π6 πδιίοη δηὰ σου ΤΥ " 
(611). Ὑῆ6 Ἰατῦοῦ δι ρροβί 0) 18. 116 ΤΏΟΤΘ ῬΓῸ- 
ὈδΌ]ε, ἃ5 {πὸ [ο]] ον ηρ ᾿ἰ8ὲ 15 οὐὐνίης ἴο ἃ βία 0150}. 8] 
δὰ σΠΓΟΠοΟσΓΑΡἷο ΓΑΊΠΟΓ ἴδῃ ἃ ρεποα]ορίοαὶ 
ΓΟΠΘΠΟΥ͂, 88 Μ1}}} ῬΓΟΒΟΘΏΤΙΥ Ὀ6 5 ΟὟ. 

2. 1.6 )εζοδ: νοτϑ. Ὁ1--54.--- ΤῊ 9 115ὲ ἀρτοοϑ ἱπ 
[Π6 οΥ̓ΕΓ δηὰ ἴοστῃ οἵ ἴΠ 1] πδηγοβ σίνεῃ ΘΧΔΟΌΪΥ 
(οη 6 ναγίδηξ ΑἸ ἢ ἴοσ ΑἸνϑ, νεσ. δῚ, 866 
Οτῦ. Νοῖίθ) νὴ} θη. χχχνὶ. 40-.43, Υοῖ ἰτ [68 
τεςοὶνοά ἔγοσῃ {πὸ (ἸΓο δῦ ΔΠΟΙΠΘΣ 8.1 ΡΟ βοσ με οἢ 
ἃηαὶ δυ ϑοτὶ ριΐο, οὐ ψ ὨΙΟἢ ὉΠ ΤΌΤΙΠΘΓ τὰ 5 ἴῃ 8: 
Πα ἴμοτθ ΜΈΓ ἴδ ἀυκεβ οὗ Ἑάοχῃ Ορϑὶ 

ΝΣ ἰπβίοδα οὗ ἡ Ὁ 'Ν, θη. χχχυΐ, 40, (9 Ὁ δ 
ὨΆΤΩ6 οὗὁἩ ἴα Ρ60}}]0 ἀηὰ Ἰαπὰ ἰδκίηρ ἔπε ρ]αοο οὗ 
186 5. »γοργυ. οἵ Ὅ.ὲ ρμαϊγίδγο ), δηὰ [6 Ἰαϊξεογ: 
Δ [ἢ,686 416 ὑῃ6 ἀυ}κ68 οἵ Κάοῃ᾽" (ἔογ ἢ ϊς ἢ {πα οὗ 
Οὐ 6815 8. ΏΟΓΘ Οοἰγοιτηβίδη 4] : “" 1] 1686 Δτθ 1ὴ9 
ἀυκοβ οἵ Εάοπι δοσου τς ἴο ὕπο ὶγ Πα ταῦοἢΒ ἴῃ 
1π6 Ἰαηὰ οἵ ὉΠΕ6ὶΓ ῬΟΒΒΘΒ810}8: 118 ἰ8 ἔδαι,, [ἢ 9 
ἴλῦθοΣ οὗ Εάοπι᾽"). Απὰ {πὸ 1181 ἰτοδῖὶβ ποῖ 80 
τ οἢ οὗ [6 Θπιιπηογαϊζοη οἵὗὁἨ δεγίαϊ ἢ ῬΘΙΒΟῚΒ 88 οὗ 
{πὲ οἵ [Π0 86818 οἵἨ σεγίδὶ πα (ρου 08 ἨοΓθα 41} 
ἄἀυκε8 οἵ {160 παῖΐοι) ΟΥ Ά ῬΩΥ το 8, δοοοι  ησ ἴο 
ΜΒ ΊΟἢ ὍΠΟΥ ἀγὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ υαϊηθα, “τς ἀπκο οὗ ΤΊτη- 
πδ}ν,᾿ εἴς. ΤΠ ᾿ἰδῖ 88. ὕπ 8 ἃ ροορταρ) θα], ἢοξ 
ἃ ΟΠ ϑ]ορσίοα] Τὴ δε, 10 18 ἃ 1͵8ῖ οἵ ποῖ} Ρουσ ς 
ἀπανο νπὸ μι οἵ ἕάοπι, ποῖ οὗ Ἑαοιϊηϊζα Ῥγίηοθβ. 

ἢθ8 ὨΌΠΩΡΟΓ αἰόνεῃ οὗ ἴΠπ656 Ῥγϊποὶ 81} 165 ΤΙΌΥΤΩΒ 
ΔῊ ἈΡΡτοχὶπιαῖνο ῬαΓᾺ}]6] ν10}} [ἢ 6 Πυσ ὈΘΣ ἔννεὶνθ 
οὔ π6 τὐῖ 068 οἵὗὁὨ 5γβ6] 11 ἀρτθοβ 4180 ΠΘΑΤΪΥ ἢ 
[86 πυτῦεῦ οὗ ἴπθ ἀοῤβοθηὐδηΐβ οὗ ἔβαιι δΌοΥΘ 
Ὠδπηρὰ (νοτ. 86 Π); Ὀπΐ [Ὁ σου]ὰ οπ]ν ὉΥ͂ νἱο]θηὶ 
ΤᾺΘΆΠ5 Δ ΔΥΌ ΓΑΤΥ ὨΥροΐ 6868 Ὀ6. πημθ ἴω 
ψἱ τ [18 ΠΌπ ὈΘΓ, οὗ Γγοἀ υσοα τὸ ἴῃ απ ῦοῦ ἔν ὶγο 
(ΘΟ. Ρ. [δι ΓΣΟΙΑΥ 3 ἀραϊηϑὴ Βογδι. οἢ γοσ. 87). 
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ὃ. ΤῊΕ ΞΞΟΝ5 ΟΕ 5ΠΑΕΙ͂, ΑΝῸ ΤῊΣ ΟΕΝΕΠΑΤΙΟΝΘ ΟΡ ΦΌΘΑΗ ΡΟῊΝ ΤῸ ὨΑΥΊΡ, ΜΊΤΗ ὈΑΥῚΡ᾿Β 
ὈΕΒΟΕΝΌΑΝΤΘΕ ΤῸ ΕἸΙΟΕΝΑΙ ΑΝῸ ΗΘ ΞΕΝΕΝ 50. 5.---ΟἩ. 11.-ὶν. 28. 

1. Τὴε Τιρείυε 08 οΥ ]σταοὶ απ ἰλ6 ᾿εβοοπάαηί 77 Χζπααΐ : οἷ!. ἰἱ. 1-41 (υὐἱεὰ απ “ρρεπαΐχ 
τείαίίπο οἰΐοῳ ἰο ἐδ Ῥυδίογὶίῳ ο,) (αἰοὺ : νετβ, 42--). 

ΟἩ. π. 1. ΤὭδΒθΘ ἅγθ {Π|6 80}8 οὗ Ιδβγδαεὶ: Εϑιυθθη, ϑιηθοη (ΘΠ οἢ), [6νἹ, δηᾶ Ψυάδῃ, 
2 ββδοῆδσ, δῃὰ Ζδαρυϊαη. δη, Φοβορὴ δηὰ Βϑη)αηϊη, Ναρῃΐα!, αδά, ὡμὰ 
3. Αββῇῆθσ. Τὴ βοῃβ οὗ Φυαάΐδῃ: Εγ, δβὰ Οηδῃ, δπὰ ῃθ δῇ ; ἴῆσοθ Ἔσο ὈΟΤΏ [0 

Ὠϊπὰ οὗ ὑπ6 ἀδιρῃΐον οὗ ϑιθυιδηῃ, ὅδ (Οὐηδδηϊῦα88β; Ὀυὺ Εν, ὑπ6 βγβί-Ῥοσῃ οἵ 
4 υάδῇ, νγᾶβ 6ν1} ἴῃ 6 δγϑβ οἵ [86 Πωογά, δπὰ Ηδ βἰονν τ. Απὰ ΤἬδΙδν ἢὨΪ8 

ἀδιιρ ὔοτ-η-ἰδὺγ θΑΓ6 τη ῬΘΓΟΖ ἃπὰ Ζοσδὴ : 4}1 [6 δοῃβ οἵ Φυάδῃ ψογο ἔνθ. 
ὅ, ὁ Το βοῃβ οἵ Ρογθζ: Ηδζσγοῃ ἐπὰά Ηδιημϊ. Αμπα {ῃο βοῃβ οὗ Ζοιδὴ: Ζιτηγὶ, δηὰ 

7 Εὐῆδη, δὰ Ἠριηδῃ, (α]ςο], δηὰ Παγὰ :} ἔνο οὗ ὑπο 1 4|}. Αμπὰ {Π6 Β0ῃ8 
οὗ ὐδύτηῖ : ΑἼμδσ, ἴΠ6 ὑσουῦ]εν οὗ 18:46], ψγο ἰγαμβρτοεβθθα ἴῃ [ῃ6 δοουγεοα 

8 ὑδῖηρ. Αμπὰ {}|6 βοηβ οὗ Εἴδδῃ : Αζϑγίδῃ. 
9 Απὰ [6 80}8 οὗ Ηδζτοῃ, ὑπαῦ 6 ΓΘ Ὀοτη ἰο Πὲπὶ: Φογδῃχηθοὶ, δηα ἤδη, δὰ 

10 Οδ] ρα, Απὰ Βδιῃ Ὀοσαὺ ΑἸ ηδαδὺ ; δηα Αὐητηϊηδαδὺ Ὀοσαὺ ΝΑΠΒΙΙΟΙ, 
11 ῥγίποθ οὗ ἔπ δοῃβ οὗ Φυάδῃ. Αηὰ Ναῆβδοῃ Ὀοραὺ βαϊτηα, απὰ ϑδαϊπια ὈὨορδῦ. 

12, 13 Βοᾶζ. Απὰ ΒοδζΖ Ὀοραῦ ΟΡοά, δά Οὐδὰ Ὀεοραῦ Ἰπϑὲ Απὰ Ψ688586 θαραῦ ἢ]18 
14 βτϑύς Ὀοτῃ ΕΠ1Δ0, απὰ ΑὈΪπδαδὉ {Π6 βεοοηά, δα ϑ'ῃίηδ ὑΠ6 {Πγτὰ, Ναλθδηδοὶ 

1δ, 16 τὴς Τουτίἢ, δα 4] {π6 ἢ, ΟΖοι {86 δἰχίῃ, αν {π6 βανθηΐ ἢ, Απά ὕΠΟῚΡ 
βἰβίθγβ, Ζθγιι δὴ πὰ ΑὈἸρ 81] : δῃὰ [6 βοῃβ οὗ Ζοσυϊδῃ : ΑὈ βὴδι, δηὰ Ψοαῦ, δπὰ 

17 Αβ8}6], ἴγθθ. Απάὰ ΑὈ͵ρδ}] Ὀαγθ Ατηδβα ; δῃὰ 86 ἔλῦμοσ οὗ Αἴδβα νγ)88 δῦ Ποὺ 
ὕμ6 15} π186]116. 

18 Απμὰ (4160, βοὴ οὗ δζζοη, θοραὺ σι} ΑΖΟῦδἢ 18 τψιΐς,2 πὰ 1} Φογοίἢ ; 
19 δηὰ {11686 ἃΓ6 ΠΘΓ ΒΟΠΒ : 96 ΒΠ6Γ, ἃπα ΠΟ δῦ, ἂαπὰ ἀσάοῃη. ἀπά Αζυρδὴ αϊδα ; 
20 δηὰ (δ]6ῦ ἰοοὶς ἰο πἰπη Ερῃταθ, δπὰ βὴ6 Ὀᾶγθ τὰ Ηυγ. Απηάὰ Ηυγ Ῥεραῦ 
241 ὕτί, απὰ ὕτι Ὀεραὺ Β62416].. Απηά αἰϊοσναγάβ ΗδζΖγοη νϑηῦ ἰῃ ὕο Π6 ἀδυρὨοΓὉ 

οἵ Μδοῆ ῖγ, λίθου οἵ ΟἸ]θδὰ ; δῃὰ ᾿ὸ ἴοοὶς ΠῸΓ ἤθη ἢ6 8 ΒΙΧΟΥ γϑᾶγβ οἷα, 
23 δῃὰ 8}16 θᾶσθ δΐτ ϑοριιῦ. Απά δερὰῦ Ὀεραῦ Ψ4ῖγ, ψο μδὰ ὑπθηῦν δα ἰἢγθθ 
23 οἰ168 1η ἴῃ ἰδηά οἵ ΟἸ]οδα. Απάὰ Οὐθβῆυσ δα Αταπὶ ἴοοῖς {Π6 ἰο 8 οὗ {81} 

ἔτοτῃ ὍΠ6 πη), ἢ Κομιδῇ] δηὰ ΠΟΥ ἀδυρῃίογβ, ΒΙΧΟΥ οἴ168, ΑΧ}] 08.686 ἃΓθ Β0Ώ8 
24 οὗ ὅαῖγ, 06 ΤΑΠΟΓ οὗ ΟἸ168Δα. Αμπάὰ αἴνος [ὴ6 ἀραίῃ οἵ Ηδσγου, ἴῃ Οὐδ] Ὁ- 

ΘΡΒσαίμδῃ, ΑὈιδῃ, ΗθΖγοπβ ψἱἴθ, ὈΔΤΘ τὰ ΑΒΓ (ΑΒῃ δα γ), ἔδίμοῦ οὗ ΤΟ κοδἢ. 
20 Αμὰ {ῃ6 8οη8 οἵ Φατγδῃχηθοὶ, ὑἢ6 βγβίςθοσῃ οἵ ΗφζΖγοη, οτο ἤδη, (Ὧ6 ἢγδῦ- 
20 θογῃ, δηὰ Βυηδῃ, δηὰ Ογϑη, δμὰ Αζοιὴ οἵ Αἢ]δῆ. Απὰ Ψαγδῃχηθοὶ ῃδὰ δηοῦμοῦ 
271 ψῖΐθ, δηὰ ΠΟΙ ἢϑιηθ 8 Αἴδγδῃ ; βῇθ ψὰβ ὕῃ86 τῃοΐθμοῦ οὗ Οηδη. ἀπά ἴὴ6 

5008 οὗ Βλχα, ἴη6 ἢγβῦς θοτ οὗἨ Φοσγδῃτηθοὶ, σοσο ΜδδζΖ, δῃα “δι, δπαὰ ΕἾΚΟΡ. 
28 Απάᾶ {6 βοῃ8 οὗ Ομδῖὴ ὑγοσθ Βα ηδὶ δηὰ 888 ; δΔηὰ Π6 βοῃβ οὗ 'ἤμϑιΏτΩδὶ : 
29 Νδάδὴ δηά Αδιβῆυσ. Απά {6 πδιῃδ οὗ ΑἸ Ιβῆυ γ᾿ Β ψὶθ γγ8 ΑΌ1Π411,2 δῃηὰ 880 
90 Ὀᾶγα πὶ ΑἸδδπ δηᾶ Μοὶ, Απα {πὸ βοῃ8 οὗ Νδάδὴ : ϑιεϊβα δὰ Αρρϑῖχ ; 
91 διὰ ϑεϊεὰ ἀϊθὰ οὨ] 1685, Απὰ {Π6 80η8 οὗ Αρρϑΐχηῃ : 188] ; δπὰ ὑπ βοῃβ οὗ 
32 681: ΒΠΘΘΏΔη ; δῃὰ {Π6 βοηὴ8 οὗ Κ'μδβδῃδῃ: ΑἢΪ8, Αμπᾶ {ῃ6 βοῃβ οὗ ὅ868, 
83 Ὀτοίῃοῦ οἵ Θ'Πδιητηᾶὶ : 966 δηὰ Ψοπδίμδη ; δῃὰ Ψούῃογ αἰθα οἢ}1141688. Απὰ 
1 βοῃβ οὗ Φοηδίμδῃ : Ῥϑιϑίῃ δηὰ Ζαζᾶ. Τ]ιθδ σγογ [ἢ6 80}8 οὗἉ Φογδῃχηθ6), 

8 Αμπὰ Κβοβϑῆδῃ ἢδα πὸ ξοῃῆβϑ, Ὀαῦ ΟὨΪΥ ἀδυρσῃίοτθ. Απὰ μθεῆδη ἢδα ἢ 
85 Ἐργρίϊδη βοσνδηΐ, 086 ἤδῖὴδ γγἃ8 θα τῆ. Απαὰ Κ'οβῆδῃ σᾶνθ ἢἰβ ἀδιρηεγ ἴο 
86 δαγῆδ ἢ15 βοσνδηῦ ἰοὸ τ ]ίϑ : δῃᾷ 8}}0 Ὀ816 Ὠΐτη Αὐΐα]. Απάὰ Αὐΐδὶ Ὀεραῦ Ναδίῃδῃ, 
87 δὰ Ναίμδῃη Ὀοραὺ Ζαραά. ἀπὰ Ζαρδα Ὀοραὺ Ερῃ]δὶ, ἀπά Ερ. 14] Ὀοραὺ ΟΡ δά. 

88, 89 Απά Ονεα Ὀεοραῦ σοδπ, δἀπὰ δομὰ Ὀοραῦ Αζαγδῃ. Απᾶ Αζαγίδῃ Ὀεραὺ Ηδ]6:, 
40 δηὰ ΗδΪοΖ θοραὺ ΕἸδβαῆῃ. ἀπά ΕἸδβδὴ Ὀοσαῦ ϑιβγηδὶ, δηὰ ϑἰβηδὶ Ὀεραὺ 3 4]- 
4] Ἰυμι. Απαὰ Κ'Π4]} τὰ Ὀερσαῦ “6 Καταῖδῃ, δὰ Φθ κδσηῖδῃ Ὀοραύ ἘΠ Βῃδτηδ. 

Αρρεηαΐκ: Τάτγες ϑεογίθα 977 ̓ εβοεπιϊαπίβ 07 Οαἰοῦ : νετβ. 42- 88, 

42 Απά [1Π6 βοῃβ οὗ (ἴδ᾽ ον, Ὀσοῖμοσ οὗ Ψϑυδῃσωθοὶ, σόσὸ Μοβμδ, 18 πσϑὺ- ὈΟΤΕ ; 
6 88 [86 ἔδίμον οἵ ΖΙΡΗ ; δηᾶ {86 βοῃβ οὗ Μαγοϑῃδῃ, [86 ἔδύμον οἵ Ἡθυγοῃ, 



88 Ι. ΟΒΒΟΝΊΙΟΙ ΕΒ. 

48, 44 Απὰ [10 Βοη8 οὗ Ηφδὕτοῃ : Κοσδῇ, δηὰ Ταρρυδῇ, δηα Εθίκθι, δπὰ ὅποια. ἀπά 
4Ὁῦ β'!Βῃοίὴδ Ὀορσαὺ Βδηῆδτα, ἰδύμον οὗ Φογίκοδτη ;ὅ δπὰ Βιδίζκθιαι ὑεραὺ ϑἢδιητοαδί, ἡΔπά 

186 βοῃ οὗ Κ΄ Παιησηδὶ ννᾶ8 Μδοῃ ; δπὰ Μδοῃ ν88 ἴδίῃογ οὗ Βοιζαν. 
46 Απαὰ Ἐρδδι, 4160 ̓8 δοποιδίηθ, θᾶτο Ηλσδη, δηα Μοζᾶ, δα (ὑ4262 ; δῃηά 
47 Ἠδλτδη Ὀοσαὺ α6Ζ6Ζ. Απα [9 βοηβ οὗ δ μάδὶ: ρθη, δῃα δοΐμπδση, δηὰ ὐοβθδῃ, 
48 δὰ Ροϊοῖ, ἀπὰ ΕΡμιδῃ, δῃὰ ὅμδδρῃ. Οὐδ] 6 Β οοπουδίηβ Μδϑοίια Ὀᾶγθ ὥΘΌΘΡ. 
49 δηὰ Τιγβδηλῃ. Απαὰ 886 Ῥᾶγθ ῃδδρῃ δμο ἔδύῃμος οὗ Μδάγσωδῃηδῃ, ὅμονα, 
ΤΠ ον οὗ Μδοβθηδῇῃ, 8η6 ἔδίμον οὗ ΟἹ ΘΔ ἢ ; δῃα (ὑ4]6 08 ἀδιιρῃῦον νγὰ8 Ασμβδι, 

δ Τιεβ0 ψγοσὸ ὕθ 80η8 οὗ Οδ)ϑὺ ὑΠ0 8βοῃῦ οἵ ΗΓ, ἢγβί-θοση οἵ Ἐρῃγδύθδῃ : 
δῚ Κ'ΠΟὈΑ), ἔδύμον οἵ ιστιαῦἢ-}οατῖτα. ὅϑα] πα, ἔδύμοτ οἵ Βοίμ]θἤθτα, Ηδγορῆι, ἔλῦ 6 
δ2 οὗ Βοίῃσαάου. Απάᾶ ὅΞ'Ποθαὶ], ἔδίμον οἵ Κισγιδῦἢ- 7} τη, μαὰ βοῃβ: Ηδγοθὶ, 
δ3 δηᾶ {86 4] οἵ Μθπυμοῦ.δ Απάὰ {9 ΤἈτ}1]168 οὗ ΚΚἸγ] δῦ - 7} τ σογὸ [ἢ 9 

Ππίρ, δηὰ {ῃ0 Ῥυϊηϊῦο, δπὰ 186 Θιηυπιδίϊῦθ, δπὰ ὑπ Μιβῆγαιθθ. ΕΤΟΣᾺ 
δά {686 οΔτη6 ῃ9 Ζοταδί τα δηὰ ὑῃ6 Ἐβῃϊδο} 16. Τὴ βοὴϑ οὗ ὅδ πηδ: Βϑ] θἤθιη, 

δΔηά 6 Νεοίορμδιμιῦθ, Αἰδγοῃ οὗ ὑῃθ μοιβο οὗ Φοδῦ, δῃὰ [δ]ὲ οὗ ἴη9 Μοῃδ- 
δῦ μα ῃϊΐο, ὑμ6 Ζογθ. Απᾶ {6 ἔδι}:] 68 οὗ {Π16 80} 068 ἀν ]]ηρ αὖ 4062 616 

[η0 Τἰτα 65, Εἰ)  ῦο8, ϑαομδῦ068: ὑῃ680 ἃτὸ ἴῃ ᾿Κϑηϊῦοδ ὑμδῦ οδῖὼθ 
ἔγοιη Ηδυωσηδίῃ, ἔδῦθμογ οὗ ἴμ6 οιδο οἵ ΕϑορδΌ. 

τ ον ΤΥ πιΔῊΥ χε8., Δ5 Ἠ6δὶ] δα ἴΠο ϑγγ. δπὰ (πὸ Ομδὶὰ., κίτο ὉΤΎ, δ. 1 Κη νυ. 11. τῷ οξὰι 

ες 50 (ἴοτ ὙἘΠΟῈ Ἶν ὰ. ἯἫΠ86 10 ῦὉ6 ὀχροοίθα) 16 Ἡδηξίης ἴπὰ ἔνο Μ88.. δοοογάϊης [0 ἀο Βοδβοῖ, Ῥαγ. Ζϑεῖ.--- Το Ῥοδδ, 

δηὰ ΨΌΪς. ΔΡΡΘΑΓ ἴο δδνο τοεὰ ηϊὲ 1. ἴον ΠΝ πθν. 

8 Ἰηεξοδὰ οἵ ΟΝ, 8 ὩθΩΌοΓ οἵ 85. διὰ ριηϊοά εὐϊοπδ δυὸ ἔπ Ν. ΤΌΣ 88:19 Ὑδο] δέοι δ 8190 ἰουδά 1 
2 

8 ΟἾγοη. χὶ, 18, ἰη 8 Ἰἰκθ- ποιηοὰ νῖῇΐζο οὗ ΘΠ ΟὈΟΔΣη, 

4 Ιηρίθδὰ οἵ ΠΟ τοὐ χςϊ ῬοΟβ1 0} (δίτασ [89 Ῥγοροβδὶ οἵ 1 611) θ6 του »»Ό. διὰ ἐπειοαᾶ οἵ ὩΠ ὁπ ταῖδον 

4)0 πορϑ. οοπιροϑέϊ. ΠΏΓΤΞΝ. ΟὐΏΡ. ἔδο Εχος. Εσρὶ. 

δ᾽ οι ΡΝ [π6 ϑορῖ. ὀχ 15 Ἴμπλάν: δηά φ0 ἴοσ [80 ζ]ονίης ὈΡῚ. 

8 ᾿Ἰπεϊοδὰ οἵ ἐο ππεχρεοίθὰ τ2886. “ν», δΟΙΏΘ Μ88. ὈΓδδδηΐ 6 ἴδηι. ΠῚΡν. 
Φτιιιτ 

Υ Ἰρροϊοδὰ οὗ ἭΠ3. {πὸ ϑορέ δρρεδτν δ ίο ἴδγο τοδά ΠΤ 23, ἩΔΠΟΣ 16 ΡΟΣ δΔΡΟ ἴΠ0 οΟΥἹ [54] ἔοττω. στρ. χορ. χρυ. 

8 0ἡ ἔδο ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοττιρὶ ποσὰ ΓΊΓΩΣ ὙΠ ΠΝ, κοὸ Εχος. 

ἘΧΈΕΟΞΤΊΙΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΕΥ ἘΈΜΑΒΚΕ.-- ΤῊ δῖ Υ ΠΟΤῈ Ὀ6- 
Εἰ ὕο ΘΏ1Ὸ]} ἷβ ἀοἰδ!]οὰ ρσοποδ)ορῖθβ οἵ 1.6 {τ 65 
οἵ [8γ86], οχιθηάϊης ἴο [86 θηὰ οὗ οἷ. ν. ΑΥΘΓ 
Ῥτοσ θην ἃ 118ὲ οἱἨ ἴῃ9 12 80η8 οὗ Φδοοῦ 8ἃ8 186 
ὥθηθτα] Ὀαβ18 οὗ [Π6 Ὑ11016, νεσβ. 1, 2, π6 Ὀδϑὶῃ8 
Μ{ΠῺ 0 δηυπιογαϊίοη οὗ [86 σοῃογαίζουβ δηὰ 
ἔατι}168 οὗἩἉ ἴπ6 ἴτῖυο οὗ Φπάδῃ, τ ἢ] ἢ Β6 πὴ Ρυτ- 
8068 ἴῃ οἷν. 11, δπὰ ἰν. 1-283, δῃηὰ σοι ρ]εοῖεβ ἴῃ 
ΒΟΥΘΙΆΙ Ῥαγίβ. ΝῸ ογάοϑσ, στοριυϊαϊθὰ ὈΥ ἀεβηϊίε 
Ἰυδϊοτίοαὶ, σοορτΑΡ Ϊ Δ], ΟΥ ΔΗΥ͂ δγβίοιηδιϊο ῥυ]- 
οἷρ]θβ, 18 δὲ [Ὧ6 486 οἵ {18 δηυηχογαίϊοη ; Ὠ8 
Βέ6Π8 ΓαΐΠοΓ 0 ᾶνθ σοτὈϊηδᾷ Ἰηΐο ἃ ΨΏΟΪ6, 88 
ᾺΓ 89 Ῥοββὶ Ὁ]6, [0:9 ΙΏΟΤΘ ΟΥ 1688 ἔγαρτηθηίατΥ 
Ομ θδ]ορίεβ οἵ οογίδὶη ὈΓΆΠΟΠΕΒ δηὰ ἔδπ)1}}165 οὗ 
[1.6 οῦβ86 οὗ Φυάδῃ! 88 ΠΟΥ͂ οαπὶὸ ἀοΝ ἴο ᾿ΐτὰ 
ἔγοιῃα δηϊυΐ ; Ὀπῖ 118 ΨΠΏΟ]6 15 γε ΓῪ ἀοἰεσξνο 
ἴῃ [16 ὈΠῚΤΥ διὰ Ποπιορθηθ ΟΥ̓ οἵ 1ζ8 56 Υ6Γ8)} Ῥδγίβ. 
ον οἵ ἴΠ6 ἤνο ἱἐπηιηθάϊαϊο ἀρβοοηἀδηΐβ οἵ Φυάδῇ, 
ἐμαῖ ἰουγαἀοὰ [86 ἰτῖρα οὗὁἨ Φυάδῃ ὈΥ̓͂ ἃ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 
Ῥοβίουἰν,, ἷ8 [ὮΓ6Θ0 8Β0η8 5618, Ῥϑγοζ, δῃὰ Ζδϑβῃ, 
δΔηὰ ἢἷ9 ἴνο μταῃάβοηβ ἨρΖζγοῃ δὴ ἷ Ἠδτηυ], οἠΪ 
Ζοτδἢ (ἰϊ. 6-8), ΗδοΖτοι (ἰΐ. 9 -- 111.}, δὰ 5618 
δ 21--28) αν [οἷ ρϑηθα]ορίοθ8 σίνθη ἩΠῚ). ΔΗΥ͂ 
ὉΪΏ688.; Ηδπιι] 18 ΘΠ ΕΙΓΟΙῪ μαβϑοιὶ ονοῦ, δηὰ ῬϑγοΖ 

ἐβ ΟὨΪΥ [0] ον θα οαὖ ἰῃ ἐδ 6 ᾿ΐπο οὗ ἤεζτοη. ΤῊ Ϊ8 
᾿ἰπ6 (ἀπᾶον οι {Π6 ΟΠ γοηΐβὺ δαπι5 ἊΡ 811 {παῖ 
Ὑὃ88 Κηόνῃ οὗ ἐἰι6 ἀεϑοοηἀδηΐβ οὗ ΟΔ]6} δηὰ οἵ [89 
Φερμαπηΐῦο Οα] 068) 18 ἰτοαϊοᾷ τὶ ἢ βρθοΐβ] οΑΤΟ 
δῃα ἔυ}η 688: ἴο ἦν ῬΕΙΟΩσΒ ἴ.6 ἨΠ016 86 7168 οὗ 188 

ἀοδοοηδαπὶβ οὗ αν ἃ 11} 186 Ομμθδ δἵϊοσ ὑμ6 
ἘΡΗΤΟΥ͂ (68. 111.), δηὰ αὖ Ἰοδϑδὲ {Π6 ἸΟΓῈ 60Η- 
βἰ ἀγα ὉΪ6 ρατὶ οὗ ἴΠ6 ψοῃθδ]ορίοαὶ ἔγαρτηοπὶβ ἰῃ 
οἷ. ἷν. 1-28, το βεῦνὸ 88 ἃ δι Π]οπηδηΐ ἰο οὗ. 
ἱϊ. 9-δδ, δπὰ οἵὗ νοὶ ἰὺ 8. οἴζεῃ ἀου δε} τ Βἰοὴ 
οὗ 116 ΤΑΘΙΌΘΙΒ ῬΤΘΥΪΟΌΒΙΥ παιηθα ΓΠ6Υ οομτπυθ 
ΟΥ ΒΡ] εη θοῦ. 

1. 7λε Τιρεῖυε ΒΌΠ8 οἵ ]εγαξῖ: γοτ8. 1, ἃ. ---- ΤῊ 686 
ΤῸ ρίνϑηῃ ἴῃ δὴ ογάὰοσ ἀουλαϊίηρ ἴσοι θη. χχχν. 
28 Πἶ., 80 ἴπαῇ ἴΠ6 6 8Βοη8 οὗ δἰδηὰ ἢγβί, μὰ 
[06 βοὴ οὗ Εδοο} 8 πηδϊὰ, δῃ ; αἴϊεσ ἐμαὶ ἴῃ ζ 
8008 οὗ ΕΔοοὶ, Φοβορὴ δπὰ Βεη)δηΐῃ ; δὰ Ἰδβδί]γ, 
ἴηο 8 ΤΟΙ Αἰ ἰΩΩ 8008 οὗ {Π| Τη4148 (ΝΑΡΠ (411, Β1]- 
415 80}; (δα δὰ Αβδοτ, Ζ]ΡΑ ἢ Β 80η8).. Τὶ 
ϑορασδίίοῃ οὗ ἤδη ἔγοτῃ ἢ18 [1}} Ὀγοΐμον ΝΡ α] 
18 ΒΌΓΡΓΙΒΙ πρ, δ ἃ οδῃ ΠΔΓΑΪΥ Ὀ6 86 [5.80 ΤΥ 6χ- 
ΡΙαἰπθά. ον 6 δΌρΡροθο ἰμαὶ Κδοδὶ (866 ὕδῃ. 
Χχχ. 8 7.) τοχαταοα Πδη, ὈΟΓΏ οὗ ΠΟΙ τηδὶ ἃ Β.] Δ, 
88 ἰῃ ἃ 86η80 ΔΓ ΟὟ 800, αηὰ 80 δα 18 διηρὰ 
Ὀεΐοτο Φοόβερῆ δῃηὰ Βοη)απιΐη, γοΐ 53}}}} 1ξ 18 ὁ 
αποβίίοη, ὙΠ ποῖ 4180 ΝΡὨἴΑ];, το 'ττὯ8 ᾿ἰ Κατ 8 
ὈΟΤῈ ὈΘίογθ Π6Γ Οὔτ 8008. ΤὨ6 Ῥτγοσδάυτχο οὗ ἴδ6 
ΟΠ σοη πῇ ἰὴ τεραγὰ ἴο ΗΔ 18 ἴῃ Βεσεγαὶ οἰβεηΐς- 
τηδί σα] ; ΘΟΙΏΡ. ΟΠ οἷ. νἱΐ, 12. [10 ἰ8 ῥσοδδ οὶ ἐμὲ 
ΝΑρΡ 1811 ψὰ8 Ὀοση δοουΐ [Π}6 Βατηθ ἔἴτηϑ τὶ} Οδά, 
δά 5 ὉΒοΓοίοσθ Ὁ]. βορὰ τὶϊῃ Πἷπ).--͵α. 6 Μ.] 

2. 776 εδοεπάαπέδ 97,7 Ψυμσδαΐ.: νοτβ. 8:-.4].--Ὁ 
α. ΤΠ 5 5οῃ8 οὗ Φπ Δ, ἴῃ 2 8003 οὗ Ῥογος, δπὰ 
[86 ἀοδοοηάδηϊδ οἵ ΖοΓΔἘ : νοτβ. 8:-.---Ἴ Ἴ8. 8, 4. 
7λε δοη 9 ὕὑμααΐ, εἴο. ΤΏ ἢνο βου οὗ υάδῃ, 
ἴμγοθ Ἰορι παῖθ, Ὀοσῃ οὗ [μ6 ἀδυσιίες οὗ ΒΒΌΔΗ 



ΟΠἸΑΡ. 1|. 83-8. 89 

(ἢ6 Οκπαδηΐϊῖο, Εν, Ὅπαι, απὰ Κ' ἢ, δπὰ ἵνὸ 
θογ ἰῃ ἰηοοϑῦ οἵἨ Ταϊηαγ, 1115 ἀδυρἢτοΓ-ἰΠ-]ενν, 
ῬοΙὸΣ δῃὰ Ζογαὶι, δῖ ρίνοη ἴῃ δοσογιίίδῃοθ Ψ 
ὅτ. χχχυ]ῖ., δηΠ ἴῃ [Π)6 881η8 ΟΥΪΘΥΡ (00ΠῈΡ}. 8180 
(ἰεη. χὶνὶ. 12). Τῆδ δι 0 Ὁ τϑο8}}9 {}18 ἢ 8 ΒΟῸΓΟΟ 
ΌΥ τακίῃσ ΟΥΘΡ πνογὰ ἴοὸγ ψογιὶ {π6 τοιμαῦκ οἡ ΕΤ 
ἣν εξ. χχχυνῖ!. 7: ““Βυῖ ἔτ τΠ6 γαῖ: θοσῃ οἵ 
Φυάδῃ 85 Ἔν} ἱπ 16 ἐγε8 οὗ τΐ6 [μοτιὶ, απὰ ΗΘ 
δεν δἰπι.᾽"---Ὑεν. 6. 76 δοῆϑ οὐ έεσγοχ, εἷς. 
(Ηεζγοη, ρεγδῃρβ ἔπι “ Ὀϊοοταΐη, ἰαΐτ ἡ Ηδπ], 
{Ππ0 ““τυγιίνει, ἡ οΥ [ἢ 6 “ΤΠ ΕΓ, ΑΚ; ΘΟΙΏΡ. 
βίδεισ. ἱ. ν. 432).- ΤΠεδ6. ὀὐσὰν ἴῃ ἵν τορι βίουβ 

. οὗ 6 Ρρῃηίδιοιιοη, [86 1151 οὗ ἰμ6 σμιϊάτοη οἵ 
16γ5] ψὸ νοΐ ἀονὴὰ ἴο Εσγρῦ ψὶϊἢ «{]6ουὉ, 
(με. χὶνὶ. 12. ἀπὰ ἴῃ {πᾶῦ οἵ ἴῃ ἴδηι} 168 οἵ 
Φυάδῃ ἴῃ ἴ86 Μοβαὶς ἀργὸ, Ντη. χχνὶ. 2].---  6Γ8. 
6-8. πα ὠις δοη ῳ' Ζεγαῦ. ΒΕἶνα βοῇ 816 
παιηοὰ : Ζίτητί, μη, Ηετηδη, (16 0], δὰ Ὠᾶτγα. 
ὁὴ ἴπ6 ἢγβῦ οἵ {688 πδπι68, νας τηῖρη Ροβϑὶ Εν 
Ὅε ὙΓΟΙΡῚΥ ντιτθῃ (ΣἼΩ) [ὉΥΓ ΥἽΣ7, οβὰ. νἱ]. 1), 

866 ὉΠ6ΕΓ ψογ. 7. ΤῈ ἴουγ [Οἱ]ονσίηρ ΠΑΠῚ68, 
ΘϑΡΘΟ8}}Ὺ 1{ τ τοδα ἰοῦ {πὸ ἰαϑί, αγία, αὶῖῃ ἃ 
δῖοδὶ ΠΌΡΟΣ οὗ οΪἀὰ ἩΪΓΠ68568 (866 Οτί. Νοῖο), 

ΒΌΓΡΓΙ ΒΡ ἢ ἴῃ6 ἔΟῸΓ τηθη σοτηραγοα 
{1 ΒοΙοηοη ἰῃ 1 Κίηρβ ν. 11 : Εἴμδη ὑπὸ ΕΖ- 
Το, δὰ Ηδρτχῃδι, απὰ Οἴ6]60 6], δὰ άγάμι, {16 
16 80η8 οἵ λ}ί640]. ΤῊ αββι πη ῃοη οὗ δ ἰάδη- 
ἘΠΥ οὗ 1] ἐ88 0 ν 186 Ἰθθη ΨΊ ΓΝ [ἢ 6 ΓΟΌΤ, ΚΟΌΠΡΟΓ 
ΒΟΠΒ οὗ Ζογαὴ 18 ΨΥ παιγα], ἰῦ 68 Ὀ66η αἰγεδὰ 
δϑεοσίδα ΟΥ̓ αὐτοί, (Ἰογίουβ, Πρ οοὶ (σλτοποὶ 
Ρ. 7. ». 24), Ἡ1Πεν (Οποπι. ὅαον.), αμὰ οἰ ποῦβ, 
διὰ Το ΘΠ ΟΥ̓ Μονεῖβ (ρ. 237) δπὰ Βογίμοδυ, 
Ὑῆὸ ᾿ηδιϑίοἱ οα {Π|6 οἰγτυυϊηβίαησο, ἰμαὶ ἰῃ 1 
Κίησβ ν. 11 οοῃίοιηρογατίεβ οὗ ϑοϊοϊῃηο ψγ6 γα 
ποῖ ἰπΐδηθιὶ (πὸ Τηοο ἴθδη ἰῃ ἔΖτα χὶν. 14, 
ΧΤΙ, 20, δοπίοια ρογασίοβ οὗ βηΐ6}) ; ἔασι μοῦ, οἢ 
8 ΡγοΌΔΌΪΘ ἰπεηθ τ οἵ Ζετηὴ τι} ΕΖγαῆ [86 
ἌΠΟ οὗ ΕἸΠΔῺ πιοηϊοηδα ἴῃ 1 ΕΚίηρβ ν. 1] 
(ΠῚ Ξ ΠΝ) ; ἀπὰ Ἰαβίϊγν, οἱ ἴπὸ βἰδϊειμθιξ οὗ ἐπ 

ΒΔ Ό Ι πἰσ8] Ὀοοκ ϑεώον Οἷαπι, ὙἾιῖο} βαγβ (ρΡ. δ2, 
οἀ, Μίεγογ) οὗ 1Π6 Βοῃὴ8 οὗ Ζθγδῆ Πδηλϑιὶ ἴῃ ΟἿΓ 

: “ἴΤἈεβθ Ψ6ΓῸ ῬτΟρΡμο8 0 ῥτοροβίοὰ 
ἴῃ Ἐωγρῖ," δὰ ἰῃπ8 ἀρρῬδᾶγβ ἴο σοῃ ἔΓΠὶ ΘΧΡΓΕΒΗΪΥ 
ἐποῖγ μετ οὗἩ ἰῃς οἶαλι8 οἵ ΗἨδκαπῖῃ. Βα [86 
ΔΓΖ ηΐ Ταβοὶ οὗ αἴθ, δβρθεΐδ!]ν ὉῪ Ηθηρβίεθη- 
Ὀεγς (Βεϊγᾶηε τὰν δε, ἴι. 61 ἴ., ἀπά οἡ ΡΒ. 
ἴχχχν},.), Καὶ (Α}οί. Κωογβ. ν. 164 ἢ. ; σοΙΡ. 
(Ὀπεπιόπξ. Ὁ. 89 [ἴ.}, 88 ὸ}} 88 Βδηγ (οῃ 1 Κίῃ 
το 11, ΔΒὲδείιο. υἱϊ. Ῥ. 80), ἀραϊπδὺ πὸ ἰαἀδητν οὗ 
{πε86 ῬΟΓΒΟΏΒ, Β6ΟΙΩὴ8 ἴο Ὀ6 ΤΟΙ ἡμμὰ υνλὴ δῃὰ ἀε- 
εἰδῖνο, Ἐοσ, 1, ΤῊ νατίδης “" θαγάδ᾽" ἴον ““Πάγα᾽ 
ἴῃ ΟἿΓ , ΟΥΘΥΟΣ οἷά, ΔΡρΘαΣΓΒ ΟἸ θα ΓΙ ἴο 
δνδ δΔ.ΊΒο ἴγοαλ 06 δπάθανουν" ἴο ΠαΓΠΊΟΉΪΖΘ : 
2. ἴο {18 ὁπάθανουν ἴῃ6 ποίϊοθ ἴῃ πὸ ϑ'δεν 
Οἰαιν ΟὟΤεΒ ἰδ οὐἱρίῃ ; 8. Τα αἱ Ἰθαϑὺ ΠΘΑΓ 
ΘΟΠ ὕΘΤΉ ΡΟΓασίθβ οὗ βοϊοσθοπ ΔΓῸ ποιηρὰ ἴῃ 1 Κίη 
γ. [0] ἴγοπιὶ {110 Ττηδηϊδδῦ δηὰ πάθῃ δἷθ 
ἰάεπεν οἵ ΕἰΠδη ἴδ ΕΖτβηϊζο τι} [Π6 8Βο- παρὰ 
ΘΟΙΊΡΟΒΕΥ οὗ Ρκ. Ἰχχχίχ., βῃὰ ἔγοπι ἔῃ ὙΘΓῪ ῥτο- 
ὈκῸ]6 ἸἀσΠΕ ΤΥ οὗ Ἠθδη τἱΐ “ Ηδμαῃ {6 
ἘΖτιδ ἱῖο,"᾿ 15Ἀ}16 δοΙΏγοβοσ οἵ 8. ἰχχχυ  ; 4. 1 
{1:6 Κιμδῃ δηὰ Ἡδπηδη οὗ 1 Κίπρβ νυ. 11] δ ἰάοη- 
τἴο4] τὶ τἢ ἘΠ6 σΟΙΏΡΟΒΕΙΒ οὗ ἴππ686 Ῥβδ]τηβ, ἴπον 
ἃτὸ 6180 ἜΥ ἴο Ὀ6 τορεγάδα 88 [ον [65 οὗ [ἢ6 
[δι ν οὗ 0}.|8ὲ δοη8 οὗ ογδῆ (866 0Π 6 ΒΌΡΟΓΒΟΓ. οὗ 
1656 Ῥκδί 8), ὙΠῸ 816 ἴῃ 1 Οἤγσοιι. ΧΥύ., χυἱἱ., δὰ 
Χίχ. οα]] 6 πιαβίθτβ οἵ δοηβ, δηὰ Ὀδίοηρ ποῖ ἴο 
[πὸ (Απ}}}Ὺ οὗ δα δῃ, δηάὰ χτιϊχῆις δὲ 1116 πλοβῖ αν 
(ουπὰ οἀϊηϊΒϑοΏ ἰηΐο ᾿ξ 88 δ ορίλνθ 8008 οὗ Ζογδῃ 
(Ηδηρείθηθενς, Μειγᾶρε τῶν δε, ἱπ8 4. 1'. ἃ. 
11), - τὴ Ἀδϑατηρίίοη, μον Υογ, τ ΔΙ Οἢ ͵8 ἴ00 δσίΐ- 

ὅ5} 6] 90 ἤοΓο τοοογαοά.---Φ. Ο. 

ἤεῖ4] ; ὅδ. Τα οχργοβδ ἀδεί ιαιίοη οἵ (]οὺ] δηὰ 
Βαγάα ἱπ Κἰπρβ 88 “808 οὔ Μδβοὶ" τῃαΐίκθβ ἰξ 
ἀπ σας ἴο δεβαπιο {ποῖν ἰἀοπογ. ψἱτ}} τΠ6 8ο0η5 οὗ 
Ζενδῇ, 88 {Π8 Ἰαϊδγ πηυϑὺ Ὀ6 τομαγάθα ποῖ 88 ἐτ)- 
τηθεϊαΐθ 80ὴ8, Ὀὰῖ Ἰαΐοῦ ἀοοοεπάδηϊβ οἵ ΖΕΙΔΕ : 
8. Οἱ 1π6 Ῥγθ-ϑηχϊποιΐ τι ϊβάοπι οὗ [Π6 80ὴ8 οὐ 
Ζογδὴ, ποῖος {πὸ σαῃοηΐοαὶ ΟἹ Τοδῦιπχθηϊ ΠΟΥ 
{Π|6 ΔΡΟΟΤΎΡΙΑΙ ἸΠοταῦιγ ἢ85 δηγ τ Πκ ἴο τοροτὲ; 
ΘΥ̓Θἢ 8000}} ραβϑϑασθ8 89 {6 Γ, χ ὶχ. 7, Βδγαςσῃ ἢ. 22 
ἴθ 51:16πῦ οἡ ὕπο δι υ]οεῖ, 786 ἀβϑιιπιρίίοι οἵ {}16 
Ἰάθμ ΟΥ̓ οὗὁὨἨ {Ππ686 ψἼἢ 106 ὨδΙηθΒ ἴῃ 1 Κίηρϑθ ν. 
Δ ΟἾἸΪΥ 6 τηδἰηἰαϊηθὰ ΟἹ ὑπ 6 ὈΓΘΒΙ ΡΟ, το 
{μ8ὺ "223 ἴῃ ΟἿΤΓ ῬΑββαρθ τηθῦῃ8 ποῦ 5. ΠΥ 5018, 

δῦ Ἰαῖον ἀοβοθηδηΐβ οἵ Ζογδῆ (80 γϑοθηὶ) Κοῖϊ, 
ἱη Οὐτηππεπΐ. Ρ. 41). Βυΐ {Π͵8 ὀχροαϊοῃΐς ἢδβ ἱΐ 
ἀν, ἀν] ΌΥ͂ ΠΟ 6818 8 Π068 ἴο ἀοδίτου {16 
ἴογοθ οὗ τηοϑῦ οὗ [πὸ δυψυτηθηΐβ ΠΕΙῸ πα αοϑὰ 
ἜΡΑΙΙΣΣ 116 ΔΘ ΠΥ. 6 πιιιϑί ἱὑπογοΐοσο δ κθ 

6 ΒΌΓΡΓΙ δ σοϊποίάθηοθ οὗ [ἢ6 Ὡδπη69 ἴο Ὀδ 
δορί θη ἴα], ΟΥ δββτηθ ΜῈ Δίονοβ (Οἦγοη. Ῥ. 
297) ἴπᾶῦὺ τὸ ᾿ιᾶνα πὰ πο Ῥγεδοηΐ Ῥαβϑασθ εἶο 
ἰοηβῳ ον ο. θδ] ορίοα] σου Ὀἱηδίϊοη οὗ ἃ Ἰαῖοσ δα δον. 

ΟΥ {6 οοπ͵εοίαγο οἵ Εννα!α, ὑμαὺ Ηοιδη διὰ 
Εἴηάπ, “1ἴη6 ἵνο ρτόδί δίῆσουβ οὗ {Ππ6 {τς οὗ 
δυάδι, ττογο ἴδοη ὈΥ͂ ὑπ6 1,ον} 108] ᾿γυ8ὶο θοἢ00}8 
Ἰηΐο ὉΠδὶγ ΘΟΙΠΡΑΠΥ͂ δηὰ ἤδη γ, δπὰ ὑμιοτθίοτθ 
ΜΟΙΘ αἰοσψαγὰθ (ἰπ ἴδ ΒΌΡΘΙΒΟΓΡ ΟΠ 8 οἵ 5. 
Ἰχχχνὶ, δὰ ᾿ἰχχχῖχ.) στοοκομθὰ ἴο 16 {106 οὗ 
μον" (Οδεδοὶ. ἀ. Υ. 16ν. λὶ. 1, Ὁ. 84), 18. Ὧο 1688 
αΙ 1 ἢ 014] ὉΠ4ῃ {Π|2ῖ οἵ Ἡδηρβύθθοσ,. [Βαϊ οἵὗ 
[Π 686 σοηβι ἀοσαί θη, ΝΟ8. 1 δηπὰ 2 οομίδὶ ἢ ἃ ἸΩ6Γὺ 
8.1 Ὁ]οοῦϊ γθ δβϑαμροη. ΝΟ. 8 δββιιπηθ8, Διί μουϊ 
ποορϑδὶζυ, ὑπαὶ {π8 ΕἾΠδη οὗ 1 Κίηρβ ν. δῃηά {})6 
ΘΟΙΏΡΟΒΕΟΣ οὗ ΡΒ. ἸχΧΧχῖχ. ἃΓΘ ΟἹΘ, δβίηςθ ὕνο 1 Π81}5 
ΤΩΏΔΥ ἀθδβοοπὰ ἴτομπι ἴπ6 ομθ ραϊγίδσοῃ. Νο. Ἅ 
ΔΒΒΌΠΙ6Β ἴδδῦὺ (6 ΘΟΙΏΡΟΒΟΥΒ οἵ Ῥβ. ἰχχχν. δηὰ 
Ἰχχχίχ. ψ τ [ον 68, ἩΠΟΓΘΔ8 {πα ορ ἐμεῖ ΕΖΙΔΗ 9 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 δά ἀ6ἀ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ ἴο αἰδιίληρι Βὴ [ἢ 6 πὶ 
ἴτοτῃ {8 [μον ΐεβ οἵ [Ππ086 πδῖηθ8. Νο. ὅ ββ0Π}685 
μὲ ΜαΑΠ0] ἰβ ἃ ῬΓΟΡΟΓ Ὥδῖηο, δἰ οἢ Γετηδὶἢ9 ἴο 
Ὀ6 μτονθά, Νο. 6 δβϑυπιοβ ὑπαὶ ὑῃ6 νβϑάοιῃ οἵ 
Ζοτδἢ 8 8008 18 ποῖ ῥγοῦβὉ]6, Ὀθοδῦβο ἰΐ ἰ8 Ὡοΐ 
οἰβουογο τ τ]οηθά. Τἷ8 ἀγχυμηοΐ οἵ ἰἰβε] 
ἢ48 0016 1 δὴν περ. Οἱ {86 οἴδεγ μδηὰ, οἱ" 
Ἰῃοῖϊϊνα ἴο ἰηβογὺ ὕπ8ϑθ 8008 οἵ Ζεγδῇ ἰῇ ἴὴθ ]ἰδὲ 
ὍᾺΒ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὑπο ῖὶγ ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ ἴῃ 1 Κίηρβ Υ., δηὰ 
1η6 (Ἰτοηϊϑῦ, δοσογάϊης ἴο ἷ8 ψοηΐ, 15. 8᾽16δηἴ οἡ 
ἐποῖγ πϊβάάοσῃ, ἴὺ Ὁ 1:0 βαῖζα οἵ ὈγουΥ, 88 δ ννὰ8 

Μ.]--- γεγ. 7. πὰ 
ἐδ 8δοὴδ οὗ Οαγηιὶ: Αολαν; {πᾶῦ ἰ8, ΑοἤαΣ τ 
ἀοϑβοοῃάἀρά ἴτοτη (στηὶ. Οοιηρ. [δ ο- οουστί ας 
186 οὗἨ 16 Ρ]ΈΓΑ] "53, Ὑ ΠΘΓΟ ΟΥ̓ ὁη6 ἀδβϑοοπάδες 

8. πδιηοῇ (νοτβ. 8, 80, 31, 42, αηὰ ἄθη. χ]νὶ. 23). 
ΒΥ ΑοἴαΣ, 88 ἴῃ δαάϊιίου, ““ἴμθ τοῦ ]ος οἵ 
[3Γ86] " (Ἴ2.), ῬγΟΡΟΥΪΥ “186 Ἰγοι Ὁ]6α ᾽᾽), βδοῦγβ, 
δ τηραηΐ ἰ6 Ασἤδηῃ οὗ ἴπθ6 Ὀοοῖς οὗ δοβυδ 
(νυ. 1 ΕἾ, χχὶϊ 20., οθο παῖ τησϑὺ πᾶν ὈΘΕῊ 
Κηοῦσα ἴο ἴΠ6 δι ΠΟΥ οὗ 1ῃΐ8 ὈΟΟΙΚ ἰῃ 1116 ὈΥ-[ΌΓΠὰ 
ΑΟἾΑΣ, 88 Ὧδ6 Ῥαυΐβ [Π68 ν8]}16Ὁ οὔ ΑΟΠΟΥ ἴῃ οἰ τηο- 
Ἰογχίοαὶ οοπποοίΐου ψἱῈ τ (νἱ!, 26, χν. 7). ΤῈ 
1 {πὲ σοπηθοίβ ΟἌΥΣΩΣ, ἢ 6 αι! ΟΥ δηδαβῖοῦ 
οὗ {πἰ8 Αοἤαγ, τὶ ἢ Ζογδῖ 18 δηηρ; Ὀαΐ ἔγοτη 
Φοβ}. υἱΐ. 1, τ ογο ἢ 18 σΔ] ] εἀ ἃ 80η οὗ Ζαδάϊ, 188 
80} οἵ Ζογαὶ, ἰΐ ἰ8 ΕἸ σὮΪΥ Ῥγορδῦ]ς {πῇ Π6 Βργίη 
ἴγοτη Ζίτασι, ἐπ ἤγβῦ πατηθὰ οἵ [πὸ βοηβ οἵ Ζογαὶι, 
ὙΠΟΙΠΟΥ ΖΙΠΊΤῚ ἴῃ ΟἿΓ Ὅ6 8 ΕΥΤΟΥ οὗ {16 
ΡΘῊ ἴογ Ζαθαϊ, οὐ ἐπ σϑύθτβθ, οὐ Ζαδαϊ Ὁ6 ἃ 805 
οὗ Ζί πετὶ, πὰ τ|λ18 56 Υ ΓᾺ] Ἰἰη Κ8 οὗ 1110 Β6ΓΙ68 ἴΤΌΤΩ 
ΖεΕΙΓΔᾺ ἴο ΑΟἾΔΣ αν δέῃ οιηίτἰοἀ. Οἱ (ὈΓηὶ, 
ΘΟΙΊΡ. 880 οἷ. ἱν. 1 δῃηὰ ΝΌπι. χχυΐ. 6, ποτ 8 
[ἀτηλὶγ οὗ Πθαῦθῃ Ῥθδτβ 86 πατηθ, --- 7 6Γ. 8. 4ππ6 



40 Ι. ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΞ. 

ἐλὲ δοηδ ῳ' λαπ: Αξαγίαλ. Τα Εἰ δηϊῖο 
Ασαγῖδ ἰδ ποῖ οὐμογνίβο ΚπΟΝ : 50 ῥτοῦα]ο 
Τοδθοη ΟΠ Ὀδ6 αϑϑυτησὰ ΨὮΥ 6 ΟἾΪΥ οὗ [Π6 50}8 
οἵ ΕἸ δη 18 πιδηϊοποα, 

ὃ. Τὲς δεδοεπαηί οἱ Πδεγοη.: νοτϑ. 9-- 41.---α. 
ΗΪ8 ἴδτϑα βοιιϑ, Υϑῦ. ὃ. ---απά ἐδλέ δοη8 οὐ Πεσγοη 

ἐλαΐ ιοέγε δογη ἰο πι. ΤῊΘ μαβδῖνϑ ἸΣ δίδπ 8 

““ἴοτ ἔπ6 ἱπάοδ αἰΐο δοῖϊνο, 8ο [δαὲ ἐδ [0] οσίην 1. 
δοουβαίγεβ ΜΝ]. τς ἀεροπὰ οἢ [86 Υἱγίιδὶ ποίΐοῃ 

οὗ [86 αοἰΐνο “οῃ86 Ὅδτθ Ηἰἶπι ;᾿ ΟΡ. ὅδῃ. ἷν. 

18, χχί. ὅ, χ]νί. 20, ἀπὰ [86 εἰῃβ. ἽΝ) ἱπ α 
Β᾽τη 18 ροβίτίοη, 1 (Ὥτοη. 11]. 4, χχνὶ. 6 (Βεγίῃ.). 
ΤὮΘ πδῖηθ απ ἰβ, ἰῃ (06 Νονν Ταβίδτηθηϊ βοπθᾶ- 
Ἰοχίοβ οἵ 5655, Μαί(. ἱ. 8, 4, [λΚ6 111. 88, Αταῖὰ ; 
ΘΟΙΏΡ. ὨἽ, ὐοῦ χχχὶϊ. 2, σι ὉΠ, ασθη. χχὶϊ, 21. 

ΤῊΘ ἤδῆ)8 203 ἷθ Ὁπαου θα] ἃ Ὀγ-ἴοττη οὗ Ὡὖϑ, 

γον, 18, ΟΓ, 88 ἐπι8 πᾶπιθ ἰ8 τί ἰΐθα ἰῃ ἰγ. 1], οἵ 

5: [Ὁ ἰδ δα αα)εοί. ρεπεὶ!,, τμαὶ δία α ἰο ἐξ 
δἴδτὰ 3.05, 88 ἜΝ, 1 Οδγοι. υἱ. 11, ἴο ἢν, νἱ. 

20 (Εναϊὰ, ζελγὸ. 8 164, 6), ΟΥ 88 ἱῃ Οτοο 
Μανιχαῖος ([ἴ8 π. »7Υ. οὗ [86 ψ6}1-Κ ον Ραγβίδη 
δεοίδιυ) ἴο Μάνης. Ασοογ ΠΥ, 6 σοοἸοὈταϊοα 
Τογοίδι μοῦ οἵ Β6Ζα]ϑθοὶ δὰ οὗ οἱὰ ἴῃσθθ πδῃη68--- 
Οἰ] θοῦ, σοῦ, {μ6 Οοἰα θα. (ὑοτηρ. Ὁπάογηοδὶῃ 
ἢ γογ. 18 ἢ δηὰ οἡ σοῦ. 40. Ἴγ6 ἴμιγθα ἤογο 
πδιηθὰ, ψογδῆτηθεὶ, ἤδπι, δηὰ Οὐ] δαὶ, ΔΡροαγ ἴο 
ἤν ὈΘΘῺ δοΐι18] ΒΟῺΒ ΟΓ ἱτητηραϊμῖα ἀοϑοοηἀδηῖβ 
οὗ Ηδζτγοῃ, νυ ογοαὰβ ἐπ 6 δοῦβ οὗ ἨρδΖζγοῃ δἰϊογναγὰ8 
Δρρεπάοά, --- ϑυμυῦ, νοῦ. 21, δὰ Αβυσ, νογ. 24,--- 
88 ΠΟΥ͂ ἀγὸ σο-ΟΥ παρα ἱτ ἢἷ8 Ἰδαῖον (ἰδβορῃ- 
ἀδηΐβ, ΙΠΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ΒΟῺΒ ἴῃ ἃ ὙΠ ΘΙ 86η80. 
Αὐ 41} ονθηΐβ, πον αἱὰ ποὶ Ὀυϊοηρ ἴο {Π6 αἰογθϑαϊὰ 
ἰουπάογθ οἵ ἴῃ 6 ἴγδΘ οὐ Ὀγαϊοά 1168 υὗὁ ΗφδζΖτοη- 
ΐοβ, ΨῈΪΟὮ τὸ πα γζθὰ 'π [Π6 οΟ]ον ημ μαββαρο, 
πουρἢ ἰπ δὴ οὐεῦ αἰ θγοηΐ ἰτοὰ ἴπ6 ργοβθηΐ 
δησηογαίίοη, ὑῃ6 [αν οἵ δπὶ Ὀοίηρ ῥ]δοοιὶ 
Πγδί, δἀπὰ ὑπαὶ οὗ Ψ6γαῃτμθο] ἰγαπβίοσιθα ἴο τὴς 
οἱ (οοπρ. οἡ γοσ. 18). 

β. ΤῊ ἔδπι!ν οἵ ἔδπι, δ ἤγβί οὔ {1190 ἐγοα 
Ηεστγοηΐΐα ᾿ἰπεβ. Η8 ργθεθάβῃος ἰβ θχ ρ]αἱηθὰ Ὁγ 
ἐμι6 οἰγευτηβίδηςο {παῖ [6 Ὠοιυ86 οἵ Πανίὰ βργϑης 
ἴτοιη ἢ. Τῇ ροβίθνυ νυ οὗ δπι 18 ὑπογοίογο 
οδιτοὰ ἀονῃ ἴο Πενία ἴῃ βουθη ΤηθΡο8. ΤῊΘ 
ΙΧ ΤΠΘΙΏ ΘΓ. ἴ0 46886, ἴπη6 ἔῖΠον οὗ ᾿Ῥανί, ἅτ 
ἰουπαὰ αἶ8ο ἰπ ἴθ Ὀοοῖϊκς οἵ Βυϊῃ ἱν. 19--2] ; δΟΙΏΡ. 
ἴπ6 φεποαϊορίεβ ἴῃ Μαϊῃ. ἱ. ἀπὰ 1,πΚῸ 11].-ὖν ον. 
10. ΔΝιαλδλοη, »γίησε οΓ ἐλε 8ο0η8 οἵ ὕμάαῆ. ΤῊ 8 
ἀἰθαπρυ  ϑμίηρ ἐρ  {Πποῖ, τ ΒΟΩ 18 υδητίῃρ ἴῃ. Βα, 

ἰηἰδ ἴο Νιι). 1. 7, 1ὶ. 8, νἱῖ. 12, ψ]ογο ΝΑ,ΒΉοη 
18 ὨΔΠηΘα 48 ἴΠ6 ῥγίπου οὗ δι δὴ δὖ ἴ}6 δχοάιβ. 
ΑΒ ἰῖ8 ἀδἴο, δοοογάϊηρ ἴο ὑπ 6 πιοβὺ ργοῦα}]6 ἰῃ- 
τεγρτγοίδιϊοη οἵ [6 ὨΌΡοΥ 480, Εχοα. χὶΐ. 40, 15 
ἴο Ὅο ρῥἰδοορά (Ὧ}]Υ ἔουτ σοηαγῖο8 αἴδοσ {πὸ {1πη6 οὗ 
δυάδῃ, ΒΟΥ ΤᾺ ΠΟΘΙ ΌΘΙΒ τηυδϑὲ Ὠμγα [(6]]|6 οὐἱ 
Ὀείνεοπ ΗδρΖγοη, ἴμ6 αταηάβοῃ οὗ ψυάδι, δηιὶ 
ΝΑΒΒἤοΩ, 48 ν᾿, 61} δ8 δοίη ΝΉΒη οι δηὰ .9065386, 
88 1. δογίοβ ϑ4]1η4, Βοῦζ, Οὐδ, ἀπὰ Ψ6886 8 ποῖ 
δι οϊοηςξ ἴο ἢ] πρ 1786 ἰπΐεῦναὶ! οὗ 400 γοδσβ θ6- 
ἔνθ Μοβεβ δπὰ εν ὰ. [{{{ΠῸ6 480 γϑαγβ οοπηῖ 
ἴγοσῃ ἴδ. 68}} οὗ ΑὈταμδτι, ψ ἢ ϊο ἢ ̓ π8 ηοῦ γοῖ ὈΘΟΘῊ 
αἀἰθρτονθά, ὑπ 6 ὁχοάυβ νγαϑ ΟΠ 210 γθδῖ8 ΟΣ 
ἴΠ6 ἀδσδοοπὲ οἵ υἀεῇ ἰηΐο Εργρὶ, ἱπβίεδα οἵ ἴουγ 
οοηζαΓίο8.---ὑὰἰὐ, ὁ. Μ.Ἐ -ΥοΓ. 11. δαΐπα. Ἰπδιοδα 

οἵ πεοοίϑ, [26 Ὀοοῖς οἵ Βπί 68, ἐν. 20, ΠΟ, 
δα ἴῃ τμ6 (ΟΠ]Πονίηρ σεῖβ ἤοοί, βίοις [68 

Ῥαδβοὰ ἱπίο (89 Νενν Τοβέλιηθηΐς {({πἰκὸ 111, 852, 
Σαλμών, Δηὰ 50 Μαίϊ. ἱ. 4, δ, ΚΏοΓο [αἰ Ππ6γ Ὠὰ5 
84} π18).---  ἐγα. 18-15, ΤῊΘ βόνθὴ Β0η8 οὗ «6880. 
Δοοογάϊης ἴο 1 ὅ4πι. χνυὶϊ. 12 (οοτΡ. οἷ. χνὶ, 6 [ἴ.), 
6856 αὶ 8. 80η8,--α αἰογοηοο Ἡ ΠΟῺ ἷἰ8 τοϑὶ 
ΘΔ. Ἔχρ αἰ ποὰ ὈΥ͂ [86 δυρροβί[ἴοη τμαὶ οηδ8 οἴ 
[πὸ εἰσὶ ἀϊοὰ ψἱςπουΐϊ Ῥοδίος Ὑ, ἀπ ἱμογοίοτο 
8 ποῖ ἱποϊαι θα ὈΥ̓͂ Ἰαῖογ ρεμποα)οσίβίβ. ---- Δ }8 
γϑίδογη Εἰδαδ. 8 ἰ8 ἴὰρ οἰάἀεδῖ οα]]οὰ ἴῃ {119 

ὈοΟΪκ8 οὗ ϑδπμαὶ; οα ἴΠ6 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἰπ 1 ΟὨγχοη. 
χχυὶ!. 18 {πὸ ἔοστῃ ἘΠ] ΔΡΡΘΙΓΒ ἴο Ὦαγα ΘΟΏ]Θ 
ἰπΐο [9 ρΡΪδεθ οὗ ΕἸἰΔΌ. Τὴδ Ῥεβῃϊζο ἢ 5 ἐπ ΟἿΓ 

8 ᾿ἰηβίοδα οὗ 7 βοηξ οἵ «6886, οἵ ὙΠΟ ἰὶ 
68}18 [η6 δονθῃΐ ΕἸΐμα, ἴη6 οἰ Ἰλανϊὰ [9 
ἢγχϑί 6 ἀστϑὸ ψἱ ἢ ἴῃ 6 Μαβογοίϊς ἰδχί. --- πώ δλέηια 
ἐλε ἐμγά. ὙΠῸ παπὶθ ἐξ γον, οὐσυστίηρ ἴμὰ8 1η 

1 Οἤτοη. χχ. 7, ἰβ ἰῃ 2 ὅτι. χίϊί. 8 δηὰ χχὶ, 22 
ἷπ ἴπ6 Κοεὶ προ ; 0 {Πθ0 σΟΠΙΓΑΤΥ, ἴῃ {118 

Κοιμίῦ οἵ {με Ἰαϊύοτ ρββββαρθ "υγον, δηὰ ἴῃ ϑατχθεὶ 

(χνΐ, 6, χνὶϊ. 18) ὑνίοθ πρ:. ΤῊ ἰδίίεν ἰδ 

ἸΊΘΓΟΪΥ δὲ ΔΟΡτγονίαἰεὰ ἴοτπι οἵ ζ1γ51». --- Ἄ]1 

ΠΆΠΙ6Β οὗὁ ἴπΠ6 ποχὺ [Ὦγθθ Ὀσοίῃοσβ ὁσοῦ πον ἤΟΤΘ 
6Ἶ886. ---Ἴ ἐγ. 16, 17. Ἅπα ἐλεὶν δὲδίετυ, Ζετωαλ 
απὰ Αὐϊραὶ. ΒΟΑ͂Ι εἰβῖεγβ οὐίδί πθα στοαῦ οςἸ ΘΓ ΕΥ͂ 
ἸὨγου ἢ ὑῃοὴγ Πμογοὶς 50η8,--- Ζουυΐα, 48 1}16 ποῖ ΠῈΣ 
οἵ ΑὈϊ5)ιαῖ, Φο8 Ὁ, δηὰ Λὡβαῆῃδὶ (1 ὅδῃ, χχνὶ. 6, 
2 ὅπ). 11. 18, 111, 39, νἱ. 16, οἴς.), Μ'Ὧ0 816 δ᾽ αν 
ὨΔΙΘ αἰϊοτ ὑπο ῖγ ΣΩΟΙΠΘΥ, ὨΘΥΘΓ αὐΐοσ {]ιοὶν 1688 
οοἰοργαίεα [Δ οΓ ; ΑὈϊ αὶ], 85 τπηοῖθοῦ οἵ [86 οοιϊῃ- 
ὩΏΒΠΘΓ Ατηᾶβα, ὙΠῸ νγὴὼ8 ἰηγοϊνοιὰ ἰὴ Αὐβδ]ομλ 8 
ΤΟ ὈΘ]]Πἰοὴ (2 ϑδπι. χνὶΐ. 25, χίχ. 14, χχ. 10), Ἄρτα 
8ὴ0 Ὀᾶγὸ ἴο Φοῖῃο. {86 ᾿Βῃτηδο]ῖ6. ΤῊ δ ἽΠ 8 

(8]1οὰ 2 ὅϑδιη. χυνἱἱ. ὃ "9 ἼΠν, ψ ἢ τὴ9 ἐρίτμθεὲ 

ὀχηξ»η, ἴοτ σοὶ, δοοοτάϊης αὖ Ἰοαβί ἴο ΟἿΣ 

Ῥαββᾶβο, [Π6 οοτγθοῦ ἴοσπη ἷ8 ρον η; ἴοῦ 188 

᾿βγβθ {188} ἀθβοθηῦ οὗ ἢ 6 τη που] να ποοάοὰ 
"0 ἀἰβιϊποϊῖ ποῖϊεθ. ΑὈΐγζα1] ΠΘγβο ἀρροατα, Ὀ6- 
51468, Δοσογάϊηρ ἴο 2 ϑδιη. χυϊ!. 25, δ. ἃ ἀδ ΟΣ 
οὗ ΝΑ δβὶ) δηιὰ βἰβϑίθσ οὐὗἵἁἩ Ζογυΐδῃ, δηὰ τῃθγοίογο 
ποῖ ἃ [1], Ὀυῦ ΟὨΪΥῪ ἃ ΠΑ] 5ἰϑίοσ οἵ Ὀανίά, 

γ. 7λε 7απιὶϊν οΥ Οαἰοῦ, 88 ξεοοηὰ οὗ 6 [Ὦγοθ 
Ἠδεζτομῖΐα ᾿ἴμ 68: γοῖβ. 18-24.--- ΤῊΣ αποπίοη, ἢονν 
(18 ἤχει 1180 οἵ ἢ18 ἀδβοοπιδη 8 8 τοϊαϊοαὰ ἴο [Π 6 
βοοοῃὰ ἴῃ Υὑ6γ8. 42-49, ΝΥ 6] μδυϑθη (Ρ. 18 56.) 
᾿ὰ8 δπιϊδανουγοά ἴὸ δῆβϑοῦ ὈΥ͂ ΠΡΊΝ ἐμὰ 
ΟΑ]Θ Ὁ ἴῃ νον. 42 88 σοστοβροπάϊηρ ἴο ὅπ6 (ο]Ὀαὶ 
ἴῃ γογ, 9, ἀοβίσηαίίπρ (π6 ογάεγ ἴῃ ἡ οὶ τὴθ 
ΒΡΘΟΪᾺ] ροηθαιορμίοβ οὗ 6 ἴ το Ηδζγουῖία ᾿ΐη68 
οσοῦττεοα, ὈΥ ἴῃ6 Πδπη68 ἤαπὶ (νοῦ. 10 ἢ), δογδὴ- 
ΤΏ66] (σεῦ. 26 47.}, ἀῃηὰ (Α]οὺ (νογ. 42 8.}, ἀηὰ δοη- 
5ἰάοτίης {116 βΘΠΘΘΙΟΡΎ οὗἁ (α]εν (νόγβ. 18--24) δ 
8 Ἰαΐον ᾿ΠΒΟΓΓΟΌ, ἘΠΘΓΘΌΥ ἴἢ6 ΟἸγοηϊβὲ ἢδ5 ιἴϊ8- 
ἢρατεὰ [6 οτἰρίπα] δῃἃ που] ἀθνθι ορσημοπίὶ οὗ 
ἢ18 ΖΘΠΘΑΙΟΡΎ οἱ {1|ὸῈ ΗεΖτοηϊϊεβ, Ηδ Πο]ἀ 5 ἱμαῖ, 
ἰπάδθά, [818 ἰπϑογίίοη 180} 18. αραΐπ ἃ δοῃμὶο- 
τηογαῖε οἵ βϑῃοδι οσἕο4] ἔγα στο πῇ οἵ γαγίουβ οτ χίη, 
ἃ8 ΒΡΡΘΔΓΒ πηοϑῖ ΟἸΘΑΓΣῚΥ ἴσοπι ὑΠ 6 Τοίργοηςο οἵ γ618. 
21-28 ἴο Ἡδξζτοι Ὠἰτ86}, {πο ζδίμου οἵ Οα]οὗ. 
Ἰπάοθά, ὄνθῇ νϑῖβ. 10-17 τὸ ῬγΟΌΘΌΙΥ δὴ ἰπίου- 
Ῥοϊαΐίοι, ΘΓ Όν ἴῃ 6 ΟἸγοπῖϑὲ ἢδ8 δηἀδεηγουγοά 
ἴο ὀχίεπά 1η6 ρροήϊστοα οὗ 1}1. Η ὀζτοῃ ϊοβ οὐ κί ΠΑ} 
Ὀορππὶπρ νυ ἐς Φουα ἢ π)66] (“ἦ τπὸ ἤγοῦ- θΟτὰ οἵ Η62- 

ἐπερςςς ΟΝ. θεν. 18 205. ᾿ρνηθεν, ΕΥ ναγίΐε γορείνως 
λαιέα α (ἈΤΟΝΙΟΟσΥσΡδΟ πεπεν εἰ Ολρτοη τωι ταίαίοφο 
ἐπιίονροδία κεπΐ, φμι φωαεὶ Γυπάαπιρηἴατν ἐδ ἐοίξως 415 μοί 8 
λεϑμε σεπεαίοσναε " ().ο. Ὁ. 138.--- Οοπτρ. Ρ. 16: ".ος ἤισισρο 
διπὶ ονπία (νεῖδ, 18ὃ- 24), ΘΖ πρεὶ ἐξ οοησειία ᾿γσσικεπία," 
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[υῸ," τοῦ. 25), οἡ [ἢ Ὀαϑβϑὶβ οὗ {π6 ὈοΟΚ οἵ στ], 
[6 διη οὗ ψ δῖοι (Βιι0}} ἵν. 19) ρροάγβ ἰο Πίηι 
858 ἃ δοὴ οἵ ΗἩρφζίοῃ δικὶ ἃ Ὀγοί ον οἵ Φογα τε ] 
ἃ (α]οὉ, ᾿ ]ΙΘΓΘΆ8. ἰ6 '8 πῃ ὑστιἢ, δοορογάϊης ἴο 
γυτ. 25, ἃ 50} οἵ ψογα Πηϊ66]} αητὶ στγαηίίβοιι οἵ Η ὀζιοπ. 
Αοςογαϊηρὶγ, ὑπὸ 01 ρεηεδίομίοκὶ 4 016 υθίοτα {116 
ΟΒτοηῖδῇ ᾿ιδεὶ ΟὨ]Υ ἔντὸ ἰὴ 8 οὐ ΗἩοζγομῖίος (ΦοΓΑ]ι- 
Τηρ 6] 8. ἀπὰ (Ἀ]ΘὈΪ 68), αμεὶ ἢ 18 πΉΓΡ ΘΑ ΠπΕ 
κοιίοη δὰ οχιεηάθα {:1}8 τρί βίεσ, 8δὸ αὶ 6 ἤγϑίὶ 
οαἰοὰ 4 ἔδτη βοὴ οἵ Ηοδζοη, ψ ἢ ᾿κἷβ ρμοδίεσιῖ 
(νοτβ. 10-17), ἀϊἔεγοιε ΠΌπι δπὶ βοὴ οὗ ὦ εἰεραύ δι 
δηι [ΠΟ ἃ βοοοης Ολ]θ Ὁ (νογβ. 18--24), ψ 0} ΤΉΔῺΥ 
Οἴμογ ἀεβοσπάβηϊβ τπδὴ {Π|056 οὗ [ἴΠ8 ὙΟ ΠΡῸΣ 
Ὀγοί ον Φογα μπλοο], νον. 42 ἴ, [Ὁ σαπηοῖ Ὀὸ ἀςπιοὰ 
ἐμὺ τὙΔΠΥ͂ ΓΕΔΘΟῚ8 Δρρεδγ ἴ0 Γεσοτητμεπὰ [Πϊ8 θο ἃ 
Ἡγροίεβὶβ. 10 Ἔχ]! 8 ἴῃ ἃ δα βἰδοῦουυ ᾺΥ ἴΠὸ 
οἰγουτηβίδησα (ἢδῦ ἴΠὸ γϑὺ- ὕοσγη ΤΟΥ τ θοὶ, ἡ ἤο88 
ξ΄ ἸΘΑΙΟΧΥ νὰ διουϊὰ ὀχροοῦ ἢγβί, δρρθδγβ δἰ ΤΟΥ 
ἴμοβα οὗ ἷ8 ἴνο γοῦη Ὲ  Ὀτοΐδεγδ, δηὰ 4160 1116 
τ ΈΓΊΕΙΣΕ ἀυρ]οκίίου οἵ 188 παπιθ8 ἤδπι 81 
Οδιθὃ. ὁ τῆς Ὠγροςοβὶβ σοθ8 Βῃοτί οἵ αὖ80- 
Ἰυῖο σαγίδι ΠΥ ἴῃ ΤΠΔΗΥ͂ Ροϊηΐβ ΨΥ ἰ ἢ τϑαυΐγο ἴο Ὀ6 
διἰάυςςἀ [οΥ σου ἤτιηδϊΐοη. Απα ὀβρθοίδὶν 10 81}}} 
τεπηϑί 5 ἀου ὈΕᾺ] νι οἢ οἵ ἐπε ἀπενθην οἷά ὕγαι!- 
ἘῸ ἢ 5 σοῃο ΣΤ της ἴπ ἀοδοοηάδηῖβ οὗ ἰΠ6 οἸὰ ῥΥποθ 
οἵ Φυάεδὶ, (μ]οὉ ἴΠ6 σοπηρδιίοη οἵ δοβῆα, ΠΟΙ ΠΟΓ 
ἰδδί ἴῃ γνοσ. 18 {ἰὩῸἉΦ| οὐ ἰἢαῦ ἴῃ νοὶ. 42 ΠΥ, οὐ (δαὶ 
ἴῃ ἰν. 11, 15 Πἶ, ἰ8 ἴο Ὀ6 ὑγτοπουησεα [}|6 οἰἀεδὶ 
δηκἀ τηοδὶ ἰγυϑυπνογίῃν, δηὰ Ἡ Ποῖ οΥ ͵ Ὸ ΔΓΘ 6ῃ- 
Εἰ] οἀ ἴο το]εοῖ ἴοτ οὴθ οἵ ἵπϑπ 4}1} [Π6 ΟΥΠΘΓΒ δί 
ΟἿ(6 88 ΤΟΥΆΠΥ υπίγυβί οσι ΠΥ, δηα σοῃ αἰ Πρ ὯῸ 
οἰετηοηὺ οὗ Ὠιδύοτί 41 ἰσα τ. ΙΓ ἰῦ ψογα ἰο 6 
δεδιη θα {μλἴ οΥΙΠΑ]]Υ ΤΠΘΓΘ ννθγθ {π| σο ΡΘΙΒΟῺΒ 
οἵ 1158 Πδτηθ6, 8 (8100 βοη οὗ Ηεσζτοη (ἰ]., ἱν. 11 (5) 
δηὰ ἃ (δ]ϑὺ βοὴ οὗ Φορῃαηηεὶ (ἰν. 15 ἢ}, 1818 
ἀπρ]οαϊίοι Μψου]ὰ ἡνατὶ ὰ8. ἴο 80 πιο} [Π6 
ἸΏΟΓΕ ΘΟΔΌΤΙΟΙΒ ἴῃ {116 ΓΕΟΕΡ ΟΠ. ΟΥ Γαἤθοίίοι οὗ (μι 18 
ΟΓΙ ταῦ οὔδ οἵ ἴΐπθ ναγίουβ γα το 8 ὑμαῦ 8ΓΘ 
δἰἰαοποὰ ἴο {]1ι650ὸ ΠΟΠΟΌΓΑ]Θ ὨΔΠῚ6Β: [116 51}}} 
βτοαῖίθσ σοι]  Υ οὗ {πὸ ΤοΟ]]Θοῖνθ ρΚϑηθδ] ορἕο8 
οἵ Οβ]θῦ νου]ὰ 4}} [πὸ τῆογε ἴδνοισ {86 σοη θεοῦ ΓΕ 
ἀπδὶ δας οὗ {16 βογίοβ σοίογτοα ἴο ᾿ΐπὶ πιδῦ Ὁς 
δουσοπη (δα ἴῃ [ἢ6 ὁΠ6 ΟΥ ἴΠ6 ΟΥΠΘΙ ΨΔΥ͂ 88 δυϊ ποηίίςο, 
88 οοη δ πἰῃν ἴῃ ἰΐἴδθο!  δἸ]οπιθηῖβ οὗ ἴὴ6 ρομυπθ 
Ροδίου οὗ (δ᾽ οὉ.---Ὑ ες. 18. δεραί ιοἱἐδ, Ατιωδαλι 

ἀἰδιοῦε. χη ὗπ, εἰἴμοσ ““ Ὀοχαῖ τ ἢ" (48 686- 

ὙὮΟΓΟ ἹΌ Ἅδη, “ἢ. τὴ. 8, 9) οτ ““οαυβοά ἴο Ὀτίης 

Τογὶ ἢ" (ΘΟ Ρ. 188. Ἰχνὶ. 9). ΤΏ [0]ονίης πχογάβ, 
Τήν ΤΣ Πρὶν, ΒΡΡΟαΡ ἴο Ὀδ6 οοιτιρί, [ἢ ν 6 

ἐταηβἰδίθ {1} Ὁ. Κιμςοδὶ, ΡῬίβεδὶ., Οδβἰδηά., δηὰ 
ΕΠ615), ““ 1} ΑΖΙΔἢ, ἃ το, δηὰ τ Φεγιοίῃ,᾽" 
πο ὑμηρβ ΔΓΘ βίγαηρο: {Π6 ἰηἀδοβηϊΐο ἀρεϊζηδ- 
τίοῃ οἵ ΑΖΌΑὮ 88 ἃ νἱίο, δ (ἰοῦ ψϊοὴ να 

διιου]ὰ Ἴχρϑοῖῦ “" ͵8. πῖΐο," ἐξηυΐδδ), θὰ πὸ οἷτ- 

σπιηδίῶποο ἰἢαΐ οἵ {πε βοοοηὰ τῖΐα ὯΟ 80 ἰΒ πατηθά. 
Ι1Ἶ νὰ τοραγὰ (08 ΗΠ]εγ, ὅ. Ὁ. ΜΙΟΝ.) ΠΝῚ 88 

ἐχρ] σαῦνο, ἘΣ ΑΖυ ἢ ἃ νῖΐο, ὑπαὶ 8, δουϊοίῃ, 
ν ΘπΓ Δ Ὁ] 185} 8 πηοὰσ οὗ οχρτγοεβδίοῃ ψ ἢ] οἢ 18 τ ἱτπουϊ 
ἃ Π8Γ41]6] ἴῃ ΟΌΓ Ὀοοῖ. [{ ἰ8 τη βοϑδὶ Ὁ]6 ἴο γθπδῦ 
“«Απὰ Οα]οῦ Ὀερμαὶ ΑΖυῦδὴ δηὰ ΦΔογίοιἢ " (Β. 
δίσιερε!). 6 τησδὶ οἰΐμοῦ 80] πρὶν, ν δἰ ο ἢ 18, 

ἹΠΟΙΘΟΥΟΥ, ἩΏΓ Ηρ ἴῃ ὑνο Μ88, (866 Οτΐ. Νοῖο), 
αἰ} Βογίἢ. δηὰ Κδιῃρἢ., 88 ἃ τοασρβίμαὶ ποία [Πδῖ 
[μ5 σγερὲ ἱπίο (86 ἰεχῖ, ἀεβίμτιοα ἴο ῥγενθηΐ [86 
ἰσαι βάθη “ ὑερεῦ ΑΖυθΔ ἢ," οΓ δάορί {Π6 γοδάϊη 
οἵ 1.6 Ῥεβιι. δὰ ἴπ6 γυϊχ., ἢν ἸϑΝ, ὑπτίας 

Εἰτεβ ἔπιε βϑεηβα, ““δεραΐῖ υἱτὰ Ασυρδὴ μἷ8 ψίζο 

Φοτίοῦ, δηιὶ ([Π686 ἃ. ἤδΥ (7 6γἱοὶ ᾽8) 8δοη8." Τ|ιθ 
᾿ὈΌΟΥ ΔΡΡΟΔΥΒ. {Ππ|π τἸηοϑὺ 8818 Γ6 0 ΥΎ (σοπ Ὁ. [Κ οἰ]). 
ῬΏ6 ΠΑμΠ68 οἵ ΠΘΡ ὕΠ|γδ6 8Ο0ῺΒ Οὐ ὮΓ ΠΟΥ ΠΘΓΘ 6180 
ἴη ἴμ:6 ΟἸὰ Τουίαιηρηϊ,---Ἶ τ, 19. ΑἍπὦ Ατυδαλ 
ἀἱοι, αν (ἰαἰτῦ ἰοοῖ ἰο πὶπι ρλταίδι, πιο ]γ, ἴο 
ψἴ. Τὸ {18 βοσοπά ν]ίο οἵ (ἰα]εῦ, 1086. ἢδΠιΘ 
ἴῃ νϑ. ὅ0 (σοομρ. ἱν. 4) ἰ8 Ερ! γα μα, Ὀδ]οΙ μὉ 
Ηυτγ, Ψο 18 αἰ8ὸ πηριἰἱοηθὰ Εἰχοα, χχχὶ. 2 858 τῇ 
σταπ μΠ]ὸῦ οἵ ΒοΖαϊο]. Βγ [08 νν8 δγθ βοδιΌ οὶ Υ 
ἴο υπήεγβίαπα ἰπὰὺ ἘΡρΒγαῖΠ 8), ψᾺ8 ΚΓΟΡΟΙΥ κα 
Ἰοσδὶ τᾶπλ6 Θᾳαϊναϊοηΐ ἴο ΒΟΓΠ]Θ6πὶ ((16Ν. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 
16, 19; Μιοδὴ ν. 1), βο {πὶ ΗΓ νου] ὕὉε ἀοδὶς 
Ὠιϊοὰ ἃ ἀδοιςεηζαμὶ οὗ (]οῦ, Ὀοτὴ αἱ δρ. 1] 6} 161, 
οὐ οὐρίπαῦϊης ἰποησθ (8 δεδιιιρέΐοι ἰο νι] οἢ 
Βογίμοαι βιθπὴ8 ἰπο0]1]η6κ).---ΟὨ νον, 20, ςΟΙΏΡ. 
ἔχοι. χχχὶ. 939, χχχν. 80.---  γ, 21. Αἰ) εγισατιία 
ἤεεγοπ ιτσεπὲ ὶἱπ ἰο ἐδε ααισλίον ο,., λίαοσλΆνγ. 
“Αἰ τογν Γὰδ," ἽΜΠΝ,, ᾿ἰαὐ ἰδ, δίήδγ [πὸ Ὀϊτηὶ οὗ 

ἰῆοθα {Π͵Θ6 5008 τηθηςτὶοηθά νου. 9, 056 το ΠΡΡ 
8. ποῦ παιηοὰ. 7116 Ψ}0]6 ποῖΐοο, ὀχίθηάίηρ ἴο 
ν Υ. 24, οἵ ΗοΖτοη᾿ 5 ἀεβοθῃἀδηΐβ, ὈΟΓ ἴῃ ἢἷ5 οἱὰ 
τὰ οὗ {με ἀδυρῃίον οὗ Μδοὲγ ὑΠ6 αἰΠεδάϊίε, δηὰ 
οἵ ἃ 505. ΑΒΠΌΓ, ὈΟΙΠ δἰου ἢὶβ ἀοδὶῃ οὗ 4 τηϊπὰ 
ψἱ 6 ΑΔ] (γοτ. 24), ἰ8 ἀπάουίθι ] }γ βυτγργίβίηρ, 
δ ἃ 50} 4 0]6 ἴο {86 Ῥγαβοηϊ μ]λθ6: ἴῃ 8 ΒΕΓΪ68 οὗ 
Ηρ Ζτιομ 8 80ὴ5 δηὰ {ΠἸ6ὶν ἀἰοβοθμἰδηῖϊδ 18 ἈΠΟΓΘΌΥ 
ΨΙΟΙΟΠΕΥ ἱπιογτιιρίθα, δη (ῃ6 δϑονο- πηοητἰοποὰ 
ἰηϊεγροϊδίίοη ἱποοιγ οἵ Υ ΕἸ] Ππαβοη ἴ88 ἵπ 115 
0886 ἃ ΥΟΓΙΥῪ ΒίΓΟΠΩ βιιρρογί. [{ νγ͵ὸο Πο]ὰ [1186 ὑτγδ- 
δοηὉ ΟΥΟΓ ἴο Ὀδ οτἱ βίαι, σὰ πειιϑὺ αβϑυτηθ, ἢ 
ἴ61}, τα 1ὴη6 Πεογὸ πιρητοηθὰ ἀοβοοη δηΐϊβ οὗ 
ΗδΖΙοπ “ΕΓ ΒΟΠΊΘΠΟΥΝ ΙΟΓῸ ΟἸΟΒΟΙν δοπῃηθδοϊορα 
ΜᾺ [116 (ἈΤΔΥ οἵ ΟΑ]ο Ὁ {πη νι 0} ἰη δῦ οὗ οἰ ΠῸΓ 
Ἐκπὶ οὐ Φογαμηιθς], " Οπ Μδο)ὴν {116 ἢγβῦ- θοτ οὗ 
Μαδμπαββαϑὶ, ἴο νοῖῃ Μίοβεβ ζάνε [Π6 ἰαπαὰ οἵ ΟἸ]οα, 
ΘΟΡ. ὅδ. 1. 28; Ναπι. χχχῖϊ. 40; [)οαΐ, ᾿1ϊ. 15. 
Α5 116 18 ̓ Ἰ6γὸ αῃᾷὰ νϑγ. 28 οδ θὰ “ [αὐῃ ον οἵ ΟἸ]οδὰ," 
80 15 1 βαϊὰ Ναιη. χχνὶ. 29 ἰμδὲ 6 Ὀοραὺ ΟἸἸοαι, 
(οΡ. Νυπι. χχνὶϊ, 1, ΠΌμη Ποῖα 11 [οἱ]ον 8 τη, 
ὕγ 118 Ῥαΐεγῃα] γοϊαϊτίοη οἵ Μδοῦ τ ἰο Ο1]6 8, πηοΤῸ 
τηυϑῖ Ὀθ τησδηΐ ὑπ8ῃ {116 ὈΔΓῈ ποίΐϊοῃ οὗ ἃ ἀθβοθηξ 
οὗ 16 ᾿8γαθ 8 Ρορυ]δίϊοη οἵ ΟἸ]οδαὰ γον Μδ- 
ΘΟὮγ, δὰ ἐπαΐ ἐπογθ τηυδῦ ἤανὸ Ὀδοη ἃ ἀοἤηϊῖθ 
το, ΟἸ] 644, βοὴ οἵ Μδοῆ τ δὰ αταπάίαϊῃοτν οὗ 
ΕἸορμομαά. Βγ {π6 ἀεείρπηαίίοι ἰαἴμετ οἵ ΟἸ]εδὰ, 

1:6 γγοβοηῦ ΜδΟγ 18. ἀἸϑθϊ σι διοὰ ἔγομ Ἰαΐοτ 
ΡΟΙΒοὴν οὗ [1:16 ΒΔ 16 ὨΆΠῚ6 ; ΟΟΙΏΡ. 2 β)πι. ἰχ. 4, 
ΧΥΣ, 27.- ον, 22, Απά δεσιι δεσαί αν. ΤὨΠΪδ8 
δαῖτ, {16 ζγαῃάβοῃ οἵ ἤοστομ ἱπγουσῃ ϑορυῦ, Ὀ6- 
Ἰοῃροά οὐ ἔμ8 τηούμοῦ Β δἰ4ἀ6 ἴο ἴη8 {06 οἵ Μα- 
Ὠδ556}), δηἃὰ σοῸΓβ ὑπογοίοσα οἰβοῖν οσο, 88 ΝΠ. 
χχχὶϊ. 41, Ῥουῦ. ᾿ἰϊ. 14, δ)δο ἃ Μαπαβϑδεὶϊο.0 Ηϊς 
[ΆΤΑΣΥ, αἴτον {116 ἐοπασοδβῖ οὗ Ος Κίηρ οὗ Βαβῆδπ 
ἀηοσ Μόοβοβ, γοοοϊνοά {Π|6 [οΥΓ ΟΥῪ οὗ ΑΥχοῦ, δηὰ 
ἔανα ἴο ἴππ οοῃᾳυοτοά οἰζε8 ψ  οΐ Μοδεβ μδηά θα 
ΟΥ̓ΘΡ ἴο ΐἷπλ (ῃ6 παπιθ Ἡδννοῦ δαῖτ (8) ΓΒΠ), 

“Τρ η ὑ- ΨΊ]Παρ68 οὗἉ δαΐγ,᾽" οὐ “116 οἵ δαΐτ᾿ (ΘΟ. 
ΝαΠπι. χχχὶὶ. 41; Πουΐ. 1. 14, Φοβῆ. χίϊὶ. 80, 
1 Κίπρβ ἰν. 18), νἱἢ πμΐοἢ ἀθδίρπδίίου. [ἢ 
8116 ““Φυάαῃ οὐ Φογάδη,᾽ ΨΦο8βῆ. χιχ. 84 (δὲ 
18, [09 ΟσΟΪΟΠΥ͂ οὗ 76 )ἷ8δ ἰῃ ΟἸ]οαὰ εδαβὶ οὗ 188 
οτάδῃ), 18 πιοδῦ ῬΥΟ ΔΌΪΥ ἰάθη 168] : ΘΟ Ρ. Υ. 
Ηδυπηεν, Ῥαϊίαϑέ. 41) οαἀϊῖ. Ρ. 288 ; Ηεῃ βίο. 
Θεοῖς. αδ86 1 εὶςλδ Οοἰίεδβ ἵπι 4. 7΄. ἰἰ. γ». 2688 ; 
Ἡοῖῆϊπι. }ίίεξε ἕπ αἷς 7γὐλεείε Οεδοὶ. αἀε8 σεϊοδίοη 
1 ιαπάοα, ᾿. (1870) Ρ». 114.---τΚεν. 28. Απαὰ Οεϑλων 
απα Ατανι, ἰμ6 Οοβηυτγῖοβ δὰ Αταπηθδηβ, ἩΠ16}Ὰ 
18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 4 Ποηάϊδαγβ [ῸΓ “ἴη6 ΑΤδιηθθδηδ οὗ 
Οοβῃυν," Ὀαὺ ταῖμοσ Ῥοϊῃΐβ ἴο δὴ 8]]ΐδηςθ οὗ ἴῃ9 
Οδβηυγίίεβ πὶ} [6 πο ουσηρ ΑΥΔΙ ΔΙΑ, 
ον Οὐβθον (2 841). 111. 8, χιὶϊὶ, 87, ΧΥ. 8) 85 8 
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γεσίοη ἴῃ Ατάτῃ Οὐ ϑ'γγῖα, ᾿γ1ηρ οὐ {Π 6 ποτ -σ οι 
ΠΟΝΪΟΡ οὗ Βαβῆδηῃ Ὡθᾶγ Ἠογποὴ δηὰ {πα ρϑβίθγῃ 
Ἰμηκ οἵ ἴΠ6 οτάδη, {Ππῶὶ ἵπ αν α᾽ 5 {ἰπιὸ (ςοπιΡ. 
οὐ οἷν, 111. 2) δὰ ἃ Κίπᾳ οἵ 118 ονῃ, δπὰ ἐογῃ θὰ 
αἱ {ὰῦ {ἶπη6 δὴ ἱπάοροπ οηῖ Κίπσάοπι, ποὶ βιιὉ- 
δεῖ ἴο [ΒΓδο], ---οἰη [6 ορ!πΐοῃ οὗἩ Ηἰχὶν (Οἰδαεῖ, ἀ. 
γοίξε ]Πδγαοί, ἱ. ν. 28 {{.}, Δἢ Απιογὶῖο ἢ εὐξ αὶ οὗ 
Ατσίδη (ἢ οτίη, ὑποιιρὶὶ Μυβοβ ἰπ [Π6 ἀἰδίτι δυτοη 
οἵ ἴπ σουπίτν διαὶ αϑοϊσιοί 1 ἴο δία παβδοι ( 08}. 
ΧΙ; 18; σοιηρ. Χὶϊ. δ).--- Δ Κοπαϊδ, απὰ ἐμετ 

αἀαμρλέετϑ, βιρίν οἰ(ἰς8. ὅ850 5]νοι}}} 6}16 "γ)} ΠΣ Τὶ 

Ὅ6 πιοϑῦ ῬγΟΌΔΟΪν ἰακοη, 48. ἃ ἴδγίμον αἰδίγιοῖ, 
Ὀοϑ᾽ἀ.5. (ἢ ν]]σ08 οἵ Ζαὶτ, τ᾿ Ισἢ {110 Οὐ ΒΝ γί [68 
δηκὶ ΑὙΑΙΠΘΔἢ8 ἴσο, δηϊ τοῦ 88 δὴ ΘΧΡΙἈΠΑΙΟΤΎ 
ΔρΡοβί του ἴο ἴδεβα (ὁοιὴρ. βογίῃ.). Εοῦ ἴθ 
ἘΓΟΟΡΟΙΠΕ βίδίθιμεπί, ὑπαὶ ἴΠπὸ ν᾽ ]Π]αρῈ 5 οὐ Δαὶγ 
“ἰπουηἴοα ἴο ἐπνθηΐγ-ἴῆτθα (νοῦ. 22), 18 τη ἢ ἴοο 
ἀεῆηϊϊα ἴο 4Ἰ]ονν ἰδ ἴο Ὀ6 βιιρροβοά {παὶ [π6 ΠΟῪ 
ὨϑΙηρὶ Βἰχὲν ἀδιριίον ἴονγηβ οἵ Κουῃδῖῃ ἴογτη δῇ 
Ἰποχδοῦ γτοροιϊἴοη οὗ ἴῃ 86π|6 εἰοϑὶ απαιοη. Μυςὴ 
ΓΑΠΟΡ ὑμ6 αἰ ἴδγοποα οὗὨ [᾿Ἰὸ ἔχο αἰβίγίοια : “ὉΠ 6 
Ὑ]]Π]αρθ8 οἵ αϊτ᾽ διὰ 16 " ἀδυρ)ίοτβ οἵ Κοηδίῃ,᾽" 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἰπ ἴΠ6 σἸοαγοβῦ ΤΠ ΠΟΥ ἴγουι ΝΌπι. χχχίϊ. 
41, 42, δοοογά την ἴο ψ  ΐς ἢ, οὗ ἴπ6 το Μδηδββϑὶ[ο8 
Δαῖγ αἀηὰ Νοῦδῃ, {Π|6 ΓΌΣΤΩΘΓ σοπα ποτὰ ἴῃς “ Ηαν- 
νοῦ ΦΔαῖν," (1186 Ἰαϊίαγ 16 ““ Βοποίῃ Κζϑηδιῃ." 
ΟἿΪΥ ἴῃ {Ποῖ Ὁ διπ| ΤοίΆ] Ῥνεγθ τι686 Ρ]4665 ΒἰΧῚΥ ἴῃ 
ΠΌΤΩ ΘΓ, δῃα ΟὨΪΥῪ ἴο {π18 8ι τὴ ἰοίαὶ ἀοθ8 ἴΠ6 ΡγΓθ- 
βοΐ 9) Ὁ ἀρΡργ. Ὑμοῦμεν, ἐμογοίογε, ὑμῈ 

ἔξουΡ οὗ ἴοντιβ ἀθδὶρτιαίθαὰ ὈΥ͂ ““Κοπαίῃ "(ΠΟῪ 
ΔηΑῦ, οη ἴἰι6 Ἡνοδίογη 81006 οἵ Φε 0.1] Ἠδιταη) 

Δηα ΟΡ ἀδῃρῃζογη πυπη ὈοΓοιὶ ἐχδοῦγ ἰμἰγὶγ-ϑονθη 
ἰον8 (48 Καὶ! {1 Κ8), τοι) τποοσίδὶῃ ; δηἢ 
ἴπ8 ὩΌΙΩΡΟΥ ΒΙΧΟΥ ΤΩΔΥ͂ ΨΕΤΥ͂ ῬΓΟΡΔΌΪΥ Ὀ6 ἃ γτουπὰ 
ΠΌΣΟΙ (ΟΡ. αἷ8ὸ 6. 111, 12-]4 ; Φοβῇ. χΧὶϊ!. 
80). Οπ {Π6 [πὸ ἤδη ἴΠ6 Οοβ ἢ υΥ 68 δπη ΑΓΙΔ- 
ΤΩΞΘΔῺ8 [οοἷς ἴΠ6 5ἰΧΙΥ͂ τοιν 8, ποι ΠΙΠΡ Δ Ὁθ 48. 6Γ- 
ἰαϊποα ἴγοτῃ οἷν . Οὐγίαϊῃ τ ἰ8 [μ΄ [ἢ 6 
Ἰδίοσς Φυάψε οἵ ἰβϑγδθὶ, ὅαἷν (Ταΐρ. χ. 4), Ροββαοδϑϑὰ 
ἀραΐῃ δ Ἰθαβδὶ τιϊγίυ οὗ {π686 ΟΝ 8. ἀπά ον (Ἐς 
Ὡ81ὴη6 οἵ Ηδννοίῃ -041Ὁ, τ σοἢ πη ἤάνα βυγνίνοα 
ἴο 5811}1} Ἰαΐδσ ὑπλε8. ἊΑἰΐ ἐλοβθ αὖὸ 8ομδ φῇ «]αἱἷγ, 
μοῦ ἴῃ δἰχίν ἴονηϑ, Ὀπΐ 16 εἰοτγο- πηοηϊοποα 
βορθ δηὰ ζ4]ν δῃὰ {ῃμοῖγ ἀδβοθπάδπίβ δῃὰ ΘΟΥτο- 
Ἰαῦνοβ, [ὑ Ἰηδύ Ὀ6 σοπ͵οοϊαγεὰ ταῦ [6 ροθηθ8- 
Ἰορίοδὶ βοῦγοθ υϑοὰ Ὀγ {π6 ΟἸὨτοη δὶ γγὰβ ΟΥ̓ΚΊΠΔΙ]Υ͂ 

ἸΩΟΓΘ ζ0]], 80 (μα πϑιὶ δ Τοίογτεα ἢοῦ χη ΓΟΪΥ͂ ἴο 

{Π|686 ἔνχο ΠΔΠΊ6Ά.--- ἐγ, 24. Α πα αὐίεν ἐλε ἀεαΐλ 
Γ Ἡξεεγοη ἐπ Οαἰεδ-ορλταίλας. Τὶ μΙαοο, τς} 
068 ποῖ ΘἸΒΕ ΠΟΙ ΟΟΟΌΓ, Πιὶσἢῦ ΡΟΒΒΙ ΟΥ̓ Ὀ6 ὑπὸ 

ΒΆΤΩΘ 88 ΕΡ ταί ΠΔ ἢ οΥ ΒΟ. ] ἤθτα- ΟΡ ὨσΑ μΔἢ (866 
ΟἹ ὙΟΙ, 10); 106 πδηϊθ οἵ (δ]ε Ὁ 8 βοοοπὰ νἱΐε 
ἘΡΆΓΑΙΝ τηϊρνῦ Ὅ6 βοιηθῆον οὐπηρδοϊοα ὙΠ} [8 
ΠΟΥ μἾδοθ οὗ δυοάθ δπὰ ἀθαΐῃ. ““[η] 841). χχχ. 
14 ἃ γᾶτί οὗ [86 βου τὴ οὗἨ υάδῇ 18 64116ὰ “ ΝορΘΌ 
ΟΔ]εὈ,᾿ Ὀεοδῦβο 1 ὈοἸοηροα ἰο [ἢ6 ΔΙ Σ]Υ̓ οἵ ΟΔ]6 Ὁ; 
ἐπ ΔηΔΙΟΩΎ τὶ π ἰςἢ ἢἢ.6 ὕοντη ΟΥ ΡΪδοθ, ἴῃ Υ ΒΪΟ ἢ 
Οα]6Ὁ δηὰ εἶθ νἱΐο ΕΡΆσαΙΝ ἀστοὶ, ταὶς Ὀ6 σα] 16 
“Ο]οὉ οὗ Ἐρμγαύμα,᾽ ᾿ἢ ΕΡΒ γαῖα Ὁτουρδὶ τὖ 
ἃ8 ἃ ἀο ἴο Ϊπι, 85 ἰη Ζο8ἢ. χν. 18 ἔ ᾽ (61). 
οὖν ἔγοτα ἴΠ6 Νερερ 816 Ὁ, 88 16 βου Βοση ῥαγὶ οὗ 
ΟΔ]6 θ᾽ 5 ἰουτΊ ΟΥΥ, 1 βδια. Χχχ. 14, “"Ῥοβδβ Ὁ] 19 
ΠΟΡΓΒΘΓΏ Ῥδγῦ τἱρὴῦ Ὀ ἀϊδιϊηρτι Βα ὈΥ [ἢ τηοτὸ 
ἀεβηϊΐε ἤδπιθ “ Δ]οὺ οὗ ἘΡὨγαίμαῃ,, ὑπαὶ 8, οὗ 
Βοῖη θ ἢ πὶ" (Βετίι.). Νόοια οἵ {μ686 ἰηϊογρτγεῖδ- 
Ὧΐομβ οὗ [18 οὔβουγα ῬὮΓαΒΟ 18 ῬΟΣΙ͂ΘΟΓΥ βα[ 188 6- 
ΤΟΥ ; δηά {πότὸ 18 [ΠΟΥ ΟΓΘ Ὁ 6 ἢ ῬΗΣ ἷῃ 
ἐὴ6 οπχοπἀαϊίοη οἵ 76] Πηδύδοη, ἰουπάοὶ οἢ ἃ 
Ψασίουβ σεδάϊησ ῥγοβοηίθα ὈΥ̓͂ [80 ϑερῖ. (ἦλθε 

Ι, ΟΗΚΟΝΙΟΙ ΕΒ. 

Χαλὲβ εἰς Ἔρμαϑά τ- ΠΙΆ 205 κ13), “ Αμὰ αἴτοῦ 
ΗοζΖτοη 8 ἀθαῖῃ Οα]οῸ ψεπῦ ἴο Ἐρἤγαιη, ἴὴ6 ν [δ 
οἵ δ ἔδῖμογ Ἡθζγου." Ηδγὸ ἸῸΓ ἅ 15 τοωὰ κ83 ; 

ἴον Ὠρδ), ΠΡ: ἀπ ἴον ρὲ, γ)32}5---ἃ οἰδηρθ 
ΒΟ 18. ΘΟΥΔΙΪΥ͂ δοιπονμαῖ σα οὶ ; θα [ἢ 6 
ΤΟΘΌΪ ΟΡ Β6η886. 8 Ὠοΐ ἱΩΡΓΟΌΒΌΪα (οὐ. Οεμ. 
χύχν. 22). Α8 {6 ἰοχὶ βἰδηάβ, θγο ἰ8. ἃ τὨϊνιὶ 
νἰ6 οὗἨ δζΖγομ, ο8116ὰ ΑὈΪ4}} (ἐοπὴρ. γϑῦβ. 9 δπά 
21), ὙΠΟ ὈΘΑΓΒ ἴο Ὠὶπὴ ὁ Αβῇυγ, δῖος οἵ ΤΌΚΟΣ" 
(ὁοΙΏΡ. ἱν. δὅ--7), 88 ἃ Αἰ. ροδίμπιι αἴτον ᾿ἷς ἀθδῖῃ. 
ΤΙῖ8. Α8ηγ (ν ποπὶ ΓΘ] βοη 18 ἀϊβροβοιὶ ἴὸ 
οἴδησο ἰηΐο ἢ ἜΠΟΝΝ, ἀπά ἴο ἰάθη Ὗ νἱῶ 

Ητιγ, δ] 6 8 βοὴ ὉῪ Ερμιγαίῃ, νοῦ. 19) ἷ8 οδι]οὰ 
[μοῦ οὗ Τοκοα, 88 ἰοτά δἀπὰ οἰ οἤϊαϊη οὐἨ [ἢ 6 
ἴον Τοκοα, [Π6 οτηθ οἵ {1ιὸ Ῥγορμεὶ Απιοβ, 
ἴνο ἤουτβ βουῖῃ οὗ οι] 6πὶ (οοτ. Φοδὶι. χν. 
59), ΘΓ [Πἷπς ο͵δοθ 811}} οχ βίβ Ἀπάον [ἢ 6 ΠδΠ6 
Τοκῦδ (ΟΠ. ΠΟ Π5οπ 5 αέ. 1ἱ. ν. 406). 

δ, ΤῊ ἀπ} οἵἩ 7ογαῃτηθοὶ, ἴπ6 τηϊγὰ 1ΐπ6 οὗ 
Ηδζτου : γϑγ8. 258--4].--- Οὗ υεγταλπιεεὶ (ἢὨ6 ὙΠ οτὰ 
ἀοι γμἱτϊο6α, ψἜοΙΩ Ηδ ἰονοβ ΞΞ δεόφιλοε) ἐδά 3:8ὲ- 
δογη οὗ Πδῶγοη: νοῦ. θ. Α8 ἴδΠοτα 8 ἃ πορὸὺ 
δ]ὲ (νεγ. 24) δῃὰ ἃ ποροὺ οὔ ἴμ6 Κοῃῖῖθυ, 8 
ΠΕΓΘ ὰ8 ἃ ποροὺ οὗ ὑπὸ Ψογα τη ἴο5, 1 ὅληι. 
ΧΧΥΪ. 10; σοΡ. Χχχ. 29. Τιῖδ 8 ἃ ργοοῖ οἵ {πὸ 
ϑίγθηρὶῃ δηιϊΐ μοϑοῦ οἵ [18 πὸ βργπρίη [ΤΌΓᾺ 
[ἢ οἱαοδί ΗεοζΖτγοι (68.--- δατα ἰθὰς γεί- δογῆ. 
ὟΝ ]] διιβθι, ρου ρ5 νἰποὰϊ στοιμὰ, ἴα Κο8. {15 
ἤδπὶ ἴο θὲ οΥἹσ ΠΑ} ἰάθη τοαὶ ἢ 186. ἔδπ οὗ 
νοῦ, 10, τ1Π6 Του πάογ οὗ {πὸ Βατηΐΐα ἔβην, ἴγοτα 
ἢ αν Βργδηρ; ὁοπιρ. οὐ ἷν. 21.---(πά 
διπαλ, απ Ογεη, απαὰ Οτεπι οΥΓ Αλϑαλ. ὙΤλθ 
Ιαϑὶ οὗ ἔππο88 πδῖηθϑ, " , Βῃ ου ἃ ἢοῦ ΔΡΡΑΓΘΩΠΥ͂ 

ἀοδβισηαῖθ ἃ ΠΠΠἢ 8οὴ οὗ Ψογδῃτηοοὶ, Ὀδοδυ86 ἴῃ τΠαὶ 
0886 ἴῃ6 ἢ Βῃοι]ὰ ποὺ ὕὉ6 ννῃιϊηρ. [Ὁ ἀΡρΘΑΓΒ 
ταῦθοσ ἴο Ὅ6 6 πάπι6 οὗ ἴπὸ τροῦποσ οἵ {πὸ [ὉῸΓ 
ΒΟΏ8, δὰ ἃ Ὁ ὑοίοτο ΠΣ Θρρθᾶγβ ἴο δᾶνθ 

(ἈΠΟ οὐξ Ὀοίοτα ἴῃ Ὦ οὗὨ [μ6 Τοτορυΐης ὈΝδΩ 
(οοιΡ. νἱϊ!. 9). Τ]18 σοπ]οοίατο, ἘΠ τοῦτα οὐὐ ὃν 
Ψη., ΓτΙΟη6]1., ΟἸοιίοαβ, ὁ. Η. Μίοι., δ. Ἰδηρο, 
Δα δρργονοὰ ὃν 411 ὑπὸ τη ΓΏ8, ΔΌΡΘΒΥΒΝ Ν 
ΤΏΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪΘ, 48 ἰῃ {116 [0] ον ν σὲ ΘΟ ΠΟῺ 
8 τηϑιὶθ οὗ ἃ βοοοπὰ ψ 1 οὔ Φογαπηθοὶ, αὐνὰ {116 
ϑγγ. ἀπὰὶ 1ἴΠ6 ϑερῖ. ἰῇ ΟἿὟΤ γοῦϑαὲ αν τοοκοηρὰ 
ΟΥΪΥ ἴουγ δβοηδ, [86 ἰαίίθγ τοπάουίης νης ὉΥ 

ἀδιλφὲς αὐτοῦ.--- ον, 26. Αίιαταΐ ; δ᾽ιδ τοαϑ ἔλι 
πιοίλον 9Γ Οπαπι, ΜὨοδα ΓἈΤΩΣΥ ἰ8 ἰτασθὰ ουΐ 
γΈΓβ. 28-88, ΤῈ ἤϑιηθ ΠΡ) ἈΡΡΕαΙΒ ἴο βέρτ (Υ 

“ΟΙΟΜΉ," ἃ ΠΙῺΘ ποῖ ὨΠΒΠ|ΙΓΑΌΪΘ [ῸΣ ἃ ζοηηδῖς, 
Ργον. χχχί. 10, Ὑοῖ ἰξ τηϊσιντ βρη “ να]]}, 
[οτῦ,᾿ 858 ἴῃ βίῃ. οὗ ΓύΌΝ, ἴ86 ΕἸΤΥ (οοτρ. Νπι. 

χχχὶ!. 8, 84: Φοβῇ. χυὶἹ. ὅ, 7, χτ ϊὶ. 18; δηὰ ὟΝ ε]}- 
ἢδῦβθη, Ὁ. 125).--- Ἄ ετβ. 28-80. Ομδπλ 8 [Δ Ή}}}γΥ̓ 
οοπίϊ 68 186][ ἴῃ Ῥαὶγβ οἵ 808 ἴο ΑΒ δηιὶ 
Ναδάδο, 8 ἄϑοῃ8, δβῃὰ ἴο μοὶ γ βδοὴ8. ΟἹ ἴ]10 
Ὡδῖηθ “ΑὈΙΒΑ1],᾿" σοαρ. ΟὐΥἱξ, Νοῖδ.--- ἐγ. 81. 
Απα ἐλε βδοη8 οΥ δλοδλαῃ (ἀδϑοθηάδη δ; 8566 ΟἿ ὙῸΓ. 
7), Αλίαὶ. ΤἸνΐβ ΑὨ] αἱ πηδὲ ἤδνο Ὀθθη ἃ ἀδυρηζουν, 
ποῦ ἃ Βοῃ, οἵὗ Β΄Π6ΒΉ8;, [-“ταηάβοη οἵὗἁ Νωαν, 
νοΓ, 29 ; ἴοσ (νοσ, 84) Βθβῆδη παὰ τὸ 808, Ὀυὲ 
ΟὨΪΥ ἀδορὨὕἴοτςβ  ΑἸ]αὶ ψὰ8 ὉΠογοίογο ἢ18 μοίγοββ ; 
Ὀδυϊΐ ὙΠΘΙΠΟΣ [06 δδῖὴθ ἀδυρηῖοῦ ὙΠῸ (νοῦ. 88) 
τολιτ]οα 1η6 ΕργΡ δ ΦΆΓὴα τητιϑὲ σοιηδὶ ἢ ἩΠΟΟΙ- 
ἰαΐπ, ΤῊΘ στεϊρδσκ οὗ ΗΣ]]ὸν (ὁποῖα. 8. Ρ. 786), 
1πογοΐοσγο, οἢ β'ἤθβμδῃ : Ομοφωία λαδυῖέ ἤἥδογογωνι, 
8. περοέιη, διδίμϊέ ἐα ὠπῖοα Κἰδα Αολίαϊ, ἰΒ ποὶ 



ΟΗΑΡ, 11. 42.--.ὅ. 48 

υαἱΐα οοττεςῖ. -- ον. 838, 7) λόϑὲ τὐέγεὲ (ἦε δοη8 οὔΓ 
ἡραλποει ΤῊ]5 δ Ὀβοσ ρίίου (βοΐπς ὈαοΪκ ἴο γοΓ.Ψ 
25) ἱπεϊἀ 65 28 ἀοβοοπάδηίδ οἵ Φογαῃιη6 6}. [0 ἀδ- 
ΒΕΙ͂Ο5Β ποῖϊοο, ἴηι 29. ἀοβοθηδηϊβ οὗ Φογα ἢ ηγθεὶ, 
ΔΊ ἴμ6 ργθοθαϊηρ ἀεβοθπήδηῖβ οὗ διά} ([γοϊῃ 
ὙᾺΓ. 83), ΠΠΆΚα Ρ ἴμε 801 οὗ 70 πιο Ό6Υ8 οὗ 16 
Ἰοιϑ6 οὗ υι.8}}, παριδὶν, 80}8 οὗ Φιάδῃ, ὅ ; οἵ 
Ῥετοζ, 2 , οἵ Ζεδῆ, δ : Οἰπγιηΐ, Αοἤαγ, δηὰ 
ΑζΖαγίαὮ, ὃ ; δια απιὶ ᾿ἢΐ8 ἀῤβοθηάδηΐβ (ἰπο]υάϊην 
ἴδ 2 ἀαπρῃίοτβ οὗ Ζ96886, δῃὶ ψεῊΠ6 Ὁ [αἴ 6 οὗ 
Απιδα), 21 ; (δ]θῦ δηὰ ἢ)}}8 ἀθβοδοῃάβηϊβ, 10; δπὰ 
Φεσαππιοοὶ δηὰ ἢ8 ἀδβοοπιδηΐϊα, 24. Ταΐβ πον 
ΠΌΠΟΙ 70 οὗ [Π6 διηοοβίοιβ οὗ (86 όν8, τηδὰ 6 
οὔϊ ὈΥ Βογίῃοδα, 0868 τοῖς ἀπαὰ ςογία!ἰΥ, Ὀὲ- 
6811860 ἰδ ἱποϊυάθβ βεύ γα] [ειηδ θα, δραϊηϑὶ 4]] 
δεπεδιορίοαὶ ΓᾺ]0 Γοοκοηβ [6 αῖθοῦ ἀηαὰ τπηοῦθο Γ 
οἵ Απ)ᾶϑἃ ῶ8 ἴ0)7| Ἂὸὺ ΤΩΘΙΏΌΘΤΗ, πὰ ὀχο]ιιθ8 ἰῃ6 18 
ἀεδοθηάδηῖβ οὗ μοβῆδη, ν᾿ δῖ ο}λ Βργδὴρ ἔγοιῃ {πὸ 
Ἐσγριίδη βοσναηΐ Ψψᾶσῆα (νοῖβ. 84-.4])}, ἰγοαιίῃ 
τ΄μόπὶ ἃ 8 ΤἸη6ΓῸ ΟἸβῆοοῖ (ΘΟ Ρ. Καὶ], Ρ. 46). Αἡ 
που] ποῖ ἴμ0 ΟἸτοι δῖ, ἢ 6. εὰ δοίθδ 
ἩΠ5Π6α ἴο Τοργεδοηΐ ἴΠ6 ροβίεσι γ οὗ δυάδι, δε 
1η6 ἸΏΒΏΠΟΡ οἵ {παὶ οἵ ἢἰβ (ΔἴΟΣ 8Γ80], τη. 
χὶνὶ. 26 ᾧ,, 88 70 8ο}β, ἤᾶνὸ ονογίιγποα [ἢ}18 
ΓΕΟΚΟΙΙΩΣ ἀραὶ ὈΥ 8 ᾿αίθσ δα ἰϊίοημ, δηὰ 
ἜΞΡΘΟΙΔΠΥ͂ {Π 6 Βαρροτηθηΐδβ σίνθῃ ἰὴ ἷν. 1- 28, δὰ 
το ρος οἴμβοθα ἴδ πὴ ΡΓ βίο πηδάθ ἐμπογθῸν 7 
ὙΠ δ ΒΘ η 8 ἰητογροϊδιίίου ὑπθΟσΥ, ϑνθῃ ἱἴ ΟὨ]Υ 
ΔΌΡΓΟΧ ΤΑ .ΕΙΥ͂ ἴσο, ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘ8ἢ8 δρΓ665 ὙἹΤῚ {Πιὶ8 
ΔΒΒΌΤΩΡ[Οἢ οὗ ἃ ΘΠ ἀΘΩΟΥ͂ ἰῃ ἴπ6 ὙΓΠΟΓ 0 8γ1ὴ)- 
8011. ΠΌΛΙ ΌΘΓΒ ἴῃ ἢΒ ΘΠ ΘΓ ὑΪ 08 ἴῃ γοΓβ. 8--38. 
- οετ5. 84 -41. ΤῊ ἴδμ]}γ οἵ δόγμα, 6 Εργρύδη 
βοσυδηῃί. ΤῊΐθ Φασῆα ΟὐΟΌΓΒ ΠΟΉΝΘΓΘ 6180. ἢθ 
ΤΏΔΥ δ γα βογυοὰ ΘΠ Βθδἢ ἀυτίηρ ἴῃ 6 8ο)]ουΓη οἵ 
Ιδταθὶ ἱπ Ἐργρὶ ; ἴον {88 ἰατίεν Ὀγαποοα ΟΥ̓ ἔγοπὶ 
πάῃ ἴῃ [6 πἰπῖῃ βοποσαϊίοη, απὰ Ὀοϊοηροὰ ἰἢιι8 
ἴο {πὸ ὑἰπ|6 Ὀοΐοτα Νίοβοβ' Μοδὶ οἵ {πὸ οἹὰ οχ- 
Ῥοδίζογϑβ, ῬογὮδρ8 τ ΠΥ, ρταβιιπηο {πα ΦΑγῆ δ, ΟὨ]Ὺ 
ΑἰΕΥ 10 θν88 πδ΄ 8 ἴγθδ σἤδῃ δηὰ ἃ ργοβοϊγίθ Ὁγ 
ΒΒΘΒΉΒῺ (ΠΟ 0. ἔχ. χχὶΐ. 20, χχὶϊ!. 9), Ἰηαττί θα ἢ18 
ἀδυρμύεν ; οοηρ. ἰδ Δ ΘΟΠΟΘΓΏΪρ ἱπύεστηδγ- 
τίασε Ὀοίτγθθη ἰβγαοἰἐΐοβ δηὰ Ἐρυρίδηβ, δαί, 
ΧΧΙΙΐ. 8; 4180 αν 8 Εγρίίδη βογσυδηῖ, 1 ὅδ. 
Χχχ, 1ὃ ΠΗ, ΟΥ̓ 18 6ΓΘ πδηιοὰ (οϑοοηάδηίδ οἵ 
Φαγῆδ, ΠΟΘ ΟΟΟῸΓ Θ᾽ βοῇ οτο ἰῃ (86 ἰδίοτν οὗ 16 
ΟΙὰ Τοεσίαηθηῖϊ. Τοῖς πϑιηθβ, ἱπάθοα, σϑυῦΓ 
ΒΩΥ͂ΘΓΆΪ ΕἸΠΠ68, 80Π160 οὗ ἴΠ6Π|, [Ὁ ΘΧΑΙΏΡ]6, ἴῃ οἷ. 
1., διποὴρ [6 ἀοδοορπάδηϊβ οἵ Ὠανὶὰ ; Ὀαϊ [Ὁ ἴδ 
ποῦ ἴῃ ἴΠὸ Γοχηοίεβὶ ἄσρτοθ ῬχοῦδὉ]6 {Ππᾶῦ ΔΗΥ͂ οἵ 
πρό ΒΕΙοὴρ ἴο ἰμ6 11δὲ οἵ [86 ἀεδβοοπάδῃ(β οἵ 
Γς 

«Αρρεπαὶς ἰο ἐδε Οεπεαΐοσυ ο ἰδλε ἤοιιδε οΥ υμάαΐλ: 
7ΤΆγες ϑεγὶεδ 9.7) εδβοεπάαπίϑ ο7 Οαἰεὖ, ισἐὰ 
Ναηιεδ οὐίεῆῳ 9 Οεοσταρλϊεαϊ ]πιροτέ: νοτϑ. 
42-δ5. 

α. Τῆο ἤἥγβί βεσίοβ : Μοβῆδ᾽ 5 ΤΙ : γοσβ. 
42--.4ὅ.--- (πα ἐδε δοπδ 9" Οαἰεὺ, ὑγοίλεν 9.7) Χεγαξ- 
τιεροῖ, ΤῊΪδ ἰεϊτοάποῦοη ἰϑανθδ η0 ἀοιιδὶ {παῖ ἴῃ 6 
δατὴς (Α]οῦ ἰ5 πησδηΐ δ8 ἴῃ νοῦ. 18, δηὰ {μαῖ {}ι18 
δ Δἢ ΔΡῬΕΠΟΙΪΣ ἴο ἢϊ8 ρΘΠΘΑΙΟΘῪ ΔΙ Γοδ αν σοΙητηπηΐ- 
οδἰθά, ἈΔέεελα ἠϊδ βγδί-δογη ; ὧδ ισαϑ λα ζαίΐδλεν 
οἵ Ζ:ρῆ. Ἰδουρὴϊ δἰγηοϑβὶ 4}} ἔο [0] ΟἹ ΠΡ ΠΔΠ68 : 
ἴρι, Μαγεβῆδι, ΗθΌΤΟΠ, ΔΡΡΘΩΓ ἴο Ἰοοδὶ 

πϑιεβ, γαῖ Μἤεβιια (0) βουπὰβ ἀθοϊ θά] 116 

8 ῬΕΙΒΟΠΑΙ ΠΆΤΩΘ ; Θορ. [ῃ9 ΜοΔΌΣΙΒΕ Κίηρ οἵ 
[818 παϊηθ, ὙΠῸ Ὧδ8 ΤΕΟΘΏ ΠΥ ὈδΟΟΠ)6 σα] οὈταϊοα ὮὉΥ͂ 
Ἠΐδ πιο απηοηΐ οὗ νἱοίοτγ (2 Εὶπρβ 11]. 4). Α8, οἢ 
[86 οἴδογ Βδηά, Ζιρἧ (8)»}} ρ ϑαγβ ἰο 6 ἴῃ ἕονῃ 

διϊδβοοξ ἴο Ηοῦγου ὙΔῖο ἢ 8 τηοηϊοηθα Φοεὶ. 

χν. δὅ, 1110 βᾶ1π16 [α΄ ζΆγΧ6 118 ΠΔΠ16 ἴο {Π8 ὙΠ] οΣ- 
Π688 οὗ Ζὶρι[ῃ Κπονῃ ἰο 8 ἔγοῃι ἴδ ἰδίου οἵ 
Βανί, 1 ϑὅδῃ). Χχὶ!. 14 ἢἶ, χχν. 2, δὰ ψπΊσὴ 
ΒοὈίμϑοῃ ἢ88 τοοορῃηϊβοὰ (1, 417 {ἴ.} ἴῃ σογίδί ἢ 
ταϊη8. ΟἹ ἃ 8}}} δου )-οαϑὲ οἵ Ἡδῦτοῃ, ποϊῃίῃρς ἰδ 
ΠΟΓΘ πδίυγαϊ ἤδη ἴο ρογοεῖγα ἴῃ 6888 16 [416 Ὁ 
οὗ Ζίρη δ Ἰογὰά οὐ σιϊοίίαϊ ἢ, οτ ἄνθη ὑμ6 ΤΟ ΠαΕ6Γ, 
οὗ πο ἴον οἵ ΖΙρἢ (οοτρ. οἢ νοσ. 24). Βὲγ ΖΙρὴ 
τσ ῦ α]θὸ Ὅ6 πηοδηὶ [6 Ρίδοο τηθηςομθιὶ Ζοβὶι. 
χΥ. 24, Ῥγϑίυ ἰὰγ ἴγτοιὰ Ηθῦτοπ ἴπ [86 γμ]δίῃ 
ΜΈΜΦΙΝ διϊπαϊοὰ ποῖ [8 ἔτοτηὴ Μασαβθῃ, ἴτἢθ 
δποίθηξ ΜΆΓΟΒΉΔΗ (80 ὑπῖη Κ8 οὶ} δρηϊηϑὺ Βοτ- 
1688). --- (πα ἐλε 8ο0η8 9. Μαγεδλαλ ἐμε “αίδεν ῳ; 
Πεῦγοη. δΥΘΒΗΔῊ 18 ΒΟδσουν 0|16 παῖδ οἵἩ {πᾶς 
ἴον τηθητίοποα Ζυ8ἢ. χΥ. 44 δΔηιὶ 2 (Ὥτοη. χὶ, 8 
αἰοὴρ ψ ἢ ΖΙρΡι, ν ἰο ἢ οὐσα ΓΒ ἴῃ ἔἶο Εἰπη68 οὗ 189 
ΜδοσδΌεεΒ δὰ ἴΠ6 Ἐοϊηδηβ ἸΠΩΘΓ [6 Ὠδτηδ οὗ 
Μαγῖββα, ἀπὰ 18 ργεϑούνϑιὶ ἴῃ ἴΠ6 συ ΐῃβ οἵ Μδγαβὶλ 
ἴῃ ἐπ ϑΠορ 6 δ, μαὶ δὴ ὨοιΣ δου τῇ οἵ Βεὶ- 
λ1Ὀγίη (ν. αυπι. δαίέαοί. 88 οἀϊῇ. ν. 192, Βοδίη- 
80}, ἰἱ, 698 ; Τοῦϊον, γε απαάεγιησ, ΡΡ. 129, 
142). Τὴδ εχργεβδίοῃ “[δἴμοῦ οἵ Ηφῦτοῃ " 
ἸΏ κ68 (118 ΤΟΙΈΓΟΠΟΘ ἴο {π18 ἴο ὙΨΟΥΥ ἱπ)- 
ῬΓΟΌΔΘΌ]6 ; [ὉΓ δ πὸ {ἰὴ ἰβ ΔῺΥ͂ ἀῤροπάθησο οἵ 
ἴμ6 δηποίεηῦ Ἡθῦτοη (Ν τω. χἰϊὶ. 28) οἡ ὑπδῇ ψ ΥΥ 
Γοιηοῖθ Μαγοβηδῃ χοοογάθὰ. 6 τηιϊιδῖ Γαΐ ΠΟΥ, 88 
ἴθ τεδάϊηρ οὗ 86 Μαϑογεῖίς ἤδαχξ ον ΤΌ 5, Γθ- 
βαγὰ ΜατοΒη Δ} 88 ἴΠ6 ῬΓΟΡΕΓ ὨδΔΠπ|6 οὗ δβδοπια οἷά 
{106 οὨϊοί, ἀπὰ Ποϊὰ [6 Ηθὕτοῃ δἰ πὶ Ζοὰ διπου 
Ὦ18 8008 88 πιοδῦ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ Ῥϑύβοῃ οὐ ὑγῖδθ (ϊ8- 
υἱποῖ ἔγοσα 6 νε]}-Κποχὰ οἷν ΗΘΌΓΟΙ (ΘοΙΏΡ. γ. 

28 δηὰ ἔχ. νυἱ. 18, ψῇοτο ἼΣΗ 6 ΠΚονδ6 8 

ῬΘΥΒΟΠΔΪ πα Π)6). 8.0, ᾿80}Υ γῈΓ Βα ρ8, 6] βδυβθι 
δηὰ Καὶ, 0 18, Ἰπόγθονεσ, ἀϊβρμοθοὰ ἴο δοῃβίἀθῦ 
ἴμ6 ἴεχὺ σοττυρῖ, δηὰ ῥτὸ 16 [ΟἹ] οσίης 
οηθηἀδίίοῃ (866 (τὶ. Νοῦο): “ἀπὰ {ἢ 8οῃ8 οὗ 
Μαβὴα σατο Αὐὶ- ΗφΌτγοη." Τῆι 8 οοπ]θοίιτθ ἰβ 
ϑιιρρογίθά Ὀγ 9 δηΔ]ΟΡΥ οὗ βιο ἢ οοτηρουπὰδ 88 
ΑὈίάδη, ΑὈΊ6Ζοῦ, Αἰ πάλ ; [6 βταρίο Ηϑῦτοη 
ἴῃ ψοΓ, 48 τηϊρηῦ γΈΓῪ ᾿ν6}1 δ δὴ Δοὺγονίαὐθα ἴοσηλ 
οἵ ΑὈΙΒΘΌτοη (οομρ. Επ-ἵΔρρύδη, 208}. χνϊϊ. 7, 
ΙΓ [Π6 5ΠοΙΐοΓ ἼΔΡΡυΔ}, Φοδῆ. χνὶ. 8). [10 15 
ΒΙ ΤΡ] δηἀ ΘΔ 516 ἴο τορασγὰ ΗθΌΓΟΣ 88 ἃ μδΊ βου, 
Ὠδιηδά, ἱἢ τοῦ ψ1}}, αἰζοῦ ἃ ἴοσιηοῦ Ηθοὕτοη..---ῳ. 
α. ΜΉ νον. 45. Αμπαά ἐδλε δοπϑ ο"Γ Ἠδσδγοη: 
Κοταλ, απὰ Τ᾽ αρρικαὶ, απ ἤεοΐοηι, απαὰὶ ϑλιόπια, 
ΤΊΘΒ6 ἴ0ὉΓ ΠΔΠ.65 4180 Τηϊδὲ γαῖμου Ὀ6 παπηεβ οὗ 
πὐβριϑ, οὗ {τ 65 [δὴ οἵ ἴοψηθ. ΕῸΣ Κογαῖ δπὰ 
ΒοΙὴδ ΟΟΟῸΓ ΟὨ]Υ͂ 88 ὈΘΓΒΟῺΔΙ ὨΔΤΏΊ69 ; [ἰοίζοπι 

ΟΠ66 ἰπάθοα 858 [9 8116 οἵ ἃ ΟἸΥ, Φοβῇ. χυἑἱ. 27, 
Ὀαὺ ὈοΙοπρίηρ ἴο Βοη͵δηλη, δὰ βονοσαὶ ἐἰπ|68 88 
Ὁ ῬΟΙΒΟΏΒΙ Π8Π1Θ : ἴπ ΝΌΩὨ). Χχχί. 8 88 1:6 Ὡδιὴθ 
οὗ ἃ Μίιαἀϊδηϊῖθ Ῥγίῃοθ ; διὰ 1 Οἤτοη. τῇϊ. 18 68 
ἴΠ6 Πᾶη6 οὗ ἃ ἀδβοοπάδηϊ οὗ Μδῃδββοῦ. ΟἾ]Υ 
ΤΑΡΡυδΙ (“ἢ ΔΡΡΙΘ ᾽") ΓΕΟΌΓΒ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 [6 ὨΔΠ|6 οὗ 
ἃ Οἱἵγ (Φοβἢ. χιὶ. 17, χν. 84, χυὶ. 8 ; σοτῃῃ. χΥΪΐ. 
7), Ὑ ΠΙΘὮ, ὨΟΘΥ ΘΓ, Ῥγονεβ πουίῃΐης [ἴὉΣ ἴΠ 6 ο856 
ἴῃ Ροϊηΐ, δῃὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠῚ688Β 688 }18}}68 ἃ ΓΟΙΒΓΘΠΟΘ 
ἴο {18 οὐ παῖ 50 - 681]6 οἱϊγ.---Ἶ τ. 44. 4πα 
δϑέδεπια δεσαὶ αλαγι, ,αίλεον οὐ ὕογέεαπι. Ἐν 
ΨΡΡ."», βίοι ΟΟΟΌΪΒ ΠΟΥ ΒΟΤΘ 6150, 86 ϑορί, 

ΘΧὮΣΟΣ 8 ̓Πκλάν; ψΏθηοΟ Βογίμοδυ οοποὶπὰ68 ἰῃδξ 
ἴδ ͵ὰ8 οὐ ρΊ ΠΑ} Ὦ710., 88 ἴῃ Φ088. χύ. δ6. Βυϊ 

{π|86 πῆ ““Φοϊκάλαιυ ̓  [ἴμ6 ϑορί. στοπάοσθ ὉΥ͂ 
᾿εχδαάμ, ἀπὰ ἤδγθ ἰδ χοδὰϑ ὑνίοθ ἰπ βυισοθβϑίοῃ 
᾿κλάν. 1 ΟΧὨΣΟΙ[5 1Π6 88Π16 4180 ἴοτ Ὁ", δηΐ 

ἘΠΟΓΘΌΥ͂ Οὔθοῦτοβ ἐδθ οτίρίηαὶ τοϊαϊίου οἵ [86 
βΟΠΘΔΙΟΘΊΟ4] ἀαἷδ ἱῃ ΟἿἿΓΤ ῬαβϑθΆζο ; 80Π16 οὗ {Π| [ΟἿΣ 
8δοη8 οὗ Ηθῦτγοῃ (γνογ. 48), ἢγβί β'ιῃηθπμα δῃὰ [6 



44 

πε Ῥδην παῖ Βάκοῖη, ἤᾶνο ὉΠῸΓ βΘΠΘΑΙΟΡῪ 
ἰταοοὶ. ΔῊ ΘΒαπμπλαὶ {6 8οὴ οὗἨ [18 ἤοΚοῖὶ 
ΘΟΠΊΡ. ἴδ 80 πϑηηθιὶ ΡΘΥΒΟΠΒ ΔῃΠονθ ν γ. 28 δηὰ 
Ὀοϊον ἰν. 17, διὰ αἷδοὸ [116 οο]ο γαϊοὰ Ἰόδὰ ο οἱ 
[Π6 ῬὨαγβουα οὗ {18 παῖηθ, {110 δηϊαροηῖθῦ οἵ 
Ἠ1116] ἰπ {Ππ|ὸ ἴλη οὗὨ Ζ68ι15 (Φοβομρῇ. «ἀπέ. χὶν. 
9 4).- νὴ ἐγ. 45. Απά αοη τσᾶαϑ ξαξλον οὐ Βείλ- 
Ζιν. Βοῦι Μδοη δῃὰ δεῖ ζιῦ ἀγ οἱἴες ἴῃ [86 
ΜΠῚ σδουηίτΥ οἵ Φυάθα ; σοιρ. ἴογῦ 0:8 (ὈΓΙΠΘΓ, 
ΜΠ ΊΘΙ 18. ΠΟ σα] Μαΐπ, ἀπ 8 ροϊηϊθα οὐ 88 
ἃ 645116 ἴῃ τυ ΐϊῃς, τῦῖτ}} οἰβίθγηβ, οἷς, οἡ ἃ 11] ἴῃ 
ΟἈΓ6] βουῖὶι οἵ Ἡοθτοη, Ψυ5}.. χν. δ ; 1 ὅδ. 
χχίῖ, 24 ἢ, χχν. 2 : ἘΠονίπϑοῃ, ἰϊ. 421 - οὐ ὑπὸ 
Ἰαϊῖογ, ὍΠ6 οἰΐα οἵ ψ])ιϊσἢ ἰς ἴο Ὀ6 βδουψαῦ ποτ οἵ 
ἩφΌτγοη οἢ ἴΠ6 τοδὰ ἴο Φογυϑαΐίοτη, οβῃ. χν. 58. 2 
ΟὨτοι. χὶ. 7; ν. Βαιυτιοτν, βαΐ. Ρ. 168. ᾿ΙΠ6γα 
15. ΠΟ ἀθοίβινο ΓθΆϑ0ὴ [ῸΓ ὀχ αἰ ρ 8 γοίεσεποθ ἴὸ 
186 ρ]αςθβ. Μδοῃ {6 8οιι οἵ ϑ'δπιπλαὶ ΤΑΥ͂ 
Ὀὰ τοζαγάθιὶ δα ὑ86 ἴουπάοῦ οὗ ἴῃ: ΟἿΤΥ 80 σα] ]6ὰ 
(σοΙΡ. δαΐρ. χ. 12, ψἤοτα Μαοῃ 15 ἴδ6 πᾶτηο οὗ ἃ 
ΠΟ - 1 Βγα 61} 5} ὉΓΙΌ6, δοηρ ΑἸ ΑἸ ΔΙῈΚ ἀπ {πὸ 
ΖιΔοηΐδη8) ; Βοῦ ΖΓ ΤΥ ὍΠ6ἢ ἢν Ὀθθη [ου πα θὰ 
88 ἃ ΘΟΪΟΗΥ͂ ἔτοιη Μδοηῃ, ἃ ρεποῖϊς γοϊδιίοη, τ ἢ 
8. 6 ΓΘ δχργοβϑβοὰ ἴῃ ἃ τη ηπὸγ ποῦ ααἰΐθ α8ι16] ὈΥ 
“ποῦ οἵ ΒοίμΖυΣ "᾿ (ἴογ αὔόονϑ ἰῃ νοῖβ. 24, 42, 
Δηὴ4 Ὀεὶονν ἰῃ γογβ. δ0, δ], 1{ 18 ηοῖ ἀδβοοηΐ οὗ ἃ 
ΘΟ]ΟΠΥ͂ ἔτοπι 8. τηοῖθ ον οἷν, Ὀὰϊ ρονογητηθπῦ οἵ 
οἰτίυ8. ὉΥ {πον Ῥυΐ πο 68 οὐ Ἰογὰβ, παῖ 15 ἀοδίρηδίοα 
ἰῃ (ἷπ ΤΙΔΠΠ6Γ). 

ὃ. ΤῊ βαοοῃα β6σῖθ8: ροβϑίου τυ οὗ ΕΡΒΔἢ ἀπά 
Μλδο αἢ, ὑπὸ ἧνο οοπουδῖπα68β οἵ (ἰαἰθῦ : νΟΓΕ. 
46--49. --Απά Ερλαΐ, Οαἰοῦ 8 σοπομιδῖπε. Τα 

ΠΔΙῺΘ ΣἼΒ)}), οσουττίηρ, οἰβονῆθγο (νεσ. 47 δηὰ 1, 

89) 848 ἃ Πη8η 8 Π8Π16, Β66Π|8 ΠΟΙ, ΏΘΓΟ ἰξ ἀσδὶρ- 
μαΐα8 ἃ ΒοοοηΔγῪ νἱ6 οἱ (α]ερ, ἴο ροϊηΐξ ἴο 8 
Ὠ0Π- [5Γ86}1{18}}͵ οτἱρίῃ οὗ 118 γ)β86 880, ν᾽ Πϑῦ πεν 
8η0 ὍΘ Τοσαγάοιὰ 845. ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΟΓ 8 τῶζθ. ΟἱὨ ἴδε 
ἰατῖοῦ ορὶπΐοη 8 ΓΘ] δβθη, Ρ. 12, ψ}Ὸ ἰδ κ6β 
{π18 ΠΟΙ. [8γ86} 1{18}} σέπδ τισὶ ΜῚ ἢ [6 (416 0- 
ἰΐ68 ἰο υδϊοπρ ἰο ΜΙβΐδη ; δηὰ οἢ ἴΠ| σοπίΓΑΓΥ, [11 
βϑοοηά οοποιιδίηθ οἵ ΟἰἸ ον, ἀφείρτιαῖεα κ8 Μϑδοιαῃ, 
ψοῚ. 48, ἴο "6 ἃ σεπ8 ὈΘΙοηρίης ἴο Οαηαδη. Οὗ Π6 
ἴγθ6 8008 οὗ Ερίιδῃ, Ηδῖαιι ἀπὰ (8262 δῖα ποΐ 
οὐογν 86 Κπον. ΓΘ τηϊά 16 παῖ ΜόοΖᾶ ΟΟσΟῸ ΓΒ 
ΨΦοβὴ. χυὶὶ. 26 δα {πῃ9 η8η)ὲ οὗ ἃ ΟΥ̓ οὗἩ Βα. )Ατηΐῃ ; 
Ὁ {Π18 οΔ ἢ Βοδσο ον Ὀ6 σοηπροοζαιϊ ν᾽ 11}} {πὲ βοὴ οἵ 
Οα]θῸ δπὰ Ερθβδῃ. Τμαᾶῦ 4262 (βερῦ. Γιζοιῖ) 18 
γβῖ παιηθὰ 88 ἃ ἰμἰγὰ βοη, δῃὰ [ἢθὴ 85 ἃ ρτδῃά- 
8οη οἱ Οα]οῦ, πιᾶὺ Ὀ6 Ἔχμ]αϊηθα ἴῃ ὑψὸ ΜΑΥΒ,--- 
οἰ 6. 80 ὑδμπαῖ πὸ βιαιετηεηΐ : ““δηὰ Ἠδγδη Ὀοραῖ 
ΟαΖοζ᾽᾽ (ψῃΐοῖ 18. οανἱ δὰ ἴῃ [Π6 βαρί.), Ὀ6. ἰδίῃ 
88 ἃ ΤΠ016 οχϑοῖ δα το ἰο [6 ἰοτοσοίης ᾿Ἰηθῃ Ὁ] 0 
οἵ Οάζοζ, οὐ ὑμαῦ ὕποτα ὙΕΙΘ ΤΟΔ}}Υ ΝῸ ἀοβοθῃ- 
ἀδπὶβ οὗ Οα]6 Ὁ οὗ [Π6 88Π|6 Ὠ8Π16, ἃ 80ηὴ δβῃι 8 

ἄβοῃ (πς0]16 δη ΠΟΡΠΘΥ ; σοι. οἷ. 11]. 10). 
ὟΝ ἴΌΤΙΩΟΙ 8 ἔϊιδ ΠΟΘ ῬγοῦΔὉ]6 δδβυμιροῃ. 
-ΚΓοῖ. 47. Απά ἰδ δοπδ οὗ ϑυελάαϊ. 11 18 ποῖ 

οἷθασ ΒΟῪ ὑπὶ8 δεμάδί (517) 18 ζεηθδ] βίο 4} 

φοοπηῃοοίεα Μ10Π [86 οτοσοίηρ. ΗΠ]ῈΣ ἴῃ {Πα 
Οποηι. 8. οοπ)δοῖατοβ νἰτπουῦ στουπὰ {παῖ Πα 
88 0Π6 δηαὰ {116 Ξδὴ 6 6 βοῖ Μὶ Δ Μοζα, νοῦ, 46: 
Φεο ά αὶ πιϊρσὶνδ 88. μὸ}} Ὀ6 ἃ βοσοηὰ οοπουδῖηο οἵ 
ΟΑ]οὉ. Οἵ ἰὴθ 5ἰχ 808 οὗ Ψεηῃάαὶ 4͵8ο, οἵ ννἤοβα 
"δ ΠΊοῷ ΟΪΥ βοπια (οί ᾶτη ; οοτηρ. ὥϑῬ]ΔΆΡἢ, ΨΘΓ. 
49) ΟΟΟῸΣ 6]Βε ΠΟΘ, 6 ΚΩΟῪ ποῖ! Πρ ΠΊΟΓΘΟ.-- 
γεν. 48. Ἀπ Οαἰεδ᾽ 8 σοποιιδίπε Λίααο]ιαΐι ϑατε 
δλεῦεν απά 71 ἰγμαπαι. ὙΤ)οι σι τ Ϊἷ8 παπλθ ΩΡ 

ΟΟσΟΌ͵Β οἴξθη (οοΙῺΡ. 111. 2, νἱϊ. 16, ν11}. 29, χὶ. 48: 

αἰξο [89 ποπι. φεη(λἰς. ΝΣ, 2 Κίηρε χχν. 28 ; 

Ι. ΟΗΕΚΟΝΙΟΙ ΕΒ, 

1 (Ὥγοι. ἱν. 19), γεῦ ποι)ιίπρ οογίαἰ ἢ 68} ὍΘ 602} 
7θεῦιγε σοποογΐη 116 Ῥγοβοηῦ ὈΘΆΓΕΓ; {παῖ 886 
Δ Ὰ5 ἃ ΟΑΠαΔηΪἴΘΕ8 ἰ8 ἃ ΠΙΟΤῸ ΘΟΠ] ΘΟ οἵ Ἀγ 6}}- 
Ὠδυβοῃ. Τ71ιὸ ΝῸ 8βοη8 οἱ Μαδοιδῇ ΟΟΟΙΓ ΠΟ ἢ ΟΥΘ 

εἶβθ6. Τὴ6 τηδ86. τ» (ἴογ ψ 1 ἢ βοὴ Μ58. πανθ 

ΠῚ; 5066 ΟτΙΐ. Νοίθ) Π)ΔΥ͂ δΓΪ56 ἴγοτη (1:6 ττΙζοΣ 

ΟΠ Κίηρ, οἵ {Π|ὸ Δί μοτ,  οῖη ἢ6 ἄοαβ ποΐ ὨΔΠΙ6. 
--Υ̓́ον. 49. “πώ διε δαγε (Ὀθδί 68 {1,6 ἴντο δ γεδαν 
τηθπίϊοποι) δλααρήι, ἐλ )αἐλεν οΓ Δακνπαππαλ. 
Τινῖβ οἰἵγ οἵ διιάδῃ, τηθμτ]οηθὰ 408}}. χν. 81, τηα 
υο ὕρ δον ἰπ 188 ῥγοβοιῦ ΜΙΗΪΔΥ ΟΥ Μηναῖ 
δοιιϊῃ οὗ ἀμζα, [18 “[ΔὉΠ6 τ᾽ ΒΘ ααρ}, ΕἸΘΑΣΙΨ 
ΑἸ γοηξ ἔτομη ἢΐπὶ ὙΠῸ 8 80 παπγοὶὶ νεσ, 47, ΠΙδΥ 
Ὀὲ τοραγλοιὶ ἃ5 1ἴ8 [Ὁ ΟΥ [Ὀλ}ἰὸΓ (ΟΟΏ}0. ΟΠ 
νΘγ. 42): συνῇ 80 δεν (ὁ Ῥ ΏΪΟἢ ὨδΠ)6 ΘΟΙΊΡ. 
2 ὅδιη. χχ. 28, Κογὶ) ἴῃ ταίθγθηςσα ἴὸ Μαομθεπαῇ, 
δηὰ ὑπὸ πππαπηοὰὶ [ΕΠ 1 τοίοσοποο ἕο Αἰ θθαὮ. 
Μαςῖθοπα}, υεϊ]οησίης πὸ ἀουδὲ ἴἰο Διάας, 18 πὸ 
(γί μογ Κηοινῃ. ἸώΝ υὰ ᾶ͵ῖ3ο, χν. 57, ΠεΙὴ658 8 
Οἰθοαῖν ἴῃ 1.16 τηουπηίαϊηβ οὗ Διά}, Ποῖα ν τῈ8 
β81η9 ΜῚΊΠ 106 ν]] ]ᾶσα Φόνα ταεητοηδα ὮΥ ΒοΡὶπ- 
8500η 8πὰ ΤΟΌΪΟΓ, οὐ ἃ }}}}} ἰὴ ήδιν δι 8υγ, τὸ- 
τ} 15 ἃ ἃ Β.ΙΟΙ ; ὁοπιρ. Β.61] οἡ Ψοβὶι. χν.---πά 
Οαἰεὺ« ἀαμσλίεν τα Αοἶκα. ΤΆϊδβ οἹοσίῃς ποῖϊοθ 
Ραΐϊ 1 νεγοπὰ ἀουῦὺῦ ὑμαῦ 86 (Δ]ὸὺ Ὠἰυμοτῖο 
(ἔγοπη νϑσ. 46) Βροόίϑηῃ οἵ 18 18 58Π16 ἃ8. (Ὡ]εῸ [}16 
800) οὗ Φορ᾽ὰηπθ ἢ απὰ ἰδίθον οἵ Αοῦ8α (ἡ 01) }λ0 
ῬΓΟΠ 864 δηὰ σαν ἴο ἴΠ6 ΟΠΗΌΘΓΟΓ οὗ ὨΘΌΪ 85 8 
το αγὰ, Φοβῆ. χν. 16 1ἶ : δυάς. ἱ. 12). Τΐ8 15 
Οαἰεῦ βοὴ οἵ Φοριαππολ, πὸ ἙΟΠΙΘΙΡΟσΑῪ οὗ 
Μίοβ698 δηὰ Ψ{οβῆσπα; απ {πΠογοίογα 1 βϑοιηβ ἀἰΠοὰ]ς 
ἴο ἸΔΘΠΕΙΥ ᾿ιὶπὶ αὖ οποα 10} [16 Ὀτοίμ6Γ οἵ Φογαἢ- 
1166] δη βοὴ οἵ Ηοζγοῃ τηθῃἰοηθα 1 γε γ5. 18 ἀπά 
42 (ςοΟΙΏΡ. ΟἿ ΥΕΓ. 18). Εον [158 ΗΠ ὀζτοῃϊζο, 8 στεαῦ- 
ΕΠΈΡΕΟΝ οὗ Φυάδῃ ᾿Πσοῦρη ῬΟΙΘΖ, ἀρ θδγβ ἴο ἢδνθ 

6ἢ οἷάογ ἵδη Μοβοβ δπὰ Φοβῆυδ: ὑὰϊ ΟΌΓ 
ΒΕΡΘ, 83 4180 οἷ. ἷν. 15, ΓοίοΣΒ ΟἹ ΑΥΎ ἴο [αὖ Θ0Ὴ- 
ΤΟΙΠΡΟΓΆΓΥ οὗ Ζοβῆυδ ὙΠῸ 18 τιθηϊϊοηθα ἴῃ {ΐ8 
Ὀοοκ5 οὗ Φοβιυδ δπὰ πόρε. ἸΤλαῦ {18 γοῦΠροῦ. 
ΟΑ]6Ὁ 8 ἃ ἀδβοθπάδηϊ οὗ ἴμ6 ΗροΖτοηΐΐθ 18. ἢ σὮ 
ῬτοῦδὈ]α, Ὀδοδιιδα ἰῃ {Π6 ἀδβοθπαδηΐβ οὗ ομὸ δηὰ 
1π6 58π|86 βἴοςκ 1Ὁ 8 ΘΆΒΥ ἴογ ὑῃ 6 οο]]αἴεγαὶ σοθᾶ- 
Ἰορίοθ ἴο ἱηϊογτηΐηρὶο, 88 ΠΟΥ παν ἀὴρ ἢ 6ΓΘ 
δηὰ ἴῃ ἣν. 15 Ηἶ (ςοτη. Ὀδβίαθβ, ἴπ6 σοπηα ΚΒ Οἢ 
οἰ, ἰν. 11, 18, 16). 1 ψγ͵ὸ δββιμηθ δοσογαϊ ρὶν ἵΝῸ 
Ο(] 5, δῇ οἱάογ, {16 Ἡοζτοιὶΐο, οὗ Ποῖ νὰ στρ 
νογβ. 9 (αηάογῦ 1ἴῃ6 πδῃι6 ΟοἸυ α1), 18, 42-.45, δὰ 
{Π ἢ δραΐη γνοῖβ. δ0-δὅ, μὰ ἃ ὙΟΣΏρΡΟΙ, ὙΠ 1080 
ΦΟΠΘΔΊΟΩΥ ἰβ σίνθη ἴῃ ΟἿΌΣ γ γ868 (46--49) αηὰ ἴῃ 
οὗ, ἷν, 15 Πἶ, 6 ἀο ποῖ ρῸὺ 80 [ᾺΓ 88 50η16 ΟΕ Γ᾽ 
ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ (ουθὴ ϑίατκο), ὙΠῸ δβδϑῦμῃθ ὙΠ ὁ 
οι 0190 Οδ]εὉ ἃ ἀοι]α Αοἶβα, ἃ ἀδυρμῖοῦ οὗ [6 
ΗϑοζΖγοηῖῦο (Α]6 Ὁ (βρρμοβεαὰ ἴο Ὀ6 Πατα προ ἰἰοηθαν, 
δ Πα ἃ ἀδυρὨϊον οὗ ἔμ δορμ πηἰζα (Δ]οὺ (9 05}. χυ.: 
δυὰρ. 1.). ἃ.8. 1{0|6 ἀο νὸ ἄρργονὲ οἵ Μογεσβ᾽ 
ὁοη)θοίατο (Οἦγοπ. γ». 88), ὑπαὶ 16 ψοχάβ, “ δηὰ 
(δ) 5 ἀδυρηῦεγ 88 Ασἤ θα," Δ΄ ἃ ΒΡΌΓΙΟΌΒ ἰὩ- 
τορροϊδίίοῃ οἵ 8 Ἰδίθνς βαηάὰ. Βαῖ 6118 οοῃ͵θοίατγο, 
84.180, ἰπαὺ [ἢ 6 ἜΧργοβϑίοπ “ ἀδυρη ΕΓ ἀοποῦθϑ ΠΟΤῈ 
““ 5ταηᾶ- ἀδυσηιον, ἀδβοοπάδηϊ,᾽" ἱμαῖ 10 18 ἴΠ6 
ΑοἸιδα}ι οὗ Φοβῇῃ. χν. 16 παΐ 18. ἤδΓΘ βρόκϑῃ οἵ, Ἰῖ 
88 ἃ ἰαῖοσ ἀοβορηαδηΐ οὔ [6 οἱὰ ΗἩοδΖγομπῖῖο (α]οῦ, 
δι ποῦ 8 ἀδιρῃ τοῦ οὗ 86 Φορθθηηἶΐο, 0 σδηποῖ 
δοοορῦ, 85. ἰδ ΟὈΥΙΟΟΒΙΥ ἀοοβ γἹοϊθησα ἴο {86 ἴθγιὶ 
““ἀδυρὶ ἴον," ΕἸΠΑΙΙΥ, πὸ τοὐοοῖ 4180 Βουποδα᾽ ἡ 
αἰτοτιρὶ ὕο δατῃῖ ΟὨ]Κ ΟὯ6 ΠΑΝ δια ἴο τοῖο [16 
αἀἰνογβι ιν ἴῃ [Π6 δοοοιπίβ οὗ Πἰπὶ ΠΘΓῈ δῃηὰ ὈεῖοΓθ 
ἴο 16 ἱποχϑοῖ Τυϑῆηογ οὗ {Π|6 σοποα]ορίσαὶ ἴθστῃ8 
{Ππῶῖ ἜΧΡΓΟ88 αἶϑοὸ σϑορταρἢϊοαὶ ταὶ διῖοηΒ; 85 Μ6]} 
88 Εν] ἀ᾽ 8 ορίπΐοῃ, [μα Οα]εὉ ἴῃ γεῦβ. 42:-49 ἰ2 
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εἴ ΟΑ]οὉ οἵ {ἰιὰ Ὀυοκ οἵ “οδβ)ιῖα: τὸ Οὐ] ἰὴ 
τοῖβ. 9, 18--20. αὶ 50-δὅ, οἷ {πὸ σΟΙΌΓΗΓΥ, 5 ἃ 
φιἱδ ἀἐἴεγθῖ μογόου, ὙΠ086. ΓΘᾺΡ πα ΜᾺ 
(ὉἸυαὶ. (μι ἴδ ϑοιρόῖνθας αἰ} γοινῖ, αι αὖ 4}} 
δνοητ8. πλυϊὸ ργυῦλὈ]ς ΠΥ ροϊ μι 58. οἵ δ Ὁ} Δαι1881), 
8.6 ΌΟΥΘ ΟἹ ΝΟΥ. 18.) 

ς. πὸ ἐπιίγι βογίοβ ; μοβίογ γ οἵ Ησπτ, βοὴ οἵ 
Οδ]οὺ: σνοῦϑ. δ0 -δὅ. --- ὃ ἤπιγ 15. εἰσι Ὀ1]685. {Πιὺ 
αν οὗἠἨἁ Ἀ[ΔαΖαϊοοὶ πο ἰοηειὶ νὸτ. 19, ννὸ 

ἀνὰ ποτὰ ἀρὰ ἃ Ἰἰπα σοίπα ὑὕμοκ ἰο (ἰμ]οῦ [ἢ6 
Ἡεζτγοιῖο. --- Πἰλδυθ ἰσεέῦες (ἠδ δοιὰ οὐ Ο'αἰεῦ. ΤΠν}8 
ἱμτγυ  ΓΟΥΥ βοηΐθηςα, π6 “ΘΠ ΕΓΑ ΠΥ οἱἨἠΘ νοι 
ἀουθ ποῦ δι {116 [Ὁ]] ον πη δι τοιηελῖ, χίν!ησ 8 
δου] ΟΣῪ οὐἨ ΟἿ ομ6 80) οἵ (ἰαἰεῦ, ἀρρθμτγβ ἴο 
ἰηάίοαῖο τπῶὸ {}ὸ ψ μοἷ]6. βουτίοη 18. ἱα Κοι ἴΓΟΠ 81 
ογἰ χί ΠΥ ἀπ ογοη τ σομπουτίοῃ. -- ἰδέ δοὸη οΓ Μίαν, 
Ατγεεδοτη οΥΓ Εἰρμγωείμιδ (ςοταρ. νοῦ. 19): ὁλοδιί, 
Α9, αἴτεν δῃοια! ἢ 186 [Ὁ] ον νοῦβὸ, δ] π)ὰ ἀπιὶ 
Ἠατορὶι ἃγθ αἰβὸ παιηθὰ 9 80Πὴ8 οὗ ΗΓ, ἴ ΔΡΡΟΑΓΒ 
ἸΆΓΘ οογγεςΐ ἴ0 τεαὶ ἴοσ Π 3, ψ ον (16 ϑορῖ., 

[86 Ρἷαγ. ἬΠΡΞ. [πὸ [86 Μαϑοτοῖίς Ροϊμτην, 

ἱπάθθὰ, {116 πᾶπιθβ βαίτηα δὶ Ἡάτορῆ [Ὸ]]οὶν 
ὅΠοθα), [μὲν οὗ Κἰγίδι ἢ -͵ ἀγῖπι, νν᾿ὉΠοὰδ ΕἸ 080 
σου πεσίίο ΟΥ̓ 1; δηὰ ἬΠ 3 βρρέδιβ 1π 801} 8 

ΤΩΘΑΒΌΓΕ ἃ3 8 5:1 ροΥβογ  μἐΐοη, ἈΠ ΘΊΠ ΘΓ ΘΟ θα] Ὀ8 
τς δια νἱτΠ ἴΠ0 ὈτγΟΙΒΟΓ οἵ ΗῸΣ δαπὰ 80 οἵ 
Τυϊαἢν τηοῃτιοποιὶ οἴ. ἵν, 1, τηῦϑὶ τοηχδῖη ἄἀοι Ὀῦ- 
ἴα]. Τῆδ ἴον οὗ Κα γίλ}}-}θαγῖπη, οἵἨἁ ν᾽] ῖο ἢ 116 15 
Ἰοσα σἈ]]οι (16 ατῃθγ, {Π|4τ 15, (οι ΠΟΥ οὐ σὨϊοῖ, 15 
1παὶ 01.} ΟἹ οοπίῖα τον τυ ἰ ἢ 15 ΟἸ ον 186. σα] 6 
Κιγίδι ἢ - Ὀδαὶ οὐ Βαοϊαῖ (οπλρ. Φυβϑῇῃ. ἰχ. 17, χν. 
9, δ0υ), δῃκἀ [Δ΄ ἰπ [Π6 ποῖ -ψοδὲ σοῦῃοῦ οὗ δι ἢ, 
οη ἴ6 Ὀυγιὶοῦ οὗ ᾿δοπ)απλῖπ, Ῥγο Ὁ. {δὲ Ργοβοηῖ 
Κυτγογοῖ 6] Επλῦ (νὶιπ6. ζολγ ἢ), ἢ. [ἰ6 τοδί [τΟῺ] 
7ετι88] ὁ ἴο ψείπι (ξουϊ5οη,, 11. 588 [ἢ Καὶ] οἡ 
δοβῖι. ἰχ. 17).--- γ. δ]. ϑαίηπια,  αίλιον οὐ Δεοίλ- 
λοι. Τῇθ οοἰποίδοπσο οἵἨἉ πᾶπηθ ν {|| 0116 Β61}1- 
Ἰοἤοτη9 ΔΠΟΟΒΙΟΥ οὗ ἰδανιὶ οὗ ἴπ6 ουδὲ οἵ ἔδπὶ 
τηρητοησὰ γοτ, 17 8 Ῥογρ5. ΟἾΪΥῪ δος θη1Α] ; 
ΠΟΙ. 0 ΥΟΥ. δέ, -- Παγερὴ, Μαιλον ῳ Δδειλ- 
φαΐώεν, οἵ ἴῃ βαῖηθ μίας, Μοὶ 1η Φοβὰ. χὶϊ. 18 
Ἶ5 ἀεἰἶοσ, απὶ ἴῃ 72ο08}).. χν. 86 Οεμογιῇ ; σοπΡ. 
οἢ. χὶϊ. 4, χχνὶϊ. 23. Καὶ {Π}1|Κ8 ΤΑΤΠΟΙ οὗ 
Οεάογ (113). 7039}. χν. ὅ8, , ΟἼτοη. ἱν. 4, χίΐ. 

7, ὰδ ψῖῖ 1685 στοαηὰ, ΤῊΘ πδηια Ἡδτγορῇ ἀοθ8 
ποῖ ΟΟΟΙΓ ΘἰΒΟΊ γα, ὉΠ ου ρ ἢ ἢ Π, ΝΌ.. νἱῖ. 24, 

Χ. 20 (τοπμ}.. "ΒΥ Π, 1 ΟὮτοη. χῇς δ), ΤΙΔῪΥ ὍΘ ΟὨ]Ὺ 

8 ναγίαϊϊοη οἵ τι βάπι6 παπιθ.--- Ἶ τ, δ2. Παγοεῖ 
απὦ ἐλε λμα{ οὐ Μοεπμλοίλ. Τλθθθ ψογάβ, ὑη- 
ἱητΕ]} 1 σὶ 0190 ἴο {τ οἱὰ ὑγαπδ᾽δίοχβ : ὙΠ ἽΝ 

ΓήΓΣΘ ", ἴον ποι ἴμ6 βερξ. ρῖνεβ [Ἀγαθ ῥΓΟροΣ 

ΠΑΤΩΘΘ: ᾿Αγακὰ καὶ Αἰσὶ καὶ ᾿Αμακν,͵ δηὰ {6 Ὑ υ]ς. 
1.6 ὉΠΙοΔΠΙ ΩΡ Μοῦὶδ: σὲ υἱάφδας αἰ δα τὸ- 
γυϊοξέσπαν, ἅτ ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ οοττιρῦ. [,εἴ τι8 τοριὶ 
δίϊον οἷν. ἦν. 2, ψίοτο ἃ Βϑαϊδῃ ϑοὴ οἵ ὅ]|1οὉα] 
ΟΟΟΌΓΒ, 0 Γ ΠΡ ΠΣ (ἰοῦ ὕο τοραγά {μι ἴογτηθῦ 

Ἀ8 ἃ ἸΏΘΤΘ Ὀγ-ἴοττῃ οἵ ὨνΣ, 88 ΤΩΔΗΥ͂ οἷ ἐχροβὶἴο 5 

ἀο, 18 1η8ι}Π})1551 Ὁ]6), δηὰ ἴον ΠΣ ΟΘΣ ἸΝ ΠῚ δεοογά- 
ἈΝ τ ποι δ πὲ 

ἴῃς ἴο νοῦ. δέ: ΓΠΣΘΠ ὙΠῚ οσ ὭΓΣΘΙ ὙΠῚ. 

ΤῊς ἰοχὶ {Ππ8 ἀπιοη δὰ (ἀοοοτιϊἑηρ ἴο Βογε οδα Β 
ἐοη͵δοῖαγο) χίνοβ Βϑαὶδ πὰ ΗδζΖι- δ Δ η Δ ἢ 81}, 
1Πιδὲ ἰ8, Πα} Γ οὗ }10 Μδηδμδι 6, 88 8018 οὗ ϑ'ΠοὈα], 
ἵπτο ον 5} [ΑΓ 165, οὗ τ ἢ [η6 Ἰαυζοῦ πδῪ Ὁ 
Ρατέ οὗ {πὸ ἔπ δ μη 18 οὗ {86 ἴονῃ Μδπαϊι αι}, 
εἰν, γ. 6. Τὴθ εἱϊπδϊίοη οἵ ὑμὶ8 ῥΪδος 18 ἀδίου- 
τοϊῃρὴ υγ γεσ. δά, ἩὮΕΤΟ ΖΟΙΔᾺ ἰδ πιεπίϊομοιὶ ἃ5 ἃ 

πο αἰ ρουγίη ἴον η, ἴο Ὀθ ΠΟΩΡ ἴπ6 Ὀηγάοσ οὗ 
ψυιϊ ιν, τὈοναγΓὰ8 ἢ. Ἠθαΐα]λ 506}8 ἴγοϊη δἢ. 
ἰν. 2 ποῖ ἴο ἰνο σομτὶ μοὶ ἃ5. 4. ἰοσαὶ ἤδπιο, ὑπ 
ἴο ανο Ὀθθιι ἴΠὸ διιεθδτοιν οἱἨ ἴπ6 οἰΖοηΒ οἵ Ζοτα ; 
80 τιδῇ [18 ΓΟΓΏΙΟΥ δύιῦ 16. ἃ]5ὺ τὸ Ὀ6 δου σσιιῦ 1.) {Π16 
ΠΟΓΓ)-ν68ῖ οἵ Δι}. ---Υ̓́τ, δῷ, Α πα (λὸ }αταϊίιεν 
οἱ Αἱ» αἰλ-)εαγῖμν ἰοοῦο ἰἠα {ιλιγῖίε, «ἴο. ἽΠθϑυ 
[Ἀπλ] 1ε8 οἵ Κινμα} - ζθάνῖηι τὸ δηποχοὰ ἰὸ 1}}Ὸ 
ΔΤ πδπιοὰ 808 οἵ ὅμοια] 88. ΟἿΠΙΟΓ 801)8, 
ιἰἰυβοοιίδη8. οὗ [{|ὸ 8186 διηιδϑίοσ, 106 ἔουῦ 
[ΔἸ }}168 τὸ δ ἀπμοθὰ ἴῃ ἴΠπ|6 ὅπ" ἀδιηη θη} τοχῇ 89 
βΒἰ ρα τ: ἴθ 1{Πηγ|ϊ6, [6 Ραυϊμῖῖε, οἴο. 17} 
{Ππ|πῆ|δὸ ἰαϑὺ παπηοιὶ ΘΓ ΠΟ ΘΓ οἶδ; οἢ [86 ουῃ- 
ΓΓΆΓΥ, ἴο ἴἸὸ δι Υγ οὐ [116 {{Π|γ 165, οἷν. χὶ, 40 
(2 ϑαπι. χχιϊὶ. 88), Ὀδϊοι κοι τὰ διὰ Οὐχ, ἵνὸ 
οἵ αν τ Πογοῦβ. --- δ) οι ἐλόϑο σαπιὸ ἰλε Ζουγαίδμα 
απώ (δε οϊμαοίο. Ζοταῖ,, {{πὸ οπια οὗ ϑδαπηβοῃ 
(υμ. χὶ. 2, χνὶ. 81), ποὺν ὅυασγα, Ὀθοΐννθθη δοτ- 
884] εἴ δῃὰ ψαυπεῖ , ἔπ ἴμ0}, ἃ τονγη οἷν {86 ὈΟΡΟΡ 
οἵ δυ δῇ ἀπ [»η, ἤθᾶγ Ζογαῖν (ςοπιρ. δι άρ. χΥ!]. 
81, χνὶὶ, 11), Ῥσυρ ΌΪΥ 6Π|ὸ Ῥγεδεηΐ ἴλτη Ἐπ] ῦο 176}. 
-- γος. δ4. 1᾽μὲ δοη8 οἱ ϑαΐῴπνα: δε λίοινηα, (ον 
[ἈἸΩ}}Ὺ οὗ Β..}] 6 θπὶ ; ΘΟ Ρ. νϑῦ. 61) απ ἐδιε Δ' είο- 
Ῥλαύιίο. 6 ἴον Νοίομια! πμθῦ, 858. {0]1ον 8 
ἔγοιι {Π6 τοαίογεποορ οὗ ἱΐπς ἐπ 6 Ὀϊ Δπ ἴο δι] ]ὴ8, Ὀ6 
ΒΟ ῦ οἷο Ὁγ [λ6ΓΠ]Ὺ 6 ; τοὰρ. εἶν. ἰχ. 16; 
2 ἄδιη. ΧΧΙΙ, 28 ἢ; 2 Κίηρβ χχν. 28; ἔζτα ἰΐ. 22; 
Νεῖ. νἱὶ. 36, ψ)θηοθ. ἈΡρΡΘΑΓΒ ἴἰς ΘΟΠΙΡΑΓΑΙν 
ΘΟ ὈΥΙΥ οὗ 0Π18 ἴον, ν]ιοϑα βὲῖ6 ἢὰ8 ποῖ γεῖ ὈΘΘἢ 
αἰϑθοονοτει, ---ο ἑατοίλι οΥ {16 λοιιδε οὐ Ψοαὺ. ΤΊν5 
ἰ8 σογίδι ἷΥ {ἢ 6 Ὡδιη6 οὗ ἃ ἴον, ΜΠ} 15 ἴο ὉΘ 
ἰηϊογργοῖθα, ποῖ “ΘΟ 8, ὑχῖ ΤΑ] ΟΓ 4118, 
[οτῦβ,᾿᾿ οἵ ἴἸὸ Βουβε οὗ Φοδὺ ; σο». ΟἹ ΨΥ. 26. 
ΤΊ βἰἴβ 18 88 ὈΠΟθγίΔΙ ἢ 848 {Πᾶῖ οἵ [π6 [ΟἸ]ον 
ΗαζΖὶ- Βαπλτ δ πα μι ἢ} (ἢ 4] λδὲ]4.8}}4}}}; σοι. οἷ. 
νἢϊ. 6. Οπ τὲ σομίγιγΥ, ΧΙ δ᾽ {110 οἸοδο 

Ροϊηΐβ ΘΟΥΔΙΙΥ ἴο {π6 Κηόνῃ Ὀογάον οἰ Υ ΖοΓα]ι 
πιθηὐϊοποὰ ἴῃ ἴΠπ6 ἰογοροὶῃρ νεῦσε; ἴογ ν ἰ8 

ΟὨΪΥ ἰοΥτ Δ Ι]}Υ αἰ Π γοηΐ ἔγοῖα ΝΠ Σν, Ὀοΐης ἀοτίνοα 

ἔγοπλ ἴδ8 τρμδβς, οὗ πυν, ΜὨΐοΝ, ΤΩΔΥ͂ Ὦανα Ὀοδη 

υβεὰ δἷοπρ ν ἢ 86 ΓΘτἸἾπ6 88 [86 ΠδΠ)6 οἱ ἴη8 
ἴον, δτπυῦρῃ ὉΠ|8 οαηηοῦ Ὀ6 μτυνεὰ, 7116 
Ζοτιϊὸ8 οἵ ουὐ γο86 τηυϑῦ μαᾶνὸ [οιτηθὶ ἃ βεοοπὰ 
Θἰεπηεηΐ οὗ {116 ᾿π]ιΔὈϊ ΙΔ ἴ8 οἵ Ζοιαδ, δου ν 1] 
[η8 Ζοτγαι!ῦεβ οἵ ἴῃ0 ρῥτγενίοιιϑ νϑῦβο εἰθβοοηεὰ 
το ϑἰιοῦθαὶ. τ ον. δδ, Αμώ ἐδε “αηιδὶεδ ἢ ἐ8 
δογδεβ ἀιυείζἑπο αὐ Ψψαῦες. Τὶιθ Φον 5} ἴον οὗ 
ϑδαῦεΖ (735), οβ ἤΆΠῚ6 ΤΘοιγΒ οἷν, ἵν, 9. ἢ, 88 

τηδῦ οὗ ἃ ἀδβοδηάαπί οὗ 7υὐαῇ, ἰ8 ααἱΐο ἀΚΠο ἢ 
ἴῃ 8[ἴθ, ὈχῈ τὰ 18ῦ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ὕ6 βοιρῃῦ, Κα 4}} 
{ἢ 6 μ]δοὸβ Ὠιθ το η6 ἤτοι νῸγ. 58, ἴῃ 06 ποτίῃ οὗ 
Φιάμ!ν, οὴ ἴθ Ὀογετβ οἵ Βϑι͵αμΐπ οὐ ἤδη. Οἵ 
{Π6 ἴδῃ} 168 οὗ βογίυθ8 ἰπ ψαῦ62Ζ, ᾿οινανεῖ, ἢ Γ6Θ 
ΓΟ πηριτἰοηοὰ : {ἰὸ Τἰναε!ιὶῖοα, δ. μα 1105, δὰ 
ΘῈ ΘΠ ΔΕ ἴο8. ΤΉ ε86 Τγοθ Ὠδιὴ68 ἰ6 τ]. [88 
ΕἸ} πὰ ΒΡΡΟ Δ νΟΙΥ ἴο 1.16 [ποϊίοπβ οἵ ἴἢι688 
ὯΏΓΘΘ οἶ45968 οὗ Ἰθαγ θα το, ὑγὰ ἢ Δ]: σαπεπέθδ 
δἰ τεϑοπαπίδϑ εἰ ἐπ ἑαὐογπαςσείΐ σοτπππογαηίε8. 1 
ἰφ ΡΟΒ51016 [Πδῦ {ΠπΔ Ψ εν 15} ἀοσΐοσβ οοπϑι] θὰ ὮΥ͂ 
Φογοῦιθ ἱῃ ἴπ6 ὑτιμῃβίδιοη οἵ οὐν ὈοΟΪς (ΡΟ. 8}}8 
ἴδ6. ΤᾺ ὈΌΪ ἔγτοπι Τιυογίδβ, τ τ ννοπὶ ἢ ςοἸ]]ῖθα 
ἴηο ἰοχὺ ἔγοηι οί πηΐης ἴο πὰ ; οοπιρ. 1πίτοιὶ. 
8 ὁ, ἤδη.) δὰ μγοϑθηῖθὶ δὴ οἰυπιοϊυρίοαὶ υὰ518 
ἴογ [}}19 ἰπιεγρσγοϊα τοι, ἰπ βροκίηρ ἴο τοῖεγ.-- Ἰ. 
Ὁ Ρ ἴο ΡΣ, “9. ὈΊ1οὸ βοηρ, ἰγυπηρεῖ βου πὰ ;᾽" 

2. ΡΟ ἴο προ, “τεροτγῖ, θα" (ΟΣ ΡΟΣ 209 

ἴο πον’, Αγᾶπν. ἐπ μον᾽, ἰγααμίο ἱερὶδ; ΘΟΤΩΡ, 
“τ τι ῦςΣ 
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ΟΠ μδυδεη, Ρ 80); 8. ΤΣ ἴο ΠῚ ΞΞ- Π3Ό. 

““αῦ, Ὀοοῖὴ :᾿᾿ σοι. ἴον. χχὶϊ. 84 ἢ [Ι{{116 
ΟἸΥΙΟΪΟΘῪ Πάτα όγο οοτγοσῖ, δηά 1 σΟΙ 645 
ἐνυθοὶ αὖ 41} Ἔνθ ηἴβ Ἰηογ6 ἔπδη ἴΠ6 ΡΑΓΌΪΥ «ἰονϊαιης 
υη6 ψηϊο Βογίοαι (ΟΥ̓ τοίογοημοθ οὗ {Π6 ἤτβὶ 
ἴογα ὅο {μ6 (41, γ 7, ἀοογ, ἀπὰ ὑπυ8 τηακίης 

ΤΠ 8. ΒΥποησιῃ οἵ ὨνΊμῪ, Ῥοτύογβ) ἢι)8 δὖ- 

τηρίοά, τὰ6 {πηι 08 δϑοϊρηιθὰ ἴο [86 (Ἦτο 
οἰαϑϑεβ οἵ ϑορμογίπι, δπὰ ρίνϊηρς οτἰρίη ἴο {116 ῖν 
Δ Τη68, ΜΟΙ] ὰ Ὀοϊοησ ἴο ἀϊνὶπθ ψψογβΐῃ, πὰ Γο- 
561 016 ἴΠο86 οὗ [88 αηπιος Απάὰ {18 86ε6πὶ5 ἴο 
ἄτα ναῦν ΜῸ11 ψ ἢ [Π6 ο᾽οθίηνρ ΓΟΙΊΔΙΚ : ἐλέη 
αν (λ6 Κεηὶίοδ, ἰλαξ σαπιὸ ὕγοηι Παπιπιαίλ, ζαΐλιεν 
ΟΥ̓ διὸ ἄουδε 4" “φεμαῦ, 45 ἃ οσὐταϊη σοημποοίΐοη ΟΓ 
ἐΡΊΠΗΠΑΙ ΓΟἸ δι! ΟὨΒ}}}0 ΠΙΔΥ ὯὈ6 ΒΠΟΨΠ, 88 ΜῸ]}} οἵ 
1π6 Κοπίίοβ 88 οἵ ἴῃς Ἀοο ἢ Ὀϊῖο5, ψὶτ ἴ86 1 ,ονῖο8, 
ἰὐ νὸ Γι ηκ οα 6 οη6 παπὰ οἵ Φεοίπτο, απ ογ-οΐῃ- 
Ἰὰν οὗ Μοβοβ, ἴθ ῥχίοϑδί οἵ ἴῃη6 Μιαΐαμ- Κδηϊΐοβ 
ἵπ {Π|ὸ τορίοη οὗ δίμαὶ (Εχ. 1. 1δ, 1}. 1 ; σοιὴρ. 
δυάρ, ἱ. 16, ἵν. 11, 17), ἀῃὰ οἵἉ }ιῖ8 ἱπθπιθησθ θη 
{Π|6 Ἰοριβἰαλῖνο δηὰ τα]ϊρίοιιβ δοι νιν οὗ Μοβοβ 
(ἔχ. χνυὶϊ].}; οα {πὸ οΟὔμαῦ μδηὰ, οὐ ἴΠ6 ρῥτγιθβον 
ΕΠ οὗὁὨ ἴδ ἰαπιῖὶν οὗ [Π6 ΠΘΟΒΑὈἑτεδ, 48. 060. 
ΑΧΧΥ, (σΟΙΏΡ. 2 Κιιρ χ. 15) ἀἰοβου 65 ΓὨδπ), οὗ 
ὍΠ|6 1 σοηϑίδην “Βίδπιϊϊησ Ὀοίοτε πΠ6 1, οτγὰ,᾽ ἀπά, 
πιοϊθόνοῦ, οὗ [Π6 διιεϊθηῦ {τ ἰτοἢ 5311}} βαννὶ νης 
διλοης {116 ὨοΙ πα] ἀοϑοοηἀδηϊβ οἵ ἴη6 ΠδΟΠΑὈϊ68 
ἔῃ Ὑοθη, {Ππῦ [Π6 λιοιιθ6 οἵ δοραῦ ἀρβοοηάρα 
ἴγοη ΗἩΟρδὉ ογ Καεπὶ (διιάρ., 1. 16), 1η6 (ὉΠ 6γ-ἰη- 
ὰν οὗ Μοβεβ (ςοπρ. Α. δίυτταν, Οὐπιπιοπί. ας 
Κιναὶα, Ἠδιαἢ. 1718, Νάροϊθυδο οα Φ6γ. χχχν., 
νοὶ]. χν. Ρ. 254 οἵ δΔὲῥοίισεγ). Οἢ 8 ἴαϊγ οχ- 
Ἀτηΐ πα ὉἿοη οὐὗὁἨ ἁἈὠ[Π686 αἰγουμηβίδηοοθ, ἐδ ΔρρΟΆΓΒ 
᾿ ἸΥ ῬγοῦΔ 16 Ὁπαὶ {Π6 οογίαί ἢν Τογοΐσῃ (1 ὅδπ). 
χν. 6) γοῦ ἰσθγ Ποπουτοὰ Κζοηϊῖθβ, ἴῃ ᾿ἰΚ6 
ἸΠΔΏΠΟΥ 889 ἴδ Οἰθθοι ῦθ8, τηϊη ϑίογθα οἵ οἷά ἴῃ 
0 ΒαρΟΙΌΔΓΥ οὗ ἰβγδοὶ, δηά ἰπαῦ [ηὴ6 Εδοπα 65 
οὗ {μ6 πι|6ὸ8 οὗ πὸ Εὶπρβ δῃὰ ἃ ἴθγ ἴη6 δχῖΐθ 
(Νοὶ). 1.1.1 4) ογὸ ἀοβοθῃκι}}ϑ οὗ [Π 686 ο]Ϊά ϑηϊίς 
ἰθῃ}}0}6 πιϊηἰβίοτβ, 110, Ὁ. δήπογοποθ ἴο ομδ ρματὶ 
οὗ ὑπεῖγ δηοίοπὶ νοηῦ 8πα ὑδ6, Καρῦ {Π᾿δ:ηδοῖν 68 
ἀϊϑύϊποῦ ἔγοπι [ἢ 6 στοαῖ τηλ88 οἵ {116 ῃοομ]ο. Τὴε 
πϑιηϊηρ οὗ Ηδπ)ηδῖ 4150, 88 “(ἈΠῸ Γ οἵ {16 
Ὠοιδ86 οὗ δοθα," ἀστοοβ το Υ Ὑ06}} να [18 
ἢ ΡροΙ 6815; ἴοῦ 1 Φομῃαίμδῃ [06 Εϑοθαῦϊίο {πΠαὶ 
τοῦ ψῚ ἢ δόῆι Κίηρ οὗ [8186], δῃὰ νναὰβ Ὠοποιιγοιὶὶ 
ὌΥ πὶ (2 Κίηρβ χ. 15, 28), 58 ἃ 80ὴ οὗ Ἐδο δῦ, 
80 ΠηΑΥ͂ Ἡδιητηδίἢ ἤκνα Ὀδθη [Δ ΕΠΘΥ ΟΥ [ΟΥο δ ΠΟΥ οὗ 
τη 18 ἰθοῃ δ), πα 50 δ'γυδυῖοῦ οὗ 6 ὙΠ016 ἔιπιλὶγ. 
ΤΒοισὶ 411 0818 ΓΙ568 1101}6 ἀθονο ἴῃ στρα οὗ ἴΠ6 
Ἐγροὐοίοα!, δὰ ἔποιν] ἰπ Ῥαγυϊοϊαν (ἢ 41168- 
[ἴοι ΓΟΙΏΔ1Π8 ἀδγὶς ἃ ἈΠΔΏΒΜΘΓΑΌΪΟ, ΠΥ 018 
Κοηἴδ [ἈΠ] Υ οὗ ϑορἢογίπι ἴσοτὶ ΦαροΖ ἰ8 ἀϊγθ ον 
αἰϊδοῃοα ἴο ϑαϊ πα ἴῃ 6 (αἴμπον οὗ ΒοίΒ]  ἤ θην, δά 
Φῃτουσὰ πἰτῃ ἴο ΗῸΓ [6 βοι οἵ (δ]οὺ (ν οῖοΓ 
οἢ) ἀοιοιηΐ Οὗἁ 8016 ἰῃ ΘΓ ΔΥΤΙΑΩ6 Παυΐηρ ΤΆ ΚΘ ἢ 
ἴδοθ ῃείνεεῃ αὶ Κεομιῖΐθ δηὰ δὴ ἢοῖγοϑ8 οἵ [6 
οὔ οὗ δαῖ πη ἢ), γοῦ 1 18 οα {π6 ΨΠ0]6 ῬγοθαὉ]6 

{ἰαῦ [Π086 ὌΠΓΘΟ ὨΔΠΊε8 δΓὰ ΓΘΆΪ]Υ ἀσϑὶστιαίίοηϑ οὗ 
{Πγθα οἾμ5868 Οἵἁ τ Ϊ ἰδίοτϑ ἰῃ [Π6 Βα ΠποΙΌΤΥ, πὰ ποῖ 
ῬΓΟΡΟΙ ΠΑπγ68 οἵὗὨ ἀΠ}}}168, 88 ἴῃ 6 ϑομί, (Αργαδιείμ, 
Σαμαθιείμ, Σωκαθιε μι) 614, ἀπ ἃ 18] ΟΥῚΥ οὗ τοοοπί 
ΘΧΡΟΒΙΚΟΥΒ βὺ}}} μοϊά. Βοβίθβ, ΝΥ εἰ] δ υβθ 8 αἷ- 
Φοπιρί ἴο ΤΟΙΣ {μια μ ΙΟἢ ἰ8 δἰαιοθα, Ὀοΐἢ ἰῃ ΟἿΣ 
γΟΓΒῈ ΘΟΠΟΘΓΗΪηρ ἴΠ6 οηΐοβ οὐ Ἐθο δ ϊΐο8 οἵ 
δαῦοΖ, ἀμ ρο πεν ἔγοτπι σοῦ. 50 οἵ. ΘΟΠΟΘΓΗΪΣΠ 
116 ΓΟΕΠΝ οἵ Ηυγ δηὰ {πεῖν βου ]οτηθηΐβ ἰπ [ἢ 
ποτίῃ οὗ συνῇ ἴο ἴΠ6 ἐἰπηθ Δ[6Σ ἴη6 οχὶϊο, απὰ 80 
88. 1 09 ἴμο86 βέαϊθιηθηῖβ ἰο 88 δηὰ ἴβδῃονυ, δπὰ ἴο 
ται ΟὨ]Υ̓ [Π 6 ΤΟΓΤΟΞΟΙΏΡ βΈΠΘΔΙΟΩΥ͂, νογβ. 42--49, 

Ι. ΟΗΕΟΝΙΟΙΓ ΕΚ. 

Μ]Οἢ ἀββίρτιβ ἴο 16 ΟΑἸ]ΘὈἱῖοβ 86. Ὁ] πιο πὶδ πὶ {1} 
βου} οὗ ψΦυάιῃ δρτουπὰ ΗἩοῦτοη, 88 Ὠἰβίου 4}}Ὁ 
ΤΟ} 180]6, [Πδὺ 15, τοίεστίηρ ἴο {πὸ {πιὸ Ὀοίοτο [86 
ἜΧῚ]ο,--- [818 νι μ0]6 αἰτοτηρὶ (ΡΡ. 29--88) [8}}8 βμοσγίὶ 
οἵ 84ἰϑίδοϊουυ ὑγοοῦ. Τίιοτο ἰδ πὸ ργουηά ἴοῦ 
ποϊαϊπσ πὴ πὨϊοἢ 18 τορογίθα οἵ {π6 ΟΔ] εὈ ἴ68 
88 ἱπιηδοϊδηΐϊθ οἱ ΚΕ - Ἰοαγίτη, ΒΟ] Θ ἢ 6Πι, 
Νειορ δ, Ζογδι, οἴο., ἤο Ὀ6 ἃ ὁοἸ]Θοοη οὗ Ἰαῦεσ 
Τρϑ 0 η8 Τῇ Δ ἴΠ6 ἰοτοχοίηρ, δοσοιῖ8 οὗ (α] οἱ 
[Δ πι}} 1658 'ῃ ΤΑΡΡυδῃ, Μδοη, ει χὰ εἴς, ΝΕΙΠΕΟΓ 
ἀο ψὲ ΚΠΟΥ͂ ἴῃ6 ρεοσταρῃϊοαὶ ροβιτίοη οὗ 1Π0 
ΒΟ ΘΓΑΪ Ρ]Δ068 Ἰηεπίϊοηρα ἴῃ [6 ὕνο Β6Ο 1008 (618. 
42--49 δῃπὰ 50 -δδ) 80 νν6}}, 88 ἴο Ὀ6 80]ε ἴο αβ8ογῖ 
{μαῦ (6 [ὈΓΤΩΘΙ ΓΤΟΙΟΓΒ ΟὨΪΥ ἴο πε δου, {116 
ἸΑ ΤΟΥ ΟὨἿΥ ἴο ἰμ6 πογίϊι, οἵ 1.8}. Βοθρεοιῖϊίηρ 
αῦοΖ, ἴοτ δχδπρὶθ, ὑπ6 βοιῦ οὗ ἴ8ε Κοηϊίεβ, 1Ὁ 18 
ὈΥ͂ ΠΟ Πη68ῃ8 «ἰϑοττηϊποα {πεΐ ἰΐ 158 ἴο ὈΡ βοιρῃῖ 
ἴη 186 παίζῃ θουτῃοοά οὗἨ ΒΕΓ] ἤθτη ἂἀπὰ Καὶ τ δί ἢ- 
7ραγί τη (σον. αὔονο). [ἢ 8}ιογῖ, ἰΐ 18 δά νίβα ὃ]6 ἴὸ 
ἀνοϊά βοὴ νἱο]θηὶ αἰϊζοτηρίδ ἴο βοῖγο {6 Ῥγοῦ θπὶ 
ἤὮΘΓΘ Ῥγεβρηϊθα 88 [ῃ6 πϑϑαμπμίϊοῃ οὗ ἃ βομΘΔΙΟΡΥ 
οὗ (]θὈϊο8α Ὀθίοσα δπὰ δἰζοῦ 1110 Ἂχ ϊο, δηὰ ἴο 
ΔΡΡτονο ἴΠΠ8 ΤΏΟΓΘ σδι ]Ο118 γοδΓκΚ οὗ Βεογ 688 : 
"ΕΝ 6 σδῇ δββ.} Κ᾽ ̓τηαρίηα πὸ τηοῖῦϊνα Ἡ ΙΘἢ 164 1} 
(Ἰτγοηἶϑὺ ἴο σοπηπηυπὶσαΐα 1018 σοσβθ, μοῦ ἢ ̓ γ6 
ΓΘ ὉΠ8Ὸ]6 ΘΟΙΡ]ΟἾΘΙΥ ἴο ρεγοεῖνο 18 σοῃίοητῖδ. " 

[Τὴ6 ἰοττα ΟΞ, ΜΟΙ. 9, Β6601η8 ἴο Ὀδ6, 1ἴ ποῖ 8 

Ῥίγοη το, αὖ Ἰοαβῖ ἃ νἱτί 8] Ῥ]ΏΓΑ], δῃ ἃ ΤΩΔΥ͂ 
ΜῸ}} ἱπαάϊσαῖα τηοτο ἤδη οὸ (160. ΤΊ παπηὸ 
88 [Δ Π10118 ἀπὰ ἰγοαθθηΐ ἴῃ ἴΠ6 ἰγῦθ οἵ Φυάδῃ. 
ΤΊια ἤγϑὶ οἵ ἴΠ6 ἤδῖὴθ ΔΡΡΘΏΓΗ ἰῃ γΘγ5, 18-24. Ηδθ 
15 ἀοϑιπαιοα "Κ 116 βοὴ οἵ ΗδζΖτγοῃ,᾿ Τῃουρὴ ἤδτῃ 
8 ποῖ, ον ἀδηὶὶν ἰο αἰδιϊησι 8 Ὠἷτῃ ἔγοιη οἴ ΟΓΝ 
οὔ 186 πδῆμθ. ἯἮθ πιδὺ πᾶν Ὀθθῃ Ὀοτῃ δ0 οΓ 58 
ΥΟΔΓΒ αἰΐζοσς Φδοοῦ σᾶπὶθ ἀονῃ ἰο συμ, 88 ἢ18 
[Δι Ὁ ναὰϑ ὈΟΓΏ ΒΠΟΥΟΥ ἰνείοσο ἰῃαῦ ὀνοηῖ. Ηα 
Ια ὉΥ ἷβ τὶ ΑΖΌΌΔΙ {ΠΙΓΘΘ 808, ΟΥ ῬΟΓΏΔΡΘ 

Πάβοῃβ : δῃηὰ δἴζου ἢὸγ εθαίῃ ἤᾷ τηδγτῖο 8 
ρΡΏταῖῃ, δμα ΟΥ̓ ΠΟΙ 48 ἃ ν06}}- ΚΠΟῚ 8οὸὴ ἨΌΓ, 
ΜΏΟ Ψὰ8 {16 σΟΠ ΟΠ ΡΟΓΑΓΥ οἱ Μίοβοβ, Εχ. χνυὶ]. 
10. Τ|ια δρίβοάβ δροιυῦ }ι18 [δ|] 16 ὺ ἩόΖτοη ΤηΔστΥ- 
ἵησ αραϊῃ Π 6 ΒΙΧΙΎ γδατϑ οἷα, 158 Ὀγοιρΐ 1Ὲ 
ῬΑΓΕΥ το [πὰ ΘΟπΟῦττοηοΘ ἴῃ ἴπ6 ἔργο 
ἽΣ ΡὴῈ οὗἩ [186 ὑνο πδπι68 (]οὺ δηὰ Ερμγαίῃ, 
Μ 10} ὅτ σοι Ὀἱμδά ἰῃ πὰ παα οὗ ἴθ ρμἶδοθ 
Ή ΘΓ Πα ἀἰοά, δπὰ ρῬατγῦν ἴτοτη ἐμ Ἰιϊσἢ δι ὶ- 
αυδτγίδη ἰηϊογοβῦ π΄ ἰοὴ 1ἴ γυΌΒθ68568. ΕΘΖΓΟΙ Μὰ 
Ὀοῦη Ὀαΐογα Φδοοῦ ποῦ ἄονῃ ἴὸ Εργρῖ, δπὰ ὑπο γος 
ἴογο ῃγοβὺ Ῥτοῦ Ὁ]ν εἰἰοὰ πη 110 γϑαγβ ἴγοσὰ 
{παΐ ἀαἴε. Ηδ ἀϊεά, ποῖ ἰη Ἐμγρῖ, Ραϊ 1π (Δ]οὉ- 
ἘΡμταῖμδῃ. ΤῊ 8 ἱ } θ8 {πὰ ργόβθηοθ δηα ΡΟΣ 
οἵ Οα]οῦ ἷπ ὑπὸ τορίοη οἵ Ἡθθιυπ ἃ5 ἃ βῃεῖκ 
σἰνίηρ, παῖ ἴο 8 μΐδοθ ἴῃ ἢἰβ εξίαϊθ. [ἢ [Πἰὰ 
αυδγίοσ ΑἸΡΤΆΒ ΘΠ), 1βᾶλο, δὰ Φδοοῦ ᾿ιδα τοδί 
δη δοαυίγοά ΒΟ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἴῃ απ, ατη. χΧὶ!. 
(16 Ὁ οἵ 186 ]π6 οἵ Τυσαιι Πα] ὰ μῬοββοββίον ὧΣ 
(118 οϑίδίο ἀυτίης {Π6 ΘΑΥῪ μεγὶοὰ οὗ 18τ86} 8 
τοβίἄδησα ἰὴ Ἐργρῖ, Π6π ΤΠΟΥ͂ γογ 81}}} ἃ ἴγϑθ 
δπὰ ᾿ιοηουγοᾶ ρθορὶθ. πὰ ἴῃ ογθ [18 δῖ μεν ἀϊοά 
ἰῃ ἃ ἴον οΑ]]6 ἃ [γον {πΠ6 ἀπίϊοα παπι68 οὗ ᾿ἱτη 96} Ὁ 
δὰ ἢἷ8 νι. Αἴζον [Π6 [γα 6] 1165, ΒΟ ΈΨΘΣ, ἜΟΓΟ 
τοἀυςοὰ ἰο ΒΙανΟΓΥ ὈΥ͂ [16 ῬΏΔΓΔΟΪΙ {Πα πον ποῖ 
Φοβορῃ, δε οσουραϊίοι οἵ {18 τορίοη ὈΥ̓͂ [ἢ 
ἀοβοοπάδηϊδβ οἵ διά 8} 88 γθῃ ἀοσθὰ ῬΥΘΟΔΙΟῸΒ ΟΥ̓ 
ΘὨΓΟΙΥ ἰηἰοστυρίοα, 1π [18 ραγαρταμῖ, {πε π, χ6 
ἢγθ ἃ τοδί ῃποχρϑοϊθαὰ δηὰ ᾿πίθγοϑηρ ΑἸ ΣΠ 080 
οἵ ψιαῦ 8 ἰδ κῖηρ Ρ]δὸθ ἴῃ ἴΠ6 τἰη16 οὗ ἴῃ 6 ἢγοὺὶ 
ΟΔ]6Ὁ ; δὰ 1ἢ {Π18 ΥὙἱἹΕῪ οὗ [09 Ραββαᾶσο ἯΘ 868 
τῃδὲ ᾿ξ οσοιρί68 18 πρὶ Ρ] 666. 
Α βεοοῃὰ Οδ]6 Ὁ 18 Ῥγοβδθηϊθα ἴο ὯΒ ἱῃ ὑυεσβ. 42-- 

49. Ησ 8 ἀϊδιϊποί ἔγοτα [86 ἴΟΙΊΔΟΣ ἰῃ ΟΥΕΙΥ ὑλἱ ΠΩ 
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δ [6 Πδπὶθ: 1. [π [1 πηοίΐα ἴπ ψ  ἰοῖ ἢΘ ἰδ ἰῃ- 
ττοάυοοα, ΠΑπλοΪν, ἴῃ 8 ΔΡροπαϊχ εἴϊοσ {Π6 τῆ τεθ 
δοὴ8 οὗ ἨἩύζτοη αν ὕθθῃ Ὀσγουῦ ἔογνναγα ἴῃ 
ΟΥΔΟΓ ; 2. [πὶ ἷβ 80η8 δηιΐ ψίνεβ, ψπῃίοῆ ἀγὸ 4]] 
αἱῖὸ αἱ ἴδτοηΐ ἔγοπὶ ὑποθθ οἵ 18 παπιόβαῖο : ὃ. 
ἢ ἴα {ἰπη16, 85. Ὧδ 195 ἴΠ6 ἴδίποῦ οὔ Αὐπιβαῆ, δηά 

ἱβογείοτο ᾿ἰνϑὶ ἴῃ ἀπὰ οἴου ἰῃ. 40. γοαῖβ οὗ {6 
γι 6:8, ἴ3Ὸ ΟΥ ἴθγοο ροῃθγαίοη8 Ἰδοῦ ἔπαιι 
με [οττηοῦ Οδ]ο ; 4. ἴῃ ἰβ ρίαοο, 88 ἃ οδγοίιὶ 
ἐχλπιϊηλίίοι οἵ {πὲ ἔννο ρβαγαρταρῃβ Μ1}} πον ; ὅ. 
ἴῃ ἢ ἀρϑὶριιδιοη ἃ5. ““ [ἢ 6 ὈτοῖθοΓ οὗ 716 γα πιρο]," 

116 [116 [ΟΥ̓ ΠΊΘΓ 18 σ8]16ι} “116 βοὴ οὗ Ἠρζγοῃ :᾽" ἴουγ 
{18 μίιγαβθ δδῃποῖ πηθηη ἴΠ6 βοὴ οὗ ἴΠ8 Φουα ηιοοὶ 
ΑἸΓο ΘΓ Πλθη οηθι,, 48 {Ππ|8 ψου]ὰ Ὀ6 8 8 ρογῆιιουβ 
δἰ Ἰοπ, πὰ ποιὰ ποῖ βαῦαγ ψ10}} τὴς {ἰπ|6 οἵ 
τα ΑἸ] 6. ὅϑόοῖθ Μ|] σοησοῖγα {πα ὑπ ἴοτη 
Δ ὈγΟΙΠ ΘΓ 8 ἤογα υϑοὰ ἴῃ ἃ σἱὰθ βοηςθ ἰο ἀθηοΐο 
8 Κἰπότηδῃ οὗ Ψ γα ἢ 661, ἃ ΠιΘΉ ῸΓ οὗ {Π6 ΤᾺ πι}}Υ.. 
Βαῖ 1ξ ἴδ τηοτὰ 81π|0186 ἴο σοηϑίεϊ ον Φ γα πθ 6} ἰογὸ 

οἴμοι ἶβα τηθητίομδι, υδὲ 8458 (ε]υὺ ἱῃ ο}ν. ἦν. 11 
ἰᾳ βα] ἃ ἴο ὕδ ἃ Ὀγοῖμον οἵ ϑἢπδ}, ψ 0 18 ποῖ ῥτθ- 
νἱ ΟΊ ΒΥ τηθῃ(ἰοηθ. Τῆι Δρρεπάϊχ 15 [8 ἴῃ 15 
τί ρυῦ μίδοθ, 858 1ῦ βί στα! Ζύϑ δὴ ἱπιρογίδιιἑ ΤΠ ΘΓ 
οἵ ἐπ Φογβ πιθοὶζο οἰδη, 1 βαμη. χχνὶ. 10, αὶ]. Ὁ 
{8 βοὴ οὗ Φορῃ πη ῃ. 

Α τινὰ Ομ]Ὲ Ὁ σοπλθδ ὈρίΌΓΘ τι8 ἱπ ἃ βοοοηὰ 
ΔΡΡοπαϊχ: γοῖβ. δ0-δό. Ηδ 18 οἰθαγὶ αἰ ἴονοηῖ 
τοι ϑᾶςὴ οὗ ἴ)6 οἴ γα, 858 ἢ 15. “" [ῃ6 8ο0ῃ οὗ Ηυτ, 
16 ἢτβί- θογη οἵἨἁ ἘΡΒτγαίπαΝ," ἀπά Ὁπογοίογα ποῖ ἃ 
Φογα πο] 6. Κ6 τπ6 δεοομὰ, Ὀΐ [18 σταμάδυῃ 
οὗ (ῃς ἤγϑβι. .-"- 

ΤΊΉΟΓΟ ἰ8 ποϊΐηρ ἴο Ηἰπᾶον τι8 ἐδ κίηρ [8.18 νἱοῦν 
οὗ {πὲ ψ 016 ρβαββᾶψε, δβηὰ ἰζ ταῖσι υ6 βιιρροσγίοι 
αὖ τηιοἢ σατοβίοῦ Ἰοησίῃ. [{ ἀεαὶκ [δὶ τ] Υ δ τ {116 
ΔΌΓΠΟΥ, 88. 1ῦ ργδϑιτηεβ πὶ ἴο Οὔθετνο οἱ ἀθγ, δθὰ 
δπιϊδανουτβ ποὶ ἰο ἱπηρογῖ σοηϊιβίοῃ ἰπῖοὺ ],15 
ΠΔΙΓΤα να ὉΥ ἃ γιγοσοῃοοϊνοα {πθογΥ. ε βιιὺ- 
ταὶς ἰδ ἴἰο 1.6 Ἰυάρπιομὶ οὗ ἰδο τεδάθγ.-- -αὶ. (. 

ἴο Ὀε ἃ ἀοβοθιάεμηΐ οὗ {πὸ ζογηηογ Φθγαιιταθεὶ, ποῖ ἱ Μ.] 

2. Τλε Πεεσοπαπίβ οΥ δανὶα ἰο ΕἸϊοοπαὶ απὰ ἀὶα δεύοη ϑοηϑ: οἈ. Ἰἰ]. 

ΟἩ. 1Π. 1. Απὰ {686 ψογο ὑῃ6 βοῃβ οὗ Πανὶ, ὑμπαὺ ψοτα ὈοσΏ ἴο ἢἶπὰ τῇ Ηδρτοῃ: 
1π6 βγού-Ὀοση Λιηποη, οὗ ΑἸ πολ 1}|6 6 ΖΓ ὕθ88; ὑπ βεοοῃά Πδηῖ6ὶ, οὗ 

2 ΑΡ]ρ41} ἴπ6 Οὐλγπι 6] 10658. ΤῊ (Ὠϊγὰ ΑἸ βδίοιη," ὑῃθ βοὴ οἵ Μδλοῆδῃ, ἀδαρ τοῦ 
ὃ οἵ Ταίπιδὶ εὶς οὗ ἀβϑῆαγ; 0Π6 ἔουτῦ Αἀοπὶ)δἢ, βοὴ οὗ Ηδρρη!ι. Το ἢ 
4 Βῃθρθαῦα! οἵ ΑὈϊίΑ] ; 086 δἰχύῃ Πἢσοδιη, ΌΥ Ερ]Δἢ ἢϊ8 ψιθ, ΙΧ πγοῦο ὈΟΓΗ 

αῃἴο ἰπι ἴῃ Ηθθγομ, δῃα 16 χεϊρτιϑδαὰ ὑῃθγθ βϑύθῃ Ὑ68Γ8 8Πἃ βὶχ τῃ πίῃ ; δηά 
ὅ [6 ΤοΙρη 64 {πιγῦγ δηᾶ ὑῆγθα γϑᾶτβ ἴῃ 96 γιβδί θη, Απα ὕπ686 ψογα ὈΟΤΏ ἴο ἢΠΙτὰ 

ἴη Δεγιιβδὶοπ : ὅπη, δπὰ ΄';ῃοῦθαν, δηὰ Ναίβδῃ, δηὰ δοϊομηοη, ἔουτ, οὗ Βαιῃ- 
6, 7 βῇυδ ἀφυρπῦον οὗ Ατημϊεὶ. Απά [ὑγ, πὰ ΕΠ ἸΒηδιηα,;Σ δηὰ ΕἸ ρ 6] θοῦ. Απὰ 

8 Νοραὶν, πα Νορίιορ, πὰ Φαρῃϊα. Απά ΕἸ 8 8π)8, πὰ ΕἸἸΔάα, Δηα ἘΠΡΒοϊεῦ, ὨΪΠΘ. 
9. ΑΙ] τὉἈη}6 508 οὗ Πανὶ, ὀχοθρῦ [86 Β0η8 οὗὨ ὉΠ6 σοΠοΌ 68, δη ἃ ΤΆΠΙΔΓ {ΠΕ ῚΓ 8506 Ὁ. 

10 
11,12 ρῇῃαῦ 15 80η. 

14,185 Μαδμπδββοῇ ἢ 5 βοῃ. 

Απαὰ {86 βοὴ οὗ ϑοϊοπιοη : Βθμοῦοδιῃ, ΑὈΪΔἢ ἢΪ8 βοη, Αβᾷ ἢϊ8 βδοῃ, 6 ῃοβῇδ- 
Ψογδῖῃ ἢ18 βδοῃ, Ααζίϑιι 18 βοῇ, ΨΦοδϑῇ 118 Βοῃ. 

13 βοῃ, ΑζΖαυϊδῇ [018 δοῆ, Φοίμαιμη [18 8Βοῃ. 
Αἰηοῃ ἰδ βοῃ, “Ψοβι δῇ ἢ18 80ῃ. 

ΑἸηδ ΖΔ ἢ18 
ΑΖ ἷ8 βοηῆ, Ηϑζαϊκίδῃ ἢ 8. 80ῃ, 

Απά 6 δβοῃβ οὗ Ψοβίδῃ : 
π6 ἤγβύ θοτη “]οἸΔη8π, ὕΠ6 βεοοῃα ΦεΠο κί, ὑπ6 ὑμτὰ Ζοάεκίδῃ, ὑΠ6 ἴουγί ἢ 

160 Βα!!! απ). Απά {Π6 β8οη5 οὔ Φομῃοίαἰκῖπα : Φϑοθοηϊδῃ ἢΪ8 βοη, ΖϑαβἸτδῇῃ ἢ18 80ῃ. 
17, 18 Απαὰ [Π|6 8018 οἵ Φϑοϊιοηίδῃ [Π6 σἀρῦϊνα : [6 41016] ἢ18 δοη. Απα ΝΠ ΐσϑμι, 

19 δπὰ Ῥραδίβδῃ, ἀπά "θη ΖΖαγ, ὁ δοδιηδῃ, Ηοβ δτηα, δὰ Νεάδοίδῃ. Απά {}16 
Β0η8 οἵἠ ῬὈεάδίδῃ : Ζογι ὈὈΔΌ6] δηὰ δ] πηοὶ ; δηὰ 86 βοη ὃ οὗ Ζογυῦθδθεὶ : 

20 Μοβηυ]]απὶ ἀπὰ Ηδηδηΐϊδῃ, δὰ Θ᾽ σι ΤΠ ΘΓ 5ἰϑίοσ. 
21 Οδο], δπὰ Βουβοῃβίδῃ, δὰ Ηδβδάϊδῃ, Ψυβῃαοῃαβοα, ἤνθ. 

Απα Ηδβῃυῦβῃ, δὰ 
Απὰ {Π6 βοῃ 4 οὗ 

ΗἩδηδηίδῃ : Ρεϊδυϊδῃ δηα 6βδίδῃ ; [8 βοῃβ ὅ οἵ Βρῃδίδῃ, [ἢ 6 βοπβ οἵ ΑΤΏΔΗ, 
22 [ἴἢ6 8Βοη8 οὗ ΟὈδάϊαϊ, [ῃ6 βοῃβ οὗ 'ἰΒθοῃαπίδῃ. Αῃηά [110 βοηβ οὗ ϑῃθοῃδη δῇ : 

ΘΠ θπιλίδῃ ; πα {Π6 8οη8 οὗ ΨΚ'Ποιηδίδῃ : Ηαιυβῃ, ἀπά [ρ8], δῃηὰ Βατγίδι, δπὰ 
933 Νρδγίδῃ, δῃὰ Ξμδρῃδῦ, εἰχ. Απὰ ἴῃθ βοῇ οἵ Νοαγίδῃ : ἘΠ οοπαὶ, απὰ ΗΠ θζοὶῖδ}}, 
24 δῃὰ Αζγίίζδιη, (ἤγθο. Αμπά ἐπ βοῃὰ οὗ ΕἸ] Ἰοθπμδὶ : Ηοαδίδῃ," δὰ ἘΠ] βμι, δηὰ 

Ῥε]αίδη, δηὰ Αἰκκαῦ, δῃὰ Φοβδηδη, δπὰ Ποϊαΐδῃ, πὰ Αηδηὶϊ, βενθῃ. 

1 Ῥὸν Οἰργποῦ ἸΏΘΗΥ Μ48. δῃὰ τηοεῖ ο]ά ῥτίη!8 τοδὰ Οὐρυϑν. ΟοπΡ. ἔχοα. Ἐχρὶ. 

Ξ ῬΌνΡΟμ) [ἃ τοῖο δτεὲ ρίδοϑ [9 βογῇδρϑ δΠ ΕἸΤῸΥ οἵ {δ 6 ΓΔ ΒΟΟΣ ΟΓ ἴο τ νΉΡ ΟΝ, ἩΠΙΟὮ δΡροδῦθ ποῖ ΟἹ]Υ ἴῃ ἴδο ἔπο 
Υ .« [ἐφ γὴν «-- .Φ “8 χὰ 

ῬΑΓΩΠΟΙ Ῥδιθαβεῦ χίν. ὅ διά 3 8δη. υΥ, 15 (αἴ Ὁ ἍΠΞν, Ὅσυι 4δ]6ὁὸ ἰῃ οοά. Ῥαί. οἵ (πὸ βορὰ, 881} ίνοο Ἔλισά. 

8 ἘῸὸτ δὲ Ὀείοτο Ὀ53 ΒΟΙηθ Μθ6., Δ8 π}} δὲ {Π6 Ο}1 ἰγδῃδιαίογβ, τεδὰ "2. 3}, Δ πΠΘΟΘΘΕΔΙῪ διε ἀπιεηὶ (ΟΡ 

Ἔχει. Βοπιοτὰ οὐ ἰΐ, ἢ. 

4 ΤΊ 6δπὶς νδγίδιΐθη 89 ἰπ τὸ 19 (κθὸ Νοῖδ 3). 

5 βοὸς 3, "' δὸπὸ οἵ," 1π0 ϑογμξ. τεδὰβ ἔγοπι 1π|6 ὑη τὴ δϑηά οἵ (πε νϑῖεα 23, δ“ Ἦ9 δοῃ, "80 ἐπδὶ ἤἕγοτῃ Ἡδηδηΐδῃ ἴὸ 
δΡΡΟΝ αν Δἢ [ γιε)ἀα 8 ρουίθη οὔ δούϑὴ "ποοολδῖνθ βοπογαίίοπα ὃς δὶδο ἢ. Βεπ)διηΐη ἰπ Β. Ασατίδῃ: ἀο Ποραὶ [ἢ Αἰϑον" 
ἀεροζέπι (οιντν. ΖπηΖ, Οο(εϑα! δηλ ἰτὴς Ῥονγίγ ἄρα εν “ωμσεη, Ῥ. 31). 

4 Χενί: ΠΥ ΤΠ (ἴον ψς, δοοοτάϊης ἴὸ τἰ6 Ἡεῦτεν ἰδνν οἵ δουπάδ, τὸ δῃοιϊᾶ ἐχροεῖ ἌΚΟΣ Το Κανδ 

ΥΝΊ ἐὐποοῖ "6 δὸ ὑτουσαηεὰ, δηὰ ἀρρϑδτο ἰ0 δείνα πὶ ἃ οου  αβίοῃ οἵ {89 ἔογν δοαψαλω ἀὐὰ Ηοάφαλα, 
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ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΘΑΙ. 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΆΑΠΥ ἘΕΜΑΆΚΚ.--- ἴτε [86 ΤΣ ]ν οἵ 
Ἐδπι, (δα τι 416 βοὴ οἵ Ἡδζγοὴ ψὰ8 οαγιὶθα 
ἄονη, ἰἰ. 10-17, ΟἿΪΥ ἴο Ζ266886 1:6 ἴδιο, οἵ 
Πϑ)ανὶὰ, δπὰ {πὸ ρεπρϑαϊορίθϑ οἵ (δ]εὉ δηὰ 6 γι}}- 
ΔΕ6] 616 ἰηζεγροϑβοα, 11. 18-565, {Π6 ᾿ἴη6 οἵ ἢδη)- 
ἐϊ68, βῖαγίἑ πος ἴσοι Πανὶ, 18 τεβατηρα απὰ ἰγαοθὰ 
ἔγτοηι Ὀανὶα ἴο πὸ ὑϊπη6 αἰζοῦ ἴῃη6 σαρίϊνιγ. ΤῊ 18 
δ ρίνεῃ ἱπ ὑῃγθθ ῬγΑρΤΑΡ8, οἵ ν ΐομ ἴῃ 6 ἢγδι 
τορι βῖογβ ἃ}} πὸ 8οὴ8 οἵ Πευνίὰ οχοθρί {Π|086 ὈΟΓΏ 
οἱ ΦΟΠΟΌΙΠ68, νοι β. 1- ; [06 βροοηά, {Π6 861165 
οὗ Κίηρβ οὗ (πὸ Βουβϑθ οὗ θανιὰ ίγοπὶ ϑο]οπιοη ἴο 
Φοοποπίαῃ απ Ζοι(οκίαῃ, γοῖβ. 10--16.; δῃὰ {6 
τἱγαὰ, τ|ι6 ἀδϑεθηἀαπίβ οἵ Φεςδοηῃΐαὶι ἴο ἴΠ6 βούϑθῃ 
80η8 οἵ ΕἸ]ΙοοΠδὶ, γοΓ8. 17-24. ΤῊδ ΠΔΠη65 ἴῃ 16 
βοοοῃᾷ οἵ ὕδπιδθθ βάσαϑταμἢβ πιοβι]Υ τοσοῦ, {ΠἸο86 ἴῃ 
πὸ τμἰτά, δ Ἰοαϑὶ ραγΌΪΎ, ᾿π ἴΠπ6 ρεποδίοσν οἵ 65118 
ἰῃ Μαῖῖον (νέο τθα8 Κ6 11. 28 ΕἾ, ῥγοβοιϑ ἃ 
τοί! Υ ΑἸ γος 56 7168 οὗἨ ΠΆΠ)658 ἴγοπι αν ὰ ἴο 
ΘΒ Θά 116], δη ἃ αὐῴαΐη ἴγοτη ΖογΌ Ὀ4 6] ἴο Φοβορἢ). 

1. 76 δοπδ οὐ δαυϊά: νοτβ. 1-. α. Ἴ}16 5ὶχ 
8008 ὈΟΤῚ ἰῃ Ηδὕτοι : γ ΓΒ. 1--4.--- ΤΊ 686 5᾽χ ΒΘΏΪΟΥ 
80}8 οἵὁἩ αν! τὸ, σ ἢ ο6 οχοορίίζοῃ, δηππιογαϊοα 
ἸΣΌΟΓΑΙΥ 88 πὶ 2 ὅδ8π). 111. 2-ὃ.--- 76 ἢγϑί- δ ΥΈ 
Απιποπ, αΓ Αλϊποατη {ἠε υοχγεοίμενσα ; ἸΔΟΓΆ]}Υ, 

“το Αμὶποδιη.᾽" Τὴθ ν Ὀείοτο Ὁ Ν ἀοδίρηδἴο8 

186 νυ] δ ἴο ψοπι [88 8οη ὈΕΪοηραι. ΟΟτηρ. οἡ {}}}8 
ΑΠΒίηοΑπι, 1 ὅδτη. χχν. 48, ΧΧΥΊΙ. ὃ, δῃηἰ ΟΙ. ΑἸΠΠΟΗ, 
ν}10 18. 130 ο4]}16 ὦ Ατηΐποῃ (2 ὅδ. χὶϊὶ, 20), 2 ὅδ). 
ΧΙΙ!.--- Τὐεδεοευηὰ 7 απὶεῖ, ΟΓ Αὐϊσαὶ ἐλε Οαγη οἰ ἐο58. 
Τηβίοδα οὗὨ ") 0, ῬΓΟΡΕΥΥ “ἃ βεοοπά,᾽ βίδῃ β ἴῃ 

1η6 ΡάγΆ}101] 2 ϑδῃῃ. 11]. 8 ὙΠ) Ὁ, “88 βοοοῃά," 

ψ ἢ ΜΔ] οὴ ΠΣ 9, 1 Ολγοῃ. ν. 12, ἰδ ἴο 06 σοτῃ- 

Ῥατεὰά. Α πῖοτθ ἐπηροτίαπε ἀἰ ότοποα ἔγοπι 2 ϑατη. 

11, 8 15 ϑνῦ3, ΄αυϊῦθ Δηοῖ πάπιθ,  Ἐ]Οἢ βίδπάϑ 

ἴλογ ἴοτ ὈνΡ). ΤῊ8. οἴμος ἀοδίρηαίίοη οὗἨ {Π6 

δοοοηςὶ βοὴ οὗ αν ΡΕΥ͂ Ὀ6 ΘΧΡΙαἰηθα ὉγΥ͂ 1ἰῃ8 
ΒΡ Ροβίἰἴοη οὗ ἃ γοὰὶ ἀοι ]6 πδηιθ, 88 ἴῃ [ Ζζίδἢ 
ΑΖΑΓία] (οοτρ. οἢ 2 ΟἾτοη. χχνὶ. 1), οἱ Κἰ τὴ 
ΕἸ ακῖα, Μαιίδηΐδη Ζοαεκίδῃ (οοτὴρ. 680 οἢ υϑγ. 

15). ΤῊ νατίδηϊ δαλευία (ροΓ 808 τ- 5) Ῥγθ- 

βοηϊοὰ ὉγΥ ὑπ6 ϑορί. ἴῃ 2 ὅδιῃ. 111. 8 ἸηδῪ Ὀθ 8ῃ 
ΟἸΤῸΥ οἵὗἁἨ » ὑγϑηβου με ΐοη ΓΙῸΣ Δενιήλ (ΟΥ̓ ἱπνΟΓΒΟΙΥ͂ 
“4 Πδῃΐοὶ,᾽ ἃ Ἰαῦοσ. ναγίαἰΐου ἴὸσ ἴπθ οτ᾽ρὶ αὶ] Ὠ6- 
7412}}} ; θὰ  1π6 πδιηθ (1180 18. 81}}} Ὁποχρ]αϊηθα,. 
Οὐ ΔΌϊραΣ], ὑπ6 ψῖάον οἵ ΝαΑΔ] (ἰἰὸ (Αγ ] 18 
(ηοἱ ἴο ΡῈ δσοπῃϊουπάοα ἢ ΑὈΣρ41] [Π6 8:βίοσ οἵ 
Ἰλανιὶ, ἰΐ. 16), σοιρ. 1 ὅδ). χχν. 8. ἢἶ.--- ον. 2. 

Τὰλε λιν Αὐδαΐοπι. ἘῸΥ Οἰρυῖπις 15. αἶ8ο Του πὰ 

ΟΕ, 1. Κίπρβ αν. 3, 10. ΤῊ ὃ Ῥεῖοτο 

οὐδεῖοις τη ῦ, ἴῃ ΔΠΟΒΟΓ ΘΟ ΘΟ ἴοι, βέῦτὸ ἴο 

ἸΔΥῪ Ἔπι Ὁ] 4818 οἢ ἔπ Ὡλπλ6 (“ὁ ἴα τ 61}. Κηονη ΑὉ- 
ΒΊΟΝ ; ΘΟ. 88. χχχὶϊ. 1). ἩΗργο, πον Ου, 
ἴῃ ἃ ποτ 181 οὗ ΠΆΠΊ68, ἰξ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ 48. [ἢ 18 1π)- 
Ῥοτῖ, Ὀπὲ 866 πὶ8 γαῖ 6 Γ ἴο ἤν σοπ16 ἰηῖο {π6 ἱοχί 
του 8 ονθυβί ἢ, ἢ ΠΟΠΒΕ]ΈΘΠΟΘ οἵ [116 [ΟΓ6- 

κοΐῃς ἀνθ ἴῃ Ὀνδ 3 δΌ. Οἶδιοῦ δἰδοιιρίβ ἴο οχ- 

ῬΙαἴη {Π18 δ (νἸ δ ἰδ ΨΔΏΓΠΡ ἰῃ ΒΟΙῺΘ σΟμΪ68 ; 

8.00 Νοῖρ) ἃτο αὐἱδο νου] }] 688, αημᾶὰ ἄθβετνο ἴο Ὀ6 
ποΐοα ΟἿΪΥ 45 σμγίοδα ; [ὉΓ Θχϑῖηγμ]ο, Καὶ ἢ} 8 ῃτο- 

ῬΟΒθ8] ἴο ἰβῖκα ὦ (ργ εξ, ὉΒΟΓΘΌΥ ἀδδί ηαίληρ Ὠΐτῃ 

Ι. ΟἨΒΟΝΙΟΙ ΕΞ. 

88 ῬΓΟΡΟΣΪΥ ποῖ δὴ ΑὈΣΔΙΟΠ), ἃ [δι] 6 8 ροδοο, ὕὴξ 
ἃ τοῦεϊ, οὐ ΗΠ]]6Γ᾽ 5 διιρροϑθι του (ποι. δ. Ρ. 788) 

1δμαῖ ΣΡ ΌΩ 8. ἃ [1}16Γ ἴοττῃ ἔοτ {Π| δ τη ῃ]6ῦ διά 

ΤΩΟΥΘ τι80}.8] Οὐδ, οἷο. Ου ΟαβΒΌσ, οοϊηρ. αῦονϑ 

1. 28. : οἢ Αἀοηίαἢ, δοὴ οἵ ΗἩαρσι!ἢ, σοΏΡ. 1 
Κίηρβ ἱ. διὰ 1ϊ.-- νον. 8. βν Δυίαλι. ᾿ιὲ8 οἷα, 

δν πϑνδ; αυϊίο βἰτμῖαν ἰο 2 ϑαπι. ἐϊὶ, ὅ, 

ἼΥΙ Ποὴε πονο. Τὶ δἀαιτίοη “ 1.18. πύΐε," οἱ 
“1 οὗ [αν ὶα,᾿ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο ὈΘ ἰηδβογίϑα τ γον 
ἴο πιᾶῖ ἃ [Ὁ}]-ἰοιϑὰ οοπο]ιδίοῃ οἵ [88 βευῖοβ. δὰ 
ΒΟΆΤΟΘΙΥ ἴ0 ἀϊδιϊηρσι 3} ΕρΊΔἢ 85 ἴη6 τηοβί δυηϊμοηξ 
νἱΐο οἵ δανὶι, 85 δο!θ [δ 18. δηὰ τϑοθῃῖ] 
ΤΙιοηΐὰ8 οὴ 2 ὅδιῃ. 11]. 6 {πῖΚ, ψΠὸ ἴδκο ἔρὶα 
ΟΠΪΥ͂ ἴοΓ δποῖμοῦ ἤδὴ)6 οἵἨἁἈἑΔ1 ΠΑ], 1 ὅδηι. χυἹὶ. 

20, οὐ ὄνθῃ δι υϑ{ϊτὰἰ8 Ὁ5Ὁ 88 ἴ6 οΥἹ ΠΑ] τοδὰ- 

ἱπς ἴοῦ ποῦν (8. ΤΊ ΘΠ 1118).--- τ. 4. Εοτ (89 

᾿ιἰβίοτιοαὶ ῃοῖΐοοϑ ἴηι 1} 18 γογβθ Θοπιρ. 2 ὅδηι. 1ἰ. 
11, γν. ὅ. Τίνι ϑἰδϊοιηοῦ ἴῃ 2 ὅδ, 1]. 10 (γόοτὰ 
ΧΟ 5} θΟΒΙ Θ᾽ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο ἤδνα σοί ποι] ΟἹΥ͂ 
ὌΝ Υ6ΑΓΒ ἰῃ ΜΑΠδΠ 811} σΟΠ ἢ] οῖ8. ΟἿΪΥ ΕΡΜΆΤΟΠΕΙΥ͂ 
Ὑ 16} 086 8ονθ γ6αγ8 οὗ [πε τοβϑίθῃςθ οἵ αν] ἰὼ 
Ἡδῦτοη ἢ οὐ ΔΙΟἢ 866 Ἠεηρδίθηῦ. Οδοὴ. ἀ. 
Ἰθοϊο δ. Οοἰίδα πίον ἀδηι Α. 8, τ. 2, ἡ. 114 ἴ. 

ὃ. ΤῊΘ τη ϊγίθοῃ βοῃ8 οὗ [αν ἃ ὕοσπ ἴῃ «{61Ὸ- 
8816 1 : νοῦβ. ὅ-9. Τἢ656 80η8 οἵ Ὠανὶι (οἵ ν ἤοπὶ 
ἴοιιΓ τὸ ὈγῪ ΒΓ 8604) ἃγὰ ἀραὶ τηθητϊοποιὶ χὶν. 
7-11, ἴῃ ἴ86 ᾿ἰβίοτγ οὗ αν. [1,058 σομῃηροῖθ ἰ8 
186 1150 ἴῃ ὕ6 Ράγ8}16] ραβϑϑαρὲ 2 ὅ8πι. νυν. 14-10, 
ὉΥ 1}: οτηϊββίοη οὗἉ {116 ἰδὲ ἴννο. ---τ ετ. δ. ΤῊ [ΟἿΣ 
80ὴ5 οἵὗἨὨ βαῖβοῦα, ΟΥ, 88 8116 18 ἤσοτο οδ᾽]οὰ, 
δαμδείμα. 6 ὕνο Πδη68, οοουτΊηρ Ὀ68 46 08 
ΔΙΟΙΠΘΥ, τοοοῖνα ὑ]ιοὶσ Ἔχ ρ] δι αίζοι ἴσοι [16 1ηἴῸΓ 
γϑηϊη ἴοσγτῃ ΣΤ; 8ἃ8 ἰπἷ8, Ὠονανοσ, ἰ8 Οὗ 

νοι} ψοακομοά [τοτὴ 3 Π3 (88 ΌΣΠ3 

ἀριάῃ 8 ἃ ΘΑ ΚΘΏΪης οὗ γγὉ 5), 1π6 Ἰαϊίεγ ἔρτῃ 

ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀς ἴΠ6 ο] 65. δηΐ τηοβὲ οτρίπαὶ. Τπὸ 
ΟΡ Ῥϑου αν τἰ68 οὗ {86 πδιηθ8 σοπίδὶ θα ἴῃ ΟἿΓ 
ῬΈΓΗΘ 8[6---]. δὲν 88. 1Π6 Ὥδτηθ οὗὨ ἴΠ6 ἤγβὶ οὗ 

ΒΑΛΉΒΠ ΘΑ Β ἸΟῸΣ Β0Π8, ἴῸΥ τ ΠΪΟΝ βίδπαβ ἴῃ χὶν. 4 

δηὰ 2. ὅδ. ν. 14 νη; 2. Ατρτηϊο] νι Ὡν) 88 

[16 πδῖὴθ οὗ εἶα ἔδῖμοσ οἵ Βδι 51 1608, ἴοτ ψ ΊΟᾺ 

ἴῃ 2. ὅπηι. χὶ, 8. ἴδ. [η6 ἴοττῃ ΕἸΐαπι (Ὠγολ δ), Θοα- 
ἰαϊηΐπα ὕΠ6 τὸ 6] πη θα οὗὈἨ ὯΠ6 ΠΔΠῚΘ {γαηβροβοά, 
1 18 ἀποογίαϊη ἡ ίςῃ οὗ [Π656 ἴνγο [ὉΓΊΠΒ 18 σογτοοῦ 
πὰ οτί ρίηαὶ. ---Ύ εἴβ. 6-8. Ηὸτθ ἔο]]ονν 1}})}6 πἰπα 
ΒΟΠΒ ὈΟΙῺ δ ΦοΓΌΒΑ]οτὴ οὔ οἴ μοῦ ψῖνοϑ. ἊΑἀπα 10- 
λαν, απὰ ἰϊδῆαπια, απὰ Εἰιρλοίεί. ΑΒ 16 ἴτνο 
ῬΆΓΔ]16] ραβϑαροϑ χὶν. δ δηὰ 2 ϑϑσῃ. Υ. 1 δ αρτϑὲ ᾿ἢ ὑΤῸ- 

βοη την αἴΐουῦ [ὉΠ ᾶτ δὴ ΕἸ 5], νοῶν, ΕΠΙΒ δα 

'ῃ ΟἿΓ βΑββαρὈ ΔΡΡΘΆΓΙΒ ΟἸΘΟΣῚΥ͂ ΔΠ ΟΥΤῸΓ οἵ Ἰγδῃβοτῖρ- 
[ἴοη, 65 Ρ6 0 4}}γ 85 [18 πδῖη 8 ὁσΟ 8 ἀραὶπ ἴῃ ΥῈΓ. 8, 

ΤῊ [Ο]ονί πη παπῖθ ΕἸ ρ]ιε]οῦ (ΟΕ δι) ἰδ ἰοππὰ 
ΑἾ80 ἰῃ χὶν. δ, Δ ΠΟῸΡΉ ἱπ [86 Βοπιον δὶ δρῦτο- 

ν]αϊοά ἴοττῃ Ὀὗβος ; οἵ 1116 σομίγατυ, ἰΐ 15 να πίῃς 

ἐπ 2 ϑαπι. ν. 15, ΕΘ Γρ ΟὨΪΥ οπο ΕἸ ρ]ιο]οξ, {16 Ἰαϑὲ οὗ 
[Πι6 80γ65, 8 πιθηϊ]: ομθὰ. [1 ἷβ υπηοογίδί πὶ οί οΓ 
{1118 νναπὶ ὍΘ οτἱ σία], πὰ ἴπ6 ἀοι ἷα ροβίτῖοι 5 
06 ΤΒη1Ὁ οἵ ΒΟΙῚ6 ΘΓΤΟΥ οὗἩ πὸ ΟἸγοηἶδὲ ΟΥ 8 
νΟΌΟὮΘΥ (58 δ οτγ!}ι. ὉΠ} Κ8ὴ)ὴ. Πα αν δβἰιουϊὰ 
δᾶνς τοροδῖθιὶ (86 58η)6 ὨΆΤΩ6 ἦν 1110 5008 οἵ 18 
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ἀϊδοτοιξ τϊνοϑ 15 οὗ ἰδ. ἢ ηοῖ ἱπογοά 0]6.---Ὑν. 7. 
Απά δορψαλ, απὰ Νορλερ, απα Χαρλῖα. ΤῺΘ παῖδ 
Ιλ, οἸαἱἰἰεὰ ὈΥ δὴ ονογὶμηῦ ἴῃ 2 ὅδ8π). υΥ. 1ὅ, 18 

ΟὐΤΙΔΙ ΠΥ οὐ ίηαὶ, ἰουρἢ ποι πς Ὀ6 πονῃ οοῆ- 
οοταΐηρ ἐπὶ8 ΝοΟρΑΝ, ρϑυῆδρ8 Ὀέοδιιθα ἢ6 ἀἰοιὶ 
ΘΆΓΙΥ δηα οὨ 1] 658. λ" ΤῊ νἱθὰν οὗ Μονθῦβ, Ὁ. 
229, τη αὖ [18 πδῖῃθ ψὰ8 Ὡοῦ ΟΥΡΊΠΔΙ]Υ ἴῃ 186 Ῥοχῖ, 
Δ ΘΒ] 6 ἴῃ ὈΥ ἃ ἴ8]96 τὶτης οὗ ἴΠ6 [0] οἱ πῶ 
45), [45 ἈγΊβεῃ ἔτοτη δὴ ππάμπο ῥγοίθσθῃσα ἴον {ΠεῈ 
τεχὶ οὗ ἴπ6 ὈοοΪΒ οὗ 8486] " (Βεσί.).--- ἐσ. 8. 
ἀπά δἰπλαπια (στρ. οἱ γνοσ. 6), απά  ϊίααα, 

απὰ Εἰρλείει, πῖπε. Ἐοτ γυῦδς ΔΡῇΈῈΈΑΣ5 χὶν. 7 

γυδγβ, ΒΟΒΙΓΟΘΙΥ͂ οοΙτοοῦ ; ΝΝ 186 οἴδμον ῬΑΓΆ]]Ε] 

ὝΝΝΝ Υ. 16 δη [ῃ6 ϑερῖ. δηὰ ὅ.γυτ. νοσϑίοῃβ ἴῃ 

χὶν. 7 πανθ νὸν (ϑερέ. οοα. Ῥαΐ. ᾿Ελιαδί---οοά, 

Αἰοχ., ἰπάἀοοὰ, Βαλλιαδί). --- ὕ ὁγ. 9. ΑΝ ἐλε δοηδ οὗ 
Παυίμ, εαεορί ἐλὲ 8οπε οὗἩἁ ἰδὰ οοποιδίπεα. ΤΏ 686 
δ0η8 οὗ νι ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙΪΠΕ8Β. ΟΥ̓ 5ανεβ ΓΘ 4180 
ππηϑτηδαὰ οἰ ΒΟ ΘΓ ; Ὀὰΐϊ {ΠΕΡῚ οχ᾽βίθησθ ἈΡρΘΑΓΒ 
ἴτοιῃ 23 ϑαχλ. ν. 18, χὶ!. 11, χν. 10, χυὶΐ. 22.--- πὰ 
Ταπιατ ἐλεὶνγ δἰδίφυ, ποῖ [6 ΟὨΪΥ͂ οὔθ, Ὀαΐ ἰῃ6 
δβἰβίοσ Κῆον" ἴσομῃ [86 Πἰϑἴυτγ (2 ὅδ, χὶϊὶ. 1 4.). 

2. Τὰε Κἰἱηπσε οὐὗἹὈ ἐλε ἥοιϑε ῳΓ οαυϊά ἤγοπι 
δοίοτασπ ἰο ἐλε Ἀἰεἰϊο: γοτα. 10--16.--τλϑ ἴτ᾽ 88 Ρ 
1οβίδ, [ΠΟῪ ἀγὸ δη τηογαῖθά, τι πουῦ Πδπἱρ᾽ ΒΗΥ͂ 
ΟΌ ΤΟΙ Χμ ἀεβοθηἀμηΐβ, 88 ἃ δἰ ρὶο Ἰ᾿ΐπὸ οἵ 
Βον ΤΟΙ Κη8, ΘΙ ὈΓΑοΐπς ἴῃ 10 βἔζοθη ποτα ῦοτ8 (τ ]τἢ 
{ἴπὸ οὔχιβϑίοη οἵ [0.8 ἀβιιγροῦ ΑἸ Δ] Δ ἢ 88 δὴ ἰὰοϊαίοῦ 
δη ἃ ἰογείῃθῦ) ὈΥ {))0 δι ἰτίοη οὗ ἃ )3, “" δὲ5 

80}, ἴο ὁδοῦ. Αἱ γατγίδησο ψ ΣῈ ΤΠ}15 ΘΟΌΓΒΟ, [ΟὉΓ 
Β0η8 οἵἨ 3 0518} δῦ ὕπ᾽ πϑιηθὰ, ποὺ Ῥβουθδρ8 ἴῃ 
δίτῃ, [Π6 στοαῖ τϑίοστηου, “" ἴο ἱπίτοάμοθ ἃ ραι86 ἱπ 
ἐμ9 ἰοης |ἴη6 οἵἩ αν 8 ἀσϑοορηάαηῖβ᾽᾽ (Βετγίῃ.), 
γναῖ “ὁ Ὀδεοδιι56 ὙΣΓ 9 οβἰ ἢ [Π6 ΤΟρΌ]ΔΓ ϑιιοοαβδβίοη 
οο886 4" ([Κ6}]}. --- Τ7ὰε ἢγδέ - δογπ οδλαπαπ, ἐλε 
διοοπά “ελοίαξῖηι, ἐλε ἐλίναὰ Ζε(εξίαλ, ἰλς "ουγίλ 
δλαίζωτα. Το Ψοβίϑῃ βδυοσοεοάοά, 2 Κίηρε χχηἕ[. 80, 
2 ΟἜτοη. χχχυὶ. 1, Ϊ5 8ο0ὴ ΦοΠῃου ἢ αΖ δὲ Κίησ. 
Τα 9 οῆαΖ ἰβ οα]]οά ἰὴ Ψ6Γ. χχίϊ. 11 Ῥτγορ τὶν 
ΒΒ4Π1ππὶ; 6 8 ἴΠπ8, δὲ [86 Ὀγοϑοηὶ 1181 ΒΏον, 
1.6 γοπηρεβῖ, ΟΥ δὖ 41} Ἔαυθηΐβ ὁη6 οἵ ἴ88 γοιπηροϑί, 
ΔΙΩΏΟΠΩ ἴδοπη ; ποῦ ἴο ὃδ6 ἰἀοτ ἰβοὰ 1 τΠ6 
ἤτβί- θοστα ΦΟΠΔΏΔη, 88 ΤῊΔΗΥ͂ Οἷον ττίΐοτϑ (β 6 Ὁ. 
οπτηΐας, δίαγκο, οἱσ.), δῃὰ οὗ [88 τῃοάδτῃ8, ἔος 
ἐχϑ } ]6, ΗΙἰχὶς (Βευτὶβ ἀεν Καιεξ, οἴο., Ῥ. 182 Π΄., 
δά Οὐλοῖ. ἃ. Ῥοϊδα 14γ. ν. 246), ἀο. ἔοτ, 1. 
ΤῊς 5Ξἰδιοηοηΐ οὗ Ψεγοιηίαῃ, ταὶ 5.4]} πὶ ὈΘΟΔΠῚΘ 
Κιηρ ἴῃ δὶβ [αὐ ΠοΓ'Β βίθαδα, ἷ8 αυἱῦθ ρμοβὶ εἶνε δηὰ 
ὉΠ ἰδιησ, 2. Ετοχῃ σοι αι 2 Κίηκβ χχὶϊὶ. 
υ], 86, νι 2 ΟἾτοη. χχχνυΐ. 2, ὅ, 1 ΔΡῬΘδΙΒ {παΐ 
δε μοῖῦμαζ γα 8 ἔννο γ68γΒ ὙΟΌΠΡΟΣ [61 εμοίκίίω, 
δηὰ τμογεΐογε ποῦ ἴΠπ6 ἤτγβῦςθοση. ὃ. ΤΊ ῥγείοιτίηρ 
οἴ ἃ ΥΟΏΠρΡΕΓ βοὴ) Ὀοίογα δὴ οἱδγ ἴο {ῃ6 ΤῆτοΙΘ ἰβ 
Ὠοξ ΒΌΓΡΓ Βίην, { πιὸ σΟΉ 5146 ὕ8 8 πηΔΙΟρΟΙΒ ο856 
οἵ ϑδοϊοπιοη, ψῆο, δου ρῆ ομ6 οὗ ἴμ8 γομηρεβί οἵ 
186 508 οἵ Ὠανίά ([π6 γουῃροϑὲ οἵ [πὸ ΟῸΓ β0η9 
οἵ ΒΑΙΒ5Π 6 04), 8πισοοοάεά ἴο ἐμα ζτομθ. 4. ΤῊΘ 
ἀοαθ]θ παπὶθ 7. ΠοαΠα2 5}4]} πὶ 8 ποῖ ΤΊΟΓΘ 8ι1- 
Ρπδίησ ἤδη ΦοβοδῆδΖζ Φο δηδὴ σουἹὰ 6; [6 
ΤΠ ΠΒΠ]Υ̓͂ ΕΧΟΙ ΙΒ Πρ ΠΡ ΠΑΙ6Β 8.6 ἴῃ ὈΟΪῊ σα5868, 1 
ποῖ αυϊῦθ ἰΐκα 1Ώ ΙΩΘΔΏΣΠ6β, γεῖ ΘΧργεββίσα οὔ 
αἴτη]ὰγ 1ἀ685 (ΠΝ 71», “βοτὰ δομοναὴ 80] 48," 

ττ ξ 

διὰ οὖ, ἦτο 18 τεαυἱοὰ (οὗ σοἀ),᾽" δηὰ δβὸ 

ὉΓΉΠ); οοτρ. ἴπ6 παχπμθγουβ οαβε8 οἵ ἀοιῦ]θ 

Τοηίηρ, οἵἨ ψἘΪοἾἢ 8016 ΘΧΔΙΏΡἾ65 ἀ16 αποϊοα οἢ 
ΕΓ. 1, αἷϑο δέπιοηἷ 5 ποτὶ. Ὁ. 206. ΤῊΣ ΟἿΪΥ 

ἸΠΔΟΓΏΓΒΟΥ ὑῃδὴῇΡ οδῃ Ὀ6 Ππηρυϊοὰ ἴο [Π6 ΟΠχυνδὲ 
ἷἱπ [26 γγέβθηΐ δβδίδ[θιηθηῖϊβ 185, ἴπᾶὸ ἢθΘ ὨΔΠῚ68 
5}4}1ὺπὶ ἴῃ ἴΠ6 ᾿αβῇ ρ]λθθ, δ: ἃ 80 ΔρῃθδιΒ ἴο 
ἔδυ [Π6 ορίπίοῃ ἴηδῇ μ6 ννὰ9 ἴΠ6 γοιηροδὶ οὗ 
186 ΤΟΌΓ Ὀτοΐδοῦθ, ὙΠ Οτγοα9 Ζεάοκίμβῃ ψγὰ8 το ἢ 
ὙΟΌΏΡΟΙ πὴ Πα; πάθοι, 848 ἃ ΟΟΙΡΆΓΒΟ οὗ 
2 Κίηρμβ χχὶϊ!. 81 σῇ χχῖν. 18 β8ἰ)ον 8, δ ᾿Ἰϑαβί 
18 οὐ 14 γέόδγϑ γουηρ ῦ (ογ 5.4] } τὴ γὰ8 28 γοΒ ΓΗ 
οἰάὰ ψΏδη ἢ6 ἀϑοθηκζεα ἴῃ9 [ἄτομδ, π᾿ 116 Ζειϊ οὶ ἢ, 
Μἢο δισοηάοὰ ἴῃ ΤΏτοηθ 11 γ6818 Ἰαΐου, ν88 [6 ἢ 
ΟἾΪΥ͂ 21 γροαγβ οὗ 850). ΗΟΥ ἰ}}}8 ἸπδυσΌΓΒΟΥ ἴῃ 
[Π6 ΟΥ̓ΘΓ 18 ἴο Ὀ6 ΘΧμ]αΐπθα, 61} β[η᾽ιον" 5 γ ΓῪ Μ06]], 
Ρ. ὅδ. : “1ὴ οὔ ΒΡ ΒΡΑΊΟΡΥ Ζεάοκίαη 18 ρῥ]δορὰ 
Δἴ ΦοὨοἰδἰκίη δηαὰ Ὀεοΐοσο ΚΠ] ] τ, Ὀθοιι5θ, Οἢ 
186 οὔθ αηά, Φοποιϊακὶπι απ Ζοιϊοκίαῃ το] ὰ {πα 
ΓΠἸγΟΏ9 ἃ Ἰοηγοῦ {{π|6, ΘΔ ἢ [ὉΓ δ΄θνθη ὑεασϑ: οἱ ὑδρ 
οἴπον μδηὰ, Ζεαοἰκίδἢ δὰ Ξ41] πὶ ̓ νόσὸ ἴη6 ΒΟὴν 
οἵ Ηδπηίαὶ (2 πρ χχὶϊὶ, 81, χχὶν. 18), Φεμῃοὶα- 
Κὶπχ 186 βοὴ οὗ ΖϑὈϊδηῃ (2 ΕΚὶπρο χχὶϊὶ. 86). 
ΤῺ τοβροςοῖ ἴο ἀρο, {πο Ὺ βου ᾶνθ βυοοοοι ρα 
18ιι8: Φο δηδη, οποία κιτη, 5.4]} πὶ, απὰ Ζο.άθ- 
ΚΙΔΗ; δηά ἰῃ γομαγὰ ἴο ὉΠ ῚὉ γοῖχη, 5.881}1 πὸ Βῃουϊα 
ἢανα βίοοα Ὀοίογο Φοποίακίιη. Βαΐ ἴῃ νοῖἢ σᾶ868 
186 Ὀογὴ οὗ ἴΠ6 Βαπὶ)ὸ τῃοῖμον Ηδπηιυῖδ)ὶ νουἹά 
ἢανα Ὀθοὴ βαραγαίεί. Τὸ δνοϊὰ [ἢϊ8, ΘΔ) } τὰ 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο ἢᾶνα Ὀεδῃ τοοκοηῃοὰ Ὀϑβι δ ἢΪ8 Ὀγοῦμ 6 Γ 

δκίδῃ ἴπ 186 ἐουΓῚ ἢ ΡΪασο." Βοραγάθα [Π18, [ἢ0 
8 ἰοβοβ 118 οὐβουγιῦν, νη οὶ ΝΕ ΘΙ ΒΌΔΟ. ὮΘᾺ 

8.}}} Ἰπιρυϊοὰ ἴο 10 (οὴ Φετγ. χχίϊ. 11), σιθιουῖ 
βοΐϊῃρ αι 80 ἴδ. 88 ΤΑ ἍΠΟ ΠΕΙῸ ἰαγ8 ἃ 
Ψ}1016 8ευΐθβ οὗ ΘΥτΌῦΒ ἴο {Π6 ὉΔΔΓρο οὗ 6 ΟἾΓο- 
πἰϑῖ. Οὐπρ. δρδίπδὺ (86 ἱπιριϊαῦίομβ οὐ [ἢ}6 
Ἰαϊϊοσ, Μίονοτβ, Ρ. 157 .: ““ΤΊιο ὕνο. ΠδΙ)68 
(απ δηἀ “6 08}82Ζ) δγὸ ἴο 6 αἰβιϊηρτι  5ηρὰ 
ΘΧΔΟΙΥ͂ ἃ8 ΦοΠοίακὶπὶ δηὰ Φομοϊδο τ; },8δὰ {16 
ΟἸγοπὶϑῦ παπηοά θα ἢ ΔΖ δἰοπς 10 5.41]. π|, ΟΥ, 
88 Ηἰτὶςς [πη Κα σὶρ, σα ]]δὰ Δ {π6 ἢγβι: ότῃ, 
[πὸ ΕΥΤΟΓ που] σογίδι ΠΥ ἤᾶνθ Ὀδόη αἀπιϊοηΐδ Ὁ]. 
ΕἸΓΟΠΕΓ τα 516 ὈΥγ [Π6 Ῥαββαρθ οὗ Φογοτηΐαῃ, ἢ6 ἢ 5 
[Δ κοὴ 54] } πὰ ἴογ δῃοῖποῦ βοὴ οἵ «οδβίδῃ, ἔῃ 
[οὐγῦ, δὰ αἀἰβογοηῖ ἴγοιῃ Φ6οα 42. 5.4]] 1} 
Φε οδἢ 82 18 σογίδί Η]Υ πατηθα ἰΠς ἰουτ ἢ ἴῃ γον. 18, 
ἱποουτ  ῦ] Ὁ ἱπάεοά, ἰοῦ ὮθΘ Ῥγὰ8 πὸ τηϊγὰ ̓  Ἰναΐ [ἢ 
ΟἸισοηΐαῦ σου Ἱὰ ποῖ τι ϊδβίαϊα [Π6 Ξ οὗ 76γο- 
πιϊδ,, ἴον 1 οἰ ΘΑ Υ 8878: “ψνὴ0 (Β΄ Δ᾽} 1} χεϊσιοὰ 
ἱηβύρδαά οἵ 4Ζοβίδιι ἢἷ8 ἴδ μου. Ηον πεν δ 
ΟΥΤῸΓ ἴῃ {Π6 δον 5} ἰπ6 οὗ Κίηρβ ΘΟ ΙΓ ἰη ἃ δ ν 88 
Ὠἰϑιοτίδη 1 "΄--- ον. 16. 4πᾶα Δὲ δοπμ8 οἱ υδλοὶα- 
Κίγα : υεολοῃίαΐ, λὶβ δοη, Ζεαεξία!, ἠδ δοη. 1ῃ- 
βἰθδὰ οἵ [35)2" ΞΞ 32) 112" (νοι ἀοα οδβ8 0156), 

106 δοὴ οἵ Φεμοίακίπ ἰῃ 2 Οἤτοι;. χχχυΐ. 9, 85 ἴῃ 
2 Κίημε χχὶν. 8 ἢἶ, ὈΘΆΓΒ [ἢ6 δαιίναϊθιιῦ ΠδΙΩΘ 
δοοΙΔο λη (3 Ὅν; ὁοταΡ. 5, ἘΖοϊκ. ). 2), ψἤοτο- 

.᾽᾿ Σ .Τ 

88 ἢ6 ἷ5 σ4]]6, ὅργ. χχὶν. 1, χχυῖ!. 20, χχυὶ!. 4, δηὰ 
Εβιῃ. 11. 6, Πν})5"», αυἱῦθ 88 ἤθγΘ δῃὰ ψ6Γ. χχὶὶ. 24, 

28, ΧΧΧΥΪἸ. 1, σοπήαμα (23. δὴ ΔΌϊτου διίοη οὗ 

7722), Γ)5)»). Τ}ι6 Ζοαοκίαϊν ἢθγθ πδιηθᾶ οδῃ 

ΟὨΪΥ ὅδ τορμαγἀϑὰ 68 8 δοη οἵ Ψεοποηίδη, ἀπά 80 8 
βταπάϑοη οἵ Φομοίακῖ τη δηὰ ἴ- αταηάβοῃη οἵ 
Φοϑίδῃ ; ἔοῦ [Π6 4253 διἰἀθὰ ἴο 1118 38 Ππὴ6 ὉΠΣΤΟΣΙΩΪΥ͂ 

ὃ 

ἀοδιαπαῖθθ ἴῃ [8:9 ῬΤΟΥΙΟῸΒ σοηθδ]ορίοαὶ 1ΐπ6 [ἢ6 
800 οὗ 1Π6 πσες δἢ : 8ηἀ ἴδε οἰτουμηϑίδησο, {πᾶ 
Ὁ 18. 800 οὗ οοποηῃίδῃ ἰ8 παιηδα ἤθγὸ δραγὺ ἴγοτϊα 
ἢἰβ ΟΥΒΟΙ ΒΟΏΒ, ΙΏΔΥ ἤπὰ [118 ἘΥΡ ΑλΒΠοΡ ἴῃ 1818, 
1μαὺ {18 Ζοάοϊκίδῃ, Ῥομδρ8 τὸ ἤτδι- Ὀοτπ, ἀ1ι 
ποῦ ρῸὸ ἰηἴο σαν ΝΣ [118 δίμοτ ἀπ ὈγΘΊΏ ΤΟΝ, 
Βυϊ ἀἰοὰ Ὀοογ ἤδη ἃ 85 ἃ ΓΟγΑ] ῥγίπεο ἰη γυβαί πηι. 
ΗΘ ἰ8 ὑμποσγοίοσθ ποὶ ἰο Ὀ6 οοηίουπάορὰ νἱτῃ ἴ]ιῸ 
Ζοάεοκίδη τἰῖο 88 ταθρςοπθὰ 1π {Π|6 ζογοροΐῃᾳ 

ὃ 



ὙΕΓΒΟ 88 8 ὑΠΠγΓὰ δοι οἵ {οϑδῆ, δηὰ, 2 Κίηρβ χχὶν. 
}7 ἢ., 2 ΟἸιγοῃ. χχχνΐ. 11, Ὀδοδπιθ δ σούβθου οὗ 
Φεσ που ἢ οἷν ὑπ ἰῃτοπθ; ἢδ 18 ἃ ΤΆ ἀ-ΠΕΡΏΘΝ 
οἵ κίην Ζοάοκία, ψγηο Ὀείοτγα ἰιὲβ δοσοββίοη Ψ188 
οἈ116ἀ Μαϊϊδηϊαῆ, πὰ ννῆοβα β 864 6 ΠΆΠΊΘ, 8.8 
ψ]}]} ἴῃ ΟΠ γοηΐοΐοθ (2 (Ἤτοη. χχχνὶ. 10) 88 ἰῃ Κὶηρ 
(2 Κίηρϑ χχίν. 17 ἢ1.), 18. ἈπῚ Οστ ἹΥ τι ἴοη ἸΟῪ 

(ῃηοΐ, 88 ΒοτΤο, ΠΡΟ). ΤῊ 5 Ἰαδὺ ναγίοῖν οἵ ὨΒΙῚΘ 

ΠῚ ΤΡΕΤΟΙΥ Βταρϊοα], ἐπουσῇ ἴῃ [Π6 Ῥγοβοηΐ δαϑ6, 
Ποῖ9 ἴῃ ἀου]θ παπιὸ (Μαιδηϊαῆ ΖΕαδ ἰδ) 
ΒΕΙν 68 8 8 τηΔγῖ οὔ ἴΠ6 Κίημ, Ὁ ΤΥ Βᾶγ9 ἃ [ΓΓΠΘΓ 
ἱπιρογῖ. Αραϊηϑῦ ἴΠ6 688 πι [οη οἵὁὨ ϑοπηα ἀποϊθη 8 
(ανθῃ οἵ βϑἴαγκο), ἰμαξ τΠ6 Ζοιοκίας οὗ Οὐῦ γοσβα ἰβ 
10:6 88ΔΠ16 88 Κίηρ Ζοι οΚίδη, ψ8ο ἰδ αυοϊοά (νοῦ. 15) 
85 ἃ 80ὴ οἵ ΦεΠοϊδοῃίη, Ὀδοδυβα Ὧα ᾿Ὧ8 δἷβ δ1- 
ΟΟΒΘΟῸΓ ΟἹ ἴΠ|ὸ ΤΠ γοηθ, σόα. ἴὰθ ᾿υ8ὲ ΓΕΠΊαΓ (5 οὗ 
ὅλον. ἴῃ 1η6 δέῤίῥα ἐμυδέναία. 10 ταβρϑοὶ ἴο 
2 (Βιου. χχχνυΐ. 10, ψπογοὸ Ζράοἰκί ἢ [6 Βι1 666 5907 
οἱ Ψεῃοϊδο ἴῃ ΔΡΡααγΒ ἴο 6 ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰοττηθὰ 
Ηΐἷφ Ὀτγοΐίοσ, ψΒΙΟὮ 1 ΤΟΑΙΣΥ͂ 18. ΟἸ]Υ͂ ἱποΧαοίῃ 658, 
ΟΥ 8 ὝΊΔΘΡ δ8δ6η86 οὗ ἴη:6 ψυτὰ κξ (ΞΞ τοϊδίϊνο ἢ 

6 Π6ΓᾺ]), 866 Οἢ ἴΠ6 Ῥ4388668. 

8. 7λε  οδοεπααπέδ οΥ «εελοπὶαὶ ἰο ἐδ ϑευεη 
ϑοη8 οὗ ἰϊοεπαΐ : νετϑ. 17-24.--- (πᾶ ἰδλό δοηδ οὔ 
«“τολοπίαλ ἐς οαρίϊυο. 1 18 οογίδι ΩΤ ΡΟβδὶ ὉΪ6 
ὧυ ὑγαπδίαῖθ [ἢ 6 ψογὰβ ὍΣ Γ)2) “23 αὶ ἰὴ 

Βερῖ., γυἶς., ΕΙπιομί, δυη., οἕο., δῃὰ δυϑὴ Κεὶϊ: 
“Απά {πε δβοῃβ οὗ Ζεο μοί ΟΓῈ Αβδὶγ" Βυΐ 
[86 ΔΡΡΕΙ]αῦνὸ ταθαπίηρ οἵ ιν, “ἴ86 σαρίίνε," 

διορίοι ὉῪ [αὐμογ, ϑίαγκο, Βογίῃ., Καταρῃ., ἰδ 
ἀἰδοϊάοα ν ρῥγείεγα ἷθ. ἔοτ, 1. Α8 οῃϑ οὗ [16 80ῃ8 
οἵ Φεοδομίδη, ἴπ6 δαυῦ ἀδοραβοὰ Ζοιλοϊκί δ, ἢ 8 
ὈθΘῃ αἰτοαιΐν παιηθ, νὰ ὄχρϑοῖ γα ἃ σϑδυῖς οὗ 
Φοσποηίδῃ ᾿παϊοαϊϊηρ ὑπαὶ ἢ6 828 σδρίϊνθ ΟΣ ἱἰῃ 
ΠΆΡΟΝ Ὀσραῦ [ἢ 8008 ὨΟΥ͂ ἴο Ὀ6 παπιοὰ. 2. Αἡ 
Αβϑὶγ, 88 σοῃηθοῖ πη  [ἰπἰς Ὀεΐνοοη ΦΘΟ ΠΟΙ Δ} δηὰ 
δ. 6411161, ον οσσυγθ, Πα ΠΡ ἴῃ Μαῖϊ, 1. 12 
ΠΟΥ πη ἴῃς ϑδεῶδρ Οἰατπε ϑιιέέα (δορΡ. Ηογζίεο]ά, 
Οεδοὶ. αἀ. Γ΄. ]γαεῖ, ἱ. 879). 8. ΤῊΘ δΌθϑοποΘ οὗ 

23 αἴϊεν Ἴϑεξ, ΜΉ16 ἐξ δἰδηὰβ δὐοΣ δι πομν', 

τα ΐζου ἰδ ἐπιροπθ 018 ἰο 866 ἴῃ Αβϑὶγ 8 Ππὶς δούπεθη 
δες Βοη ἢ} δὶ βἢ64}1161), 4. Ν 6 Υ σλη Αϑ38ὶ7 Ὁ 
τοκαγάθαὰ 88 ἃ ὑγοίμον οἵ ϑηθδ  εῖθὶ, Ὀθοδῖδθ ἐδθ 
φμᾺ}] οουἱὰ ποὺ ἴθ Ὁ6 απ Ὀοΐτοθῃ {ἢ 6 
ὕνψο Ὠδπιθ8, δηὰ Ὀδόδυθθ [1:8 Β᾽Ὠ ΌΪΩΡ 5) ΔἰΟΣ 

ιορίοεν 8 ἱποχρ!!οδοὶα, ἱΓ ἔντο δοτιβ οἵ Ζϑοποηίδῃ 

ΜΟΓα παΙηοιὶ, δὅ. ΤῊΘ σοι δἰπαίϊίοη. τοροβοὰ Ὁ 
Κα] (μ. 57), ἐπαΐ Αβϑὶγ, [ῃ9 ΟἸ]Υ͂ 80ὴ ; ΟΡομ ΩΝ 
Ὀοβίἀοβ {ΠΠ|6 ΘαΥΪῪ ἀδοοραβϑοά Ζοαοκίϑῃ, Ἰοῦς ΟὨ]Υ 8 
ἀδυσίζον, ὈῪ ψ]οτὰ Ὧ6 Ὀθοδπλ6 [ἢ 6 ἐλεδιον ἐπ ἴον 
οἵ Νεεγὶ, 6 ἀοβοθηάδηΐ οἵ Ὠαεανίὰ οἵ [πε Ἰΐηα οἵ 
Ναῖδαη, δπὰ ὉΥ {μι ἷ8 βοῃ-ἱ -ἰδνν, ἀραΐη ([ῈΚα Ιἷϊ. 
47), ἴ:6 ἰδίμοτ, οὔ. βίγοτν ῃθ σταπαϊίδίμοσ, οἵ 
ΒΘ δ  ἰοὶ, οὗἨ Μαϊδηΐταπι, Ῥοιαϊδἢ, δηὰ {Π|6 οἴδοσ 
8018 Ὠδιηθὰ ψογ. 18, ἴα!19 πγουρὴ 1ἴ8 οχοθδδῖνα 
ασιϊ βοΐ! γ, πὰ Γπγουσῃ (μΐ8, ὑπ 1ῦ ἴα Κοα 1)3 δἱ 

80 εἷἶοθα οὗ ΟὟΓ ὙΟΓΒΟ, ποῦν ἐπιβίδηἀΐηρ 6 οοη- 
δίδηϊ υϑὸ οὗ ἴπ6 ΟἈτγοηἰἶδὺ ἴῃ ἴπ9 [Ὀτοβοϊης βεηθδ- 
ἴοσγ, ἰπ [16 86η86 οὗ Πΐ8 σταῃάβοῃ. 6, ΤῊΘ βίηρία 
οὈ)οοοῃ {πα σἂ Ὀ6 τηϑδὰθ ἴο [80 δρρεϊ]αϊῖνο 
Ἰηῤδηΐηρ οὗ ἽΝ. ὑδαῦ Ὁ δὶ [86 δγίϊςοϊο, 1οθ08 

ται ἢ οΥ̓ [15 ἴοτοο ἤγοτηα ἴη6 δΌσυρὶ δὰ τηΘΤΟΪΥ͂ 
δἰἸυδῖνο ΠΔΉ πεν ΟὗἨ ΟΡ σρηῃσδιοσίβί, 7. Τὴ Μαϑο- 
τοῖίο δουθι ιδίίοη Ροΐπίβ οαΐ ιὶ 88 δὴ ἀρῃρ6}1α- 

εἶνο ἰΐοη ἴο 53,35»5", ἃ οἰγουτηδίδηοο ποῖ ἴο ὉΘ 
τιτιξε 

Ι. ΟΗΒΟΝΊΟΙ(ΒΒ. 

ονϑ]οοϊκοα ἰῃ {Ππ6 Ὀγοϑϑηῦ σαϑο, 88 ᾿ξ ὈΓΟΥ͂ΘΒ ΟΌΓ ἷ'Π- 
ἰεγργεϊδιίοῃ ἴο Ὀ6 βιιρροτίοὰ ὈΥ͂ ὨΟ 1688 τεβρεοίδυυ]θ 
τ] δηοϊοπὶ δυϊπογι [168 ἔμδη [Π6 ορρμοπβὶϊθ ΟΠ. --- 
γον. 18. 4πά Μαίολέγατι, απὰ Ῥει(αϊαὴ, εἰς. ΤΊ 656 
δἰχ ΟἾΕΓ 5008 οἵ [Π|ὸ σαρϊνα Φοοποπίδῃ, Εἰτηοιὶ, 
Ττοι)6}}., Ῥίϑοδι., ΗῚΠ]ον, Βανγδπη, δη ἃ ΤΘΟΘΏΚΙΥ 
ΗΙσζὶς οὐ ας. 1, 1, 12, τεχαγὰ ποῖ 85 Ὀγοΐμοῖβ, 
Ὀυΐ 468 80η8 οἵ ϑ'θ4]116], Ὀοοαῦδα Ζογα Ὀδἴ εἰ 6]86- 
ἉΠΘΓΕ ΔΡΡΘΔΙΒ (Ηδρ. ἱ. 1; Εζτγα 111. 2, ν. 2; δίαιι. 
ἱ. 12) 48 8Βοη, ὉΓ δὲ 4}} ουοηΐδ ἀἰϊγοοῦ βδυσοοβδοὶ, 
ῬΟΓΏΔρΡ8 ρταπάβοη, οἵ δ} 6] 16], ὙΠοτοα8 ἤογο ἢθ 
ΜΟῸΪὰ ΔΡΡΘΑΣ ἰο 606 ἷπ πόρον, 1 ἷδ [ἀπο τ 
Ρεοάαΐδῃ (νυ. 19) παὰ αὐρνα δὶ ἴ0 Ῥα85 [ὉΓ ἃ 
Ὀτοΐθ6Γ οὗ Κ΄ ἢ! 8116]. Αμαϊπβδὲ [18 ΠΥροίοδὶβ 153 

-οἸ. ΤῊΘ σοΟΡΌ]8 Ὀοίοτο Ὁ ΞΡΌ, Ὑἰσος τηλκοδ ἰὰ 

ἱγῃ οβϑβί Ὁ]Ϊ6 ἴο γορζατιὶ ἴῃ6 δἷχ Ὡδπιθα ἰἢ ΟἿΣ ΥΟΓΒΘ 
οὔμοσγνῖθε ὑΠ8 88 ὈτοΟύΠΟΙΒ οὗ ϑ' θα το]. 2. ΤῊ6 
Ραΐδγηαὶ τοϊδίίοη οὗἠἨ Ῥοιβδιδῃ ἴο Ζογυ ὈΌΔ 06], 88 
αἰϊοβίθα ψοῦ. 19, ΠΠΔΥ ὈῸ 68 53}}}7 τϑοοηο τὰ ΜῊ 
16 Εἰβούνθγα αἰΐοϑῦβα ἢ]164] τοϊαἰίΐοη οἵ Ζοσι ΌΔΌ6] 
ἴο Θ'ΒοΑΙ 61, ὈΥ 1:0 δϑϑιτηρίζοη οὗἁὨ ἱῃ.οΟΓΤΉΔΙΓΙΔρΘ 
ΟΥ αἀορίίοῃ ; ἷπ οΟἴμοῦ πογὰβ, ἴῃ ΟἸγοηΐδο Ὁ 
τη κίης ΖΕΓΌΟΘΌΟ] ἴο ὍΘ δοῃ οὗ Ῥοιαίδῃ δηὰ 
ὭΘΡΒΟΝ οἵὗὁἨ Κ'Β641116) ΤΩΛΥ Μὲ}} ὍὈ6 ἰδίῃ ἴῸΓ 8 
φιοτα ὀχδεοΐ βιαϊειηθηΐ ἰπμδὴ ἰμαὺ οὗἨ [Π6 οἶδα σ 
Τορογίογ (Ηαν., ΕζΖτα, δηῃὰ μδαϊ..). Βοϑίοϑ, ὑ89 
ἤνα 8018 οὗ ες οηϊδῃ παπηϑὰ δἱοπρ πὶ τὰ 516 4}016] 
δὰ Ῥοάαίδῃ δγὸ οὐμογσῖϑα ἀρ κΚηονῃ. ΟἾΪΥ οὗ 
Ῥράδίδῃ δγὸ ἰὈγΊΠΟΣ ἀοβοεπάαηΐϊβ Κηονπ ἴῃ ἰπ6 
[ΟἸ]ονὩρ ΥΈΓΒΕΒ, --- ον. 19. Απὰ ἰδέ δοηδ οὗ 
Ῥεααίαλ: Ζεγιδδαδεοὶ απὰ ϑλξηιεί. ΤΠ Ἰαῖθον 15 
ποῦ ΘΙΘΟ ΠΘΓΘ Ὠδπηϑὰ : ΘΟΠΟΘΓΏΪΠ {6 ἰοτποῦ, οὗ 
086 ἸΔΘΏΓῪ πὶ [86 ΘΟἸοὈγαϊοὰ ῥγίποθ δηὰ 
Ἰοαάον οἵ [89 ἢγϑι Ὀαπὰ οὗ τοϊυτγηΐῃς σαρίίνοβ, 686 
Β.6., ἔποτθ σϑῃ ὉΘ πο νι] }-ἰουὐη δὰ ἰοανὶ (Δ που ἢ 
Ηοιίηρεν, 8, ὅ. Βαυτηρατίοη, ϑίαγκο, δπὰ ἴμθ 
ΔὨΟΙΘηἴ8 1Π0] πη ἴο δϑϑῦτηθ 0 ΟΥ ἐν [ΓΘ 
ἀϊδογοηῦ ΖογΌ θα 618), ΘΟ Ρ. οὐ 8 Ῥγθνὶου 
γ6ΓΒ6.--- πα ἐλα δοη  Ζεγιδδῥὑαλεῖ; ΛΙῖ "-" 
απάὰ Παπαπίαλ. Οπ [6 δοιῃον δὶ δβυγργί βίης 

δἰηρ. 13}, ὁπ δοοουηΐ οὗἨ [86 Ἀ] γαὶ ππτιθεσ οἵ 

ΒΟ:8, δῃὰ {μ6 γασίδηϊΐ 2), 860 στὸ Νοῖθ. Βα;- 

ἴποδῦ, ΤΠΟΤΘΟΥ͂ΘΓ, 118 0}7 ΓΟΙΏΔΙΚΒ: “1π {Π1|ὸ μυμῦ 
οὗ ἴδε ϑοὴϑ οὗ Ζδυι Δ θαὶ ΔΡΡΘΑΓ ἴο ὑθ τεβεοίρα 
[88 ΒΟΡ68 οὗ {8 ]1βγϑο  ἐΐθα δ ἴΠ6 {πη οἵ {}16 
Γοϊυστη ἴτομη ΒΑΌΥΪΟΙ, ἰῃ Μ65}}0}]4πὶ (πο πὰ οἔ 
Οοά), σοι. 184. χ)ὶὶὶ, 19, Ηδιδηΐα] οἔ 
6οά), Βογοοῃίδῃ, Η δϑαι δ, δυϑῃα Ὁ -Οἢ (ΠΟΙΟΥ͂ 
ψἰ}} τος τη). --- πα ϑλοίονιδμ, ἐλεὶγ φἰδίογ. 86 
8 ΡΟΓΠΔΡΒ παπιθα αἴθον {116 ἢγδίὶ ἵν 80η8, ὈΘΟΔΌ96 
586 ΒΌΓΔΩΡ ἔζοῖη [6 ΒδΙῺΘ τῃοΐῃοσ. ΗδΓ Πδ8Π}6 
ἀϊνίάες ἴῃ 6 σοἸ]οοἴἶνο [τ δ οὗ Ζεγα ὈΌΔΌΟ] ἱπίο ἔτο 
ξπου 8, ἴη6. ἴογτηον οὗ ἔνγο, ὑπ6 Ἰαἰΐος οἵ ὅ'νϑ 80η8. 
ΟΒΒΙΌΪΥ ἴΠ6 ϑεοοῃᾷ 5101} σοη ΔΙ ἢΒ ΘΧΟΙ υδίν ον ΟΥ 

ΘὨΙΘΠΥ γοΟΌΠΡῸΓ 80}8 οὗ Ζεταυθαθοὶ ὈΟΤΠ δἴοσ 1Π6 
τοϊιγη ἴγοπι ἴα δχὶϊθ.---ῦον. 21. Απα ἐλε δοῃ οὔ 
Παπαπίαλ: εϊαϊίαλ απαὰ ὑεδλαίαλ. Τῇ ἴνο 

πάδοῃβ οἵ ΖογιῦαὈοΙ] ἀγὸ οὐμοσγ ϑα ὩΒΙκΠονη, 
αὖ τηυϑὺ αν Ὀδ]οησοα ἴο {}.6 ΘΟ. ΘΙ μΟγαΓῖο8 οὗ 

Εστα, ἀδουΐ 450 Β.0.--- 76 δοπα οἵἨΘ Κερλαϊαλ, ἐλε 
8018 Γ Ανγπαπ, ἰδὲ δοῆδ οἵὔΓὁ Οδαύὠιαὴῆ, ἰδ Φοιδ 
9. ϑλεολαπίαλ. 1ῃ τῆαὺ τοϊδτίο δ6ϑθ ἴουϊ 
[δι }} 168 βίαμα ἴο Ῥαϊαϊ δὴ ἃπὰ 68} δίδι, ἴπι6 8002 
οἵ Ηδηδηϊδη, ἰβ ἢοΐ οἴϑδσ, 88 {06 ὌΧργεββ δίϑδίο- 
ταδῃς [Πα {πεῖν μοδά5, Βεορ]ιαίδῃ, οἴα., τσ σὰ 80} 8 οἱ 
Ἡδηδηίΐδη, δηὰ Ὀγοίμογβ οἵ {096 ἴννο, ἰ8 δη της: 
δηὰ (Π6 νδγίουδ τοδ]ίηρα οὗ ἴπ6 οἷεὶ ἰταπδίαῦοτθ 
(ϑορῖ., ὕ αἱκ., 8γγ.), ἰδδῦ ρῖνε, ἰηδίοδα οὗ ἔπ ρὶπτ. 
Ν)2)» Αἰ ταγ8 16 δίῃ, υίϊὰ [6 βυ δ. 123, ἘΒΟΙΘΌΥ 
“ς 1] 
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οτὶ σἰ μαϊϊησ 4 οοηίίηθοπα ᾿ἷἰπθ οὗ ἀοβοςηῖ, νῖ τ 
ΒΟΥΘῺ ΤΟΙ ΌΟΓΒ ἴγτοιὰ Ηδπδη δ ἰο ΠΟ δηίδ]}, 
Ἦανὰ 11.116 οἱαῖτα ὕο σγϑ ΠΠν. ον, 1. ΤῊ 11η6 
οἵ ᾿ανί 8 ἀοδοθηΐ τουἹά, "ἴ γνογ. 21 δοΐυδ! νυ 
Το Κομοά βου θὴ δ σοοβεῖνα ρΟΠ ΘΓ. ΟΏ8Β, 866} [0 Ὀ6 
φοπεϊπηοα ἴα ἰπΐο [116 ΘΘΙΓΙΓΥ Β.0. (ογ ἴῃ 
Ὑ6Γ5. 22-24 [ΟΌΓ σΟΠΘΓΘΙΪΟἢ8 τοῦθ 8Γ6 διἰιἰ6α), ---- 
τ ΠΟἢ ἔτ ΕΓ ὑῃδῃ δ τας 08] δϑυϊπηδΐθ οἵ [6 ἃσὸ 
οἵ ΟΣ δαῖποῦ, ψἢὸ τηυδὺ ἢλνο ᾿ἱνοὰ δὖ ἴπ6 Ἰδϊοδί 
αὐουὶ 8530 Β.6., ψ1}} δα πιϊς (οοπρ. Εἰ). ν᾿. 8). 
2. ΤΏ δεδιπηροη οὗ δὴ δαάϊτίοη ἴο {}ι|6 βογίββ, 
τίς ἴγοι ἃ ὙΟ ΠΡῸΣ τὶ ογ ἰἤαπ ἴπ6 ΟἸγοη ϊϑῦ, 
ἦβ Θχίτοπιο  ἀου δι]. 8, ΤῊΣ Ηδείίυδ)λ οἵ νου. 
22 ἈΡρέδτβ ἴο Ὁ ἴ{)6 88π|6 10} ἴπ6 ἀδβοθπάδηϊ οἵ 
Ἀαδνιὰ Ὀοασγίησ ἰῃ6 βϑηθ ΠΑπια τηοηςὶοποα Εἶζγα 
ψἰϊ. 2, ἃ γοιηχοῦ σΟὨΓΕΠΙΡΟΓΑΓΥ͂ οὗ ἔΖτγα, σι οὶ ἰδ 
ηαἱΐο ροββὶ Ὁ]Ϊ6, αηὰ ὄνθη Ῥγοῦδ]6, 1 [8 Ηαζί5}} 
Ὅδ {86 ἴοατίν ἱπ ἀοδοοηῖ ἴγοπι Ζουι 4 Ὀ6], μα, Οἢ 
ἼΠ6 οηΐγασυ, ἐπι ροβαὶ ὉΪ6 ἰὗ π6 Ὀ6 ἴπ6 πἰμίῃ. 4. 
ὝΠΟ ὑγιεῖ τοί οὗ δηιπηογαιϊηρ ὙΠῸ {116 ἸΏΘΓΟ 
423» δρρεοηάϊηρ [ἢ 6 8οῃ ΟἿΪΥ ἴο {86 ἔδ᾽μον τ ἱτπουὺὶ 

χηδηοη οἵ οἴπον ἀοδοοηἀδηΐβ, ἀο68 ποὶ ἀρτὸο πὶ (ἢ 
διὸ σοσϑο5 δροιπὰ ἴτομῃ σταγ. 18, ἰῃ ψὨΐσῇ ἃ. ΤΙΏΟΓΟ 
εορίουβ οἐπυπιοιδίίοη, αἰπιοδῦ πῃ ΟΥΘΓΥ͂ ὨΌΣΩΌΘΓ 
αἰνίπρ ἃ ρἰαγα ἐγ οἵ ΘὨ]]άγοη, '8 ργεβοηϊθα, [{{ἰἰ| 
ΦΡΡδᾶτγ, οἡ ἰἢς ψ0]6, τηοδῦ ὑτοῦαῦ]6 [Πδὲ [ἢ 6 50η5 
οἱ Βερδίδη, εἴο., διὸ ἀδδίπαίϊοηβ οἵ οοῃίδῃι- 
ῬΟΓΑΣΥ͂ (τι 1165 οὗ [89 Ὠοτ89 οἱ Πανὶ, ποῖ βιιοοοθ8- 
αἷνα βοπογδαίίοηδ, ἰΐ 50}}} τοπηδῖηβ ἀου δι] ον 
4Πι696 απ 165. ΔΥῸ δοπηθοῖδα τἱΓἢ} [Π 6 1480- πατηρὰ 
ἀαβοοπάδηϊ οἵ Ζογι θεαὶ. Οπα τΠ|8 ΤΠ6ΥΘ δΓῸ, ἴῃ 
ἘΠ τηδίη, ψὸ ΟΡ᾿ ΒΙΟΠ8 ΒΠΟΠΑ, ΓΤοοθηΐ ὀχροδίζογ: 
α. Ἐπ., Βοιῖδ., Καιρῃ., οἴς., ἴδϊκο Βερμδίδῃ, 
Ατηδῃ, Οναβίβῃ, δὰ Θημθοῃδηΐϊας, 88 Μ61}} δα ἴῃ6 
ἔνπο Ὀοίοτα ῃππιοί, Ῥοϊαϊίδἢ δηὰ Ψ6βῃδία}, ἴο Ὀ6Θ 
8δοὴ5 οἵ Ἠδῃδηίδλῃ, δηὰ δβϑβυπιο ἐμ, ΟὨ δοοομπηΐ οἵ 
18) ρτοαΐ ΘΟ] ΘΓ ἀπὰ νἱὰθ οχίθῃβίοη οὗ {πο} 
[ατηΐϊϊϊο5, ἴἸιοϑὸ 1δϑῦ [ΟΌΓΤ ΒΟΠ8 δῖ πδι)θᾶ, “" ποῖ 8ἃ8 
ἐπαϊν 815, Ὀπὶ 49 ἔστι ἰἶ68 ̓  (οῦ ψϊοΝ σᾶδο8 Εἰ 
Φἢ. ἱ. 41, ἰϊ. 42, ἱν. 15, χχῖν. 26, εἴο., αβοτὰ 
ἜΧΑΙΏΠ]65). 

ὃ. ονοτβ, Ηογχίοϊά, Ἡἀνογηϊοῖς, 61] 866 ἴῃ ὑ})686 
ουτ [ματα 8, σΘΠΟΓΔΙΟΩΒ ““Ψ ΏΟδ6 (ἰοθβοθρηΐ {π6 
Ὁ τγοηΐεῖ οουἹ]ὰ ποῖ οΥ νου]ὰ ποῖ τηογο Ὀγθοίβο Υ 
ἀοβῃο, δπὰ ὑπογθίογα ΤΏΘΓΟΙΥ ΘΠ πΊοσαῖοϑ ΟΠ6 Δἰ6Γ 
δοοίμογ᾽" (Ηδεγζί.), διὰ ἄγὸ ἱποϊϊποὰ ἴο τεβασγὰ [6 

Ὑ{Ἐ0]6 δεσὶθβ ἴγοιῃ ΓΒ 23 ἰο η6 δῃὰ οἵ ἐδα 

ςμδρίοσ 49 “8 ποδϊορίοδὶ ἐταρτηθηΐ, ρεῦῖα 
ἐηβογιρα αἰζογπασαθ ἰηΐο {πῸ τοχὶ οὗ ΟἸτοηΐς]68 ᾿" 
(611), απὰ δοσορὶ ὑγῇοτο ῬΟΒ510]6 {16 αβϑπιρίϊοη 
ἀεοβηοά ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀποίϊοηΐδ, 85 Ηεοἱὰ τ, γιηρα, 
Οαγρζον, εἴς., οἵ ἃ οοτταρίίου οὐ [Π6 μτγεβθηΐ 

Μαδογοῖῖς ἰοχί, ῬΑ Ρ8 ἃ βᾺΡ Ὀαοίοϊα ΓΒ 23 

(8ο ᾿Ἰἰκεττίδο Καὶ}). ὯἋο ΠΙΑΥ͂ τόβοσνθ [89 οἰοΐεο 
Ῥεζθεη ὕπ686 ὕΧ0Ὸ σία; ἴοῦ ὙΠ|ΙΪ6 [ἢ 9 Δββ ΤΠ Ρ- 
ἐίοη οὗ ἃ οοττυρίίζοη οὗ {86 ἰοχὶ δθοωθ ἴο Ὁδ 
πλῖατα)] που ρὮ, δηὰ ἴο Ὀ6 τοπάἀογεα ὄνθῃ Ῥγο δ ὈΪΘ 
ὉΥ 18:6 ἐμδηρε οὗ 23. ἱπίο 1)3 ἴπ ἴμ6 δερί., γοῖ, 

οἢ ἴδο οἴμες Βαπὰ, τγϑ Βοῦ]6 ἴο δϑδοῦῖδο ἕο 1ὴ6 
ΟὨγχοηΐδιὶ δὴ ιἱησοτίδίη ΟΥ ἀοἴεσίνα Κκηον] θάμα 
δοποογηΐηρ ἰδ ἴδηι 68 οὗ Π6 Βουθθ οὗ δανιὰ 
αἴϊος Ζεσιαθεΐ, 88 ἰὑ 15 ἴο Ὀ6 Ῥγουππιοα ὑπαΐ ἢ6 
ψου]Ἱὰ Ὀ6 οσροοΐδ}}]ν ψν 61} ἰηοτιηθὰ ΟἹ τηδίζετβ 80 
ῬΟΘΔΓΙ ἰδ οὐσῃ {{π|6. --- Υετ. 22. Απὰ (δε ϑοη οὔ 

δλεολαπίαλι; δἧεπιαίαθ. ΤῊ Ρ]αγ, 523, 88 ἴῃ ἱ. 

41, ἴϊ. 42, εἰς. Οπ Ηαϊιτιβῃ δου οἵ βῃθπραίδῃ, (θη 
κατησὴὶ ἴῃ ἐπα ἤταες ρἷδοθ, 666 ΟἹ Ῥγουίουδ γ6γΒ6, 
δοὰ 1ηἰτοά, ὃὶ 8, ει. Ὧδε «Ἰοδίηρ, ποῖΐοθ, ὑπδὶ 

δἰχ 8008 οὗ Κ'ῇοιηδίδῃ ἅΓ6 Ὠδπιοὰ ἴῃ ἃ]}, 8 ϑίγδῃρρ, 
Ὀθόδυ89 ΟἾΪΥ γα οὗἨ ἴδοπιὶ δῸ Ὠδιηθὰ; δηὰ ἰΐ ἰ8 
αυἱΐο ππζοαβὶ Ὁ]6, τὴ ἢ 7. Η. ΜίοΣδ., δίατκο, απὰ 
οὔποτ (48 ἰη Οθη, χ]νὶ. 15), ἴο δβϑυο ὑπαὶ {80 
ΓΑ ΠΟ 'ϑ ἱποϊυἀοα. 6 σδῇ ΒοδγΟΘ  Υ οβόϑρθ [Π9 
Δ5801η 01) η, {δ΄ οη6 οὗ ἴῃ δἷχ Πδῖηθβ πὸ {ἘΠ 60 
ουΐ οὗ 16 ἰοχὺ ὈΥ δὴ οἱἷὰ εττογ οἵ ὑγαπβογί ρίίοσι, 
Ὀπὶ ν6 ὁϑῆ ΒΑΓΟΪΥ͂ τοραγὶ ὑμ6 δἰχὺθ ὩδΙῚ6 8685 
(8484), ργοβεηϊθά ὈΥ͂ ἴπ6  Ϊς. ἴῃ 186 τίῥξ. δέ. 
οὗ 1690, 88 ἀηΥ ἰὴ 6186 ὑπδη ἃ ῬΡΟΟΥ δπχθηδιζίοη 
ἃιϊβίηρ ἴγοιχ [6 ΠΌΘΟΣ Φ᾽, βῃοθ ηο οὔοῦ (εχῖ 

Ῥτοδοηία {118 πδπι6..--- εν. 238. Απά ἰλε 80} 
Νεατγίαλ: Εἰοεπαι. ΜΙ 186 Ἰαῖτου παπιο, ἡ μὶς 

8 ἤθγα ττὶϊτΐοη ψἱΒοαυΐ Π ΟΝ), Ὀαΐ ΕἸΒΟ ΠΘΓῸ 

ἰη [0]} μὴ πὸ ς (ΠΥ δγε8 απίο 96 ῃονδἢ), ΘΟΠῚΡ. 

ἘζΖτα υἱϊϊ. 4, δηὰ, νι τεϑροοῖ ἴο [18 βθηΐθποθ 
ὙΠ ἢ Οἢ. οοη δίῃ 18 Εἰ ΠΙΟ]ΟρΎ, ΡΒ. Χχνυ. 1. -Ἶτ ον. 
24. Απα {ἰδ 8δοη8 ῳ Εἰοεπαὶ: Ποααίαὴν, εἴς. 

ΠΣ 16 Ὧδη)6 ὙΠ (ΟΣ Ῥδσῆαρϑ8 ὙΠ Π, 

κε Ῥγαΐδο Φεβονδῆ, ρῥγαΐϊβα Οαοάὰ ") δοϊραγε τἰι8 
Βῃογίοσ ἔοττῃ ΤΟΥ Π, γ. 24, ἰχ. 7, ἔζτα ἰὶ. 40, διὰ 

ΠΥ Π, Νοῆ. νἷϊ, 48: 866 4860 Οτἱῖ. Νοῖο. 

ΤΊα βονθῃ 80η8 οὗ Ε]οομ αὶ ἤθτο παπηχρά, ἱ νγ6 ΤῸ 
ἴο δΌΡΡΟΒΘ ἃ ἀΐγθοῖ ρεπθδοσίοαὶ οοπηθοίίοη οὗ {6 
ἔδτ}}1ὸ5 δηιπηογαϊδα ἴγομῃ νοῦ. 216 ψἹ ἢ τΠ|6 Ὀφίοτο- 
ΠδΙη6α ἀοϑοοηάδηΐδ οὗ ΖΕΓ ὈσΑΡΘΙ ({Π| ΘΟμΒΘΑ ὉΘΠΕΙΥ, 
10 δϑϑυμπηρίίοη οὗ Μογοσβ, Ἠόογζίο]ὰ, δὴ Και], 
{παῖ γνεῖβ. 216-26 [ὉΓ δὲ ἀποομποοῖρα ἱπίογρο 
Ἰαϊΐζοη, 8 ἴο Ὧ6 γοὐοοῖθα), ψοῦ]ὰ Ὀ6 [ὴ6 βδυθῃτῇ 

ὨυΓΑΙΟὴ ἱποϊυδῖνα ἔγσοτῃ Ζογυ ὈσΑὈ6], δηὰ, {{ 1} 
δῃρίῃ οὗ ἃ βοπογαϊίοη Ὀ6 ἦχϑά αἱ 80 γϑαγβ, νου] 
Βανὸ ἴο Ὀ6 Ρ͵αοεὰ ποῦ 186 πιϊἀα]6 οἵὗἨ [{Πἰ 41} 
ΘΘΏΓΟΓΣΥ Β.0., 88, [ὉΓ Ἔχϑιρὶο, Βεγίηθδα (υ». 88) 
Το κΚοιβ ἴπ6 γοᾶτα 8δ6-856 Β α., Εν αἰὰ (Οεδεῆδ. α. 
ν΄. 16ν. 2ὰ οαἴϊ. ἱ. 229) [Π6 {πὴ0 αἰΐοῦ 850, 88 {π6 
Ῥουγϊοὰ οἵ {8 οχίβίδποα οὗ [86 βούθῃ 808 οἵ Ε]106- 
Ὠδὶ, ΒΟ 86 δυρροδοὰ ἴο [6 ΘΟ ΤΟΙ ΡΟΓΑΤΣῪ τ ἢ [86 
Δ ΠοΥ οὗ ΟΠ γο 6168. ΤΏ δββιιηρίίοη {παῖ νὰ 
ΔΙΘ ἤόΓῸ ἀδα]ϊηρ Ἴ} ἀΐγοσοῖ ἀσβοθη δη18β οὗ ΖεοτιὈ- 
ὈΔῸΘ] 18 1140]6 ἴο βοτίουβ ἀου δ. ΕὌτ, Ὀοβί 68 (86 

ἴοοϑο οοππθοίϊίοῃ οὗὨ ΠΝ .)2 διὰ {86 [0] οί ης 

[ἀπ 1168. ἰπ τοῦ, 21, ἰδ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο ἴδνου»ῦ 16 
γταστηθηΐ Πυροίποδίβ, ὑπαὶ “ἰὴ [8 ρΟΏΘΑΙΟΡΎ οἵ 
Ψεδιι8, Μαϊί. 1., ποῖ ἃ βίῃ α ἤδη οἵ ἴη:6 ἀδβοθῃ- 

ΡΒ} ἀδηΐβ οἵ Ζογα ὈΌ6 06] ἀστεοβ ἰΓᾺ 16 παπηθ8 ἴῃ (ἷς 
Γορ δίοΣ, ̓ ᾿ δη ἃ ἰΠαΐ δ Ἰοδβδῦ βαύθῃ Τηθι ΟΓΒ. Ὠγυδῖ 
ὍΘ βυρροξεὰ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΟΥ]ΔΡο αἵ οὔθθ ὈΥ Μαίίλιενν 
ΟΥ ἢ18 " ἴσα] ψΟΌΘΠΟΙ (80 (Ἰοτγίσυθβ, δηὰὲ 
ΤΟΘΘΏΤ]Υ Κ } υὶ). ἴη ΤΕΡΙ ἴο ὉΠΐ8, 1ἴ ΤΩΔῪ 6 ἀββιιτηθὰ 
οογίδίὶγ, ὑμαῖ {Ποβα ἀδβοθηάδηίβ οἵ ΖογυΌαῦαὶ 
ΜΠΟ80 ροαΐατοθ ἰ8 ἰγαοοὶ ὉΥ ἴἢ6 ΟἸισοηΐδι ὕο } ἐν 
ΟὟ ΕἰΠηὴ6 πορὰ ἢοΐ ὩΘΟΟββα πᾶν ὕξεοη ἴῃθ 
ἀϊγθοῖ δῃοθϑίογβ οὗ Ψόβορἢ (ογ ΜΑΣ), υἱὲ {πὲ [86 
᾿ΐηα οὗ Αὐϊπά, ΕἸϊαἸ κί, οἴο., Ἰδαάϊηρς ἴο Φοβυδ ἴῃ 
Μαείῖμοιν, πὶσῃϊ ἤᾶνα Βργαηρ ἴγομι δποῖθον οἵ ἴ86 
ΒΟΥΘΏ 808 οὗ ΖΕΔ ρα. Βοβιάεβ, ΜΙ αζηθν τησδὶ 
ἴατο τἸηϑὰθ ΥΟΙῪ ρτοδΐ οἵη ϊβϑίομϑ ἴῃ ἴΠ6 ἱπίεσναὶ 
οὗ 5600 γεοαγβ Ὀοϊνψοθοη ΖογῸ ὈΌΘὈ6] δηὰ Φοβορἢ, ἂ8 
ἢ. ΤΘΟΚΟΠΒ ΟὨΪΥ͂ ἔν εἶν ΤΠ ΘΠ ὈΕῚΒ [ὉΓ 18 μεγίοα 
(οοτηρ. [9 οἀϊῦ, οἵ ἴππ Δέδείισ. οὐ Μαῖϊ. ῥ. 8 ἢ): 
Δ ΟἸΏἰβϑίοη οὗ 5[χ ΟΥ ΒΈΥΘῚ 8. ΟΟΟβθῖνο ἸΏ ΘΙ ὈΘΓΒ 
νοῦ ἃ Ὀ6 ποϊπίηρ ἱποοποοῖνα ]9 ̓η ἢἷ8 τηοάθ οὗ ῃγὸ- 
οοϑάϊησ. Αμά 1{ [ἢ6 σομεαϊορΎ οἵ Ηδπαπίδ, ΘΟτη- 
τηυηϊσαϊοα δἵ Ἰοηρσίῃ Ὀγ (ἢ (Ὠτοηϊδῦ, ἴῃ ματι Ό]ΔΣ 
Ὧ]|16 ἔδι εν οὗ Ε]]οΘηΔ1 ἢ ἷ8 ϑονθὴ ΘΟΏΒ, 6ΓΘ 
ἀξοιηθὰ ψογίΥ οὗ δβρθοΐαὶ ποίΐοε ου δοοοπηὶ οἵ 
ἘΠοἷσ οΘ]ὈΓΥ, Ὠἰσἢ τερυϊδιίοη, δηὰ ετλϊμεμῇ 



δ2 Ι. ΟΒΒΟΝΙΟΙΓΕΒ. 

ΒΟΓΥΪΟ6Β ΟἹ Ὀ6ἢ 4] οὗ [86 {ῃοοῦγδου, 1 ἷ8 ψου]ὰ 
Ὠοΐ γτοῦα ὑμαῖ 116 Νον Τεβίδπιοις ρεάΐρστοο οὗ 
δοθαϑ πιυδὲ ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ἤπαῦα τηθηϊϊοηθὰ [ἢ 686 
ἴδπιουδ ἀδβοομἀδηΐβ οὗ Ζογα θα ὉΘ] 88 ὈΘΙοηρίη 
ἴο [Π6 αποοβίοτσϑ οὗ οὔὖῦ ᾿ογὰ. ΕῸΣ Ἰον)ΐηθ88 δὴ 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ποῖ ΒΡ] ΘΠ ΟΣ δηὰ ἔδη)θ, βῃου]Ἱὰ Ὀ6 {ἢ 
σμδγαοίογίβιὶς οἱ 188 ἵστοο οἵ Ψ68ι18 αἴϊοσ {6 
οχὶϊο, ἹΠῈἢ6 11η6 οἵὨ {ἰ᾿π6 ἀποοβίοσβ οὗ 6508, Τοδοῖἢ- 
ἱὴρ ἴτοιη αν ὰ ὕο ἴδιο οχὶϊθ, δοοοσάϊης ἴὸ Μεῖ- 
τΠενν 8. ἈΥτδροπηοηΐ, σοη Δ᾽ 8 ΟΤΟ ΝΘ ἢδ868, δὰ 
{}1ὺ8 ΤΌΤΏ8 8. ἸΟΙΥ͂ Τρ οὗ ἁ ὠΓΙΓΟΥ̓ᾺΪ Ππαπιοβ, ἰξ 
ςογγοϑροηβ ἴο 186 γ]δῃ οὗ [86 δροδίο]ϊο ζεμθᾶ- 

Ἰοσίϑῖ8, ἴαλ {ὉπῸὸ τϊγὰ 1ἴπθ ἤγοπι {1Π|6ὸ ἐχὶϊο ἴθ 
ΦοθθΡ δηὰ ΜΑΓΥ͂ βμου]ὰ ᾿ἱποϊυάθ ἧὰ 1ὺ ΟἢΪςΗ͂γῪ 
ὉΠ ἰδέ σι βῃθά πϑῖηθβ, δπὰ ἔλιιι8 ἴοττ ἃ ἀθβοοπά- ἣ 
ἱπρ ᾿ἶπ6 ψ ΐθ φηβ ἱπ 1116 συρθηῖοσ 906: }}) (966 
Γδηβο, Ῥ. 6). Νοὐϊιΐης ἀθεϊδῖνο οδη ἴπ5 Ὅ6 
ἰηοιφοα [τῸΠῚ 8 ἐμρν ἀπθκενν οὗ π0 Νον Τερίδιηρηῖ 
δομθαϊορῖο8 οὗ ἐπ Μοθαίδ ἢ ψἸ ΟὟΓ ῥάββασο [0 Σ 
ἴμοθ. τοϊαϊίοη οὗ 89 Ὡβπιοβ μογεῖη σοηίϊαϊ πο ἴο 
[Π|0 μοβίογυ οἵ ΖΓ ΑΌΕΙ, ΟΥ ἴογ ἴῃ αιιθβιϊο 
ΜΒ ΘΙΠΟΣ ὉΠ088 παιηθὰ ἰῃ γογβ. 2]ὁ-24 ἀγτὸ ἰοὸ ὈΘ 
Τερατα α 48 ἀθϑοθῃάδηίδ ΟΣ 88 ΣΟ ΟἿΟΣ ΘΟΒΌΏΘΟΙΟῺ5 
οἵ 1018 ῥγίῃοα. 

8. διρρίοπιεπί ἰο ἰλε Οεπεαΐοσῳ οΥ 16 ἤοιιϑε ὁ υμαὶ (ἰραῖησ ἰο τλε Θἐεηεαϊοσίοαὶ ϑιγυεν ὁ 
ἰλὲ Τισοεῖυε Ττὶδε8 7 Ζυγαεῖ): οὗ. ἵν. 1-28. 

ΓΗ. τν. 1. ΤΏ βοῃβ οὗ πῃ : ῬοΓΟΖ, ΗδθζΖγοῃ, δηα ΟἌΣΤΩΙ, δπὰ ΗῸΣ, δηθὰ ἢ οΟθΑΙ. 
2. Αμπὰ Ἐρδίδὴ βοὴ οὗ ὅζἴδμονδὶ Ὀεραὶ δῃδίι ; δὰ Ψαμαὶ Ῥοραῦ Αμαμπιδὶ δά 

Τιλῃδὰ : 0Π686 ἅτ ἴῃ6 1Δ11}}165 οὗ [16 Ζογδιῃιϊζα. 
ὃ Αμπά ἴδιθβθ ψεγοῖ οὗ (86 ἐλύμοτ οὗ Εἴδιηῃ: “Ψ6Ζγθοὶ, ἀπὰ 1ϑῃπια, δηὰ 1 θ δῇ ; 
4 δηά ὑπὸ πϑιὴδ οὗἉ ὑΠ6 1 58᾽ϑύεσς νν88 ΗΠ 84Ζ}]θ] μου, Απὰ Ῥδϑμῃαοὶ 1η9 λύμῃ. οὗὁἩἁ Οδϑάοσ, 

δπὰ ΕΖΟΙ ῃ6 λίπον οὗ Ηυβηδῇ : ὑπ680 ἃγθὸ ὕδθ 8δοὴ8 οὗ Ηὰγ (ὴ6 βγβύςθοσῃ οὗ 
ἘγρὨγδύμδῃ, 8.6 1086. οὗ ΒΘ ] ἤθη. 

δ, 6 Απὰ Αβῆυγ πὸ ἔλύμΠον οὗ Τοκοδὴ δδα ὕπο ψῖνοβ, Η δὴ δῃὰ Ναγαῆ. Απὰ 
Ναλγαὴῆ Ὀᾶγο Ὠἷπὶ ΑδυζΖᾶτη, δηὰ Ηθρ]ογ, δὰ Τοιηθηὶ, δηα Ὁη6 ΑΔΒ ΑΓ : 

{ τρῷ ὝΟΙΘ 0ῃ6 80ὴ8 οὗ ΝδΑσδῃῆ. Απάὰ {ῃ6 8018 οὗ Ἠδΐδῃ: Ζοχοίῃ, [ζῃδτ,᾿ δὰ 
ὉΠ ηδηῃ. 

8 Απά ΙοζΖ Ὀοραῦ Απὰὺ δὰ Ζοθθθδῇ, δπὰ ὑῃθ Γ81}11168 οὗ ΑΠδτ οἱ ἢ Β0Ὲ 
9 οὗ Ηδατυηθ. Απα ὅλο γ͵ἷάἢΝἨβ Πομουγοα ΔΌονΘ ἢὶ8 ὈΓΘΙΏΓΘΩ ; δηὰ 18 Τροΐ Ὁ 

10 64116ἃ 18 π8Ππ|6 ΨΦ84062, ΒΆγ1ηρ, Βοοδι8 1 Ῥᾶσθ ἢτὰ 1080 βοσο. Απὰ Ψ4062 
6816 οἡ ὑῃ6 αοἀ οἵὗὨ [8Γ86], βαγίηρ, 7 ὑπο 110 Ὁ]688 τὴθ πα θοά, δῃὰ θη] ᾶσρθ 
ΤΑΥ͂ ὈΟΓάΘΟΣ, δῃὰ ΠΥ μδηὰ 06 ΜΠ τὴθ, δα ὑῃοὰ ἀ684] ψτςουΐδ 6ν}}, ἐμαῦ 1Ὁ 
στὶονθ τὴ ποῦ! Απά Οὐἀ Ὀτουρῆὺ ὑμδῦ ψ]]οἢ 6 ἢδα Δ5,κ6α, 

11 Απὰ Οβ]ὺῦ 86 Ὀτοίῃον οἵ δια μβδὴ Ὀοραὺ Μομτ ; ἢ6 γψγ88 ὑπ6 ἔδίῃον οὗ Ἐβἢ- 
12 ἴοῃ. Απὰ Ἐβῃίοῃ Ὀοραὺ Βεούμ- ταρῃδ, δηὰ Ῥδβεδῇ, δπα ΤΙ μΔῈ (Π6 ΓΑΥΠ6Υ οὗ 

(86 οἱὐγ ΝΑἢ ΔΒ} : [686 86 ὑῃθ τηϑῃ οὗ Ββοῆδῃ. 
13 Απά ἐπ βοῃ8 οὗ ΚομδΖ: ΟΥ̓ 16] πα οσδῖδῃ : δηα [6 βοῃβ οὗ Οὐ 16] : 
14 Ἡδίμαῃ. Απά Μοοηῃοίμδὶ Ὀαραῦ ΟΡΓδἢ : δῃαὰ ὥὄὅϑγδιδὴ Ὀορδῦ Φοδὺ ἔδύθμοσ οὗ 

[0 νΔ]ΠῈῪ οὗἁἨ [ἢ ΘΑΥΡΘΗὕΘΙΒ ; [ῸΓ ὉΠΟΥ͂ ἜΓΘ ΟΑΥΡΘΗΘΙΒ. 
Αμὰ {6 8οη8 οἵ ΟΑ]θῸ βοὴ οὗ Φορδυμηθὰ : τὰ, ΕΔ}, αμὰ Νδιη ; δηά [9 

8008 οὗ ΕΔΗ δῃὰ ϑῃδζ. 
16 Απά {6 80ῃ8 οὗ 76 }416]6] : ΖΙΡῊ δπὰ ΖΊρῃα,, Τιγία δηα ΑδΑΓοΙ. 
17 Απά [9 βοηὃ οὗ ΕἰΖτηδὰ : ΦοίμοΥ, πὰ Μογοά, δῃὰ Ερδοσ, δηά δου ; δῃ 889 

οοποοὶνγοα [Ἀπὰ ὑαγὸ] 4 ΜΠΡίδτη, δηα ὐομδτησηδὶ, δπὰ ᾿βῃ ρΔἢ ἔδῦθεν οὗ Ἐβῃϊοιηοᾶ. 
18 Απά 5 νιΐρ, [Π6 ΨΦ6ν͵γϑ88, θάγο Ψογοα ὑῃ6 ἔδύμον οὗ ὕθαοσ, δὰ Ηθροῦ {Π6 ἔλίμο 

οἵ ϑὅόοοῦῃο, δὰ Ψεκαῦῃ 6} 086 1Δὑθον οὗ Ζδῃοδὴ : δηαὰ 686 ᾶΓ6 ἴῃ Βοῃβ οὗ ΒΙΓΒΙΔΒ 
ἀδυρῃῦον οὗ ῬΏδγδοῆ, τ βοτὴ Μογοα ἰοοῖκ.ὅ 

Απὰ ἰῃ6 δΒοῃβ οὗ [6 τῖΐζο οὗ Ηοα δ, [ἢ6 διβίος οὗ Νδῆδῃ : [86 ἔδίμος οἴ 
ΚΟ ]δἢ {16 Οαδγιο, δπα Ἐδβηϊοτηοδδ ὑη6 Μδϑοθ δ ἴθ. 

Απά {ἢ} 8βοη8 οὗ Βηίτηοη : Αππποη πὰ ΕΗἰπηδῆ, ΒΟ δηδη δηα Τυϊοι ;ἷ δᾶ 
[8 80ὴ8 οὗ 1881 : Ζοπεοίδ δπα Βθῃζομοίῃ. 

ΤΏ 8018 οὗἩ ϑ'΄!ῃ6 δῇ βοῃ οὗ Φυάδῃ : Εἰ ὑῃ6 Γαμοὺ οἵ Το δῃ, δηὰ 1,δάδῃ {ἐῃθ 
ἔλῦμοῦ οὗ Μδγοβῆδῃ ; δπὰ {Π|6 [ἿΔ11}168 οὗ ὑπ6 Ὠουδα οὗ Ὀγββὺβ ὑγοσκ, οὗ 1Ὁῃ6 Βου8θ 

92 οὗ Αβῆρεδβ. Απηά Ψοκίμι, διὰ ὑπ6 θη οὗ Οὐζθῦβ, δηὰ “οδβὴ, δηὰ ϑδάγδρῃ, σῆο 
28 τυ ]οὰ οὐοσ Μοδρ, δῃηὰ “9488}11-} ῃθπλῦ : δπὰ ὑΠ6860 ΔΓΘ δῃοιθηῦ ὑβίημβ. ΤὮθ8Β6 ἃ. Ὁ 

(86 φούεσβ δῃὰ {π6 ἀνθ] ]ογα ἰὴ Νοίαϊπη δῃηὰ ἀδϑάθσγδι; σι Ὅ86 Ἰσηρ, ἴῃ κῖ5 
ΒΟΣΥΊΟΘ, ὑμ 0 ἀνγοἰῦ ὉΠ6ΓΘΟ. 

1ὅ 

19 

21 

᾿ ἘῸΓ Ὁ δὲ ΠΡ, ἩἘὮ]ΟΝ φίνοβ 0 ἐο]οσϑὉΪο δϑῆδα, σοϑᾶ τι δοῖλς Μ88. ὈΌΨ δὲ 3 ἌΡΟΝ οἵ πιξῖ 

εἰς βορῖ,, Υαἱζ., ἀπὰ βοΐ οἱμοσ Μμ88. Ὁ ΡΡ ΠΡΝτ. 



ΟΗΑΡ. ΤΥ. 1. δ8 

5 80 (ἽΠ.) ἰὰ 186 Χοελώ. Το Χεγέ ἽΓΙΝΊΥ [6 ἀξεϊστιεά ἰο ξαϊπ ἃ πδῖηθ δείίογ ποι (οοῖηρ. Οεπ. χχῃ!, 8, 
πῖνὶ 10). 

8 Ἐὺστ 2 φόταθ 68. Ὦδυθ “23, ν δίοῖ 16 Ῥεγθδρε [0 ὍΘ Ὀχοίεγτϑά, δ πὶ νϑτα, 18, 16, 19, 20. 

4 οι ἽΠΡῚ. “ δΔῃᾶ εἶν6 οὐποεῖνοᾶ," [6 δορί. (ον ίπῷ Ῥογῆδρο δηοίμος τοδάϊησ, κίντο καὶ ἐγόννησεν Ἰεθίρ (ὕυ]ς.: 

φαιοίδσωες λίατάαπι). Ἐοτ ὈΣῚΌ ΠΟΥ Ἔχ οἷς Μαιών (οσά, Καί. Μαρών). 

8 ΤᾺΙο οἱ κ βεπίοβοθ ΤῸ τδιϑρλὸ ΠΡ ΝῚ βιδηδδ ΠοΙα ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰὼ ἴΠ6 Ἡτοπς υἷδοο, δπᾶ ἰδ ἰς ὃὉ60 ῥἱδοοᾶ δἵϊδοσξ 

ἥν, ΨΟΙ. 17: δες ἔχος. Εσροϑ. 

ὁ Βείοτο ΝΌΜΟΝ ὑσϑιον 86 8ορέ. Βοτο τοῦάοτβ ὉῚ Ἰεσθημφή, ἩΒοτεδθ ἴῃ υοτ. 17 [ὲ 886 ᾿Εσθιμών [ορά. Ῥαί. Ἔ“- 

θαι μάν} "3)δξ Ὁ ὁϑέταβ ἰο παν [4]]εΏ οὔϊ, Δ5 [6 Ρ6ΓΔ]]6] ΠΟΨΡ ἸΔλΣ ἰωδιοδίθα. 

Σ χει: ἠΐῃ; Κοτ: ἤν. 

8 Βείοτο ΤΠῚΓΊΞ. ὙἘπϊοῖ (σὲ 84, ἴ0Γ ἜΧΔΙΊΡΪ6, ὩΓΓῚΞ {πππιοἀ!δίοῖγ Ὀείοτε) [5 ποῖ ἃ πονῇ. ργορι. ὉὈσὶ ἀδηοίοθ " δοῦ 

οἴ Ζοῖνοει ἢ" 186 ἡδιωο οἵ {16 ϑοτι δδόπιδ ἴο ἴδυϑ [ω]] 6 οας. 

5. )ετοπια (ρεγίδρα οὔ ἐἶΐ 6 στοπῃά οἵ 8 δοιῃηενπαὶ ἀϊογεηΐ ἰεχῆ, Ὀσὲ ΠΊΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟἿ]Ὺ (ΟἸ]ονἱης 1Π6 ΑΥΌΓΓΟΤΥ [ηἴοῖ- 

Ῥτεϊδιίου οἵ δὴ οἱὰ δον δὶ ΜΙ ἀγδδἢ) γοπάϑγο (6 Ἰγογὰδ ἴγο πὶ ὉΡΊ": εἰ φιιέ εἰαγε 7οοὶἑ φοἰδπι, σέγίφμα πιενααοίέ εἰ δροωγ 

εἰ ἐποεπαξι:, φαὶ »είποίρει Λιεγωκπέ ἐπ Δοαῦ, εἰ φωέ γϑοαγ οἱ δκωπὶ ἐπ ζαελειι, 

ἘΧΈΟΞΤΙΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΕΥ ΒΕΜΑΒΚ. --- ΤῊΪα θοσίΐοη, ἨΠ- 
ἘΞΙΔΙΪγ στὶς ἢ ἴῃ ΟὐδουΓγ (ἶο8 δπὰ αἰβου} 1685, 18 
οἰαταοϊογζαὰ οἢ ἴπ6 οὴ8 απὰ 848 ἃ 8 Ρ]θτημοπῖ 
ἴο [86 ροάϊρτες οὗ ὁπάδἢ δ᾽ γεδαν δοτημηυῃϊοαίεα, 
ΘΙ ὈΤΔΟΙΠΖ ΠΌΠΙΘΓΟΙΒ [Γαστηθηΐδ οὗ οΪα ρεποαϊορσίεβ; 
οὐ ἴα οἵδεον ῃδηά, 88 ἃ ὑγβΏ 51:10) ἀηὰ ἰηΐτοάμο- 
τίου ἴο [16 σα ῃδ]ορίοδ] απ σμοσυρταΡ ἢ 68] ΒΌΓΥΘΥ 
οὗ {86 ἔνεϊνο {τἰῦο8 Ἄχοορὶ .ἀ4ἢ, σοῃἰαϊποα ἴῃ 
ἦν. 24-υἱί. [πη δοιπλοι ὙΠ [Π6 Ἰδιΐοσ στοῦ οὗ 
ξεμποδ)ορίοα, Ὁ ἸηΔκε8 ἔγοηυθηΐ Γείογεποο ἴο [δε 

165 ἴῃ [86 (ΟΥΓΙΟΓΥ οὗ 6860} {τ1ῦ6, ἀπ ᾿Π5ΟΓῚ8 
167 Ηἰἱδίουῖςαὶ ΟΥ διομβοϊορίοαὶ ποίϊοοθ, Ἡ  ἰοἢ 

816 οἵ οοῃβί θυ Ὁ]6 νυ οο. δοοομηῖῦ οὗ [Π6 δι ϊ- 
αἱ οὗ [86 ονεηῖβ σροογαθα (σογα, 9, 10, 14, 
421]--23). γε δὰ τοτηϊηἀθὰ οὗ [6 ἔοστωοδῦ ποίϊοθδ 
οὔ (Πς ἔδπι!]ο5 οὗ πάλῃ ἴῃ οἷ. ἰΐ,, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 
106. ΒΌΡΕΓοτ ρου. οοπηῃεοίίησ [86 ἱπίτοάυσίοῦγ 
γοσθα οὗ (8 οπαρίοσ, υἱτ ᾿ἴϑ δηιπιογαίϊίΐοη οὗ 
δοῖηὸ οἵ ἴα χηοδῖ οταΐποηῦ ἀοβοθηἀδηΐβ οὗ πἀδῇ 
(νοσ. 1), Ὀαϊ 4150 ὉΥ͂ {6 δρυπάδῃοο οἵ {πε ἀοία! δ 
δοτωτηῃἰοδίθα σΟὨ ΘΓ ΪΏΩ ΠΙΔΗΥ͂ ΤΠΟΓΕ ΟΥ̓ 1688 66]6- 
Ὁγαϊοα Ψεπ]Ἰϑἢ ἴδε 168 (δῇ 4}1 ὀνοηῖϑ ἃ ὑγτοού {δὶ 
186 ἰγῖθε οὗ πἀλὴ ραϑ864 νὴ ἢ 18 ΔΌΪΠΟΙ ἴοτ [6 
λλοβῖ ἱπηρογίδηΐ οὗ 4}}, απὰ ὑπαὶ ἴΠ6 τηοδὶ ᾿ρθοὶδὶ 
ποζίσες ΘΟΠΟΟΓΏΪΠΣ ἰῦ ᾿ΑΥ̓ Ὀαίογα πη); 88. Μ6]] 88 
ὍΥ {π0 Ἰοοδο ογάογ οὗ [8:6 βουθγαὶ ἔγαριπεηΐδ, ἴῃ 
Ὑΐςἢ 6 βἰ πὰ: ]8ὺ περ]εοῦ οὗ (Π6 ἰογπιδίίοη οἵ ἸΟὨρῈΓ 
165 οἵ ᾳεπογαῦοηϑ ϑίδηάἀϊην ἴῃ αἀἰγοοῖ δασορβδβιοῃ [1 
ἴο ὁΠ6 δῃοῖμον ὑεῖγαυβ ἰ[86] ἢ, ἃ8 ἰὴ ἰο86 811}0}]6- 
ΓΛΟΠΆΓΥ τοροῦίβ ΘΟΠΟΘΓΏΪΠ ΨΑΣουΒ ἀεβοθηαδηΐδ 
οἵ (οὖ δῇ {Π6 οἷοδ6 οἵἉ οἈ.. 1ἷ., δὰ ρου 08 ἴῃ [ἢ 68 
οἰοδιης γαγβοβ οὗ οἢ. 1. ΝΟΜὮΘΙΘ 18 [8 ἴγαρ- 
ΣΩΕΒΓΑΓΥ ομδσαοίογ οὗ [6 ροῃθα]ορίοαὶ ἠοίεβ οἵ 
ΟἿΌΣ δυΐδοῦ 80 δίγ εἰ Πρ 88 ἱπ {Π6 Ὀγαβοιιῦ Ἐθοίοῃ. 
τ ἰΐοἢ ΓΕΡΕΓΕΤΕῚ ΠΟ 1688 ΤΡΕ γόητα ὕνεϊνο ἘΘΕΙΕΣ 
ἔταστηθηΐα οἱ 11Π68 ΟΥ ΖΕ! 6 8] ορίοαὶ ηοίΐοοα, ΒΔ ν 1 
ὯΟ νἱδ᾽ ὉΪ6 ΠΟ ΕΟ ἢ ΔΝ ἐδὲ πο ἢ Ῥγοοθάο8 Ἢ 
ἔο] ]οπα. ΤΤΠ6 πῇ ο]6, ἰῃ [ἀςΐ, ἸοΟ 8 αἰτηοδὶ [{Κὸ ἃ 

τ-πογίηρ οἵ ρεῃοαϊορὶςδὶ ΡεὈὉ]68, ΤΟ ]θα τοροῦποΓ 
ἴζοτα ΨΑΓοῖ8 αὐδΓγίριβ, δηκὶ οομπείδιϊπρ οὗ οἰ οτ 
δηὰ ὭρΟΥ ματίϑ, {μα΄ τὸ Κορὶ ἰορεῦποῦ ΟΠΪΥ͂ 

οἷν οοπητθοη οοπποοίΐοη ψἱϊὰ {μ6 ὑτγὶῦα 
δυαΐεαῖ. ὙἙΤΠαῖ δηντηΐης ΠόΓΟ σοπιτηθππίσαίοα 

Κείοιο ἴο ἰῃς βίαϊο οἱ τ ϊηρθ δίϊεγ {πὸ οχὶϊθ, ἐβ 
δοουτηεὰ ὉΥ Βεγίποδα (Ρ. 86), Ῥεγθθρθ νἱτβουΐ 
δοιοϊοης μγουπά. Ὑεῖ ἰζ ἐαπηοῦ Ὦ) Ῥοβ ΠνΕὶν 
δοοοτιοὰὶ {παῖ 1Πὴ6 διΐῃον (σῆο ἰῃ οἷ. 111. ἰτασοὰ 
δε Βοιιδε οὗ εν: ἃ ἀονῃ ἴο )8 οὐ ἰαῦδ {11168) 

ἴοσο ἀοδοῦῖ θε8 ΟὨΪΥ͂ δῃοϊθηΐ ταϊδίίοηβ, δπὰ Ρὺγ- 
ῬΌΡΟΥ ἢδ5 ποὺ ονοσβίερροὶ [6 }}ηϊ8 οὗ {9 
6Χ 16. 

1, 7ὴε διρρεγϑδογὶρίΐοπ ; σοῦ. 1.--- ΤΠ 6 ϑοηϑ (ὐ 
«7υααλ: Ῥέτες, Ηεζγοη, απ Οατγηιΐ, απὰ ἤωγν, απὰ 
ϑλοδαί. Τῆοθε ἔνθ διὸ 68116ι} “" 508" οὗ ιιάδῃ,. 
88 ΡΡΘΔΓΒ ἔγοιῃ ἱϊ. ὃ ΗἾ,, ΟὨΪΥ͂ ἱπ ἃ ν]ὰθγ 8686 ; 
ἴου ῬΈΓῸΖ ΟἿΪΥ ταϑ δῇ δοζιια] βοὴ οὗ πά8]}} (ἰΐ. δ): 
ΗδζΖτοὴ 88 ἢἷδΒ σταηάδβοη ; ΟΔΓηΐ, ἃ8 {6 Ῥγοθδ 19 

πάϑοη οἵ Ζεταὶι ([ϊ. 7), ννὰ8 ᾿ἷβ χτεαῦ- βτδαῃάβοῃ ; 
ὋΓ (Π6 ϑοη οἵ Ομ]εῦ, βοὴ οὗ Ηδζγοη, ναβ ἢ 18 

ἘτΟΝ ΕἾΘ᾿ Βγπυ τοῦ (1ϊ, 18, 19); δῃὰ ϑ'οβθα] βοῃ 
οὗ Ηυνς 88 ἢΐδβ σγδη βοὴ 8 σγεδῖ- σταηάβοῃ (ἰϊ. δ0). 
Τῆς ρυϊοίηρ ὑομοῖθοῦ οὗ [π686 ἔνθ ἀοβοθῃάδῃβ 18 
δ ΖΉΪΥ Ρϑου αν, δηὰ οδῃποὶ δ δβα(βίβοιοΥ Υ 6χ- 
Ἰαϊποὰ ἴῃ 1ΐ8 ἰβίοτί αὶ] στοῦ πάβ. ὅϑενογαὶ οἵ ἰῃδ 
ΤῊ }]1168 Τοὐπἀοα ὈΥ̓͂ {6 πὶ δΕΓίδΙ ΠΥ Ὀδοδιηθ οὨϊοῖ 
[δυλὶ} 168 ἴῃ ὑπὸ ὑτ1ῦ6 οὗ Φυάαῃ, Ὀὰΐ ποῖ 8)]; ἴῃ 
Ραγ Δ ου]ασ, [η6 Ῥγομηΐμοηςο οὗ (αγηὶ Ὀεΐν θυ Ὦ 
ὩΔΙΏΘΒ 80 ΟΕ]ΟὈΓΑίδα 848 Ἠρζγου δηὰ ΗῸΣ ἰβ 80 
ἘΓΕΪΥ͂ δίγαηρο, 88 ὅο 081} {116 καβρὶεΐοη {πα 118 
ὨΆΤΩΒ 5 ἠοῖ ρεπαΐηθ, δῃὰ ἴο ίανουν [6 Ὠγροίοείθ 
οὗ ΔἸ] βδύδβοη (Ρ. 20), ὑμαῖ ΟΣ ἸῸἼ2 ἰ8 ἴο Ὀ6 τοδὰ 

δ 53, Οο]α δαὶ τες ΘΑ] οὉ (θ66 ἰΐ, 9). 17 119 τον 186 
οὐαί] τοδαϊηρ, τγὰὸ 8ῃου]ὰ οὈϊαίῃ ἃ δεγῖ 8 οὗ 
ἀἰγθο ον δυςοοοάϊηρ ἀοϑοοῃάδηϊδ οἵ πάλῃ (οοτΡ. 
ἰϊ, 8, 9, 18 ἢ, 80), δπὰ 80 [8 88 ΟἿΓ ὙΟΓ86 18 ἃ 
τὸ Ἡὐάρθὶς ἐγ ἴου 186 [0] οί, ἰῦ νου] τηθΓοὶῦ 
ἱπαίϊοαῖθ ἀοθοοηάδηΐϊβ οὗ Ἡδζιοῦ, ὙἘῈῸ ἰδ ε]80 
πδιηθὰ ἴῃ ΟΝ. 1ϊ. 8ἃ8 [16 Θησεβῦου οἵ ἃ ψἱ ο]γ-ϑρτοδὰ 
βίοοϊκ οὗ ον 88} ἔμ] 68, ΤῊ ΐ8 ἱπαϊοαιίοη, ἢον- 
ΘΥΟΣ, ψΟΌΪα ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΈ8}8 δογτοξρομὰ ᾿ἱ1} τ 6 
[Ὁ] ον ηρ νεῦθοθ.Ό ΕῸΓ ΟἿΪΥ ὈΥ τπιησοτίαϊη Θ0Π- 
)εεἴατο ἀο τὸ [πἰηῖς ἴο πὰ ἱπ νοτϑ. ὅ--7 ἀδβοθῃά- 
δηΐβ οὗ Ηυτγ, ἴῃ νοσβ. 11-1δ ἀοβοθηἀδηίΐβ οὗ (]6 Ὁ, 
ἴῃ νϑσβ. 16-28 οἵμβοῦ Ἠοσγοι 68 οἵ αἰ δγοηΐ Ἰΐηθ8 
(ΘοΙῆΡ. οπ {π6 χεδβρϑοίδνθ Ῥϑββαρθθ). Οἢ {δ6 
ΨΠ0]6, ἔπ δδύδῖαὶ ὡ(.τοῦ 8 οὗ ΟἿΓ δβοοϊο ΔΓ 
εἰσυης τορϑίθοῦ τὶϊοῦῦ τυοἢ σοπηροίίοῃ ; ἀπά 
{παῖ ὕπου ἴοστῃ 0 σοΙ  παου8 ]ΐπ0 οἵ ἀοϑοοηὶ (ὈΥ͂ 
ΨὮΙΘΙ 1ΠῸ 11η6 βίασὑβα ἴῃ νϑγ. 1, {{ [η6 γτοροβοά 
οηθπάἀδἝίοη ὃ6 δοοερίοά, που] 6 σαιτοα ἴογ- 
ΜΆΓᾺ) 18 δὶ δὶϊἱ δυθηΐβ ο᾽θ8γ δηὰ Ὀογομῃὰ ἃ ἀοιδῇ, 
ΤῊ τηδίοσ, Γπογοίοσο, τησδί τοδὶ ὙΣΓῈ [ἢ}6 ΣΟΙΉΔΤΙς 
οὗ Βεγίηοαιυ: “ΝῊΥ ἱπ ΟἿΌΣ Ῥδββαρα Ῥγθοίβοὶῦ 
111686 ἦγο “δΒοῃβ᾽ οὗ υάὰδῇ δτθ οηυτϊτηογαίθα, ἡ }116 
πῃ ὅεῃ. χΙνὶ. 1 δῃὰ 1 (Ἔχουν. ἱϊ. οὔθ ὩΔΠ168 
ΟΟΟῸΓ ἱπ ἃ αἰ ἔογοηΐ ογάθγ, ἱβ α αυθϑίϊοι ψὸ βιιουϊ]ὰ 
ΟὨΪΥ Ὀὲ αὖὔϊθ ἰο δδνσοσ 1 τὸ οου]ὰ βίαια ἴδε μοΐωϊ 



δι Ι, ΟΠΒΟΝΙΟΙ(ΕΞΒ. 

οὗ ἰἰτηθ ἱπ ἴδ Ὠἰβίογυ δηὰ ἀδυθὶορτωθηΐ οὗ {86 
τἰρο οὗ διάδλῃ ἴο Διο ΟἿΓ δεγῖθβ σοΐοσα, δηά 
ὙΟΙΟ ἴῃ 8 Ροβί 0) ἴο ἴγδσθ ζιγί δ εὙ ἴγοτα οἴ δΣ 
ΒΟΌΓΟΘΝ {116 τοί 01}5 οὗὈ [Π6 ζδ:μ}}168 οὗ πἀδῃ ΠΟΙ 
ΘΧὨΙ Ιϊοά. Α8 πηλίζοῦβ δίδηὰ, γὸ τηυϑῦὺ Ὀ6 60ῃ- 
τεηϊοὰ νἱὶιῖἢ ἴΠ0 ρσοηογδὶ τοιηδτὶς, ὑμ [6 [Δ }}}168 
ἀεδὶσηδϊθα ὈΥ οἷν ἧνα πδπι65 ΌτῸ ὙἸ Ποῦ ἀου δῖ 
Π|6 ῥγοτηΐϊπεηξ ἔδη}}}}168 ἰῃ [ἢ6 {1π|60 οὗ [ἢ δ ΟΣ 
οὗ ΟἿΓ βοσίεβϑ, δῃὰ διὸ ἰβογοίογο δῃηυπιογαϊθὰ 88 
808 οὗ πάλ}. Ι[Ιζ ἰ8 δυγρτγίβίης, οογίαϊ]γ, ὉΠ δῇ 
ἱῃ ἴΠ6 ΣΟ] οσσίης ροάΐστοο, νογβ. 2--20, [ἢ 18 δύταρθ- 
πισηῦ δἰ πιοϑὲ ΘΏΓΊΥΘΪῪ ἀἰθθΡΘΑΓΒ, δὰ (Πδῖ ἱῃ νουβ, 
421-25. [614 }), εἰχτῇ κ 80ηὴ Οἱ Φυάδι, 18 ἱπῖτο- 
ἀνοθὰ ὈΥ ΜΑΥ οἵ ΔρΡρεπάϊχ. " 

2. 7Τλε Ζογαίζλὶίεϑ, ἃ Ἰὶμε οὗ ἀδβοθηΐ ἴγοτῃ ὅἢο- 
Α]: νοῦ. 2.---4Δ πᾶ Πεαίαλ δοπ οΓ ϑλοδαὶ (ἴδς 
κῶν ὙΠΟ 18 ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ Ἰἰαΐδηῦ πάθον ΠΣ ἽΠ, ἰ,. δὅ2, οὔ 

Ὑ. ἢἰοἷι 866) δεραΐ ἠαλαίδ. ΠΝ ἷβ )Ὸ ζαΣΊ ΠΕΣ τηθῃ- 

ἀἰοηοα ἃ8 ἃ ἀοϑοοπάδηϊ οὗ Φυάδηῃ ἱστοῦ ΒΒΟΌΑ]Ι, 
δι οούΓΒ οἴζθη 88 ἃ [ψονυϊῦθ πδιη6 ; σοι. Υἱ. ὅ, 
28, χχὶϊὶ. 10 Π΄, χχὶν. 22, 2 Οἤτοηῃ. χχχῖν. 12.-- 
Ἠΐδ 80η8 480, ἈΠ πδὶ δηὰ [ἢ δα, οσουῦ πον ῇοτο 
6196. Οἡ ἴδ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ὑμ6 οἰοβίης ποίϊοθ, “ὁ [1.688 
δῖ ἴΠ6 ἴδηι 65 οὗἨ ἴῃ Ζοτγαιηἰῖο,᾽᾿ ΓΟΐΟΓΒ 8 ἴο 
Μ6}1-Κηονγη στοιιπά, ἴῃ 80 ἴδ 88 ἃ ἀοδβοοηΐ οἵ ἴῃ9 
ἐπα ϊδηΐ8 οἵ Ζοταῇ ἔγουι ϑ'ἢοθαὶ (016 δῃσδϑῖου 
οἵ Κἰγίαι ἢ -ϑατίπι, [6 πηοῦπον οἱ ΟΥ̓ οὗ Ζοτδὴ δπά 
ἘδΒἴδο]) 8 πιδηϊθϑὶ ἔγοτῃ ἰϊ. δ0-ὅ83, ΤῊ ῥτθ- 
δοηΐ νεῦΓβ6 ΤΠ οΓοίοτθ δίδη 8 Ρ]ΔΙ ΠΥ ἴῃ ἴδ 6 τοϊδίϊοι 
οἴ ἜΠΤΡ ΘΘΡΙΙ ἴο ὑμαῖ ; 

ὃ. Α Δίπε 97 Πεδβεεηξ ἥτοτα ΠΥ : γοτα. 8, 4.--- 
«ΑἈπὰ ἰλεδε τὐότὸ ὁ ἰλε 7αίλεν 9 δίαπι. ο ἰδ 1ἴἴ 
ἴο ὍΘ δηϊθηἀειὶ ἰηϑίοδα οἵ [86 υἱτησδηΐηρ “ δηά 
[686 ψοτο ΔΌΪ Εἴδιῃ " οὗἩἨ [0 Μαβογοῖϊς ἰοχῖ, ΟΣ 
ψὶτ [86 ϑορῖ, δηὰ Ὑυ]ς. : ““Απά {}λ686 τόσο [ἢ 6 

ΘὨΣΙασθῃ οἵ ἴδῃ." ὉΌΨ, Δ ΘΙΠΟΣ 1 Ὀ6 δὴ 6Ϊ6- 

ταθηΐ οὗ ἃ ῬΟΙΒΟΠΔΙΪ ΠΔΙΘ ὩΣ "25. οΥ 1186] ἀ6- “ΣΝ 
ποθ δι οἷἀ Ῥαίγίδτο δ ΟΥ ἴδιμιϊγ, ρμοΐηΐβ δ 4]} 
ουϑηΐβ ἴὸ {ἰ6 Σ ΠΔὈϊΔη 8 οὗ Δη οἷά ἰὴ τηοῦῃ- 
ἰδίῃ εἰν ποῖ ἴὰσ ἔγοια οί ] ἤθπὶ δπὰ Τοίοῦ 
(2 ΟἌἜγσοη. χὶ. 6), ψ οἢ Τσσυγθ ἴῃ ἴὯ6 ὨἰδύοτΥ οὗ 
δαιχϑοη (διάμ. χΥ. 8). {6 Ζτθοὶ αἷϑο, {μ6 ἢγϑί- 
παηθιὶ 8ο0η οὗ Εἴδῃι, οὐουγθ “ΖΦοβϑῃ. χνύ. δθ 88 8 
τηουπίδίη οἱ οὗ δυάδῃ ; δοιὰ. {πὸ ποι. σεμέξ. 
““(Π6 ΔοΖγθο [0688 ᾿ τοίογτίηρ ἴο [18 οἰἴΥ, δηὰ δρ- 
Ῥ] θὰ ἴο ΑἸυϊποδπλ ἴπ6 νἱῖΐο οἵ Ὀανὶά, 1. 1. Οἡ 
16 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, ᾿ἰβῆτηδ, Ιἀθαϑῃ, δηὰ {ποῦ 8: βίϑι 
ἨΔ ΖΟ] ΕἸ] μοηὶ ἃγὰ τῃϑη ]οηθαὰ ΟὨ]Υ μοσθ. ΒΟΙΠΕΓ 
[196 ὨδπιῈ οὔ {ἴπΠ6 ἰα8ὲὺ ἱβξ Ὧ6 Ὠδθ οὗ 8 
Αγ Υ οὐ οὗ δὴ ἱπάϊνϊυ] (οορ. Εν. 8ὶ 2786) 
ΤΟ 8 ἀοιθι1]. --- τ. 4. Απὰ Ῥεμμεὶ ἐλε 

αέλετ φ Θεάου. Ῥϑημεὶ (δγ5)8) ἴδ βότθ [89 
πᾶτη6 οὗ ἃ Ῥαίγδο οὗ ον 18} ἀσβοοηῖ, Ὀπΐ ἴῃ 
ψιϊ!, 256 οἵ 6 Βεη͵)ατοϊϊθ. ὙΠ (86 εἰν Ῥομαδὶ οὐ 
Ροηΐοὶ, οαϑί οἵ ἴῃ Φοτγάδῃ δῃηὰ βου} οὗ Φαῦοῖς 
(ὅεδῃ. χχχίϊ. 81 ἔ., διά. νἱῖϊ. 8, 17,1 Κίηρβ χί!. 
40), ἴπΠ6 Ὡδῖηθ ἢοσβ8 38 ἨὨῸ ΟΠ, ΘΟ ΊΟΏ. ῃ ἴπα 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ, {πᾶ οὗὨ Πὶ8 80ῃὴ ΟἈὀάοῦ ΟΟΟΌΪΒ 8180 88 8 
ὨΑΙῚΘ οὗ ἃ [ΟῚ ἰπῃ [ἢ9 {γῦρο οὗ Φυάδῇῃ (Φοβῇ. χγτ. 
δ8 ; Θοπ!ρ. 1 ΟἜἼτοη. ἱν. 839, χὶϊὶ. 7), δηὰ (}}18 
ΟΠ, ὈΓΟθοσνθὰ δ8 ἃ συΪῃ ἴῃ ὑπ6 Ῥτγοϑοηΐ θα ῸΓ 
Βο ἢ8. 11. 5692), ἰ8 ἴο Ὀ6 τοίογγοα ἴο {Π6 βοὴ οὗ 
ΘΏ16] 88 ἰΐϊβ ἔμ Ποῦ οὐ ἰουηάογ. να πιροῖ, ἰῃ- 

ἀοοιὶ, ἱῃ νοσ. 18 νι ἱἴ} 4 οοτίαϊη Φοτοὰ 8δᾳ “"ΓἸΠῸΓ 
οἵ ἀφάοτν," ψὨθη66 Ὑ6 ΙηΔΥ σοποϊυὰθ {παῖ [6 
ΒΥΉΤΙΣ οὗ Ὀοΐῃ Ζοττηθὰ [86 γῬοριιϊαϊίοι οὗ [8 

οἵ.--Α πὰ ἴεν ἐλὲ ζαΐιεν οἱ Πιϑδλαῆ. ττν 

(“6 ᾽) ὑσοῖιΓβ 6Ἰ86 ΠΟΤ 88 ἃ ἸΏΔη 5. Πδὴ6 (ΥἹ]. 

ὩΊ, χὶϊ, 9), Ὀπὲ ποῖ ἰπ [86 ροῃθδορίοδδ οὗ ἴϊὸ Βοῦδθ 
οὗ δυάδι. 1:86 εἰἴο οἵ ἴμ6 ἴον ΠυϑῃΠδὴ ἰοαπάοι 
ΟΥ̓ (8 ΕΖΟΙ ἰδ Ὁ ΚΠ ; Ὀαὺ ἴἢ6 ποι. ρεπδδ. 
ΜΠΥΆΠ ΟΟΟΌΓΒ ΒΟΥΘΓᾺΪ {ὖ 568, ΠΑΙΩΟΙΪΥ͂, ἴῃ ἴπ6 Ὠανάϊα 

ἮσσοΟ ΒΙΘΟΒαὶ, 1 ΟἾσοῃ. χὶ. 28, χχ. ὁ, 2 απ. 
Χχ δὶ, 21.--- 7 ἄεδϑε αγὰ ἰδ δοΉ8 9. ων ἐλε βγεέ- 
δογπ  Ἐρὴλταίλαίλ, ἰλ6 7αίλεν ο,Γ ΜΒειλίελενη. 
ΟομΡ. ἱϊ. 19, δὰ οἡ Ηγ᾽ Β τεϊδίίοι ἴο ΒοΙ] ὁ ότα 
ἰϊ. 51, ΠΘΓΟ ΤΟΤΕ ὈΓΘοΐβοὶν [ἤδη ἤθΤῸ 3] 8 ἰδ 
80η οὗ Ηιιτ ἰ8 σαἰϊοὰ “ ἰδίμες οἵ ΒοιΒ] δἰιθιι. " 
“« ΤῊ οἸΓΟΌΤηβἴδπορ, Σου, ἰὴ ἴῃ ΟἿΣ ὙΟΓΒῸ 8 
(8 δπὰ 4) οὐδ ῦ Ὠ8Πη68 ἃ πὰ ῬΘΓΒΟῺΒ ἃγα θη απλογαίθα 
88 ἀοϑοσπάδη(8 οὗ ΗῸγ ἰπδῃ ἰὴ ἱϊ. δ0--5, Ὀοίοϊτοσιδ 
Ὧ0 αἰπθγθησο; [0 ἴπθγθ ἰδ 0 “τουπὰ ἴοῦ [6 
Αϑϑυπιρίίοη ὑπαὶ ἱπ [06 ἰδίας Ῥαβδαρθ 4}1 18 
ἀεδβοθηλαηΐβ ἃγὰ μίνοι "᾿ (Κ461}). ΟἿΓ μαδηδβρθ 15 
18, {πὸ γα γ. 2, ΒΡΡΙ ΘΙ ΘΠΌΔΤΥ ἴο ἰΐ. 560 -δὅ, 80 
[ἊΓ 88 ἰζ τορϑαῖδ δῃὰ θοῇ γπ18 βοῖμθ οὗ [0 ΠΔΠ168 
δὶ δἰ 0165 ἐμ γΘ τηρηϊομοὰ, δηὰ δάή5 οἵδεσ 
ΠΟῪ ΟἿ 68. 

4. Αδλὼνγ ἰδὲ [αίλεν οἱ Τεζοα απαᾶ ἠὲδ ἀ6- 
ϑοεπάαπίϑ: γ618. δ-. Ασοογαϊηρ ἴο ἃ). 24, 118 
Αϑῃὺν 88 ἃ ρους 800 οὗ (α]οῦ [ἢ ΗεΖτοῃ) 
ΌΥ ΑὈΐΔ. Τμδὶ 6 ννὰϑ8 ῬΓΟΡΘΓΥ͂ ἃ δοη οὗ (δ]ϑὉ, 

δηὰ 0 οἶδοῦ ἴδῃ ΗἰΣ (Π ΞΞ ἌΠυν, {μδΐ ἱ», 

ὍΠ οὗν, τ. 8 2788), 86. α Ἀγροίμεβίβ οἵ Ἢ ε}}"- 

Βδύβθῃ, στουηἀϑὰ ἢ 86 68] γαῖ θοῦ ζοσοϑὰ ϑιηθῃδ- 
[ἴοπ8 οἵἉ {1π|ὸ ταχῦ (ρ. 14 854. ; ΘΟ". ΔΌΟΥΘ οἢ ἴδ 
Ρ.)-- εν. 6. 4νπα Δααταλ δατε ἀπιὶ Αλιζζαηι, ἃ 
805 ΙηρηΓἰοη6 ἃ ΠΟΝΏΘΙΘ 618ὅ. ἽΝΏΥ ΝδΔΓΑἢ 8 
Β0η8 816 ἐπυϊηογαίοα ἤγβι, πὴ} ]} 6 Ηδῖδὴ νγλβ 
ἸδΙηθρα ν6Γ. ὅ 48 ἴΠ6 ἢγϑῖ, δὰ Νδαγδὴ ἴῃ βεοοηά, 
ἱ6 οὗὁἨ ΑΒΠΌΓΣ, τουδὶ Ὁποογίδίῃ. ΗἩδρἤοῦ [86 
Βοοοηα δοὴ οὗ ΝΆΔΡΘ ἰδ δ 411 ουδηΐβ αἰεσοηςξ 
ἴτοτῃ ἴπ6 ΟἸ]οδάϊθ οἵ 1018 πδπὶ6 τηθηϊοπεα χὶ. 
86 δῃὰ Νυτ. χχνὶ. 82 ἴ., Ὀὰΐ ταὶ ῦ Ῥοβϑὶ ὉΪῪ Ὀ6 
[6 ραϊγίγο ἢ ΟΥ Τουηάοσ οἵ 86 ἀϊδίστιος ΗδΡὮΕΓ, 
1 Κιημβ ἱν. 10, ἴῃ 80 δοπίδ οἵ υάδη, ποῖ ἴαῦ 
ἔτοια ΤἈΡΡυδη, τ Ποτο ἃ Ομ δ 88 ἰεΐηρ ταδί θὰ 
ἱῃ ΘΑΓΙΥ [ἰπ|08 (Φοδ8ἢ.. χὶΐ, 17).--- Τεππεηπὶ (3) 

οΥ Τειηδηὶΐὶ (ϑου 6 τ), ἐ86 τηϊτὰ βοὴ, Ὑ }]} ἀθ- 
ϑἰσηδίθ ἃ πεὶριιθουτίης ΓἈΠΆΪΥ οὗ (πὸ {τῦ6 οἵ 
δυάαῃ. «4λαδἠζατὶ, πδῖ ἰ8, [λ6 [8 π}}}γ οὗἩ [Π056 ἴΤΟΠᾺ 
ΑΠΑΒἴδγ, 18  ΠΟΙΥ ὑπ Κηόνῃ.--- ὅν. 7. Α4πα ἔλα 
80Ή} αΥ Πείαλ.: Ζετγείλ, ]ελαῦ, απᾶὰ Εϊλπαη. Τίιεβθ 
ΠΆΙΏΘΒ ΟΟΟῸΓ ΟΠΪΥ͂ Ὠ6τ6. ΤῈ ἽΣΝΥ οὗ [6 Κορὲ, 
ἰμδίοδά οὗ [μ6 ΜΚ εὐλιέδ ΓΙ", οὐοασβ 88 [}.6 πασὴθ οὗ 

8, 80} οὗ 5΄τηοοη, θη. χὶνὶ. 10, δπὰ οὗ ἃ Οδῃβδαῃ- 
ἐτἰβῃ κῃ, Οεῃ. χχὶϊὶ, 8; θὰ  {Π656 Ὡ8Π168 ΠΔΥΘ 
ΟὈνΟΥΒΙΥ͂ ποίην ἴο ἀο τὶ μ6 βοὴ οὗ ΑΒ) 
δπὰ Ηδ]δῃ. 

δ. Κος απὰ Ὺλὶδ ἀεδοοηαπίδ, δτοοηρ ἩΒΟΤΩ ἰδ 
δαδο2 : γοῦβ. 8-10. ΤῊ 8 βοο]οη τη 8 81] σ6 Π68]0- 
αἰοαὶ οοπποοίίΐοι Μιὰ (86 ἔδτῃ 1168. ΔΙ γον ΤΩ Ὼ- 
τἰοηρά.--- Α πα Κος δεσαί Απιᾶ Α Κοζ (πὶ τὴ 6 
ατῇ. ΡΠ) ΟΟΘΌΓΒ δἰ ζοσναγάβ, χχὶν. 10, 858 1 ονῖϊο, 

δηᾷ αἷἶϑο ἴῃ Εζτγα ἰΐ. 61 δῃηὰ Ν ἢ. 11. 4, ἰπ π] 0ἢ 
Ἰαίτον ραββαρο, τλΌγθονογ, ὑμ6 [μου 8} ἀθϑοθηΐ ἐπ 
ποῖ Ἔχργοβϑοᾶ, 80 ὑπαὶ Ῥοββϑι ὈΪΥ͂ ἃ εν ἀδδοθῃϑὴ 

ἴτοπῃ 118 ΚοΖ τηΐρὶιῦ Ὀ6 τοοδῃῖϊ. ἴἷπ Ὑϊιαΐ το]δ- 
(ἴοὰ ΟἿΓ ΚοΖζΖ βδίδηἀβ ἴο ἰΐοϑθο Ὀοίοτθ Ὡδτηθὰ, 
ΜΠΘΙμ6Γ ἢ6 Ὀδϊοηρεὰ ἴο ἴῃ 8008 οὗ ΑΒΒΌΓ (85 
Ο]δαϑίι8, Ττθπ6}}., Ρ βοαίοσ, ϑἴασκο, οἵο., ΓΒ ηΚ), 
8. αυἱϊῦο υποοτίδίῃ. Τθ πδῖὴθ οἵ ἈΪ8 80ὴ ῸῺΡ 

ἈΡΡΘΆΓΒ, ΤΩΟΓΘΟΨΟΣ, ὕο 6 ἰάθη τῖ08] τὶ 1μαῖ οἵ 
Ὴ ἴονσῃ Δ) }), Φοβὶ. χὶ. 21, χν. δ0 (ἃ ρῥἶδος ποὶ ἴα 

ἴτοτα Πϑυὶν πὶ ἴπ6 βου οἵ δπἀδ}}) ; ἕον ἐδιο ϑρρὶ, 
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(οὐά. Αἴ62.} τοηθτβ ἴὸ ὉΥ ᾿Ανώβ. [1 {πὶ8 ἰάδη1- 
βοδίΐοη Ὀ6 οοττεσί, 3)»}}ὲ, ““ἴπ8 ρταρο,᾿᾿ σπου]ὰ Ὁ6 

6 Ῥγοάυοϊ οἵ γὴ, ἃ ““ ἴδοτι, " διὰ ὑμθ μγεβθηῖ 
ξεποιϊοχίοδὶ ποίϊοο ὑπ ρῬγεϑοηῦ δὴ δ] δρογίοδὶ 
8ΕΏ86, Τοϊϊπαϊην υ8 οὗ [86 ἔΔΌὉ]6 οὗ δοΐπαπι ( πὰ ᾳ. 
ἰχ.), δηὰ οἵ Μαίϊ. νἱϊ. 16 (οι ρ. Η]Π]ον, ΗΠ εγορλνχιί. 
ἱ, Ὁ. 464). ---Ζοδεδαλ απά ἐὰες ζαπεέιε8 οΓ Αλατλεὶ 
ἐλε »ονπ οἵΓἹ ἤατωπε. ΤὮθϑὲ δ.Ὸ αἰ Ὁ ΚΠΟΤΏ. --- 
γοτ. 9. Ακπκώ «“αῥὲς τοαδ λοποινγεώ αδοῦε ἀὲδα ὁτδ- 
ἐλτεπ. ὅζδῦοΣ πογὸ ἰ8 το Δ ΌΪΥ [Π 6 πᾶπι8 οὗ ἀπούθοΓ 
ἀεποοπαδηΐ οὗ ΚΟΣ ; ἴογ 109 "7" σοῃῃθοῖβ [86 

ποίϊςα οὗ ἷπι ΟἸοδοΙῪ τὶῖῃ ἰδαῖ ψ ἰοῖ ῥγθοθάθβ. 
Το ἴονῃ {40.Ζ2, 6 ἱπηδοϊίδηΐθ οὗ ὙΔΟὮ δΓΘ 
τη πτοηδα ἰἱ. δδ, ΤῊΔΥ͂ ΡΟΓΒΔΡΒ αν Ὀδοη [ουπά δά 
γ ἷτχ ; ἔσομαι νυ μῖ ἢ ταϊρῦ Ὀ6 διγιαβοαὰ ἃ 60ῃ- 
ποοίΐοι οἵ ἰπιβ6} δπὰ οὗ ἴμοβο παπιδὰ, υετ. 8, 
ψὶἰϊ ΒΒΟΌΑΙ] 06 ϑοη οὗ Ηιτγ (11. δ0). Βιαΐ 4}} 
1:14 18 ϑἜΓΥῪ υποογίαϊη. ---7 δαγε ἀδηι σι ἐδ, δογΎοιο. 
Τμὶ5. ταϑίοσηδρ υἰΐογαποο, ἀἰβοονοτίηρ ἴπ6 ἰαηἀδ- 
Τὴ ηἴ8] τηδδυΐης οἵ [8 Π8ΠῚΘ ξ ““80ῃ οἱ 

ΒΟΙΤΟῪΣ ᾿ (οοΙΩρ. {86 τοοῦ 2Υ}), [86 εὐδομὰ διηὰ (ἱτὰ 

ταῦ. 815 οὗ νὨῖοΐ τὸ ἤοσα σα ἃ), τοπιΐη 8 υ 
οἵ δἰ τα ΑΓ Χο πιδίϊοηβ οὗ τού γ8 ἰη δα ραϊτὶ- 
ΔΙῸΝΔ] δθ, 89 ὅδθῃ. ἱν. 25, χίχ. 87 ἴ., χχίχ. 832-35, 
χχχιϊ. 20. [Ιη 111 ΤΩ ΠΟΥ, ἴπὸ βἰαϊοιηθηὶ [δὶ 
ΦαῦοΖ νὰ ““ Ὠοῃοῦγο ἀῦονο ἷ8 ὈΓΟΓΏΓΘΩ,᾽" ΧΘ- 
τηϊηδ τ΄ οὗ σδη. χχχὶν. 19 (Ηδιηοῦ ὑΐ6 ϑοὴ οἵ 
ϑΒθοΒοῖ). Απὰ ὉΥ ἴϊε γον οὗ [816 4062 ἴο 186 
““6(οἀ οἵ [5γδ6] " (οορ. θη. χχν. 20, χχχὶιϊὶ. 
20) τεοογάβα ἴῃ συϑγ. 10, 88 Ὑ6}} δἃ8 ὈῪ [ἢ πῈν 6Χχ- 
Ῥἰαμπαϊίοη οἵ [6 πᾶπλθ, ἩΔΒίοΝ 18 οΘοηἰδίηθα ἴῃ [6 
ἴδσταβ οὗ [18 νοῦ (8 δϑοομὰ σϑίθγθμοθ οἵ γΏ}) ἴο 

186 τοοῦ Υϑ, Ὀαὺ νῖϊ ἃ ποῦν ἴση, λυ} προ, 
“ΣΤΥ “2: 

““{Πδὲ (Ποῦ ρτίενο πιὸ ποῖ ᾽)), ἯῸ Α,ΓῸ σαγτίοὰ Ὀδοκ 
1ο ἴδ Βοθῆθβ οὗ ἀδηθβὶβ (οορ. ὅθῃ. χνυὶϊ. 17 Ε,, 
χν. 12, χχὶ. 6, χχνὶ, 8, οἴθ.), 8ο ὑπαῖ τὸ ἢδνϑ 
ἤθε δὴ υηὐἀουδίοα Ῥγίπια γα! Εἰϑίοτὶς4] τοοογὰ. 
ἔνεῃ ἰἢ6 τῃοϊοτίοαὶ οἱοί πίη οὗ δα γον, ἃ ΠΊΘΓΟ 
δηϊοσοι οῃΐ οἸδαπθ, Ὑἱ ἢ Ὁ ΘηΠπρ ἃ σοΟηϑθαυρηῖ, 

ναΐ σι οἰδας οταρδβίζίηρ οὗ 186 ν } δοτιΐησ 

ἴῃ δ {80 ὁηὰ δ ἴῃε ροϊπὶ οὗ [86 ψ8ο]ο, τοηνὶ πᾶ 
15 οὗ 6 ἀποϊοηΐ 5{γ]6 οὗ ἴ6 Ῥεπίαίδαοἢ ; οοΙηΡ. 
ἄδῃ. χχνὶϊ!. 20 ΠΗ. : Νυμ). χχί. 2, οἴο.--- πὰ Οοὰ 
ὁγουσλὶ ἐλαξ υλἱοὶ δὲ μἱ αεἰοά. ΤὨΐδ διαςεπιρηΐῖ, 
οοοΌργΥίηρ ἴΠ6 ρῥἴδοθ οὗ οοπβεαιιθηΐ ἴο ἴῃ δροβίο- 
Ῥδ518 ΘΕ 3 Ὠϊὲν ϑέγγεβ ἴο Θχρίδίῃ ἴθ ΔΌΟΥα 

ποίϊοα ἔπαὶ 8082 το8 ποπουγοὰ δου ἢἷ8 ὉΓΘ- 
{πγοη, δὰ ὀχῃῖοϊὲ πὶ 88 ἴἢ6 Ἰοτὰ οὗ ἃ ψἱὰβ 
ἀοτμδίη, δηὰ (ἰ6 νοβδοβθοσ οὗ πὸ ἀϊνίπο Ὀ] βϑίηρ. 
Οὔξοτγνο, ΤΩΟΥΘΟΥΟΣ, ἰδ 6 ὩδΔΙΏΘ ὈΠῸΝ υ80ἀ ΠΟΓΕ 

(.5 ἰπ ν. 20, 25, 26) ἰπϑέοιά οἵ ΠήΠ", τ ἴοι ὀοοαγθϑ 
Τ᾽ ς 

Εἰβεμοο ἷπ ὑποϑὸ ρϑῃθδ]ορῖοαὶ βοοϊΐοηϑ ([ῸΣ 
ἜΧδτηρΪο, ἰϊ. 8, ν. 41, οἴος.). 

6 7λ6 Δέεπ φ Κεολαὴ : νοτα. 11, 12.--- Α πὰ 
(κέαῦ ἐῶέ ὑγοίλεν ῳ"Γ᾿ ϑόλωλαλ δεσαὲ ΛΔίελίν. 

ΤῊ ΟεἶιὉ (οὖ) Ὀ6ΔΓΒ ἰηἀορὰ [Π}6 ΒΑΠι6 ὨΔΤΩΘ ἃ8 

ἰδ9 ἴλπιοῦβ ἤετο Οἀ]οὉ οὐ Οδ]αδαὶ (ἰϊ. 9), Ὀπὲ ἰδ 
ἀἰδιϊησυϊῃοά ὈΥ ἴΠ|ὸ δααϊζτίοη ““1π6 Ὀτούδοῦ οὗ 
δ ΘΠ δὴ " ἴσοια ἢΪ8 τότ ἐσ τίου 8 ΠΔΙΠΊΘΒΑΚΚΘ, 
διὰ σλπποῖ ῬΟΒΘΙ ὈΪΥ πανα ραϑβϑοὰ συ] τἢ ΟἿ 6 68]0- 
Εἰοὶ ἴον ὑδ6 δαῖὴθ Ῥογβοῃ (848 Ἦ 6] δύδοη, Ρ. 20, 

(813). ὙΤὨδ οδοΐοθ οὗ ἴδ ἴοστη “05, ἡ 
.“ 

δἰδλῃὰς ἴο 303 88 5ῸΝ, γοτ. 8, ἴο 3»}), ἬὮΙ116 {86 

δ5 

[δτηοιϑ Οαἱοὺ [Π|ὸ δοῃ οἵ Φθρῃβαπηδὶι, νοτ. 1δ, ἷμ 
ἀοδὶσηαίοα ὈΥ ἢΐ5 118] παπηθ, 8] ον ὕμαΐ ἴῃ {0 
γὶὸν οὗἩἨ [86 Ψτγίογ ἴῃ6 οὐ ΠοΓβ οἵ [9 ἴνὑὺ ΠΑΠ69 
δῖα ἴο Ὁ6 Καρί ἀρατῖ. [Ὁ 8 ἀουθι[ι} π]ϑῦ ΠΣ 
ἽΠγ: Ὀδ 8. ΠΙΔΠ᾿8 ΟΥΓ ἃ ὙΟΠΙΔ8118 Π8Π16 ; 18 Ἰάοῃ|1- 

βοαίΐοι νι ΠΗ, νογ. 4, 15 ποΐ δά πηϊ δὰ (ἀραίησξ 

δίατκα δηὰ οἵμορ οἱὰ ψτίϊοτ8). Μολΐγ 16 50ῃ, 
διὰ Εϑηΐοη ἴπ6 ρτιδπάβοη, οἵ Ο(ε] Ὁ οσσὺγ η0- 
ψ ἤοτο 656. --- ἐσ, 12. Απαὰ ἔδλίοι δεσαὲ δείλ- 
γαρλα, παῖ ἰ8, ΡΟΓΠΔΡΒ, [06 που8α ΟΥ ἴδπι} Υ οἵ 
ἔαρ, ψὴο 8 οἴ ΓΝ 86. ἩΠΚΠΟΨΏ ; [ῸΓ πεῖ ῦῃενῦ 
ἴπ6 ΒοὨΪδπιὶῖα Βδρ λα (ΥἹ1ϊ. 2) ποτ ἴδ 6 οὔϑργίης οἵ 
ΒΑρἢα ἰχΧχ. 4-8) οδ8ῃ ΡΡΗ͂ Βετθ. Απηὰ ἴἸι6 ἴννο 
[ο] οὐνίηςς ἀοβοεηάδηΐϑ οἵ ϑῃϊοη τοτηδίῃ αἵ ἰϑαϑῖ 
υποογίδίῃη, Ῥϑβοδῇῃ παρῆν μοϑ8ὶ Ὀ]Υ Ὀ6 [6 διηισοϑίου 
οἵ 1Π6 ““80η8 οὗ Ραϑϑδὰ  ἰηϊγοάιοθ διημοηρ {1 
Νοι πῃ (ἔΖγα ἰ1. 49, Νοῖ, νἱῖ. 61); ΤΟΙ ΠΏ Δἢ 
ΟΟσυγ5 ποῖ οἰβούοτο, ὑπο ἢ Ῥούπα ρ8. ἴΠ6 ΟΥ̓ 
ΝΑΒΔδιι, οὗ ν᾿ Β] ἢ ἢ6 8 [Π6 (Δ΄ ΠΟΥ ΟΓ ἔοι ΕΓ, τὰ 
Ὀ6 οοπποοϊοα τὴ ΝΑΠαβὴ (80 ἰδῦμεν οὗ ΑὈϊμαὶ!, 
1116 δ᾽ερ-δἰοῖον οὗ αν ὰ (866 ἰϊ. 16: 2 ὅ8ῃ). χνὶϊ. 
25). το εδ6 αν ἰδλό τιὲπ 9, Ποολαλ, ἴῃ6 ἰη- 
Βαϊ δηῖβ ρογῆαρα οὗ 6 ἴον θομιἢ, 8 ρἾδοθ 
Ὠοῦ 6]ΒΟ ΘΓ ὨΒΠΊΘΩ, 

7. Τ1ὴε Μεδοεπιίαμθ ο.Γ ΚΚεπαξ: σνοτβ. 13, 14. 
--Απα ἰδὲ 8058 9ΓΓ Κεπαξ : Οἰδληϊεῖ απ ϑεταὶαλ. 
Τμδὺ Κϑμας (7)0), [86 “ἔδμεσ " οὗἨ ΟΥΒ 6] ἴδε 

)υάμθ (πάρ. 1. 18 ΠΗ, ἢ. 9), ϑρτδὴς ἴτοηι 
ΗοζΖτοη ἴπ ρσταπάδβοῃ οἵ διαὶ, ἈρΡρθασβ ἴο ἔυ]]ονν 
ἴγοτα [ιῖ8, ὑμδῦῇ Οα]ο Ὁ ἴ88 βοὴ οἵ Φαρα ἢ ἰδ 
ΒΘΥΘΓᾺ] ὑἴτη68 ἀοϑρηδῖοα ἃ ΚΘη ΖΖίύθ (}}0), διὰ βὸ 

Ἰδοβὰ ἴῃ ἃ οοσγίαϊ πῃ ΖΘ ΠΘΘ]ορίο8)] τοϊδιίοη ἴο ΚοπαζΖ. 
ι 18 ἴο Ὀ6 οὐβοτνοά, ἱπάεοα, {Ππ2ὲ ὁπαΖ, 1 ΓοαΙ ]Υ 
ἴα. ΟΣ ΠΆΓΟΙ, δηὰ ποὺ 8ἃ τότ Τοποῖο 
ΔΙΘΟΘΌΟΥ οἱ Οἰδμηΐοὶ, πουὰ ἤανα Ὀδθὴ ΨΟΟΠΡῸΥ 
ΠμΔῺ Οὐ] Ὁ ΟΥΓ ἃ ΘΟὨΓΟΠΙΡΟΓΑΓΥ͂ οὗ ΠΟΆΓΙΥ [6 58 Π}6 
δῶῷ6. ΟΔ]00 δηὰ Οἰηηΐοὶ 816 ιἰϑ06}} }7 οδ]]εὰ 
“4 θγοίδοσβ,"" οἡ δοσουηΐ οἵ {ποῦ σομμηπηοη τοϊδιΐοι 
ἴο Κομδζ (Φοβῇ. χυ. 17; Διάρ. ἱ. 18) ; δηά, ᾿ἰῃ- 
ἀοοά, ἴῃ [ἢ6 ᾿δῇ ρίδοθ Ο.}}}16] 8 δ) ] δὶ ἐ}16 
“ ΤΟΌΠΡΕΡ ὈτΟΙΟΓ" οὗ Οαϊοὺ (ν 8 τησβϑὲ ὑδμόζγο- 
ἴοτο ὑγϑηβ]δῖο, ιὶ ἢ Βα τδπη, ἴΠ6 8ο0ὴ οἵ Κεηδ2, 
ΥὴΟΌΠΘΕΣ ὈΓοῖμεσ οὗ Οα]θῦ, ψὶῖ π ΐυἢ, δον- 
οΥοῦ, Φοβϑι. χν. 17 που]Ἱὰ Ἴσοπῆϊοϊ ; 866 [οὶ], ρ. 
68). Ηδθηδθ ΔρΡΡΟδΓβ ὑΠ6 ῬοΟΒΒΙ ὈΠΠῚῪ {Ππ|͵ι1 ὈοΓὮ {}16 
σοι ρδῃΐοῃ οὗ Ἰπὰς Οα] Ὁ [Π68 δοη οὗ δε ρβυμποὶ 
(}ο γγ88 ΕΠ 0) ἢγο Υ̓ΘΔΓΒ ο]ὰ αἱ {116 οοπαιιοδὺ οἵ 
Οβηδβῃ, φοβῇ. χὶν. 10 ἴ,), διὰ Οἰδμηΐοὶ {πὸ ἡπάμο, 
δὲ Ἰοαβῦ ἃ βϑηοσγαῖ οι ὙΟΌ ΟΣ (ἴπ 6 σοΟΠΠιΘγου οἵ 
Οὐϑηδη- ΤΙ ϑ δι Βαϊ ἢ}), βίοοά ἰῇ ἃ δοτητηοῃ παῖδε οι ο 
Δ ΟἴΠΟΓ 156 ἈΠ ΠΟ ρμαυγίδγο; ΚομαΖ. Οἵ παῖ 
Ὠδΐατο {π8 τοϊδίίοη ψ88, Ὑποῖθοῦ ἰδ ψγὰ8 τπὰϊ 
Ο]θ Ὁ, ὈΥ͂ πηθ8ῃ8 οὗ δ᾽8 δι μοῦ ρα πη 6Ἶν, νγα8 ἡ 
πιδυάβοῃ οὗ θῃδζ (88 Ἄρρθδγβ ἴο ἤδυθ ὕδϑῃ {16 
6886, ΝΠ. χχχὶὶ. 12), δηὰ ἴπαὶ Οτμηΐεὶ, οἰτῆ δῦ 
ὈΠγοῦ ἢ Φορμυηπ6}} ΟΥ̓ ΒΟΙῺΘ ΟἾΠΘΓ, τῦ88 1 |κο ν 150 
1.18 αγδηάβοῃ, ΟΓ ῬδΓΠΔΡ8 ΕΠ: Ἐπρης Βρπι τηυδὶ ΓΟ- 
τηδίη ἀποογίδίη. ΟΘΒ  ΟΪΥ ΚομδΖ 18 πη ΓΟ ΪΥ ἰἶΐὸ 
ΠΆΠῚ6 οὗ ἃ γὰσὸ δχίθγμδὶ ἴὸ 1ϑγαοὶ, Ὀδ᾽ σι ηρ }1 
[αοὶ ἰο άοιῃ, ἄθη. χχχυὶ. 11, 1 ΟἸγοῃ. ἱ. 86, δ8, 
ἴο ψΒΙΟἢ ΟΔ]ΘὉ Ὀδοδπθ ΒΟΙΏΘΒΟΥΝ Τα]αϊοὰ ἰῃ ἐδ 
ΤΔΓΟἢ ὑΠτουρὴ {μ6 τ] άυγπθβδ, αηὰ ἴτοπι νυ ἶσ]ῖ 
4150 ΟΥ̓ 16] νγγ8 ἀοϑοοηἀθά. Κποδοὶ (οη Οδη. 
ΧΧΧΥΙ. 11, Ρ. 281) οοποοῖνεβ {η6 το] ] οΠΒἢ 
[ἢ π8: “ΤῊ “ ΚοηϊΐΖΖίϊο ᾿ 18 ῬΟΥ Δ Ρ5 ἃ βιιγηδιηθ οἵὗἉ 
Ομ] 6, οτἱρι παρ ἔἴτοτλ δοῖμθ Κα ΖΖζὶ [68 Πανίης 
Ῥραὴα ἰηΐο ἰδ ἔτ Υ ἀπτίηρ [ἢ6 ᾿ουῦγπον οἵ 

ο808. Αἴτοῦ Φερῃυηηθ ἢ 8 ἀοαίἢ, ομδ οἵ ἴποπι 
ἈΡΡΘΑΣΒ ἴο ἢᾶγο τηᾶττίοα (Δ]6 08 τηοῖ] μεσ, απ πδὰ 
ὈΥ ΒΟῸΣ Οἰλη161, Ηἷδ πδιηθ Ὀοΐηρ αὐτογσαγάβ [ὉΣ- 



δθ 

δοίίεπ, 6 ναβ ἀδϑὶρτιιαῖϊοὰ ὈΥ 1Π6 πϑιηθ οἵ Ηΐβ 
ὑπ|06.᾽".--- Βογαίδῃ, Οὐ 1618. Ὁγοῖδου, 
Ἰιοῖθ ; τὸ τιϑοῖ ᾿ΪῸ ἃ Ἰαΐοσ ον οὗ ἰὴ ΐβ ὩΆΙΤΩΘ, 
Ὑ80 στοίαγπθ ΜΠ} ΖεΓαΌΑΡοὶ, Εστα ἱἱ. 2.--- (πὰ 
ἕλε δοηδ  Οἰληὶεῖ ; Μαίμαιλ. Οπ 16 ΡῬὮΓΑΒ6 
2 ὈΘΙΌΣΘ ΟΠ]Υ͂ Οῃ6 ὩδΙηΘ, 860 ἱΐ, 7. Ὑεὶ {16 
ῬΙαταὶ Ταῖσθῦ ΠΕΓΘ ῬΟΒΒΙὈ]Υ Γαῖα 180 ἴο Μϑομποίδαὶ 
88. ὈτοΟί]οῦ οἵ Ἠδίμαί (γοσ. 14), 1 δ ΝΙΝ 
μιὰ 4] 16 ουῪ ε αὖ {π8 θηὰ οἵ ΟΌΓ ΤΟΓΒΟ, ΟΥ 1 {Π6 
ἈΝ ΉΡΟΝ [8] Ῥτοβαρροβοὰ {ἰδὲ Μοοηοι αὶ νταβ 
ΤΟΥ ἴο Ηδίμδῖῃ, δηὰ ἰμεγοίοστο ἢδβίθηρὰ αἵ 

Οὐδ ἴο {Π|Ὸ0 διἰδίδιηθῃης οὐ Ἦΐθ ἀδβοοπαάδῃηΐβ. 
ΟΥ̓ μἾ61᾽8 80η8 ΟΟΘῸΡ ὨΟΏΘΓδ 6186, ΤῊΘ ΠΔΠῚΘ 
Μοομοῦλιαὶ πιΐρὶδ αἰδο Ὀ6 οοππροίβά σι {ἢ 
ἴονῃ Μίδοῃ (9 08}}. χν. δδὅ), οὕ ψὶῖὶῃ τμ6 Μοιαηΐτη 
(ἕζτα 11. δ0; Νὴ, νἱΐῖ, 5δ2).---ἌοΣ, 14, Απὰ 
ΔΙεοποίλαϊ δεσαὶ Ορλταλ. ῇ6 σαπ Βοδγοοὶν τμληὶς 
οὗ Ορῇγαῃ 88 {16 Βδϑηϊαηιῖῖο ἴον οἵ τΐβ Πδη6 
(9 οβὶι. χνὶΐ. 28;.1 ὅδ). χίϊὶ, 17), ΟΥ ϑνθη οἵ 1ῃ8 
Ἰιοιηθ οὗ Οἰάδομ ἴῃ ἔη6 ἐγίθα οἵ Μδηβββθῃ (ψυυρ. 
ΥἹ. 11).--α πὰ ϑεταϊαῦ, δεραὲ Ψοαῦ Μαίλετ φ εἶς 
υναίϊεν 9 ἐὴ6 σαγρεπίεγβ. ΤῊΪΐ8 οοούγα Βοσὸ 88 δ 
»͵δοθ ἐουπάρα Ὀγ Ψοβὺ 8οῃ οἵ ϑεγαίδη (υδγ. 13), 
οα]]οὰ [86 “ ὙΑ]]ΟΥ οὗ 186 δδγρθηΐοτβ Οὐ ἴὴῃ8 
γα ἴβηρθῃ " (06), πὰ ἴῃ ΝᾺ, χὶ. 85 ; δηὰ, 
ἱηάοοα, 88 8 Ῥ]δ.α ποῖ [ὯΓ ἔγοιμ Φογι δα] 6 πὶ, ου {86 
μογίῃ εἷάθ, Δ ΒΘΊμου ἰδ δὰ χτεοοὶνθὰ {ϊ8 ὨΆΠῚ6 
αἴγοῦ [Π|6 6χἱ]θ, πὰ ψ ῃοῖμοῦ Ψοδῦ, 1Π6 Τουπάοσ οὗ 
ὕΠ6 ΘΟΪΟΠΥ͂, ἰ8 ἴο Ῥᾶ88 ἴὉΓ 0η6 οὗἨὨἁ {μοβθ Φοδὺβ ἴῃ 
ΖουΡΌΑ 618 {πη ψἼΟ ἀτὸ τηρηϊοηοα ΕΖ ἱΐ. 6, 
ΝΕΒ, νἱῖ. 11 (ἴο τ ΒΙΟΝ ὨΥροϊμοβὶβ ΒουίΉ. βοϑσὴβ 
1π6}1 64), τηϑὺ το δίῃ ἀοι δε]. 

8. 7λὲ Φεβοεπααπέδ φΓ Οαἰοὺ δε δοπ οὐ ορλι- 
πολ; νον. 15. --- Τὰς {8 Φερῃμαπηὶζε Οα]οὉ ἰ9 
ῬτΤΟΌΔΌΪΥ (Π}6 δα) ψ τ ἢ Ηΐτὰ ἡ ΠΟΒ6 ψοΠ ΑΙ ΟΡῪ ἷ8 
κίνεη οἷν, 1ἱ. 46-409 (ἀπὰ {ῃοτεῖοτο πίτὴ ἐἢ 6 ΟΔ]οὉ 
οἵ Νυιῃ., οβῆ., δπὰ σιυάρ.), ἀπὰ ἀἰογοηϊ Ἷτοτὰ 
186 Ἠεζτγοηΐΐα (]υδαὶ οὐ Οα]οῦ (ἰϊ. 9, 18, 42 ΠῚ, 
δ0 Ε΄., Ῥεγῃδρ8 ᾿ἷβ ἀποαϑίοσ [τϑῖβμον ἀθβοθῃάδηὶ)), 
ἢδ8. Ὀδθῃ ΓῸΠ}Υ 8ιιονγη ο 11. 49.--τ, Εἰαλ, ἀπά 
Νααπι. ΤΊι686 ἴῃ 80ῃ8 οἵ (]Θ Ὁ ΟΟςῸΓ ΠΟΤ ΠΟΙΟ 
οἶδα; ἔοτ [6 βοοοῃά, ΕἼΔΉ, τησβὶ ἤδτο θθϑῃ δοχη- 
Ὀΐποα τ ἴμ6 Ἑαἀομαΐΐθ Ῥτΐποβ οὗὨ {ἢ} βατηδ ὨδΙΏ6 
Ἰηθηϊϊοπεά ἱ. δῶ, 28 Κδῃδζ χηϊσῃΐ 6 ἰάἀοῃιίοαὶ 
ΜΠ ἢ 006 Κδπαζ παπιθὰ {ῃογο, γορ, ὅ8. ΤῊΪΒ 
Οδ]θ 6 ΚομαΖ οδιιποῦ 6 [ῃ6 Β8Π|Ὸ 88 (86 ἴα ΠΟΥ 
οἵ ΟἾ)ι16] (νεγ. 18); σαί δ σταῃάβοῃ ΟἹ ρτοδῖ- 
᾿Αρά ρθη ἢθ θΟΓΘ [ἢ 881η6 Π8ΠῚ6 88 ΠὶΒ αῃμοοϑίου. 

ΠΥ “186 8οηβ οὗὨ Ε]6}}᾽" τὸ βοῖ ἄονῃ Ὀοΐνγοθῃ 
ὑΠϊ8 ΚϑπδΖ δηὰ Νδδπὶ ἐπ [ἢ βοσίθθ οἵ ἴδ6 Β0ὴ8β οἵ 
Ο]6Ὁ γγὲ ὅδπ πῸ ἸΟΏΡΌΣ οχρ]δίη. 11 8 ἱπβάτηϊΐβ- 
Β10]6, δὲ 411 ονθηΐβ, ἴο ἰσαῃβίδίθ, τὰ 6 Πυσὰ ΘΙ 
οὗ οἸ6γ οχροβίζοσβ (Ἰποϊπάϊηρ ϑίδσκο): ““ δῃὰ ἐμ6 
8008 οἵὗἠ ΕἸΔ) πα (4180) ΚΘΠαΣΖ,᾽" 88 ἰῇ Ὁ Ὀδίογο 
Ὧ ὁουὰ ὍΘ δηγίίηρ πὶ ἴμ6 δορὰ]αὰ. Αβ ἐδὸ 
ΨΟΓΩΒ ΤᾺ], ΚοηΔΖ ἰβ δρρεπάεὰ ἴο 186 δἰόσθιῃθῃ- 
Ὁοηδα ἀοβοοπάδη οὗ (ἰα] οὐ, οἵ ψΠοΣὰ Ἐ}6 8018 οὗ 
ΕἸΔᾺ ἴακθ [186 Του ἢ Ρ]δοθ, α8 16 ἥΓ0 πὰ δῖ: 
ΟὨΪΥ͂ 1 ἃ πᾶπὶθ ΨΟΓΘ [8]]6ὴ ουΐ Ὀοΐοτγο ὯΆ (88 
ΚΑΙ βαΡροβεβὺ οου]ὰ Κομδᾶζ ὈῸ τεφαγὰθαὰ ὃς Ὀ6- 
Ἰοηρίησ ἴο {116 δοη8 οἵ ΕἸδῇ. 

᾿ς 9, ελαίοίοἶ' 8 ϑοπδ.: νετ. 16.--- Ζὶρὴ απὰ Ζιρλαῖ, 
Τὶ γαῖ απὰ Αδατεῖ, ΟἾΥ ἰῃα ἢγβί οὗ 1Π|686 18 
Κη, δηὰ, ἰηάἀορά, δ8 ἐδ δι ἃ ἔδίμοσ οἵ 
Ο16 οὗ ἴπο80 ἤονβ ἱπ Φυάδῃ ΜΜΙον τς ΠδΙηθά ἴῃ 
οΒΗ. χν. 24, δ6. Ἐνϑη οἵ 76}416]61] χα Κηον 
ΠΟΙ ΜΡ Ἰηοσε, Α αυΐῦθ δ Ὀ ΓΑΓΥ Πγροιμοβίβ οἵ 
ΒυΙῺ0 ΟἰἀδΥ Βοβ οἶδ β πᾶ κοθ οὐἱ οΟὗὨ ΠΙΤὰ ΓΑΪΠΟΓ ἃ 
ΔΌΠ8Δη, ὕΠπ βυρροββά βθοοῃὰ νῖΐε οἵ Κεπαζ, γὸῦ 
8, ν]οβ6 ἤγδι νυ 48 (1) ΦορΡ Βα ΠΟ ἢ, 

ΟΟΟΌ8. ΟὨΪΥ͂ 

Ι. ΟΗΕΒΟΝΙΟΙ(ΕΒ. 

10. ἥσγαλ᾽ 8 οδίεγεῳ ; σεσα. 17, 18.--- πᾶ ἐλε 
8058 φί χγαὴι: «είλεγ, απὰ Δίεγεὼ, απὰ ρλιον, 
αμὰ “αίοη ; απὰά δἰε οοποεϊυεα, εἰα. τ τπὸ 
δ'ῃζ. 13} 18 ἴο Ὀ6 τοί ποθ, ᾿'8 ΤΑΥ͂ ΘΟΙΏΡαΓα δι ἢ 

ΟΆ868 45 111, 19, 21, 28, εἰς. ; Ὀμχὶ 566 Οτὶῖ. Νοίο. 
ΤῊ Βεγε- παηχεὰ ΕχγΑἢ Οσουγα ΠΟΝῚ] 616 688; ἢ 
Ὀε]οηρβ, δ 4}} δνθηΐβ, ἴο ἃ ζΤῸΥ δπιϊα αἱ, α8 186 
[ατ ΠΓ οἵ οΪά “εν ῖ8η ὕοννηβ Κα δι ζοιοα, ὅόοπο. 
Ζδῃοδῆ, οἴο. [11 ἰβ ποῖ οἰθδαὺ ἤον ἢ ἰδ οὐπμεοϊοὰ 
ΜΠ 06 Τοτεροίης οὐ [Ο]]οννίῃρς [Δ Πλ1}165 οἵ ἁυδὴ. 
ΟΥ ἰδ ἔοι τ ἧς Ἰαβί, ΨΦ8]0ῃ, ὠὐουΓΒ ΟἹΪΥ Ἰιθ τὼ 
ΘΥ̓ΘΏ ἴῃ ΠᾶΙηδ ; [86 Ὠδ8Π)68 δεῖ] 0 ἀπὰ ΕΡΙΙΕΣ ΘΕῸΣ 
δἰβενθοτα, Ὀὰὺ ἴῃ Οὔδ6Ρ ἔδυ] εβ (Φοῖμδσ, 1. 82, 
ΟΡ. δὅ8; δπὰ Ἐμδιογ, χὶ. 88 δπὰὶ ν. 24); Πιτίμει 
Ὠούο68 οὗ ἔπθπὶ ἃτα Ὑδηϊτίηρ. Οἡ με σομΐΓΕΓΥ, 
1868 οἹοδίῃρ, βεπίθῃςθ οὗ γϑσ, 18 βιιοννβ, ϑῖτἢ τοβρθοὶ 
ἴο Μεγϑά, 1πδλ ῬγΟΌΘΌΪΥ 411 [η6 παπηθβ ἔγοπὶ νον. 
17ὺ (““δῃηὰ 8Π6 οοποοῖνοι," οἷς.) ἀδθηοΐς ἀῤβοθηά- 
818 οὗ 1}}18 πιδὴ ὉΥ ἴννο ᾿γῖνοδ, 8 " Ψοὐγοθ5᾽ διὰ ἃ 
““ἀδυρῆῖοῦ οὗ ῬΒάσΟΒ." Απά 88 ἴμ6 πογβ ἽΠΠ)}Ἐ 

᾿Ν), δίδηΐηρ δα ὑπο πον ἀο δἴϊζου ἴη6 Ὡδιηδ οὗ 
[6 ἐουγί βοὴ οὗ Εζγϑῃ, απὰ νγαπίίηρ ἃ ἰϑπιῃΐηθ 
δ δγεοῖ, γἱο]ὰ πο σαϊομδὶ βεη88, [ῃ6 τόπηοναὶ (ρτο- 

ΌΥ Βεγίβοαυ, δῃὰ δἀορίεὰ ὉγΥ Καπιρῇ,, 
611, δ! ἃ ΟἴΠ6ΓΒ) οὗ ὑπαὶ «]οϑίηγ δοῃϊέμοο: “ δὰ 

[Π|688 δΓδ ἴῃ: βοῃβ οὗ ΒΓΔ ἀδυρηἴοσ οἱ ΡΠμδγϑοὶ, 
σΒοὰ Μεγεὰ ἰοοῖς," ἴο ΟἿΓ Ῥαββαρθ δἴϊει ἤδη, 
Ομ ἢ ἀβ ἐἰ56] 7 88. ἃ ὙὉΓΥ δια Ὁ]6 διηθπαϊηοηΐ : 
ΘΟΧΏΡ. 1:6 ΟΥξ. Νοίθ. “ΠΠ)} ἴδ μθὰ ἴο θ6 ἴδκϑῃ 

88 ἃ ΒΥΠΟΒΥΤΩ οὗ τὴ (Ὑ ἘΙΘἢ 8 ρσίνοῃ ὈΥ̓͂ {Π6 
ϑερῦ, δπὰ {μ6 Ὑυ]ρ.), δπὰ {16 ἤδιὴθβ Μίγίδηι 
(8, ἴον ἡ Θ᾿, μου Παρ8, Οὐ, 88 ἴῃ ϑερῖ, οοά. 

Ῥαί. οὐ ἴλι6 ||Κο, 18 ἴο Ὀ6 τεϑά, 88 νγα Ἔχρϑοῖ ἴο δηὰ 
8 ΤΩ8Π᾿Β ΠΒ8ΠῚ6 ἴῃ 16 ἢγδβί Ρ]αο6), 5 μαπησηαΐ, δπὰ 
δῦ} ἴθ ἀεποῖς (Π6 βοὴ Ὀοσῃ ἴο Μεγοὰ ὈΥ͂ 
ῬΒΔΥΔΟΝ 8 ἀδυρηΐεῦ; ἩΓΒΘΓΘΌΡΟΣ ἴῃ ὑοῦ. 18 [λθ 
ὭΔΙΏ6Β οὗ ἰπο8β ἀξβοοηάθὰ ἰχοτὴ 106 “96 688 δ Γδ 
δἀάοα. ͵6 οὈίδίῃ Βογο, δοοογαϊηρῖγ, ὕπο 1ἴποΒ 
ἀεβεοπάϊηρ ἴτοτλ Μετγοά---οὴο Ἐργγίΐδη, ἴτοση Ὑ μϊ ἢ 
(Δηὰ ἰπ μαγίϊου]αγ ἴγοτα 18} θα ἢ 186 τὰ βοὴ οὗ 
Ρ]ΑΤΔΟἢ 8. ἀαυρ  6γ) 1816 ἐπ μα τη 8 οἵ ἀπο ἴοππ 
Ἐδβῃΐοσηοα (ϑερῖ, ᾿Εσθιμιών ΟΥ ᾿Εσθαιμών), οὐ 86 
τοοῃη ἴδ οὗ δι, 1816 Ῥτοβθῃΐ ϑατηυα, βου ἢ 
οἵ Ηεὕτοηῃ, ἄγεν ὑμεὶν οσἱ κί ῃ (ΘΟ. δοβι, χν. 1ὅ, 
χχὶ. 14, δὰ γυοσ, 19), δὰ οπα Ψ6 15}, ἔτοσῃ ν᾿ ἢἰς ἢ 
ἴπγεθ ἴον οὗ Φυάδῃ δῖὸ ἀεγίνοα :---1. Οδάον, 
ΟΟΙΏΡ. ΟἿ ΥῈΓ. 4; 2. ὅσομῃιο, Ῥδσῆῃαρβ ἴδ ῥτοβοῃὶ 
δυο κοῦ, ἴῃ [6 Ἰον]δηὰ βου ψγοϑὲ οἵ ΦΔοσγὰ- 
88] 61, ΘΟΙΏΡ. Φοβῇ. χυ. 85, 1 ὅδῃ, χνὶϊ. 1, οἷο. : 
8. ΖΑπόδἢ, ῬΟΓΠΔΡΘ ἰμ6 μτοβοπὶ ϑαμυδη, ἰῃ (89 
Ἰον πὰ ΠΘΔΡ Ζοσμ, σοΡ. 908}. χυ. 84 ([πουρἢ 
(86 ΟἾΕΥ Ζαῃοδὴ ο ἴπὸ τηουπίαϊπβ οὗ Τυάδῃ, 
905}. χν. 86, 186 δἰῖθ οὗ Ὑ ΒΙοἢ γα ἀο ποῖ πον, 
τηὶρηξ ὍΘ Τηθ8η:). ΟΥ̓ ἐπ πϑῖηθβ οὗ 16 ἰγοθ 
“ΔΒ ΓΒ ΟΥ Τουπάοσβ οὗ ἴπό886 Ἰο 8, 9 Κα 816] 

Οὐ ΤΑΡΝ, Ρτο θα Ὁ “ἴδαν οὔ Οοἀ") οοσατα πο- 
ΨΒΘΤΟ εἶκε; ψἘ16 Ζογοὰ (δοοσηρ. Οδῃ. νυν. 15) δηὰ 
ἽΔΠ ΟΟΟῸΣ ΘἸΒΟΠ6σο, [πθ Ἰδοῦ ῥχοϊγ οἴϊθῃ 

(ἄεη. χὶνὶ. 17; Νυτι. χχυΐ. 46, Φυάᾳ. ἰν. 11, 17; 
1 ΟΒτοη. ΥἹἱῖ, 17).---αΑπα ἰλεδοὸ αγὸ ἐλα δοτδ ἰὰ 
Βιωμαλ, οἰο. Τμέβθ πογάδβ, ἴῃ [16 Ῥοβίτοι π}ιὶς 
6 ἮαΥΘ δβεϊρτιϑὰ ἴο ἔμέζω, 816 ηοῖ 8 ΒΌ σΒο τ ρΌ0 
ἴοῦ 186 Ῥγθοθαϊηρ, Ὀπΐ ΓΑΙΠΟΓ δὴ ἱ:μίγοαποῦοη 
ἴο 6 10] οπίης πογὰβ " 2) ἽΠ;). 9 ΚΟΥ 

ποίμΐπα τότ οὗ [δἰδ ἀδυρμίοσ οἵ ῬΠδγθοὶ. 
ΓΙΠΒΊΤΙΞ ἸΩΔΥ ὈΘ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ ἃ ζΘΠΘΙᾺΙ ΡὮταθα ζῸΣ 



ΟΗ͂ΔΡ. ΝΡ. 19--28. δ᾽ 

ΤΌ, δὰ Ἐργριύΐδῃ ; 80 ὑ8 1 ηΚ8 ΗἰΖίς, Οἐδολ. ἀ. 

Ῥ. 16γ. ». 64, ψδο, ἱπάοοὰ, νοις τι, τι δὲ 
15 ἀορταάθ ἴ16 Ῥπαγαοὶ δ ἠδυρσιύεγ οὗ ἴδε 
Ἐχοάμβ, [6 οδίοτγ-τιοίῃοῦ οἵ δίοϑθοβ, ἱπίο ἃ 6ο0Πὶ- 
τηοῃ Εργριϊδη. Νο 688 ΔΓΌΪΓΑΤΥ ἰ8 ἴΠ6 Ορροϑβίΐδ 
οοπ͵οοϊοτο οὗ [6 οἷάεῦ Βῦθίη8, ἀπ τροθμεὶν οἵ 
Εὐγεν (Θεδελ. α. δὲνί. Δι μογ. ἱ. 8319), Ὁῶὺ 0.15 
δατὴθ Κίη σ᾿ Β ἀδυρσιιίεν ΤΠοιτη 8, {μ6 ργοϊοοῦγοΒ8 
οὗ Μοβοβ, 15. ἤϑγὸ πιοδηΐ. 6 Ὠδιηθ Μιτγίδιη, δ᾽ 
1:6 δοοαὰ οὗ 16 ἀεϑοορηδαμίβ οὗ [118 (ἴδῃ, 
ΒΕΟΙΙΒ 0 δᾶνα σίνθηῃ χγί86 ἴο [8 ἰιἰο ποδὶ οη 
ψὶτ ΤΠ ΘΓ ὉΠ15 (οο παρ. ρθη 561}, ϑοέα, Ὁ. 271). 
ΤὯς ορϊῃίοι οὗ Οϑδηάον, ΗΠ ]]δν, 7. Η. Μ|ις ἢ Δ6]18, 
Βίατκο, οἷς., ἰδαὶ ψὸ ἃγὸ ποῖ ἴο (πίηϊκς οἵ δὴ 
Ἐσγρῦδηῃ ἤεγο, 8δ8 Βἰἶδ 18 ἃ ΗΘΌΓΟΝ ΠδΙΏ6, 
δηά ἔρβατϑυ 1:6 Βᾶτη οὗ ἃ 067, 18 4180 δ ΠΓΆΓΥ, 
δηὰ ἀἰγθοῦΥ ἀραίησῦ 186 Ρίιταθα ΠΣ Β ΤΊΣ (σοταρ. 

2 (Ἔγοη. Υυἱῖϊ. 11;1 Κίηρβ ἰχ, 24). 
11. Τῆι ϑοηβ οὔ ἐδε υε οἱὁἨ Ηοασίαΐ: νετ. 19. 

--αΑ πα ἰδ δοΉ8 07 ἐλ ιοΐΐε ο7 Ηοάὠϊαλ, ἐδ 5ἰδέρν 
οὕ Ναλατι. Ἠοάϊδῃ (ΠΥ Τὴ), 85. 18:6 ῥτγοβοηΐ δ, 

εοηδίτ. Τδδλξ, δῃι ἃ 18 ΟΟΟΌΓΣΙΘΠΟΘ 88 ἔπ Ππδηι6 οὗ ψῸ 
δονεγαὶ 1, ον ΐοϑ αὐΐοσ ἴΠ6 οχὶΐα, ἴῃ {16 ὈΘΟΚ οἵ 
Νομοι δὴ (Ν ἢ, νὴ, 7, χ. δ, χ. 11), δῆῃον, 18 
ποῖ 8 ὙΟΠΙΔῊ 8, Ὀυῦ ἃ 88 πᾶη6. ἦα Κιον 
ΠΟΙ͂ΟΣ ἴἢ6 Ὡδηη6 οὗ ΗοάϊΔ} 5 ̓νΐΐζ ΠΟΥ ΠΟΙ χοΪδ- 
οι ἴο ἴδ ἔογεμοίηρ ; ἴοσ ὑπαὶ ὉΠ), ΨΒΟβα βἰβίδγ 

Β.6 5 5814 ἴο Ὀε, 8 [8.9 Β81Π16 88 Ὁ}, (8168 80ῃ, 

γεγ. 16, ΠΟ ΟἿ6 711] βΒουϊοι 81 γ᾽ δδβογί.---- 7}ι6 Καΐλοῦ 
οἵ Κειαλ ἱκε ΟαΟαγπιὶίε, απὰ δλίειηοα (οΥ ῬοΓΠαρΒ 
Φε[Π6 δῖμοῦ οἵ Ἐβῃϊοιηοα :᾿ δοὸ ΟΥγΐ. Νοῖο) δὲ 
«Δέααολαίλιίό. ΤῊ ὕπο ἀδδί σηδίίομα, “τὸ αδγ- 
τηϊίς " δηα ““1ὴ6 Μαδομαι ἴα, ἀγα [0 18 ΘαΌ Δ} 
ΟὔθουΓΟ 8η4 πηΐη ἴθ} } 1016 ; [16 ἸΑ ΔΓ ΠΙΔΥ͂, Ρ6Γ- 
τὶ Ἀῳ σοηΐδίῃ δῇ δ᾽ δου ἴο Μδβοθδῃ ἴΠ6 τ νι 

6 οἵ (Ἰοὺ, 1, 48. ΤῈ βἰζυδίΐοη οἵ οὶ] δ 

(ῦψρ), α ἴον ἵν ἴμο Ἰοπϊδιὰ οἵ 7αάδι (οβι. 

χν. 44), μα5 ηοῦ γεῖ Ὀδοοη ἀϑοοσίδἰηθά Ου Εδβηὐδ- 
ΤαΩλ, 866 ΜΟΙ, 17. 

12. Τεϑθοεαπέθ οἱ ϑλίπιοπ απὰ 7εδὲ: νοσ. 20. 
---Α πα (ἠδ βοὴ 97 ϑλίπιοῃ: Απιποπ, εἴο. ἌὟὝε 
κοῦ ποῖ οὔμογνθο οἰ ΠΟΥ ΒὨΣΠΟΩ ΟΥ ἢ Ϊΐ8 ἴοι 
ΒΟΏ5Β, δηὰ {πογείοτο οδηποῦ ἱπάϊοαϊο ᾿͵8 ρ]αδθ ἴῃ 
ἐμιὸ σοῃ ΔΙ ΟΡΥ οἵ υάδῃ. Τἢδῦ 6 88 6 Ἡεβζγοηϊίο, 
Ἐ1Κ6 41} [6 ἰογεροῖη, ἰδ 8 Τ6ΤῸ ὀοη͵θοίαγα οὗ 
ὙΝΕΙΙΠμαῦβθη (ρ. 320). --- ἀπά ἐλεὲ δὸπ8 Γ᾽ 7ελὲ: 
Ζολεία απὰ δεηζολείά. Τὴδ πᾶηθ 18})1} "νγὰβ 180 
Ὅοτηθ ΟΥ̓ ἃ οταβηθο 6 (1, 81), {ΐ6 8οὸῃ οἵ 
ΑΡραΐπι, διὰ ὉΥ ἃ ϑιἰτηθοηΐΐο, ἱν. 424, Ν τη Γ 
68 6 πιρβηΐ ἤδΓΟ, Θβρθοί δ} }Υ 848 ἃ δοὴ Ζοβείῃ, 
ποῖ {Π6γ6 τη οπ θά, ἀπ Δ ΔΠΟΉΥΤΊΟΙΒ ρζταπ βοὴ 
οὗ π|8 ΖΟ]ιΘΟΙΝ,, ἀγὸ δὰ ἀρὰ 88 ἀδδβοθη ἀμ ΐβ. 

18. δεβοεπααηζ οὗ ϑλείαλ, ἐλίτα δοη οὗ υμααΐ: 
ψΕΙΒ. 21--23.--- 716 80Π8 οΓ λείας δοη ῳ ὑμάαλ. 
Ομ {818 ὑμῖτὰ βοὴ οἵ Φαάαῃβ ὈῪ {πὸ Οὐῃδδηΐ[θβ8 
Ἐαίβαῆυδ, 8661). 3: ὕδθῃ. χχχυὶ. ὅ. ΤῊ δΌθοηΘΟ 

οὗ ἴμο οοριιΐία ἡ Ὀαΐοτθ δ 5)2 (8 Ὀϑίογθ ")3 Ὁ 2 2: 
Γ᾽, τεσ. 1) ἸδκΚθ 86 ῬορΙΠηΐηρ οὗ 8 ὩΘῪ 

ΕΘΏΘΑΪΟΡΊΟΑΙ] ΒΕΓΊΕΒ; δῃά, ἱπάθοι, 8 βουῖθϑ {παΐ ἷἰ8 
Οὗ {πὲ ποτα ἐπηρογίδησο, Ὀδοδιβ6 [Π6 Ῥοβίθγ νυ οὗἁ 
ΒΒΘΙΑΝ 8 ΘΠΟΓΟΙΥ Ομ οὰ ἱπ ΟἿ, 1. --- οὖ ἐλ 
7υλεν φ' ̓ υεελαλ, απά Ϊαααλ ἐδιε  αἰλεν 9" Ματ- 
ἐαλαλ. ΤΙ Εν ἰ5 ποῖ ἴο ὃὈ6 οοηΐουπάοα π1Ὴ 
Φ 6] Δ ἢ 6 Ὀγοίδογ, [86 ἢγβί- θοστὰ οἵ δυάδῃ (48 
Ἐδτίποαυ {μη Κ8}; ταῖδβοῦ ἰ8 119 8. βγη αῦ 6ᾶ96 
οὗ προ]6 δὰ ΠΕΡΠΕῪ δανίης [1.16 Β81η6 ὨΔΙΏ6, 88 

ἴη Βάᾶπι, Ὁ δχαπιρία, ἱξ. 9: σοπρ. γεγ, 25. 9 

ΚΏΟΥ ὯΟ τοῦ οὗ [6 ἴον Θο Δ ἢ (π3Ὁ) [οαπὰἀοὰ 

ὈΥ {π|8 γὙοιηρῸν ἘΤ; Ὀαῦ ΔΙΑΓοβ] δὴ, ἰοαπαἀεὰ Ὁ 
1119 Ὀτοῖθοῦ [μά 8}, ἰ9 πὸ ἀοιδῇ [6 ῥγεϑοηῦ Μγα8 
ἰη ἀπὲ ΘΠ ΡΒ Ιδῃ; 866. οἢ 6ἢ. ἱἰΐ. 42.---Απὰ ἐλε 
 απεδ δα οΥΓ ἐδιο λοιμε ς΄ ὀγδδιιδ τοοτῖ, 9 ἐδ ἦουιδα 
οΓ Αελύτα. Τΐβ ἤουβ6 οἵ Ὀγβθι8 ποῦς (ςοἴΐοη 
[λούοΥΥ) ἸΏΔΥ αν Ὀθθη δἰ(ιδῖοθα ἴῃ Ἐσγρί, ΟΥ̓ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰη Ῥαϊοβίϊηθ. θ Κηον δϑ 1116 οὗὨ 18 
δἰζυδίϊομ 89 οὗ ἴμ:6 ““Βουβθ οἵ Αβῃῦθα" (Π3 

Ξε, τεπάεγθὰ ὈΥ͂ Φθγοιῃ : ἄοπειδ 7ιγαπιοη(). 

Ἐὸγ {π6 οαἱναϊίοπ οἵὨ οοἰξοῃ (3, μογα ἀοίθο- 

υἰνεὶν Δ) αἶϑο ἴῃ ϑυγία δῃά Ῥα]εβϑίϊμθ, ΘοΏρ. 

ἘχΖοῖὶς, χχνὶΐ. 16; Ῥαυβδῃ. νυ. δ. 2; Ῥοοοσῖκο, 3Ξ3ο7- 
επί, ἰὶ, 88; Βοδίπβοῃ, ἰὶ. 612, 628, 111, 482. --α 
γεν. 22. Απά υϑοξίηι, απὰ ἐλο πιόη ἡ (Ὄζεδα, οἷα. 
ΤΏ βἴγαηρμθ τοπάογίηρ οὗ [6860 δηὰ [6 [0] ον ὶπα 
ΜΟΓὰ8 ἰῃ ἴπο Ἅ αἱ. (566 Οτὶῖ. Νούθ) βθοπὴβ ἴο ᾶνθ 
Ὀδθη οσραϑίοποὰ ὈΥ δὴ οἱὰ Καθ Ὀϊ 164] σοι Οἱ παίλοι 

οὗ [86 ψογὰβ νοῦ γ.3 "δ ὙΠῸ ἴῃ. 6 ΠΑΣτα- 

{ἶἰνο οὗ 6 Ὀοοὶς οὗ Βυΐῦ; {116 Ὁ" ΞΞ φιιὶ δίαγό 

“εἰς ϑοίοτα ἅτ δοσογα πρὶν ΕἸ 6] ἢ, 186 συἱγὲ 
γηοπεζαςῖὲ ἨΐΒ Βοη8 Μδοη απ ΟΠ] θη, ἢΟ χο- 
τηονϑά νι ἢ ἰαὶ ἰο Μοδῦ, δὰ ᾿τηδυγίθα ἀκα ρη τοῦδ 

οὔ 1π|8 Ἰαπὰ ; πὰ ἱπ ὮΠῸ 2 ἰ ἱπάϊοαίδὰ ἐμοὶν 
γούασῃ ἴο ΒΟΙΒ]Θἤ πι, οὔθ. ΟἿΓ Ῥαβδβαρθ ἰἢ Το] Υ͂ 
βἰδῖοβ ἃ ἰοΐδὶ ΟΥ ραγίΐαὶ σοῃηαοβί οἵ δίοα,», οἤἴεοϊοι 
ἴῃ δποίδηῦ {ϊπη68 ΟΥ̓ ΒΕΥΕΙΆΙ ἀεβοεηἀδῃ[8 οὗ ΒΟ ΙΔῃ, 
Ὑ Ὦοδ6 ὩΒΠ)68 816 ποῖ οΟὐπο 86 ΚΏΟΝΗ ἰοὸ 1.9. 

Ὁ Ῥὴ" ΔΡΡθδῖβ οοηῃἰγδοίβα ἴγοιω Ὦ70}". ΤῊΘ τθι 

οὗ ΠΩΣ ταϊρθῦ 6. [1:6 ἱπμαν ἐδηῖθ οὗ 3.13, ἄθῃ. 

ΧΧΧΥΪ. ὅ (ΞΞ 275, Φοδβῆ. χνὶ 44), ἰΐ 9 Ὀἰχιὶ- 

Ὀΐδοο οἵ 5)ιοδῃ, ἰῃ ἐπα Ἰοπ]δηᾶ οὗ υάδῃ. Αα 
Αἰτοροῖθοῦ δίταηρο δὰ ΠΟῪ ἱποχρ] 8 Ὁ10 ὩδτηΘ 

Οσσυχθ αὖ [86 6ηὰ, Ὀπῦ δ ν, “᾿ὙΔΙΟᾺ. {Π|6 Ῥυπο- 

ἰπδίοτβ σοῦ] ΒΟοδΓΟΘΙΥ ΠανΘ 80 Ὀσοπουπορδά, 1{ ἐδ6 
Ῥτοπυποίδθίοη δὰ ποῦ Ὀθθὴ 80 παπάθὰ ἀομ ἴο 
ὉΠ6 π᾿" (ΒεΣῖ}.).---πα ἐδοδε ατὰ αποϊεηξ ἰλὶηρϑ, 
παῖ ἴδ, ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥῪ “ Ὀοίογα [Π6 Θχῖϊθ, ἴῃ [ἢ 
Ῥοσοά οἵ [86 Ἰκίηρβ,᾽" 88 Βεγίμοδα ΤᾺ] ΚΒ (Ρ. 46), 
ΔἼΟ ΘΠ ἀδαΥ ΟΊ ΣΒ ἴο ὀοηγογὶ [1|18 ποῖϊοθ ἰηΐο 8 
ἱπάϊτοοϊ βυρροτὶ οἵ ἷ8. ΠΥροϊμοβὶβ, [πᾶὶ ἴῃ σνοΓβ. 
7-20 16 φοπογαίοη8 δηὰ ἰδ} 1168 οὗἩἁ διάδῇῃ δἴνοσ 
1Π6 οχὶϊο ἃ. τορογῖθα, ψ 116 νου. 21--28 [ΌΤΤᾺ ΔῈ 
ΔΡΡΟΠΑΪΧ τοίοιτιης ἴο ἴη6 γογοά οἵ Κίηρβ, ὑυϊ 
ΘΛ μεδβον ῤεγαβος 18 ἡ νὰ ΠΑΡῸ Υ Ἰνε- 
Β 8 Πὶ » ὈΘΙοηρΊης ἴο ἴ.6 ρΤΟΥ͂ ζογοῦλπ)ο, 
αν" ἐπνε τραν παῤ λοι Τοάτ, ἴπθ τρϑῃ οὗ 
ΟὐΖαθα, οἷο. (σορ. Ἦ 6] αιιβθη, ν. 28, ". 1).-- 
γε. 28. 7Τ΄εδε ατὰ ἰδ »οίίεγϑ απ ἐδλε ἀτροοίζογα ἱπ 
Νείαῖπι απά Οεἀεταλ. ΓΊΘΣ, “ ὑ686,᾿᾿ ΔΡΡΘΔΓ ἴο 

τοί ἴο ἴπ6 Ὑ1016 ἀοδβοθηδη 8 οὗ Κ'Β δῇ (στὰ 
{116 μαίατα] ὀχοθρίίοῃ οὗ ἴΠ|080 “ Ὀγββὺδ ψΌΓ ΚΘ," 
γΟΓ, 21, [δῇ σου ]ὰ ποῖ ν6}] ὕ6 δ᾽ 6 βϑῖηὴθ Εἰ 6 
Ῥοίζοσβ), δῃὰ ποῖ ΤΏΘΓΘΙΥ ἴΠ086 παιηθα ἴῃ γεσ. 22 
(48 Βογι.); ἴον ὑπιὶβ γθσβθ 88 ἰΐ8 οἱοδίηρ, Ὡοίλοθ 
ἴῃ ΡῈ ὈΣΤΊΣΉΓ). [Ὁ '8 ποῖ Κπονα ν᾽. 12,0. 

. ΝΣ 
Νοίαϊπι (Ὁ 92), ““Ρἰδιίηρβ᾽) γδ8; Ῥοῦβδγβ 1ΐ 

ΤΩΘΔῺΒ ΤΟΥ͂Δ] ΡΆΓΔΘΩΒ ΠΘΑΡ 6.886 Π), ΟΥ ΘΓ 
1Πο80 Ρἰδαβδυτα σαγάθηβ οἵ ϑοϊοϊηοη ἴῃ ἴδ6 δα 
ὕτιαθβ αἱ Βϑιβ θη (866 ου ϑοηᾷ ὶ. 1, τοΐ, 
ΧΙ, Ρ. 29 οἵ ΜΒιδεῖνο.)}; οομΡ. δἷἰδο 2 Ζίδ 9 



δ8 

ξατάθηβ, 2 ΟἸγοη. χχυϊ. 10. ἀθάεγαι (73, 

“ἐἴρῃο 6") 8 γμόγβδρ8 ἴπ6 ἴονγῃ τιθηϊοηθά ΦοΟΒἘ. 
χυ. 8ὺ ἰπ ἴδο Ἰονίδηὰ οἵ Φυάδὰρθ ([Π6 Ῥγοϑεῆΐ 
ΥΠΠ]ασο ἀοάοτα, δϑουξ δὴ ΠΟῸΓ βου - Μοὶ οἵ 
Ταῦπο ; 866 Καὶ! οἡ 1 Οἤτοη. χὶϊ. 4).--- μὰ ἐλ 
ἀΐησ, ἐπ λὶδ δογυΐοε, ἰλον αἰιοεῖέ λεγο. Το πδδὶ 
Κη ἐπ18 Δ] υἀθ8 18 ἀποογίδίῃ ; ΡΓΟΌΘΟΙΥ͂ ΠΟ δίῃ ρ]θ 
Κίηρ (48 ὕ]ΖΖίδιι, οὐ Πανὶ, οὐ ϑο]οῃλοη) 18 τηδϑηῖΐ: 
Ὀαΐ [Π9 ῬΏΓΑΒ6 ΔΡΡ 68 ἴο {πὸ Κίησε οἵ ἴπθ μου86 
οἵ Ῥανὶὰ ἴῃ βθοηθσαὶ, 0, ἔσοπι ἴ86 Ὀορίηπίην, 
ἱηδοτιοα οχιθηβῖγο ὑσχίναῖϊθ ἀοπδὶηδ, Ώογο ποῖ 
ΤΛΟΧΟΙΥ͂ ολτ1}6 - Ὀτεθάϊηρ, ΕἸΠἸασε, δηθὰ σαγάθηϊηρ 
6 ΓΘ Ρυσϑυθὰ, Ὀαΐ 4180 πη ἀϊογαϊβ, 89 ἐμ6 ροϊϊογν 
6 γ Ἰηοηἰϊϊοηθά, {Π6 οοὐζοη- οδνηρ, νὰ. 21, δὰ 
ῬΘΙΠΔΡΒ ΘΔΓΡΘΗΪΤΥ, νοτ. 14.: 

10 δα8 Ὀδεη Δἰγοϑαῦ τοιρασκθα ὑπαὶ Βογίποδι 8 
αϑϑυτηρίίοη, ἰδαΐ νεῖβ. 1-20 οὗ ΟὟΓ σμαρίεγ 
“ἐΡΓεβθηῦεα 8 ἀδβογί ρίϊοη οἵ ἴπ8 ρεπεγαίϊοῃϑ δπὰ 
[Ατα1}168 οὗ {86 ὑτῖθε οἵὗὐἠἨ διάδῃ ψὨ]Οἢ πο γὰ ̓ ἰνίην 
ΒΟΟΠ αἴϊεγ ἴη6 οχὶϊο ((ὴ6 ἐπθ οὗ ΖεγιῦΡΑὈΕΙ, 
ΕΖτα, δαπὰ Νεμοι 8), Ὀυΐ γογβ. 21]1- 28 [οστηϑὰ 
ΔῺ ΒρΡραπΩΪχ τϑἰαϊϊπρ ὅθ ΘαγΊ ΕΓ πιο, τα8 ποῖ 
Ὅ011 ΤἸουπάοά, δὰ δι ἢ0 βυ ποϊοηϊ δαρρογὶ 1 
1π6 αβϑογίίοη, ““δηὰ ἴπεβϑθ ἃ δποίθης (πίη ρπ.᾽ 
ΟοπΡ. δα [1] τοδυΐζδιίο ψ ῃΐολ Καὶ] Νὰ 66 {ἴ., 
ποΐο 2) 88 σίνοῃ ἴο [18 Ὠγροίλεβῖὶβ. ΝοΙΓΏΟΓ 18 

Ὁ ἹΜογδουοσ, ἐδ δηρίηδον οἵ {ἢ 6 “" Ῥδ᾽ δβέίπϑ Ἐσρὶοταιϊίοη 
Ἑυπά," Οεριδίη Ἤ αυτοπ, Π85 ΤΟΟΘΠΠΥ αἰδοογογοὰ γοπημπϑ 
οὔ ἴπ8 ῬΟΙΘΓΥ οἵ πο κ6 γογαὶ ἔμοΐογθδ ἰπ Φογυβδιο. 83.606 
Οὺν ον ἐπ βαίεείίπε, Ἰζοοάοη 1878, Ρ. 149, 

Ι. ΟΒΕΟΝΙΟΙΕΒ. 

Ὅηθ6 Ἄσοποοπιλὶίδηῦ δϑδιτωρίζοῃ ἤθηαῦϊο, ἴπαὶ ὑπ 679 
ΔΓ ΘΧΘΟΙΥ ὕνεϊν α [δ πὶ }168 οὗ ἴπ6 Ὠου86 οἵ Φυάμῃ 
ἴῃ γϑσβ. 1-29, δηὰ οἵ υάδῃ, ἴοο, αἰΐοῦ ἐπ6 δχὶϊο, 
ἴῃ ἴΠ6 ἀδγβ οὗ Ζοιι ὈΌΔὈΕαΪ ; [ὉΓ ἢΠ:6 [41 }} 168. Τ6}}- 
εἰ ρς ΔΙῸ Ὡοΐ διτδηροα δοσογίπηρ ἴο [Π0 5008 
Δ 
τορεῖθο Ὁ Ἰοοβοῖυ, δὰ νἱϊπουϊ ΔΩΥ ππᾶτῖς οἵ οοη- 
ποοϊΐοῃ. [πϑίοϑιὶ οὗ τχεῖνο, αἷθ0, ἃ. δι 8}} 6 ΠΌΣΗ - 
ὈΔ6ΓΡ οὗ ἔδπιῖ] 168 ΤΑΥ͂ 6 Ὀτουρηΐ οὖ ὈΥ͂ ΔΙ. Γ 
τηοίθ οὗ Τοο ΚΟ ; 88, [Ὁ Ἔχ ΤΏ0]6, Ενα]ά, 1. ἃ 
[Δ ἸΏΟΓΘ ΔΙΣΓΓΑΓΥ ΨΑΥ ἰηαδοὰ ἰδ Βεογίδεεα, 
μα ἑουσηὰ ἔμνεῖνθ ἴδια 68 ἰπ Τ6 Ὑ80186 οὗἨ ΟἿΓ 
βδοίίοῃ, ἱποϊιάϊης 516 14Δ} δῃηῃὰ 18 ἀδδοθη ἀδηῖβ 
ἰὴ γϑγ8. 21--28 (Οὐδοῖ. ἱ. Ρ. 471). ΒΟ) δρρϑαγ 
ἰο ὍΘ ΠΙΘΓΟΙΥ δος θη .8]---ἰἣθ ὨυΤΩ ΟΣ πεῖνα οἵ 
{6 ἔδυ θ8 παιηθὰ, δοοογάϊηρ ἴο Βεγ οδ Β 
το Κοηΐη, δηὰ {116 οἰγουηιδίδῃμοθ [Πδὺ ΣΔΩΥ οὗ 
ἴῃη6 ῬΘΙΒΟΩΒ Ἀπὰ Ἀ]8068 ἴῃ ΟἿΓ Βοοίοῃ ΤΟΟῸΣ 1 
ἘΖτὰ διὰ Νειοιηϊδῃῆ. 70 [89 Ἰδίζοσ οἰσουτηβίδησο, 
ϑΕΓΟΠΕῚΥ γρεὰ ὕὉγ Βεγίβεδυ, Καοὶϊ μδ8 7081} 
σΡΡοϑε [86 0 1688 ὉΠΑαΘΩἑΔΌ]6 ἴδοῖ, (Ἰαΐ τηοβῖ 
οἵ τὴὁ9 ὐγρῳ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΟΟςΓΣ ἴῃ 9οβῆυδ, δῃὰ ὙΟΎῪ 
ΤΩΔΩΥ͂ οἵ {6 ῬΘΙΒΟΠΒ ἱῃ ϑδση 8} δηὰ Κίηρβ, δῃὰ 
τῃαῦ, ψἹὉἢ τοβρθοῦ ἴο [ἢ6 σοορταρ}}ῖοα] σοἰ ποιά οποὺβ 
ΜΠ ἢ ΕΖγὰ δὰ ΝΘ Δ}, τἴς δηντοξιοαὶ οοπίοηϊν 
οὗ ἔποβθο Ὀόοοόκβϑ, {πὶ 6γῸ αἰπιοοΐ δ χουν ὶ 
δηδοίδά οἡ ἴΠ6 501] οἵ πάλῃ, δῃηὰ διηοηρ [αγϑϑὶ τος 
οὗ δεν δὴ εχίγαοϊίοη, βῃουἹὰ ἴῃ ρὑτεαῖ μαγὺ θῸ 
ἐδίκθῃ Ἰηΐο δοοουηῦ ᾿ῃ Ἔχ] πδίϊοι οἵ [͵]8. ΟΟΙΩΡ. 
8180 Ὑπαὶ 88 Ὀδεὲπ ὑτροὰ ἀῦογο ἰὰ ἴδ6 χε] πιὶ- 
ὩΔΙῪ ΒοΙηδΓκ, ᾿. ὅδ. 

ο. ΤῊΕ ΕΑΜΠΙΕΒ ΟΕ ΒΙΜΕΟΝ, ΑΝῸ ΤῊΣ ΤΠΑΝΘΟΟΒΡΑΝΙΟ ΤΕΙΒΕΘ ΟΕ ΒΕΟΒΕΝ, ΟΡ, ΑΝῸ ΒΑ1- 

ΜΑΝΑΒΒΕΗ (ΤΙΙ1, ΤΗΕ ΘΕΡΟΞΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΚΑΥΤΈΒ ΒΥ ΤΗΣ Α5ΞΥΒΙΑΝΒ).--- ΟἽ. 1Υ΄. 24-Υ 26. 

1. Τὴε Ἐαπιὶϊ 8 977 δίπιδοη : οὮ. ἷν. 24--.48, 

ΟΗ. ἵν. 24. Το βοῃβ οἵ πιθοῦ στο Νοιχμοὶ, δπα Φαδχηΐη, Φ4τ|ῦ, Ζογδῆ, ϑδδα. 
25, 26 ΒΑ] πὶ ἢ18 βοη, ΜΊΡβαση ἢ͵8 βοῃ, Μιβῃπηᾶ ἢ18 βδοῃ. Αῃηά {ῃθ 8ο0η8 οὗ ΜΙΒῃπηδ : 

27 Ἡδιημιθὶ ἢ18 βοΏ, ΖδοοὺΣ δἷ8 80,  α]τηὶ ἢ18 δὴ. Αμῃηῃάὰ ῃ!πὶ δα βἰχίθθῃ 8008 
δηΠ δὶχ ἀρ ΟΓΒ; Ὀπὺ Ὦ]8 Ὀτούτοη δὰ Ποῦ ΤΩΔΏΥ ΒΟΠΒ : δῃᾷ 4]] ὑΠ| 6}. (ὩΠΔ1]}Υ 
ἀϊά ποῦ τυ] ΡΥ, {πὸ ὑΠπ6 8οη5 οὗ δ 4Δ]". 

28, 29 Αμᾷᾶ ὑπο ὺ ἀπο]ὺ δὖ Βθου- δ 8, δὰ Μοϊδαδῃ, δπὰ ἨδΖδι-βῆυδὶ. Απάὰ δἱ 

Πάθοῃ8 οὗ  υἀαῇ ἴῃ νογ, 1, Ὀὰϊ δ΄ ϑίγα 

84, 3 

80 ΒΙΠΔῃ, διὰ αὖ ἔζοιη, δῃὰ αὖ Τοϊδα. Απὰά δ Βοίμεοὶ,, ἀπὰ δὖ Ηοστηϑῇ, δπά δῦ 
81 ΖΙΚΙασ. Απὰ δ Βου ῃ-τδγοδροίῃ, δῃὰ δὖ ΗἩδζαγ- ϑυβῖτη, δα αὖ Βϑυῃ- τ], δηὰ 
52 δὖ Θ'ἤδδγηῖπι : [680 ὝΘΙΘ ὑΠ61 ὑόν 8 ὉΠῚ}] (86 Γοῖρῃ οὗ αν αὰ. Απά {θῖν 
38 γι] ]αροβ, Εἴδτη, δηὰ ΑἸ, Εϊττλοη, δηὰ Τοοῆθῃ, δηὰ Αβῆδῃ, ἔνθ ἴοσηβ. ἀπὰ 

811 ὑμοῖν σὩ]αροθ ὑμδὺ ΓΘ τοῦ ὕῃθ86 ὑονὴβ υπΐο Βδα]. ΤὨϊ8 ψὰ8 {Π|6]Ὁ 
δΒαθιαὐίοη, δὰ ὑΠ6Υ δα {πεῖν οὐ βΘΏΘΔΙΟΡΥ. 

Απηὰ ΜοβθοῦαΡ, δηὰ δαδιηΐθοῦ, δπὰ Φοβιδῃ [ἢ6 βοη οὗ Ατιασζίδῃ. ἀπά 206], 
86 δῃὰ 46 (6 βοη οὗ “οβὶ Ὀ᾽δῃ, Ὁ86 δοη οἵ ϑοσδαίδῃ, [6 βοὴ οὗ 4.816. αἀμὰ 

ἘΠΙοοηδὶ, δα Φδακοῦδῃ, δηὰ “6 βῃομδίδῃ, δηὰ Αβαϊδῃ, δηά Αἀϊοὶ, δῃὰ “651 16], 
57 δὰ Βοῃδίδῃ. ἀπά Ζ)Ζα ἴ}8 βοὴ οὗ ΘΒ ριὶ, ὑπ βοη οὗ ΑἸ]]οη, [86 δοῃ οἵ θα δίδῃ, 
38 [9 βοῃ οὗἉ ϑ'ἢ:ΤΩΤΊ, ὕΠ6 βοη οὗ β3'!ῃδιηδλιδ).. Τῆθδβα δγὰ ὑῃ 60 [δῦ δηΐογοα ὈΥ ὨΔΠῚΘ 
39 ῬΣΙΏΘ6Β ἸῺ ὑΠ6 1 ἴΆτΩ11168 ; πα {μοὶ [δύ μου-ἤουδθ8 βρτοδα στϑαῖγ. Απὰ ΠΟΥ͂ 

πϑηῦ ἰο ὑῃ6 Θηΐγαποο οὗ θάου,: ἴο 1ῃ6 οαβὶ οὗ [9 να]]δγ, ἴο βϑοὶς ρδβύῃγο 
40 ἴογ ὑΠ61γ βοοῖθβ. Απὰ {μεν ἔουμα δῦ δῃηὰ ροοὰ ραβίυγθ, πα ὑπὸ ἰδῃὰ νγἃ8 

Ὑ1Δ6 Οἡ 8}} βἰά6δβ, δῃὰ αυϊεῖ, πὰ ροδοοϑίῃ! ; [ὉΓ 86 Ὺ ψοσο οὗ Ηδῃὶ ὙΠῸ ἡπτοὶῦ 
41 ὑπογθ Ὀϑίοσθ. Απὰα ἴμεβο Ὑχ θη ΟΥ̓ ΠΔΙΩΘ ΟΑΙΩΘ [ἢ πο ἀαγβ οἵ Ηοζεκὶδὴ 

κιηρ οὗ δυσδῇ, δῃὰ ϑιηούθ ὑῃϑὶῦ ἰθηΐβ, δηὰ η9 Μοιηιῖοθ᾽ ἰπαῦ ννότὸ ἔουπά 
[Δ6Γ6, δὰ ἀδβίγογοα ἔμοιι ὑπο [}}18 ἄγ, δπὰ ἀνγοὶῦ ἴῃ ὑπο }γ βίοδα ; ἴὉΓ ὑποτθ 

42 σ͵δ8 ραδίυγο 6 γθ ἴοσ ὑμποὶσς ἔοςκβ. Αηά οὗἉ ποτ, οὗ [86 Βοῃ8 οὗ δἰτηθοῃ, ἂνθ 
δυῃ τωθῃ Μοῦ ἴο χηουηΐ οἷ σ ; δὰ Ῥοϊδίδῃ, δπὰ Νϑασίδὴ, δὰ Πρ μδιδ, 



ΟἩΑΔΡ, ΙἸΥ͂. 24-58. δ9 

43 πὰ [022Ζ|6], ὑΠ6 βοῃβ οὗ 18), ψγοῦθ δὖ ὉΠ6} ἤοδά. Αμάὰ {ποῦ βιηοῖθ ὄϊιθ 
Ττουηηδηΐ ὑΠδὺ ὨΔα Θβοαροα οἵ ΑἸηλ]6 }κ, δηῃα ἀνγθὶῦ {Π6γ0 ἀηΐο {218 750. 

Δ Τ5μο δορὲ εἶνοδ ἤϑῖο Γεράρ, ἩθεΠΟΘ Ὑ ταὶ σἣξ ΡΟΣ ὉΪΥ ὍΘ 8. ΘΓΙῸΣ οἵ ἐγαηδοτὶ ρεΐοη [07 Ὑ3. 

8 40 (5) 80 Ζεγί, ὙὨότοδϑ δ Ζείλίδ χῖνοο Ὁ ΝῬΌΠ, διὰ [9 βερῖ, δοοουη ῖγ Μιναΐους. 

ἘΧΕΟΘΈΤΊΟΑΙ, 

ῬΗΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ΒΕΜΑΚΚ. -- ΤὨ δ δοοουηΐ οἵ [86 
υἱθε οὗ ϑδιιηθοη ἱποϊπεβ ἴῃ ἰδ α βθῃ68) 'ς8], ἃ 
ΚΟΟΘΤΑΡὮΪ64], δΔηά ἃ Ὠϊβίογί 4] ϑβεοοη. Τδ6 ἢτβὶ 
{γεγβ. 934-27) ρίνοβ ἴῃ6 γα 80η8 οἵ ϑ᾽τηθοῃ, δηά 
ἴδιος [06 Ροβίεγ Υ οὗ 168 αδῖ, ὅδ, του μὴ ἃ 
86Γ1ὲ8 οὗ ρεποσαίοῃϑ ; ἴδ βεοοῃηὰ (νεῦβ. 28-- 88) 
σεσοι 8 ΠΟ αὐ 6} ῃ 9 - Ῥ]δοθβ {1}} 1.6 τἰπιθ οὗ 
)αυϊὰ ; ἰ8ὸ ἰϊτὰ (γογβ. 84-48) οοηίαὶ 9 ὕπνο 
ταϊσταῖ 0 }8 ΟΥ ΘΟ 4 6518 οὗ Αἰπιοοη δ [Δ 1}1}168, ΟΠ}6 
ἴα ἴη6 [Ἷπ|6 οὗ ΗθΖΕἰκΙΔ ἢ ἰπῖο ἃ ΓΟ ΚΊΟη ῬΓΕΡΙΟΙΒΙΥ͂ 
ἸΠΠδολοὰ ὈΥ̓ Ηαπικἰΐοβ, δηοῖμοσ ἸΠουΐϊ ἃ ἀδῖο ἴο 
ΔΙουηΣ δεῖν, ἰηἴο 8 ἀϊδιτίοῦ μγου]Ἱ ΟΌΒΙΥ ΑἸη δ] 6 κι ἴ6, 
ΤΊιεϑε δοοουηῖβ ρασίαϊο οὗ [6 βΒ81Πὴ6 ἔγιρτηθηατῦ 
σἤδγβδοῦοσ 88 {Π6 ϑθο 1 0}}8 Γοίοιτίηρ᾽ ἴο [ἢ [0] οἱ 
ἰγῖθε5. Οὐμρ. πιογθοτοσ, Κα. Η. γαῖ, εν δίατηηι 

γι διξοη ἰο ἰδλε Πιδίοτν ο7 ]δταεί, Ἀἐμρίρόν α εοπέτγὶ τ ᾿ 
οἴσϑοῃ 1866, δπὰ, τὶτὰ γοδροοῖ ἴο [ἢ6 ἢν, 

πε στοδῖ σοὶ οὗ [89 Ἐρριδίμαθῃ Ε. Η. Ῥείαινν 
διὰ Τ. Ὦγακο, 7λε Ὠεδονὶ ο ἰδε ὕχοάμδ, εἴς,, 
Οκδπ τ ἄσζο 1871, ομο οὗ {Π| τηοβὲ γα] υδ Ὁ] ρα] ς8- 
[ 7..}.0}} ΌΕ τος Ῥ]οβίηθ ἘἜΡΟΤΙ ΟΠ ἘᾺΝ ἈΝ 211} 
ΒΡΘΟΙΔΙΠῪ να] Δ ΌΪ6 ΘΟ ΤΙ θυ Γ10ὴ8 ἴο [ἢ6 ψεορταρὴ 
οὗ 16 δου οὗἩ Ῥαϊοβδίπο, ὙΠ (16 τλδαλοαν 
οὗ [:|656 ἱπαυΐγοτβ, ἐμαὶ [ἢ6 δου τη ὈοΓάον οὗ Ῥα]θδ- 
ἀἷηο, ἢ ἰου]αγ οἵ (Π6 ἐτῖδο οἵ Β΄τηθοη, ταδί ὉΘ6 
Ἔχίθμαθὰ τυ οἢ ἔαγίμοσ ΤΉ Δ 8 Ὁ8114}}} βυρροθοὰ, 

ααεδὴ ὑπὰ 6τ0:5 αἷ8δο (οπ 80} ἮΝ οἰζϑϊοίη, ζ᾽εδεν 
αἰάείξπα' 8 διϊάσγεηζε (Ἐχοατβαϑ 111. ἱπ 6 1 1280} 5 

Οὐπιπιθηέ οἡ Ὅεη., 41 εἀϊι.). 
1. 7 λο  ῖθε δοη8 ο ϑίπιεοη, απὰ ἰδὲ  εϑοεπααηΐδ 

οἵ ϑλαιιῖ: νετβ. 25-- 27.--- Ν᾽ πιο, απ υαπιΐη, υ ανὶδ, 
Ζεναλ, ϑλαιζ. Το 118ὲ ἰῃ Ντῃ. χχνὶ. 12--] 4 4190 
ὨΆΤΩ 68 ἣνθ 8018 οὗ ϑ΄τηροη, δπὰ αυϊΐα [116 Βατὴθ 88 
Βογο, Ἔχοορὶ ζαγὶ, σγῆο 18 ἴμογο ψαϊκίη (}3»), οἵ 

ἈΊΟὮ Ὁ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο 0 8 οοτττιρίίοη. Οπ ἰδ6 
ἙΟΒΊΓΒΤΥ, ἰῃ [Π6 ΟἹά6Γ ῬΆΓΆ116186, ἀδη. χὶνί. 10, 
Ἔχ. νἱ. 15, βἷὶχ 80η8 οἵ Κ3': ΘΟ 8.6 οπιιπιογαιθα, 
διηοησ ἩὮοΩ δὴ ΟΠἸδα βίδηβ ἴῃ ὕΠ6 ἐῃϊγὰ μ]Δο6, 
ὙΠΟ 15 ΔΗΛ ΩΣ ΠΟ6ΓΘ δηθὰ ἴῃ ΝΌΙΩ Ὀ6ΓΒ, ῬΟΥΠΔΡ8 
ὈροδΏδα ἢ8 ῬοΟΒίΟΣ Υ δὰ ἀϊοὰ οι 80 ΒοΟῃ 88 ἴο 
ἴοττα πὸ αἰδιϊμοϊ ἔἈΤΪΥ ; αῃὰ ἰπ {Ππ6 ἤτεῦ Ὁ]8Δ66 ἃ 
δοιηθοὶ, το οοττοβροηὰδ ἴοὸ [86 Νοσηποὶ οὗὨ οὐῦ 
βάδεαβο, δηὰ ἴῃ ἴπ8 1μ8} 6 Ζοϊιαγ, ἰηβιοδὰ οἵ 16 
τ ΠΟΤῈ Ὀείογα {πὸ 1δδῦ. [{ ἰβ ρ]δίῃ ὑπαῦ τ 

αν ἤδγὸ Ἅαπναϊθηξ πδιηθβ, 88 Ἵν, σαπάον, ἰβ 

ποῦ ΥΟΙῪ Τοϊηοίθ τομῇ [7}, ΟΥ̓έιι8 δο[18 (ΠΟΙΏΡ. 

[4]. 111, 20; Ιαἱϊ 1, 18), δηὰ αἷβδο μη) (σῖτ 
ποτὰ ΗΙζὶρ οἢ Ῥτον. χχχ. 81], ῬΕΓΠΑΡ8. ἴοο 
ἘΟΙΪΥ, ἰάοπε1 865 [86 οοπ͵θοΐατα] Κίπρ 1οπηποὶ οἱ 

}Μδδπα) ἈΡΡΘΑΣΒ ΟὨΪΥ ἃ Ὀγ-ἴοστῃ οἵ ὈΝ, ἀΔΥ οἵ 
8 

ἀοά. Ιΐζ ἰ8 υποογίαϊ ὙΠοΙΠΟΓ τὸ ἀγῸ ἴο σομαγὰ 
186 ἴοττηδ χίνθη ἴῃ Οὀημεβὶβ δηὰ Εχοάυβ δὲ ὁη09 85 
οτὶσὶ Ὁ 15 δὲ Ἰοαδὶ μ]αίῃ, ἴγοτα [119 ἀρτεεσηθηΐ 
οὗ Νυγη. χχυΐ. 12-14 ψἹΓΠ ΟἿΓ 1 τὴ 
ΟΒτγοηϊδὶ μ48 ποῖ δἀορίθα δὴ δὐ 1 ΓΑΓΥ ἴοστη οἵ 186 
ΠΆΙΩΘ6Β, 85 ΟΥΑΙ ὈΘΓΩ͂ 85ΘΌΤΩΘΒ. ---Ἴ οὐ, 26. ϑλαΐίωπι 
ἀΐδ δοπ, εἴς. Οἷ]γ οἵ ϑμιδυΐ, 1:8 145ὲ (ρογῇδρβ {116 
γο ) οὗ {9 508 οἵ β΄ πιϑοῃ, τ Ο86 ΤηΟἾΠΟΥ ἷ8 
6811δἡ ὦ (δβπαδηΐΐοθα ἱῃπ ἐῃὴ9 Ῥβγαὶ]8ὶ δοοουπΐβ οἵ 
Οδμοδῖθο δὰ Εχοίυμ, ἃσο Τασῖ μος ἀοδβοθηάδηϊδ σο- 

Ῥδοα ἷῃ δἷχ βυσοθοαϊῃρ σοποσγαίίοηβ, 841} π|, 
ἰΌδβηι, δ1ἰ8ῆτη4, Ηδπιαθὶ, Ζαοσυγ, δὰ βΒὨϊτηΐ. 

ΒΥ ἴῃ ψογὰβ, “" δῃιὶ [ἢ6 80}8 οὗὨ δ βῃ τη," δ᾽ {119 
θερὶπηΐης οὗ νοῦ. 27, [680 βὶχ ροῃογδίϊο 8 819 
αἰντάθὰ ἰηΐο ἔνο στουρθ, οὗ νυ ἰσῆ, μόνον σ, (ἢ6 
ΒΕοςΟΠΩ͂, ΟὨ]Υ͂ ᾿ἴποα), τ που Δἢν 60]] ἴδ ΓᾺ] ἀθβοθῃ- 
ἀδῃΐβ ; ΘΟΙΏΡ. [86 Ρ]0Γ. ")2}} ἴῃ 1 ο4868, 88 ἱ. 41, 

ἷ,, 81, 111, 16, 22, οἷο.--- ον. 27. 45α ϑλὶπιὸ λαὰ 
δ αίδοη, Φ0η8 απὰ δὶ; ἀαυρλίεγα. ΤῊΪΐδ αἰ ΠΕΡ οὗ 8 
ΨΘΙΎ ἰασμθ δῃὰ Πουτγ 5. πηρ ἴΔΙΔΙ]Υ 18 Ὀτου ες Ἰηΐο 
τοι ΐηθηδα, ὸ ΕἸϊοοηδὶ, 11}. 24 : ςο. 88 
ἐϑοοπάδηΐϊβ οὗ “6οοῦ, 496886, Ὠαεανίά, Φε:, διὰ 

Ρ8. οχχυϊὶ. 8, Ἔχχυν!. 8.---8ιμ λΐδ ὑγείλγεη, (16 
Γοιηδἰηρ β᾽πιθοηἑθ8, ποῦ ΤΠ ΓΕΙΥ ΒΗ Ϊ π᾿ 8 ἐηπηθ- 
αἰαῖθ Ὀτοΐπογβ) λα ποὲ πιαὴν δοηϑ. Ταΐβ ἷα [89 
τϑαβοὴ ἴπαὶ ὑπεῖγ 0] “ΓΔ Π}}}} αἱὰ ποὺ τι} ΡΥ 
Κὸ τπδϊ οὗ Φυά8}." ὙἼῈ [18 ἀρτεο8 [6 601ὶ- 
ῬΔΓΑΟΥΕΙΥ 518}} πα Γ οὗ [86 Θ᾽τηθοη ἴθ8 ἰπ ἴη0 
ΘΟὨ808 πηάεν Μοδεβ (Νύη,. ἱ.-ἰν.}, δηὰ ἴῃ 6 ̓ΔΥ͂ 
ἱπ ψϊο [018 51:}4}16Γ ὑτ]ῦθ ψδ8 ἱποϊιιάδα ἴῃ [ἢ 9 
ΒΙΤΟΠΘΕΓ ὑτίῦο οὗ δ υἀΔ} ἴῃ [86 ἀϊνίδίοῃ οὗ ἴπ6 Ἰδηὰ, 

ον Τα ταὶ Τιυοεϊϊιρ- Ῥίαοεδ οΥ ἰλε 8' 2. Τλε ογὶσὲ ἑπῦ- οΥ ἐλε δ'πιδο"» 
ἐέε8 ἐῃ ἰλε ϑοιέλεγη Ῥαγί ψλε ᾿απα οἵ ὕὐυάαλ : 
γ 8. 28-38 ; σΟΙΏΡ. Φοβῆ. χῖχ, 2-8.--- Δ [ἢ 9 
ΠΔΠ68 οὗ ἰπ6 Ἀἰπηθοηίία ἀπε} ἰπρ- ΡΊδο68 τερογίοα 
ἴῃ {μΐ8 οὰ 16}, [ο80 ἤθτθ πδηγθα ἀρτθθ 1 [Π6 
πδίη, δηὰ 1ῃ Ῥαγίζοι δῦ Ἡ1Ὴ τοβρθοῖῦ ἴο [ἢ οἰ γι 
ταϊίοι ἰηΐο ὕνψο ζτοῦρδ, ὁπ6 οὗ ἰδιγίθοη, {Π6 οὔποῦ 
οἵ ἔνο ἤονηβ. ΟἾΙῪ ὑδῸ βεοοηα βρτοὰρ ΟΟῃ 8,88 
ἴποτο οὗ ΟὨΪῪ ἔυῸΣ ἰονσῃδ (866 ΟἹ ΑΓ, 82), δῃὰ ἰν 
1:6 ἤτεῦ στοῦρ, ποῦ βίδα [Π6 ϑἰδίοπιδηξ 
[αὖ τϊτίθοη ΟΜ Β δὲ τοροσγίθά, υϑσ. 6, [οὉΓ- 
ἴδθ 616 δοίι! } Υ πδιηθὰ : Ὀοΐνψοοη Βρασθθ δα 
δηὰ Μοϊδάδῃ 8 μενα 8 ἱπβοσίϑι, ἃ πάϊς (")}50)) 

ΒΊΟΝ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο ὉΘ 8 Τοροϊἄοῃ οἵ ἐπα βοοοηὰ 
ουμῃρομοηῦ οὗ Κη ἽΝ3, Οσοδβιομ δα ὈΥ̓͂ ΠΟΘ] ρόΠ06 

ἴῃ ΟΡ, Ὀαϊ ῬοΟΒΒΙΟΪΥ 681]80 τῷ ὕω ὁ ἴοτῃ 

πατηθά, Ψοβῆ. χν. 26, Ὀείοτε Μοϊδάδῃ (οἵ {πὸ Ἰαϊ 
ορίηΐοη ἷ8, [Ὁ θχϑῖῃρ]θ, [οἱ], οη «081. χῖχ, 2 δπὰ 
ΟἿΣ Ραββθρ6). ΤΈ6Γ6 ΔΙῸ Β6ΥΘΙΆ] ἈΠ 6ΒΒΘΗ  ἰΔ] ἀἰ {6 Γ- 
6668 οὗ ἔοττα ΟΥ ΟΥΓΒΟΡΤΆΡὮΩΥ ὈΘΌ ΘΟ ΟἿΓ Ρᾶ888 09 

ἀπ Φοβῆ. χίχ., δἃ5. ἴῃ {86 Ἰαϊΐοσ ἥθλ ἴοι ππΟΆ, 

ψοῦ, 29, τάπρι ἴοσ Ἵρε, Π3 ἴῸΓ 53, 

ΠΛ ὝΣΠΙ ἴοτ ὈΘΝΟ ἼΣΠ, ΓΙΝ3Ρ ΠὴῈ (ἴιοῦθα οὗ 
1088) ἴογ Ν 23 Π3, 8δπὰ ᾿Πγ δ᾽ (Ὀ]δαβαηῦ Βαγ- 

ὈΟν, “. , τ 

ὈΟῸΓΪ) ἴοὺ νὼ (ὕπο ραΐο8). [Ὁ οδῃποῦ ὈΘ βοῇ 

ἡ ΒΙΟἢ οὗὁἨ [Π|686 ΤὈΤΤΩΒ 18. 1} ΣΊΟΓῈ ΟΥΡΊ Δ] : ΒΟΙῚΘ 
οὗ 1}: ἀονίατἑοιϑ ΤΩΔΥ τοδὶ ΟἹ ΣΏΘΓΘ ΘΓΓΟΙΒ οὗ {γὺλὴ- 
ΒΟ Ρ οΏ, 88 πιϊρὴ ζ 80 ΘΑ: ΔΡΡΘΙ ἴπ Ρ]δοο8 ὑδαΐ 
ΒΟΒΙΌΘΙΥ ΟΥΘΓ ΟΟΟῸΣ ἀϑαΐῃ. Μογθονοσ, [δ Ῥοοῖς οὗ 
Φοβιυδ᾽ (χν. 26--32) τοροαΐβ {110 τηοϑὲ οὗ ἴδμθπὶ 88 
Ὀδ]οησίης ἴο ἴ6 ἴον οὗ ἴπ6 βου οὗ πἀδ}, δηὰ 
ΟΟΣΔΙΏΪΥ ἰ ἢ δοιὴθ ναυίδίοηβ οὗ ἔοἍστα ([Ὸ Ὁ δχ- 

Ὅτ ρ8, ΠΟ, ἴον ΒΙΠΗΔΙ,, 6.03 ἴον Βοίμ], ὈΥΙΡῸ 
ἴοτ ΒΗ δαζαΐμη, Μαδιδηηδὴ ἴον Βοῖ-τητοδ οί, 
ΒΑΏΒΔΏΠΔΗ [ὉΓ Ηδ28Ὁ - ϑ885:). Μίοϑθί οὗ [696 
Ῥίδοεβδ 810 81}}} ππαϊδοονογοὰ ; ΒΘΟΓ- ΘΦΌΔ βυσνυίνοα 
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ἰη Βίγ-65- ὅς δα ; Δίο δ ργοθὈΪΥ ἱπ 186 τυΐῃβ8 
Τὸ] ΜΠ}, βουτῃ οἵ Ηεὔὕτοῃ, οὐ ἴπ τοαά ἴο ΑἰΪα -} 
Ἠογπιδὶ, {πὸ οἷ 8 Γ ἠᾶπιδ οὗ ψ ες 8 δ ΡΠ δ(ἢ, 
ἧη [η6 τιυΐη ϑεραΐα, ἴννο διὰ ἃ Βα] Πουτβ βουςῃ οἱ 
ΚὨδ]αβα ; ΖΙΚίαρ πῃ Καβ]), οδβὶ οἵ 118. ϑοραΐα ; 
δηα διηιδεγαίη) ἰὴ 7 6}} Θ οτα], θοῦ Βοογ βθ θα 
δηα (ΔΖΔΑ.--- 7 λέδε τσεγε ἐλιεὶνγ ἐοισηδ ὠρὶὶ (λε γεΐίση 
οΓ Ῥαυοίμ, απᾶ ἐμεὶν υἱίασεα. ΝΥ ῚΓΝ αἰπιοϑῖ 8}} 
τοροπῦ ἐχροϑίϊοτε, ὩΣ ΥΓῚ 18. ΟΟΥΓΑΙΙΥ ἰο Ὀ6 δἵ- 

ἰδλοποὰ ὕἤο νεσ. 81, ἴοτ 1η6 Ῥδ8σβ}]6], Φοβῇ. χῖχ. 6, 
ΒΡ6Δ 5 οὗ ““ ΤΟ 8 διὰ {Πποὶγ νὴ ]αρμθα, ἡ δηὰ 4]]} 
ἴηδῦ ἃγΓ δηθὰ ἰπ ψϑῦ. 82 δ.Υ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ παιηθὰ 
“ἴον, Μογδονογ, ἴΠ6 βϑραγδίίοῃ οἵ ὉΠ ΥΓῚ 
ἴτοπι {Π 6 ἐυτοροίπρ, οὐσαϑίομϑαὶ ὈΥ ἴδ ἀαἴθ “ὁ Ὁ η11} 
{16 τείρῃ οἵ θανίά," ἰθ δἰ γθδάῦ γϑῦγ οἱὰ ; ἴοσ 16 
ο]α ἐγαπβίδίοιθ ὅσγθθ νὴ {Π6 Μαβογοίὶς ἰοχὶ ἴῃ 
ἰγαηβίοιτίη ἴπ6 ψογὰ ὕο {Π|6 [Ὁ] ον νΟΓΒΘ. 
ΤΏ ΤΟδ80ὴ ΜΕΥ {Π6 ἀδ:6 ““ὑη1}} [86 τοὶρῃ οὗ 
Πᾶν " π͵δϑ ἰπδογίθα ἤόσο, δῃὰ ποῖ ἰῃ γοσ 38 
(ν Βόσο Ὁ νου ]ὰ δ 1688 δι ΓΡΓΙ ΒΡ), ΔΡΡθδγβ ἴο 6 
{π|8, [μαῦ {Π1|6 σα πμοβ οσουγγίης ἔγοπη {πὸ ἰἰπι6 οὗ 
θανιὰ ἴῃ ὑπὸ Βα ὶ αἰϊίοηβ οὗἩ 6 Θἰπιϑοηΐζοβ, σο- 
βίϑιῖηρ ἴῃ 1Ποῖν μαγίϊα] γοηοναὶ ὈΥ͂ 1}6 7678 (φοτῃΡ. 
ΥΟΥ. 84 [.}, ΔΡΡΙ θὰ ΟὨΪΥ ὕἤο ἰδὲ {μιϊγίθοη ὕονγ 8 
ΔΙΓΟΔγ Ὡδπιοα, Ἡ] ΘΟ ΓοδΒ ἴῃ 6 γα ἴονηβ, νυ ἱτἢ ἘΠοὲΣ 
ὙΠΠ]αρο8 ἴο ὍΘ παπηθιὶ ἴῃ [ἢ [Ὁ] ΠΩ γα ῖβο, σο- 
Ιηδ᾽ηθα 58.}}} δὴ πηά ἐπ βηοὰ ἴοῃ οὗ πα 
διπηθοηϊίθβ. 8.0. 7] ν, Καὶ], (ο] ονίης Ἀδβῃὶ δὰ 
Κιμπςοἢὶ, δὰ ἘΠΠῚΣ αρφαεαϊηεῖ Βογίμοδαυ, ν᾿ ]10 δβϑιιπη68 
838 πο οὐ᾽θοῖ οὗ 1Π6 Βι Ὀβοσ ρίζοῃ ΤΩΘΓΟΪΥ͂ ἀπ 4}10- 
βίοῃ ίο Ζὶ Ε (θοπ}Ρ, 1 ὅ6π). χχνίϊ. 6), οὐ βϑῦπδρβ 
ἴο οἶεῦβ οὗ ἰΐ8 ἰογοιηθηϊοηθα ἴοῦηβ, 88 δοϊοηρ- 
ἱῃρ ἴγοπι ἔῃι6 [ἴπη6 οὗ Πανίὰ το Ἰοηροῦ ἰο [86 ἐτὶ θ6 
οἵ ϑίπηθοη, ν᾿ ἸΟσθαδ διι ἢ ἃ 1: πὶ τδιϊοη οὗ 16 8686 
8 [οτοῖ κῃ ἴο ἴπ6 πογάβ; δῃκ, τηόγθονοῦ, ΖΙ Κ]αρ ν 89 
Βεν το ἔγοτῃ ϑ' πηθοη ΟΥ̓ [86 ῬὮ 568 Ὀοίοτο [ἢ 6 
Τείφη οὗ Ὠανίά (1 ϑδη). χχνἹ!. 6).--- ος. 82. αι, 
απά Αι, Κμηπιοπ, απᾶ Τοιλεπ, απὰ Αδῆδη, ἢνε 
ἑουηδ. Αἴτοῦ ἴμθ (πἰγίδοη ἴονηβ, [86 μδυ]] οὶ, 
δοβὶ)). χίχ, 7, γίνοβ ἃ βεοοπὰ ρτοῦρ, ποῖ ἃ ρβηΐδ- 
ον Ὀαΐ ΟὨΪΥ  ἰδίγαρο 8, τ 0} ἐμ οπιϊββίοη οὗ 
ΟΟΒΘΏ, 8πα ἴΠ6 σἤδηρο οὗ Εἴδιη (Ὁ }») ἰἴο Εΐδον 

(ΠΡ). 10 ἰδ μεγά ἴο δα τ μοτα {ἢ 6 οτ ρίπαὶ 18 ἴο 

ῬὈῸ βουρῆξ. 6 ἅγὰ βοδγοοὶν δῃς θὰ, πε τἢ Μόνοτβ 
(Ρ. 783) δῃὰ Βογίμοαι, ἴο οἴασρα Ὀοΐῃ ἰοχίβ ὙΠ Π 
ἱπϑΟ ΌΓΔΟΥ, δηΐ ἴο ἰἴτπη ἐμαῖ [ἢ6 βοτίθβ οἵ {686 
ἴον ΟΥ̓ΘΊΠΑΠΥ͂ τὰπ (μ08 : “191 ἢ 9}, ἍΠ2, [2 "1, 

Ἰῦν, 80 ὑμαῦ ὈΥ δὴ ονεγβίσῃξ ἔνο οἰ 0168 σατο τηδά8 

ουὔὲ οὗ οης Εη-τ που (ν ἱοἢ ὁσουγτδ ἴῃ ΝΕ. Χὶ. 
29), δῃὰ ὈΥ̓͂ Δποίμοῦ ονογείρην Τόσο θη [61] ουἱϊ οὗ 
[6 ἰοχὶ οἵ 9088, δπὰ ὉΥ ἃ {πἰτὰ [}6 ἤδηθ ἽΠ., 

φ .-ςὉ 

ὙΠΙΟἢ 8 ργονθὰ ἴο Ὀ6 οτἰμίπαὶ Ὀγ [86 ϑδυρδοχυθπὶ 
τηθηζίοη οὗ δ. ἢ ἃ ἴον ἴῃ Φοβῇ. χυ, 48, ἢ88 ἴῃ 
ΟἸΠσοηΐς]68 Ὀδθῃ Βα ΡΡ]δη δα ὈΥ ἴΠπ|6 Ὀοίϊοσ Κπόνσῃ 
ὉΟΨ:- Αμραϊπεδῦ [818 οοπ)εοΐατο Καὶ] [88 ᾿υδι}ν 

τροὰ : 1, ΤΊΟ 9 δπὰ δὴ) ἀγὸ φουηΐθιὶ 88 βεραᾶ- 

ταὶθ οὐ(ὴδ8 ποῖ ΤΠ ΓΟΪΥ ἴῃ ΦΖο6ἢ. χίχ. 7, Ὀυΐδ 4180 ἴῃ 
Φοβι. χν. 82, ἀπά τῃ6 υπίοη οὗ (06 ἴνπ) Ὸ Ὡδπιο8 ἰῃο 
δΔῃ ΕΠ-ΤΙΠΠΊΟη ἱπ ΝΟἢ ΘΙ Δ ἢ ἸΠΔΥ Ὀ6 ΘχΧρ]αὶ ποὰ 
ΒΙΤΙΡΙῪ ἴγοπι {86 σοηὐ χα γ οὗ {π6 ὕπο Ὀ]δόθβ (οὗ 
10 ΕΠ ΠΊΟἢ 18 ἀϊδοογετοὰ ἴῃ “ Ευτη οὐ Ευ- 
Ἰηδηΐη,᾿" ΤΟΣ ΠΟΌΙΒ ποτὶ οἵ δου Βἤοθα, δηὰ Αἷπ 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο Ὦδνο Ὀ66Ὲ {Π|6 Π4Π|6 οὗ ἀῃ οΪ ἃ »:.}} ᾿γίηᾳς 
ΠΟΔΥ 10),-.ΟΓ ῬΟΒδΙ ὈΪΥ ὈΥ 8 σοδ]θβοθηςα οἵ {16 ὕνο α 
8 Ἰαΐοσ φρογίοὰα ; 2. Εΐαῃ, ἰἴ ὃ δοϊπ δ} } 7 σατηὸ ἰηΐο 
ὍὯ᾽6 ἰοχὶ ὈΥ ἐχομδηρο τ Ὴ [16 οτἰρῖμαὶ ΕἸΒΟΊ, 

1. 80 δἷοο Ῥδισοσ δινὰ Ὦγακο, Ὁ. 302. 

Ι. ΟΗΠΟΝΊΟΙΚΕΒ. 

8βῃηουϊα μᾶνὸ Ὀδ6η, ποῖ δὲ (6 ἢρϑιὶ οἵ ἐδ 15, Ὀαὶ 
186 ἸΔϑῷ αι οΩ6 (]ιεγὸ ἍΤ» βίδῃἀβ ἴῃ ζοβὶι, χὶχ. 

7); 8δηὰ 8. ΤΊΟΓΘ ὙἜΓ6 Ὠο(ΟΥΟΙΒΙΥ ἵνο ΕΠ ΔΤΏ8, ΟΠ9 
ἴῃ 6 ταουηϊαὶηϑ οἵ 7 πά4ἢ} βοιτὴ οἵ ΒεὨ] ἢ ση, 
2 Οἤτοη. χὶ. θ, δῃά ομδ ἰὴ {6 Νεζεὺ οἵ δια οἡ 
116 Ὀογάογ οὗ δίπιδοη, ᾿ς ἢ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὑπ ἰδίο ῦΎ 
οἵ ϑδιώδοῃ, δυάς. χν. 8, 11, δηὰ τηυδὲ Ὀ6 [6 Η]Δοὺ 
ἤδγθ πιδδηΐ, ϑνἤοσε ἃ Ἰοοδ ἰΥ ΠρΔῚ Αἷῃ δηὰ ἔἰιη- 
ΤΊΟῊ 18 ἰηἱοηἀθὰ, ΤῊ]8 ἴοανοα ποῖμίηρ ππϑο] νὰ 
Ὀυϊ [ἢ αἰ έγοποα οὗὨ {110 πυσα ΡοΡ, Ὀδίηρ ΟὨ]Υ͂ [Ὁ 
πη Φοβῆυδ, ἀηὰ ἥνε ἤθτο. Τῆια ΠΥΡοΙ ε8ἰ8 οἵ Κεὶ!, 
[μαῦ 72} ἰδ ΟἸ]Υ͂ ΔμοΟῖΠ6Υ ΠΔΙΠ6 [ὉΓ ἽΠ}, 8. ποῖ 

Ἅ6}} χγουηάοι,---Ἴ ον. 88. Α πα αἰἱϊ ἐλιεὶγ υἱϊασοδ 
ἐλαὲ ιρογε γομπα ἰλέδε ἰοισμδ ὠπίο Βααί. Τὴ 
ῬΆΓΑ]]6ὶ, Φοβῆ. χῖχ. 8, 18 ἤϊοτγο [Ὁ]} : “ δηὰ 411 106 
ΨΠΠαρο8 ὑμαῖ ΕΓΘ τουηὰ {με86 [ον 8, ηῖο Βδὰ- 

Ἰα  Β-Ὀθοσ, Βδιηαὶῃ - προ." Ἡδπηοθ ὃν ΔΡΡΕΔΙΘ 

ἰο Ὀ6 8ῃ δοὐτονίδιΐοῃ οὗ 186 [116 ὩΔΠ)6 ΓΣΡΞ 

ἼΝ3, δηὰ [86 ρτοῦρ οἵ ὙΠ] ρὲ8 εχίεπαϊηρ ἴο {μὲ 

Βδδ] αἰ ἢ --ὍΘΟΥ (οΓ Βρδιοίῃ, δϑ ἰζ 18 σδ᾽]οὰ Φοβῇ. χυ. 
24) θοτο ἴῃ 6 δῖα Εδπιδῖ ἢ -πορεῦὺ οὐ διμδἢ οὗ [᾿9 
βοιιῖ, τ ἢ ν ΐοἢ Ἀδπιχοὶ-ποροῦ, 1 ὅδσῃ. χχχ. 27, 
18 τλ [{650]}ὙῪ Ἰἀοηἰ.8). “6 Αἢ αἰξοιηρῖ 88 ὈΘΘ 
ΓΘΟΘΏΙΥ τηδάδ ἴο ἀεἴθττηῖπθ 1Π6 δἰ (πα ]0ἢ οἵὨ 1}}}8 
δια, ἴῇ ἀοίῃρ πο ἐδ ἴ8 ἴο Ὀ6 οὐδογνοα ἰδὰΐ 
ΔᾺ] ΟΥΓ Ββαϊαϊῃ-Ὀθοῦ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 Θουπῖοα δηηοῃν᾽ 

{πὸ ἴον οὗ ἰπιθοι ; [ῸΓ ἰΐ 18 ΟὨ]Ὺ βαϊὰ ὑμπαῖ 1ῃ}6 
ψΊ] ]αρος οὗὨἨ ἰ.6 Ἰα51-ποιηδιὶ ἴον π8 ὀχίθῃὰ ἰο ΒΔ], 
[Π8ῖ 18, ἴῃ [0 ἀϊγοοίίου δηὰ Ῥδῦθδρβ ΥΈΤῪ ΠΘῸΣ (0 
Ββ84], 8ὸ πδὶ ͵ῸῸ τὰ ὑαστδηΐεὶ 1ἢ δρο Κὶη ΟΌΓ 
ΒΔ] ἴῃ ἃ τερίοῃ βοιῃοῦ αῦ ΠΟΤῈ σετηοίδ ἴσοι [ἢ6 
τον, ἰ{ 10 πα οἴμοῦν 180 8, ΠΟΟῸΪΑΡ σΠδσδοῖοῦ 
δηα διδρίαιίοη ἰο ἀδποίθ ἴΠ6 αἰτγθοϊίοη ᾿π ᾿ ΕΙΘἢ 
[Π6 Γεττιῖοτυ οὗ διπηθοη οχίοη θὰ, ΝΟΥ ἮΝ αἰϊκοῖὶ 
ἴουπὰ Ὡρδῦ ΒΚαχηοῖ οἱ ΚΠ}, ρου δὴ ΠοὺΣ ποι 
οἵ Ηροῦτου, ἃ βοοοῃὰ Βδπιαὶὶ, ο8]].ὰ ατηοῖ οἱ 
ΑἸΏ]6 ἢ, απὰ αἰϑὸ ὕπο οὶ θ πὶ οἷἃ δἰἴο658. Α 
80] ὮΡ οὗ μ]δοθβ οἡ ἢ 1}18, ψ οὶ σδῃ Ὁ6 
οὐροϊγεδ μὲ 06 βίδῃοο, δηἃ ῥσγϑβοιὶ ἃ σταῃὰ δυὰ 
ῬΘΟΌΪΙΑΓΣ αδβρϑοῖΐ, 18 ἤθσθ ἰουμπά : ποῦ 18 πὸ ἀουὺὶ 
ἴδ ἴπ6 Βδιηοῖἢ-Ποροῦ, 1 ὅδπι.. χχχ. 27, 15 ἴο ὉΘ 
ΒΟ ΠΕέΙΘ. Α8 {ππ|6γ6 ἰδ ἃ ΓΟΙηΥἶΪς8 Ὁ]96 Μ06]}] ἴῃ 
Βαμπηοῦ 6] Κἢ}}11, [ῃὴ6 σοπ͵θοΐαγα δγῖβεβ [μα΄ ΠθΤὸ 
5. ἃ Βαδὶ αἱ ἢ- Ὅσον, ἃ νν ὲ}]- ἴον ; αῃ ἃ ἃ Ομ ἤστλδίϊοῃ 
οἵ {π18 σοΟὨ οἴ ΓΕ ὈΓΟΒΟΩ 8 86] ἴῃ ἴῃ 6 ἀοδὶρηδίϊοη 
οὗ {115 τἴαις ὉΥ ἴῃ ϑι άἀϊτίοη Βδιλοί-ποχοῦὺ."" 
5ο Βοσγίποαι, αἴτον Βοθάϊσοσ (γόνον οἵ ΠοΟΌϊ ἢΒΟῚ 8 
διδί. ϑαστα, Ἠδ]]θΒομὸ 1ἱογαϊυγζὶρ. 1848, Νο. 
111); ὙΠΟΓοαΒ οἱ] οἡ Ψοβῇ. χίχ. 8 15 ἰῃσ] ]πηρα ἴο 
8606 δ] }}-Ὁ6 6 δῃηὰ Βδιηοῖῃ- ΠορῈ Ὁ ἴῃ ἃ ΠΊΟΙΘ 
ΒΟΌΠΟΣΙΥ 5ἰτυαίίου [μ8η Ἐαπιεῖ οἱ Κ}}}}, πο ἢ 
6 ἠοῖ ἴᾶγ ἴσο) Ἡούῦτου : δηὰ ἴΠ6 Ὀοδὶ ἐΠΑΡΡΟΕ ΤΕ: 
Εἤοτβ οἵ {μ6 ἀδῦ (ΜοΏΚα ἰπ οἢ. 1]. οὗ 18 Δδέδίε 
Αἰΐαδ, Οοἴμα 1868) Ρΐαοθ ἴῃ Ἰοςδὶ 168 ἴῃ ατ168- 
[ἸΟῺ βου ἢ- ψοβὺ οἵ ἴη0 Περά 86, ὁῃ ἴῃ σΆΤΑΥΔΗ 
τοδα Ἰεαάϊηρ ἰο Ηφὕτου.--- ΤἌἠ{Ἐχβ᾽ τοαϑ ἐλεὶγ λαδὶία- 
ἔίοη, απὰ λαὰ ἰδεῖν οἵση σεπεοαίοσν, ᾿παὶ ἰδ, 
Ὁμεἷγ οὐνὴ Τορίβίον οὗ [δι] 68 85 ἃ βερασγαῖθ ἰπᾶ8- 
Ῥοηάοηὲ ἔγίυθ, μου ρὴ μον ἀνγο]ῖ ἰῃ 1.0.6 ΤΟΓΤΙ [ΟΓΥ͂ 
οἵ δυιάδῃ, δῃηἀ Τ ΓΘ Ἰῃ Ὁ Οἢ 1689 ἢ ΠΌΤΟΙΣ δῃὰ 6χ- 
ἴοηΐ [δὴ 818 σοητἰσθουβ ἐγῖῦ6. ΟἹ [86 δυιθδίδη- 
Εν υϑοὰ ἱπῆπ. ΦΓΛΏΠ, σε δ ΟΩΥ (ΡΓΟΡΟΓΥ, 

ἜΝ 
οηΐσγδησα ἴῃ [ἢ τορί βίο), σοσρ. 1ἰτοὰ, 8 ὅ. 

8. Ἠϊδίονν οΓ ἰλε Τιοο Δ σταξζοηδ οΥὁὨ Οὐπσμοείς 
οἵ ἐλε ϑἰπιεοπίίδδ : στα, 84--48.---α, ΕΠ:5Ὶ οχρεοάϊς 
Ὅοη, 1 ἰῃ6 {ἰπ|6 οὗ ἩΖοϊεῖα] : σοτα. 84-4].-- 

οδλοδαῦ, απὰ νυ αηιϊοοῖ, απᾶ «Ψοελαλ, οἷο. 
ΤΉΘδὲ [ιἰτύδοῃ ῥσίποοδ οὗ 186 ἰτὶῦο οὗ ϑἰπιθοῦ δῖ 
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ΟἿὨΪΥ τοϑάθ φῬτγοιηϊηθδηῦ Ὀεοδῦϑ ὕΠῈ} 66 [δ6 
Ἰοδάογα οἵ ἴδε ῥγοβθηῖΐ οχρεή τοι, ποῦ Ὀθρδιιθθ ἴἢ6 
ΤΟΥΣ ΚΠ ΘΑΙομ 4] βογῖο8 (ν 8. 24-26) γ)ἷὲ8. σοη- 
Ὀπποιί δὰ το. ΕῸΓ δἰ ἱπουρῇ οἵ 8οπὶθ οἵ ὑπ τὴ 
(Φόο8.}4}}, 56}, δηὰ Ζ,Ζα) {Π|0 ἀοβοθηΐ [ῸΓ βονεγαὶ 
βοπογαιϊοηϑ 8 ρίνοη, γεῖ [Π6 σοπποοίοη οὗ ἴμι688 
551.}} ροποαϊοσίοδὶ ᾿ἰπ 65 ἢ [Πα ΘΑΥ ΘΓ 80Γ168. 18 
νὰρτίης. Ὁ ᾿τἢ 0} ΓΕΠΙΆΤΙΚ80]0 ἴογηι ΠΡ", “0 

Φαροῦ " (τοοκοηθὰ ἰο πὶ), δοὰρ. {86 ἀπαὶοροῦϑ 
ἴοττα πδυΣδη, 1 ΟἾτοη. χχν. 14, δῃὰ οὐδε 

ἜΧδη ρἶο8 ἴῃ πα], ζελγὸ. Ρ.. 670, π. 1, 71} οἱ. 
ον. 38. ΤΖεδε ατὸ ἐλόψ ἰλαΐ ἐπίονοαά ὃν παπιὸ 

ργίποςξα ἴῃ ἐδπεὶγ Γαπελίδδα (χοῦ: “ἸΠ686 ψΟΓΟ ΤΆ ΠλΟΌ 8, 
σΡΙεθγαῖθα ῥτίηςυβ,᾽᾿ 88 [0 67)}. Αγ] ΓΆ586 6886}- 
ἘΙΑΙΙΥ ἴ[Πιὸ 88Π16 ΟΠΟΌΓΒ ἷ ΥΘΓ. 41 ; 6ΟΙ:Ρ. 8180 χῇὶ, 
81; Νυπι. ἱ. 17; ΕΖτγα νὶϊ. 25. “Ῥηηοοβ οἵ 
[τ }} 165. ἀΓΘ, ΠΊΟΓΘΟΥΟΣΙ, ποῖ ᾿ιοδάδ οἵ ζιη1}168, 
Ῥαν "“ μοδάβ οἵ [(ὴ6 μοι865 ἰηΐο ψ ΪΟἢ [86 [Ἀπι}} 165 
Ὅ6Γ αἰντ 6 ᾿ (Κοὶ}).---απὰ ἐλεὶγ 7αίλογ- οιιδε8 
δργεαΐ φτεαίίμ, ὐϊο] δα δηὰ Ὀγαπομοα οὖ ἰηΐο ἃ 
στοαῖς μια] τἰτὰὰθ. ΟὨ ΠΣ Ν 3, Ρίυγαὶ οἵ ἴδε 

οορουπὰ ΔΕ Γ3, ΘΟΩΡ. Ἑνα]ά, 8 270, Ρ. 657, 

ὙΠΈΓΘ [6 5810) 6 Ὀ]0ΓΔ)] 18 οἰϊο ἔγοῦὶ 2 ΟἌτΟΙ. 
χχχυ. ὅ, Νυῃ. ἱ. 2, 18, 20, γνἱί. 2, οἷς., δηά 
186 δἴτη αν ΠΊΘΞΣ Π}3,» ἴσα πουδεβ, ἔγοπι 1 Εἰημ 

ΧΙ, 351, 2 Κίηρ χτὶ!, 29, 832.---4 πᾶ ἰδλεν τσεπέ ἰο 
ἐλε εηίγαπος οΥΓ Οεαον (βου ον ““ἴο [ἢ6 νοβῖ οἵὗ 
Οοάον,᾽ 48 Κοὶὶ, ἔου {18 ψουϊὰ ἢαγθ τοαι γα 
[6 δαάϊζίοη οἵ θα ἴο Ν1200), ἐο ἐδε εαϑὲ οἵ 

ἐλὲ ναϊΐϊδεν. ΜΝ αῖ νΑ]]ΟΥ 185. ἀποοιίδίη, 88 ἴΠ6 (16- 
ἢηϊθ ἀγίϊο]9 ΟὨ]Υ͂ Ροϊπῦβ ἴο ϑοπιθ Κη νΔ]] ΟΥ̓ 
ἸΘΔΓ (ἀθάογ, ἃ ρίδοθ [μὴ οδηποῖ ἰΐἴϑε]1 Ὀ6 ἀοίογ- 
τηϊηοα  Ὀὰϊ 106 Ἰἀοη βοδίίοη οἵ }118 8.3 ὙΠῸῊ 

186 γδ]]ΟΥ οἵ 6 Ῥεδὰ ὅθα 18 ἃ ὙΘΤῪ Ῥγθοδυίοιιβ 
οοη͵εοσίπτγο οὗ Εν] ὰ ἀπὰ Βοτγίποδα, ἴον 1ῃ}6 νδ}}]Ὲ Ὺ 
οἵ ἴη:0 ᾿Πεδὰ ὅθι νι ϊ8. Βου ΓΠ ΓῺ ΘΟὨ ΓΔ ΌΟῊ 
Ὀεδσβ ἰῃ ἴπ6 Ο. Τ΄ ὉΠπ6 βίδπάϊηρ ἤδηπθ οὗ ΠΣ. 

ἘΛΌΔΙΥ ὑποογίδίη ἰδ ἴπ6 σοπ)θοϊογο οὗ 8:6 Βα γὴ6 
ἱπαῦϊτο τ, δῃὰ οἵ Καιηρὶὰ., αταί, Μύμδα (4180 οἵ 
ΔΙέΏΚα ἰπ οἢ. 11, οὗ δ18 δίς Αἰ), τλαῦ 2 

18. ΔῈ) ΕἸΤῸΣ ΟὗἨ τα πβουρτοι ἴὸΣ ὙἼ3 (Γιράρ ἴῃ Βερί.; 

8.6. Οτὶ. Νοῖο). Α Ρ]8606 80 ἴδ τοδῦ 88 ΟΟΓᾺΓ 
(ηο Κὶγθοῦ 61 (ἰθσασὴ οὐ ἴῃ στίῖγϑῦ ΟὍγᾺσ οδἢ 
ΒΟΒΤΌΘΙΥ ἤᾶγα Ὀ66Ὶ υδοὰ ἴο ΤηΑΣκΚ ἴΠπ6 ὈοΓάοτ οὗ ἴἢ 8 
Βιπιθοηΐΐο μαϑίυσο Ἰδηὰ8.; δπὰ {6 τηοάθ οἵ 6χ- 
Ῥγοβδίου 5 ἠοῖ πιϊοὰ ἴο ἱπάϊσαία 186 ποδὶ δηὰ 
δαδὶ Ὀουπάϊηρ Ῥοϊηὶβ οὗ 16 τορίοῃ οοσαρὶοὰ ὈΥῪ 
ἴη:6. τηθοηῦοβ (ΘΟ. 8180 οἢ ΥΕῈΓ. 41). Οη {86 
ΟἴμοΡ μαπά, ἴο ἱἀοΕΠὟ ἀδάορ σι ἴἢ6 ἴονῃ 
ἜΣ παϊλοά ἰῃ Φοβὴ. χνυ. δδ, δἰϊυαϊοὰ οἡ ἰὴ6 

πιοπηἰδίη8 οἵ δυάδῃ, ἢ68 118 αἱ βου] 168. ΕῸτ ἰΐ 
Πλυβῖ 8180 ὕὈῈ ὑσεβαιηθα ἰπδὺ {86 Μουηΐπη παηιρα 
ἵῃ ψοΓ, 41 ψέτο {π6 ἱπημδΟϊ Δηΐ8 οὗ [06 δαϊἸδοοηὶ 
ἈΠ]-ἴοττ Μίδου, Φοβἢ, χν. δδ᾽; δῃὰ {ῃ6 τορίοη οὗ 
10:15 811] -[ονὴ οἵ Φπάδῃ οδηποῖ ὕ6 {πὲ ἱπηϊεηἀοὰ 
ΒοΓΟ, 88 {1Π|ὲ Ἰαϊ[οσ 15 ἀθβοσι θδ, γϑσ, 40, 88. οι) 4]] 
δἰἀε8 (ΠΠΠ ΓΑΙ] ““ ὁπ. ὈΟΪῊ δἰ 68; ὨΝἼ", 88 ἰπ (6. 

ΧΧΧΊΥ. 21) ΟΡΘΠ,, δῃὰ {μοτγοίοσο ο]ΘΑΥΙΥ͂ 88 ἃ }] ἷῃ. -- 
γεν. 40. ον ἐλδν τοετὲ οΓΓ Ἡαπι ιοδο αιοεῖξ ἰλοτε 
ὕνζοτε. ΕῸΤ 1.9 ρῆγαβα, σορ. δυὰρ. χνὶ!, 7, 28. 
ΤΏ 686 τη 60 οἵἩ Ηδπι, τ μοτὰ ἴῃ 6 δ πιοο. 168 ἰοπηἀ 85 
᾿π Δ  ἰδη 8, Ῥδδοθα 6 δη ἃ ΒΑΤΤΩΪἾ655 πῃ Δ Ὀἰ δηἰδ οὗ 
{Ππ|| ΘΟΌΠΙΓΥ 1ἢ αυοβίοη, πὰ δορά πδά, ΤῊΑΥ ᾿ανα 
Βοθῃ Ἐργριίίδηβ, ΟἸΒ 65, οὐ (ΔΗ ΑΔΉ [68 ; τηοβὶ 
ῬτΟ Υ ΤΠΘΥῪ Ὀεϊοηρεά ἴο 186 Ἰαδβὲ ὑσβῃοὶ οὗὨ {116 

Ἡδπιὶίαβ, 88 [πὸ τομίοη ἰῃ αηπεβίϊοπ ἰ8 σοητ σπου 
ἴο Ῥα]οδτίπο. ΗΖ (“ἼΒ6 Κἰηρήοπι οἵ Μαβεδ᾽" ἴῃ 
ΖΕ]]οΓ 8 1 λοοίοσ. «“αλτοϊελετη, 1844, νυ. 269 ἢ, 
δηὰ οὐ ὥγου. ἢ. 8512) ρταϊι το 5} δι} θΡΟΌ8ΕῈ 8. {16 
ΑἸδ]εκίϊοα ἰο Ὀθ6 ἀοδίμπαῖοι ὈῪ “16 ΤηΡἢ οὗ 
Ηδα " (ΠἰΚον θα Ηο μη η, Δδέΐελε ἵπ αἷς ΚΥλοσίε 
Οεδοϊελίο ἀε8 ᾿οιμοπ 1, απάεβ, Ὁ. 785}: ἴον ἴῃ 
᾿νἰβύογυ οἵ {π6 βοοοπὰ ὀχρθα ἐτίοη οἱ [Π 6 ϑλῃηΘΟ 1688 
Γοΐευβ ἴο [6 ΑἸ, Δ] ΟΚἰἴο8, νοσβ. 42, 48, δηὰ ἴΐ ἰβ 8 
ααοβίίοη ἩΒοῖμογ ἴη6 ΑἸρδ]εκὶῖο8 οτο Ἡδιηΐῖο8 
(Κποθοὶ οη Ὅθδη. χ. 18, 28, δη ἃ ὁοπηρ. δΌΟΥΘ 0 
ἱ. 86 7.); δηὰ 186 αἰγουτηβἴδησο ὑῃ δ 0}16850 Ἡ τη 168 
ἌΘΙΓΘ ΠΟΙΏΔΑ6Β ἀ008 ἠοῖ σοΙηροὶ 8 ἴο ὨηΚ οὗ 
ΑἸ κι (μά, ΗγκΒβοβῦ), δἰηθθ ΙἸΒΔΏΥ͂ 
ΟδῃδδηΣο ἢ ὑσὶ Ὀ68 νοι ΔΆ ΠΟπιδ 68 ; [ὉΓ ΘΧαΙΏρ]ο, 
1ποδ8ὲ οὗ 1,αἰβῃ, πάρ. χνι!ὶ.---Ἄ τ. 41. απ ἴἢ 
ἰλε ἀαγα ᾳΓ Πεχοκξιαθ. Ἡρτεα ἰδ αὶ ηυἱΐο ἀοδηϊθ 
ΘΒ γοποϊορμίοα] ἀδίθ, {πὲ ΠΟ 8. 81}}} τῆογο Ῥοϑὶ- 
τἰνοὶν ΤΠδῃ ὑδ6 τοίογθηοο ἴο ἴπῸ τείχη οἵ ανιὰ 1 
γογ. ὃ1, 16 Ὠἰχἢ ἀρ δηὰ ἴΠπ|ὸ σοτίΑΣΥ οἵ {Π|680 
ὨοίΪ668.--- ἀνὰ δηιοία ἐλεὶγ (16 ΗἩδιη 68.) ἐεπέδ, 
απώ ἰλε Μομηπῖίοα ἰλαΐ ττεγὲ Γομπα ἰλογε. ΤἢΘ 
ΒΤ Στ πς Τοίετϑ ἢγδί ἴο ἴΠ6 ἴεπίβ οὐ ὁ ΚὉ]] ἢ ρ8 οὗ 1Π0 
Ἡδππιῖοβ, δηὰ ἰμθ ἴο 6 Μουπὶζ5 ἔοι ἔπογο, 
ὙΠῸ γα ὑπογθίογα ΤΟΓΟΙ ρΉ ΘΒ ὙΠῸ ἢδὰ οοτὴθ ἴὸ 
ἀνγο}] διθοιρς ἴμ6 Ηδιηϊίεβ. ὨΝΡῸ (ἴοΥ  Ἀ1ΟΣ [ῃ9 

Κειλὶδ ἨΔ8 Ὁ ΡῸ δηα {ΠῸ ϑερί. Μιναϊοι) ἈΤ6 ἮΘΓΟ, 

88 ἴῃ 2 ΟἌἜτοη. χχνΐ. 7 (οοτηρ. χχ. 1), ῬΤΟΌΔΌΪΥ 
ἰδ ϊδηῖβ οὗ ἐδα τον Μδοη ἤρὰγ Ῥεΐγα, εδ8ῖ οὗ 
16 νεὼν Μυβα (Βοὐΐπβοη, 111. 127).. Ποῖ 
θείης ἰηνοϊνοὰ ἴῃ {Π6 ἔαϊο οἵ [}|ι6ὸ Η ἀπ ἐἴ68 “τ Ρ}168 
{πᾶῦ 1:6 βΒοθδ οὗ {πὸ ῥγοβοηΐ ὀνθηῦ ἰδν ἴο {Π6 δϑβῖ, 
του ρὴ [Ὁ σαπποῦ δὲ Πιτίμογ ἀοἤηθά. Αραϊηδβὺ [Π|0 
τοδάϊηρ ῥγοροϑβϑϑὰ ὈΥ͂ βοπὴθ οἹἀἁ θχροϑβϑίουβ (1 ΠΣ, 
ϑίαγκο), Ὁ ΘΠ Τδὲ), “ἀπὰ 1.6 ἤχει μαρὶϊα- 

{10 5, ἴῃ σοπίγαδὲ ψ ἢ [Π6 Τοτετηθηἰϊοποα το ηἴ8, 
866 Βοοματί, ΘεοσΥ. ϑάσγα, Ὁ. 188.--- πὰ ἀεβίτομεά 
ἐλεης τἰπίο ἐκ ἄἀαν, απὰ αἀιοεὶέ ἐπ ἰλοὶν δίεαά, 
ὈΡΠἢ), αὐ ἱπίογπεσίοπεπι ἰϑαθθ 608 ἐαοίἀεγιπέ 

(ὅ. Η. ΜίςΝ.), ἀεἰευεγωπί (Ὑ]..). Οὐ Ρ. ὈΣΊΠΠΙ 

ὍδΔη, οχύτραϊο, πη 2 ΟΠ τοη. χχ. 28, χχχίϊ. 14, 2 
Κίηρβ χῖχ. 1], 188. χχχνὶϊ. 11. ΤῈ ἰεππῃ ““πηῖο 
{18 ἀαν " γοϊηΐβ ἴο {Π6 {ἴτηθ οἱ δοτηροβιτίο, ποῖ 
ὉΥ {πὸ ΟἸτοπίδϑι, ναὶ ὈΥ͂ 116 ο]ἀ ιἰϑῖογῖ 41] ΒΟΌΓΟΙΒ 
αἴ Ἰεαϑὺ Ὀδίοτθ {πὸ οχὶϊα δι ]ουοιὶ ΟΥ̓ πἰ πη. 

ὃ. ϑεοοπὰ οχροάϊτίοη οἵ {}π|6 Β᾽τη οι Ἶτο5 ἀραὶηϑὲ 
Μοιυηὶ ϑεὶγν : νουβ. 42, 48.-- (πὰ οΓ ἐδεηι, οὗ ἐλ6 
80η8 97 δὲπιεοη, ἤνυε λυπαάτεα πιόπ τσοπέ ἰο Δίοιπὲ 
δεὶτ. ΝοΙΒηρ ἸΏΟΤΘ Ῥγοοΐβα ἰβ ἰδία γοράσ 
{π6 {{τὴ6 οὗἨ [18 Θχροαϊίίοη ; 1 ΤΥ Πανὰ Ὀθ66Ὼ 
νεΐοτγθ οὔ δϊος παὶ ἴῃ 1:0 {τὴ6 οὗ ἨεΖεκίδῃ. 
Απὰ {0 βἰδιοιηθηΐ, “οὗ {Ποτη, οἵ {πὰ βοῃβ οὗ 
δίτηθοι," 18. αἸῈ6 ΖΟΠΘΓΑΙ, απ 8618 πὸ 11 πη} οἰ ἘΠΟΓ 
ἴο 106 Κἰηηθομὶϊοβ πϑιηθα γοσβ. 84--37 οὐ ἴο ἰῃο88 
Ῥοίοσθ δηῃυσηθσγαϊοα, νοσβ. 234-27. Καὶ, ὙἢῸ ὁχ- 
σἴδηροΒ ἴμ6 18[ὶ οὗ ΟἿΓ γεγδα ἸῸΝ ΒΒ Ἶμα, γον. 27, 
8. ΔΥΌ ΤΑΓΥ ἴῃ ὈΒ Κη ΟὨ]Υ οὗὁὨ {86 Ἰαϊίεσ ; δῃά 
ὯΟ 6558 80 8 Βοτίμοδυ, 0 Τοΐουβ ἴπ6 πογὰβ ἴο 
116 οὗ ἴπὸ Βιπηδοηΐῦοβ ἀθϑου ο νοσ, 84 ἢ 
ΟΥἵἉἨ το βυχτηΐδβο, ὑπαὶ 1Π6 ουθηΐ οὗ ΟἿΣ ΨΘ͵ΒῈ 18 
ΒΟΙΩΘΠΟῪ σοηποοίοὰ πὶ [δὲ τοΐουτοα, νοσ8. 84-- 
41, ἴο (η)6 τἰπ|ὸ οὗ ΗδΖοκίαἢ, δὰ ἰδ ἴο ὈῈ ζὸ- 
δατάθὰ 88 ἴῃ 80Π160 ΤΙ ΑΘΌΤΟ 8 οοητϊηυδίΐοι οὗ ἵξ 
(Εν., Βογίῃ., Καιρῃ.), ἔπθγ 8 ποῖ {Π|0 δ] ρῃίεδι 
ΐηΐ ἴῃ ἴΠ6 ἰοχῖ, Ἔσο 1 1Π|6 ὙΔ]]Ὲ Ὺ οὗ {π6 Ῥγεδθηΐ 
ἐχρεάϊθοη ἴο Μοπηϊ δεῖν σου]ὰ Ὀδ δἰτυαίοά ἰη 189 
ΒΌ1Ὼ6 αἰγοοϊίοη ἔγοιῃ [9 ὑτῖρα οὗ 5ίσηθοη 88 ἰ}ια οὗ 
[Π6 ἴΟΥΠ6Γ ; 866 ΟἿ ΥΕΙΒ. 89, 40.--- ον. 438. Απά 
ἐλὲν δηιοίς ἐδ τεπιπαπὲ ἐπαὲ λαᾶ ἐδοαρεά 



«Απιαίεξ, ᾿πᾶὶ 18, [Πυ86. ΑΠλ4] 6]. ἴ68 πΉο οβοαρμοὰ 
δ ἢ 1] αἰοπ πῃ [πὸ νἹοΐοτὶοβ οὔ ϑ4ι] δὰ ἰλανίά 
ΟΥΟΡ {{||8 ΠΟΡΘαΙ ΤΥ [06 οὔ ἴθ |5γβθ} 1068 (τ ῆο 
Ὑ0Γ6 ΤΟΓΙΙΘΥΪΥ δε τ[6ἀ, δὰ. ν. 14, χὶϊ. 16, ΘοπΠΊρ. 
Ναπι. χὶϊ!. 29, ΘΒ] οΗγ ἴθ Ράγαῃ οὗ 114} {- Μα πα ββθὴ 
οαϑῖ οὗ δοτάδη ; σοτρ. Η!ἸΖὶμ, Οεδοὶ. ἀ. ΥΓ. 16». 
ΡΡ. 26, 104) ; Θο!Ρ. 1 ϑ8πι. χὶν. 48, χνυ. 7; 2 86πι. 
νοϊ, 12. ΤΏο86 ὙΠῸ {π8 οβοαροὰ δαά τοϊϊγοά 
ἰηΐο ἴ6 ΤΙ πηολὴ τηοιυηΐϊαῖϊηβ, δὰ ἴμθγα ἰηϊοῦ- 
ταὶ ρ] θα ΡαΓΟΥ 1} (μ86 ΕΔοΙὶ 658 (σοπῃρ. ἱ. 86 [.). 
Ἡργο ΠΟΥ͂ ΨῈΓΘ ΠΟῪ δουρῃςϊ οὖ δηὰ οχυτραϊοι 
Ὀν ἴπ6 Β᾽πηθοηϊζεβ πάθον [ἢ6 808 οὗ 158}, π᾿ 116 
6 σοπαυθγοῦβ οσσυρίοἀ {Ποῖ 8648. ΕἾΟΠῚ ἃ 
σοταραγίϑοη οὗ ἴῃ 6 ρῥτγοβοηΐ στ Μίςο. 
ἷ. 15, 11. 8-10, [8Δ. χχὶ. 11, χχνιϊ. 12, οἷς., 
ψ ποῖ ΔΡ ἴυ ἰηπάϊοαία δὴ δᾶάνδποθ οὗ [19 
βγδε ἴο5 το Ὀοϊϊονοὰ ἰῃ Φοη ον ἔατ ἰηΐο [86 
Βοι ἢ αηὰ δου -οαδί ἱη 6 ἰἰπη68 οἵ ἨΖαϊκίδἢ 
δηὰ ᾿δβαΐδῃ, Ηἰϊσὶν (ὼς ΚΟηϊρτοϊοῖ, Μᾷαβθα}) ἢδΒ, 
ψ ἢ [Π6. δοπούττοηςο οὗ Βυηβοη, Βογίποδυ, οἴο., 
ον ροροα ἷ8 μγρουῦμοδὶβ οἵ μα ἰοπηάϊηρ οὗ δα 

Ι. ΟἨΗἩΠΝΠΟΝΙΟΙΕΞ. 

[βγα 6 118} Κίπσάίοπι οὗ Μαββα θαϑῇ οὐ βουϊ-οδαῖ 
οἵ ὅδῖγ (ποὺ ἴδ. ἴτγοτη πα πιδῆ : οορ. Ο6ῃ. χχνυ. 41: 
1 ΟἸγοη. 1. 80) ὉΥ̓͂ [μ6 σο͵οηγ οὗ δἰπηορηΐΐοβ ΠόΓα 
τηοηςἰοηθά, δη ἢΔ8 δϑϑὶηθα ἴο ἰΐ 88 Κίησβ, ἀγροῦ 
δηλ 1, οτηποὶ, [ὴ6 δυῦμοῦβ οἵ ὕμ6 ὕνο δρρϑηάίουβ 
ἴο [6 Ὀοοὶς οὗ ῬτογοΓ 8. ΟὈΠΊΡ. ΟΡ βυι υϑίδη 14} 
οοησαττίπα ἡυὐρτηδηΐ σοποογηης τ πὶ8 Ἀγ ρΡοῦ 6818 
οῃ Ρτου. χχχ. 1 ἢἶ., νοὶ]. χίϊ. Ρ. 208 οἵ ἴπ6 διδείο. 
ΤΊις οὈ͵θοίοἢ8 πρχοὰ ἀισαϊμϑ᾽ [8 ᾿γροί 6815. ὈΥ͂ 
σταῦ (εν ϑίαπιπι δίπιεοη, Ὁ. 12 8.) δπὰ Μύμ]δα 
(8ὲ »γου. Ασωγὶ, εἴο., οΥγἷσ. Ῥ. 24 1.) σογίδ  η]Υ 
οἱπῦ ουὖ τη οἢ ὑπαὺ 18 ποῖ δηὰ οδῃποὶ ὕὸ ῃγονθα 

ἰὼ ἰδ, Ὀὰΐ ΔΓ6 ποῖ βι(ἢοϊοηξ ἴο 5ῆον ὑπαὶ 10 ἰδ ἃ 
ΤΟΙ [ΔΠΟΥ͂ Ρἱοατα. Αἴ 41} ονεηΐβ, 1π6 τα τἰ 08, 
ἴιδὺ ἴῃ δοοσογάδηςθο ὙΠ ΟἿΓ Ῥαϑϑαρθὲ μαγί οἵ [16 
ὑγιῦο οὗἨ ϑπιθοῃ Ῥϑποίταϊθοα ἴαγ ἱπίο Αγδὶδ δηὰ 
ἰουηάἀοα ΤΠ6Γο δὴ [8γ86]1018}} ΘΟ]ΟΠΥ͂, Δ’Ὸ 88 νἱὰ6- 
ϑρτοδα δ8 (ΠΟΥ ἅγὸ ἀποϊθηῦ. Αγδθίδι Ἰοροηὰδ ουθῃ 
Δ Κα [86 ὑγῖθε οὗ β΄ηδοη ἴουηὰ {16 ΟἸΤΥ͂ ἀπά [89 
[016 οὗ Μεοοα, 8.6 Ηοίπιπαμη, Μίδεξε, εἷς., 
Ῥ. 124. 

2. Τῆε Ττὶδε8 07 διειδεπ, ΘΟαά, απὰ λαϊ. Μαπαεεεῖ: οὮ. γ. 

“«. ΤὴἊε Ττίδε ὁ ἰειδεη: σοτβ. 1--10. 

ΟΗ. ν. 1. Απὰ [ῃο βοηβ οὗ Βδυῦοδη, [86 Βτβύς-θοτη οὗἉὨ [5γδε],---ἴοῦ ἢ6 νγᾶβ ὑἢθ Πγβί ΌΟΓΗ ; 
Ὀαυῦ, Ὀδοδι80 ἢθ ἀοβ]θὰ ἢἰβ ἔδυ μου Β Ὀ6α, ἢ18 Ὀϊτυ γσῃῦ 8 ρίνθη ὕο ὑῃ9 80}8 οἱ 

2 Φοβορὴ ὑῃθ βοῃ οἵ ἴβ8γδοὶ, ὑπξου σῇ ἢ νγὰϑ ποῦ ὕο Ὀυ τορ ϑύογοα 48 ἢγϑῦ- οση. ΕὉΓ 
Φυλῇ νῦᾶβ ΤΑΙ ΠΟΥ δηοπρ Ὠἷδ ὈΓοΐἤγθη, δῃὰ οὗ Ὠϊπὶ νν88 ὕπ6 Ῥγίῃοθ; δηὰ Ψοββθρὴ 

8 ἢδὰ ἴδο θἱγυῃγιρἢ.--- ΤῊ βοη8 οὗ Βϑυῦοη, ὑμ6 βγϑῦ-Ὀοτῃ οὗ ἐρεὶ : Ἡδῃοοῖ δηά 
4 ῬΆ]]ὺ, ΗοΖτοη δηα Οδγιηὶ. ΤΠ} βοῃβ οὗ 2006] : 5᾽,ῃβθτηγδίδῃ ἢ18 8οῃ, αορ ἢ]8 80Π, 

5, 6 ΚΘ πη Πἰ8β βοὴ. ΜίἊοδῃ ἢϊ8 βοῃ, Βϑδίδῃ ἢΐ8 8οῃ, Βδδὶ ᾿ἷβ δοῃ. θδσδῇ ἢ18 βοῇ, 
ὙΠοΙὴ ΤΊ ΑΒ -ῬΙ]ΠΘβοὺ Κίηρ οὗ ΑΒΒΒῸΣ οΑΥτίθα ΔΥΔΥ ; ἢ6 δ ὈΓΊΠΟΘ διηοηρ ὑἢ6 
Ἐδυ ὈΘἢ 1068. 

7 Απὰ δΪ8 Ὀγούῃγοῃ ὈΥ͂ ὑποῖν τα 1168, ἴῃ 086 Τοσίβίου δἰ ὉΠΘΙΓ ΘΘΏΘΓΑΙΟΙΒ: 
8 ἴθ οἰϊοῦ 9616], αηὰ Ζοομαγίδῃ. Απά Βο]α {6 βοὴ οἵ ΑΖᾶζ, ὑῃθ βοὴῃ οὗ δ! ῃῃ6πιδ, 
9 τὉ0}6 δβοη οἵ Φο6] ; ἢο ἀννοὶῦ ἴῃ Ατόοσ, θυύθὴ υπΐο Νοῦο δηὰ Β88]-Ἰθου. ἀμπά δϑϑύ- 
ὙΆΓ δα ἀνγοὶῦ ἀηῦο [6 Θῃηΐγαποο ἰηὔο ὑἢ0 Ἡ]] ἀ ΘΓ 688 ἴγοιῃ ὑῃ6 τίν ΕἸΡΗ ταῦθ ; 

10 ἴον ὑμὶν οδύθ]θ τη} 0]16α ἴῃ 086 Ἰαπά οὗὨ ΟἸ]οδά. Απά ἴῃ ἴδ ἀἀγ8 οὗὁἨ 54] ὉΠ6 
Τη8 16 ψὰῦ Ὑϊῃ (ῃ6 Ηδραγιύθβ, ἀπ Π6Υ 61} ὈΥ͂ ὑμοὶγ μδηὰ ; δῃὰ ὑμογ ασοὶὺ 1η 
[Π6}} ὑδηΐβ οἡ 811} [ῃ6 ϑαϑῦ βἰ46 οἵ α116δά. 

β. Τὰε Ττῖδε ω,.,7, Οαά: γετβ. 11--17. 

Απὰ [ἢ δΒοη8 οἵ ΟΔά αἀνγοὶ]ῦ ΟΥ̓Γ ραϊηϑὺ ὑθθπι, ἰη 9 Ἰαπὰ οὗ ΒΑβῆδη, υηΐο 
ϑαοδῃ. «“ο6] ὑῃ6 οἰ]οῖ, δηὰ Κ'ῃηδρηδηι 6 Βεοοηᾶ, δηὰ Ψψδηδὶ δῃὰ ὸαρῆδὺ ἴῃ 
Βαβῆδῃ, ἀπά ἐπὶ Ὀτούῆγοη ὈΥ Ὁῃοὶγ ἈΠ Υ- ἤου868 : ΜΙΟὮΔο6], ἀηὰ Μοβῃυ] ] 4), 
δηὰ δὅ᾽θθα, δἀῃὰ Φογϑὶ, δῃὰ ἡμεπδα; Δα Ζία, δηα ΕΌΘΓ, βονθοη. Τῆθϑο ἃ1Γ6 ἰῃθ 
ΒΟῃ8 οὗ ΑὈ1Π411] ἴἢῃΠ6 βοὴ οὗ Ηυτὶ, ὑπ6 βοὴ οὗ ΦΔατγοδῇ, ἰῆθ βοῃ οὗ Ο:]θδά, ἴ[}6 βοῃ 
οὗ Μιοἢδ6), [86 βοὴ οὗ “6 8}ϊ:58ὶ, ὑη6 βοὴ οὗ ϑδδμάο, [6 βοὴ οὗ Βυζσυ Αἢὶ [ἢ6 
βδοη οὗ ΑὐαϊΪ6], τῃ6 βοὴ οὗ ὅηϊ, οἰϊοῦ οὗἉὨ ὑΠ6ῖν ἔλύπογ- ἤοσ868. Απά ὑΠ6Υ ἀγοὶῦ ἴῃ 
ΟἸ]οδα 1η Βαβίιδη, δηὰ ἴῃ 6. ἀδιυρύεδγβ, δπα ἴῃ 4}} ὑπ0 δα θυτθβ οὗ δῇδγοη 3 υηῦὸ 
ὉΠ61: ουἱροίησΒ. Α1} οὗ [Πθῖὰ ᾿ογο τγϑρβίοσθα ἴῃ ὑμθ ἀδγβ οὗ Φοίμδι Κίηρ οὗ 
Ψυάδῃ, δηὰ ἰπ ὑπ ἀδγβ οὗ Φοσοθοδιὰ Κίηρ οὗἉ βγϑε], 

γ. ἤγαν 7 δε Ττίδες 07,7) ενδεη, Οαά, απὰ λαϊ- Μαπαδεεΐ ιοἱἢ Ατγαῦ Ναίϊοπδ: γοτϑ. 18--22. 

18 Αηά τ}9 δοη8 οὗ Εουῦθη, δπὰ Οδά, δηὰ [6 μα] εἰσι ρο οἵ Μίδῃδββθῃ, οὗ ν᾽! δηὺ 
ΙΏΘη Ὀδδγηρ 8ῃ16]8 δῃὰ βνογ, δηὰ ἀγανσίηρ ὑμ6 ον, δῃα δ} Ὁ] ἱπ 8, τ ΓΘ 

19 οσῦν δηὰ ἔουγ ὑμουβδηάὰ δηὰ βονϑὴ δυηάγοά δηὰ βιχὶῦ ρβοΐηρ ἔοσί ἢ ἴο ψγᾶσ. Απὰ 
20 ὑπεγ τηδὰθ ψὰγ σι ἴ06 Ηδρατγιῦοβ, δηᾶ Ψοίατ, δπὰ Νκριμεῆ, δῃὰ Νοᾶάαῦ. Απὰ 

[ΠΟΥ ὝΟΓῈ ΠοΙροὰ δσαϊπϑῦ ὑῃθιη, δπὰ ἴῃ Ηδραγίϊοβ ψογο ἀθ νογοὰ ἰμῦο ὑμ ον 
Βδηά, δηά 411 (μαὺ τ τὸ τὶ ὑμθπὶ; [Ὁ [Π6Υ ογίοα ἰο αοἄ ἱπ ἴμ6 Ὀδί016, ἀηά Ηθ 
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21 νψϑ ϑηϊτοδίβα οἵ ὑμθπι, Ὀδοϑιδο ὑμ ον ὑγιβίθα ἰπ Ηἰπι, Απά ὑῃϑὺ ᾿οοὶς ὑμεὶγ 
οαὐϊο; ὉΠοῖτ ολτ16}58 ΠΡΌ ὑπουβαπά, δηὰ βῆθθρ ὕνο πυπάγοὰ δηὰ ΒΥ ὑπουβαπά, 

92 δῃὰ 453865 ὕνγο ὑπουβδηα, δηις βοὰ]8 οὗ τηϑη ἃ Ὠυπαγθὰ Ὁῃουβδηά. ΕὉΓ ΤΔῺΥ ἴ0]]} 
βἰδίη, Ὀθοδι8θ ὕμ9 νᾶ ψ8 οὗ αοὰ; 
ἙΔΡΌνΥ. 

δηὰ ὑπο ἀνοὶῦ ἴῃ ὑμοῖς βύθδα απύλ] [86 

ὃ, ΤΊ λαϊ- Τγὶδε ὁ Μαπαδεεῖ: σϑτβ. 28, 24. 

28 Απά {ἢ6 8οη8 οὗ ὑπο Παϊ ὐγὶρθ οὗ Μαῃδββθὴ ἀν ὶῦ ἴῃ [η6 ἰδηά, ἔγοτα Βδβῆδῃ 
24 ἁαηΐο ΒΔ] -ῃὨογιηοὴ δηά ϑὅϑϑοηϊγ ἂηά Μοιυηΐ Ηδγηοη ; (680 ὙΘΥΘ ΤΩΔΏΥ. Απὰ 

[Π686 ψο γα ὕὉ86 ᾿ιοδἀ48 οἵ ὑπμοὶγ {Δι ῃογ-Ποιι868, ονθὴ Ερθογ, δηὰ 181, ἀπ ἘΠ], 
δηὰ Αζγίοὶ, δμῃὰ Φογοιηίλῃ, διὰ Ἡοάδνιδῖ, δηὰ δ }μάϊ6,, να] δηῦ σοθϑ, ἰδτηουβ 
ΤΉ6 ΠΏ, ἢ6868 οὗἉ [Δύμογ- ο 568. 

ε. (αγτγγίηρ 07 ἰδε Τῆτοο Ἐαεὶ-“οταἀαπὶς Ττὶδοδ ἱμίο Ἐπίΐο: σουϑ. 25, 20. 

25 Απὰ {Π6Υ ψογὸ υπίταϑ ἴο {π6 αοά οὗὨ ὑΠ6Ὶγ ἔδύῃουβ, δῃᾶ Ἰυβίθα δον {Π6 ρυᾶϑ 
26 οὗ Π6 ΡΘΟΡ]6 οὗ ὕΠ6 ἰαπά, ἡ βοπὶ ὑΠ6 [οτὰ ἀδβύγογοα Ὀθίογο ὑπ. ἀπα {Π6 αοά 

οὗὨ 18γ86] βυστοα ἃρΡ ὕΠ6 βριὶγιῦ οὗ Ῥυ] Κίησ οὗ Αβϑῆυσ, δηὰ [86 βρὶ γιὺ οἵ ΤΊ ρα ἢ- 
Ρἰποθοῦ Κίηρ οὗ Αββῆυγ, ἀπά ἢθ οαγγϑὰ ὑπὸ πὶ αὐδύ, ὑη6 ΒΘα ΠΘη ῦ68, ἀπ [ἢ 
(ὐδάϊο8, δηὰ ὑΠ6 Βα! ὐγίθθ οἵ Μδηδββθῆ, δῃά Ὀγουσῃὺ Βθ ἰο Ηδ]δῇ διὰ ΗδΌοΟΊ, 
δηὰ ἴπ6 πηουπίδιη δηὰ (6 γῖνοῦ ἀοζΖϑῃ, πηῦο (}18 ἀδΥ. 

Σ Ῥὸτ ὈΡΡἢ 16 βερὶ. τοδᾶ 20}, οΣ ἽΒΌ; ἴοσ ἴξ αἰνοβ (ἢ τογᾶβ ἸὉΞ3 ὉΘ ὋΝ ὉΥ: καὶ Τανὶν ὁ γραμν» 

ναττύς ἱν Βασάν. 
5 Ερχ ἡ 1πὸ οσά. Ῥαί. οὗ ἰδο βορὲ. δδΔε Γεράμ (ροβδι ὉΪΥ ἔγοτῃ δὴ οσἱ κἰ δὶ “12 σοτρ. Εσχϑα. Νοῖο). 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

ῬΠΕΙΙΜΙΝΑΑΥ ΒΕΜΑΒΚ.--ΤΠ}9 ἰἤγοθ δαβί-Ἶοτ- 
ἀδηΐὶς ὑγῖ68 ἃγὸ οἸοβοὶν οοηπεοίεα ὈΥ̓ ΟΡ φεηρα- 
Ἰορὶαὶ οπ δοσοιιπὶ οὗ πὸῖγ δοιηπῖοι ἴαΐο, ποῖ ΟἿῪ 
ΌΥ Ὀεΐηρ μοτο ρ]αοθὰ ἰορεῖποῦ, αἰ που ῖν ὈΥ {815 
διταηροιηθηῦ ἰῃ6 δδβίθγῃ ἢ] οἵ δίδῃηδβϑθῃ ἃΓῸ 
κονοτρὰ ἴτοτῃ {πεῖν ννεβίογη Κἰπάγαα, ὈὰΓ 4180 ὉΥῪ 
πὸ ἰπϑοσίϊοη οἵ ἵνχὸ πἰβϑίογί ὁ ορ βοάθβ γϑίοσηπς ἴο 
ἐΠ|6 ΘΟΙΏΠΙΟΙ αοἰημδ δα ἰογίιποβ οἵ [8.6 ΓΕΒ. 
ΤῊΘ ἤτβι οὔ 0686 ρῥίδουβ 8 ᾿ἱπβογίθἀ Ὀοίνθοῃ δὰ 
δηὰ πα} [- ΜΙ ἀμαββοῆ  ἴ[Π6 βοοοῃὰ ἰβ ἰγϑηβίοστοι ἴὸ 
86 οηά, Ῥαοαυβο ἰΐ ἀθβουῖ 68 ἴΠ6 οαἰαβίτορἢθ ὈΥ 
ΜΙΝ 086 ἋὨγτοο ὑτῖρθδ Ἰοαὺ ἱποὶς ἱπάθρθηθηςθ, 
6 Αἢ δημάδανοιῦ δου Δἢ ΘαΌΔΌΪΘ ἀϊβίγι δυϊοη οὗἉ 
16 ἰαθογίο4] τηαϊίογ᾽ (ΒΕΓ ]ι.) ἸηᾶῪ 116 αὖ ἴῃς 
διουπὰ οὗἨ {ἰῖβ; ἴὉΓ δνθὴ ἴο {886 ψμεμεδ)ορίοαὶ 
δοοοπηΐ οὗ ἰΐ6 Ευυθοηϊῦο8 8 Βῃοσὶ ΔΓ Ὡοίϊοο, 
ψΕΣ, 10, ἰ8 ἀρρομάθά. Βαυΐ [})0 ποί8}6 τῃΐης ἰ8, 
ἰμαὺ {π6 τηογθ οορίουβ δηὰ ἱπιρογίδηϊ οἵ ἔδιεβθ 
Ὠϊπίοτῖο 81 ποίΐοεοβ τοῦ ἴο ἴπ6 δοπηπηοη δοῖβ δὰ 
186 σοϊππῖοῦ [4]] οἵ 106 ἔῆγοα (ἰΐ ἰ8 ἢοῦ οὈβογυριὶ 
ἰηδὲ 106 ὑτιῦο οὗ Οκ(, πῃ σοπηθδοίζοη ἢ γῆ οδο 
οθοταϊίομβ ἴἢ6 ΨΑΓ Τοροτγῖ, νϑτβ, 18-22, ἷᾳ ρίνβϑῃ, 
Ρἰαγοὰ ἃ 5ρϑοΐδι]ν ῥγοιηΐποιΐ ρατί ἴῃ 10), ὈΥ ν᾿ Ια 
ῈΓ βου ςτίοη ἰ8 ἀϊδίῦϊ συ 5 οἀ 88 Οὴ6 οομηραοῦ ὕΤΟΌΡ 
ἔτοτὰ ἴ6 ροπραϊορίοδὶ βογί6β οὗ ΟὟΓ σμαρίου. 

1. 7Τλε Ττίδε ο΄ Κἰειιδεπ : σογϑ. 1-}0.---Ἴ]α ἰη- 
ἰτοἀδησίοτυ νογ8. 1, 2 ἰτεαΐ οὗ (π6 Ὀἰγιμτρη οἵ 
ἘΔΌΡΘα ἴῃ [18 τοϊαϊίοη ἴο ὑπαΐ οὗ Ψ086}}}:.---- Δὸν ἂς 
τοαϑ ἰδ βνδί-δογη; διί δεοαιιδε, εἴς. ΤΉΘθ6 ποτά 
ἴο ἴΠ6 οἶοθα οὗ σεῦ. 2 ἴοστη ἃ Ῥβδγοπί οβ8, ἡ ἢ 6}, 
τοπι Πα τιρς τ ἴῃ ἐΐδ οροπίηρ ποτὰ οἵ ἅδη. χΙῖχ. 4, 
βεῖ (οτί ἢ (86 μτοχηΐ οὐ τΐΠΙοΝ [9 ὈϊΓΙΒ τσ οἵ 
δοδορὴ 18 τηδῃἰοῃθὰ αἱοηρ τὶ} ἐπα οἵἩ οι ὈΘῊ.--- 
ΤἈοιιὴ δ τοαϑ ποὲ ἰο δὲ τεσὶδίεγοι αϑ ἤγεί-δοΥΉ, 

᾿ϊόγΆΠγ, “ἐΒβοιρἢ ποῖ ἴο τορίδίογ ὦ Ὀεΐοσο ΠΣ, ᾿ ἽΝ, 
ἴο ἀφηοῖδ ἐμαὶ νι δίος δλοιια ἴα Κα ρίας : 866 ἔν;. 
ξ 2:17, ο) ἴον 186 βγϑὶ Ὀἰγῃ," ἰδὲ ἴα, ἰη 1π6 ταὴκ 
οὗ [6 ἐτεῖ-Ὀυσ. πὸ δυθ͵δοῖ ἸΟγΘ 18 ῬεΓ δ 08 

ποῖ ἘδΌΡεη (ϑορί., Υ}5.}, Ὀαὶ Φοθφρῆ, 85. Κἰ πιο! 
πὰ οἴμοσ Βαυ ἰ πἰςα] οχροϑίζογβ 1180] ΟΌΒοτνΟ ; 
ἴον ἴδ βἰαιθιχθηῖ οὗ ἴ86 [Ὁ] ΠΩ νΟΓΒ6. ΤΟΙ 8 ὕ0 
Φοβαρὴ 68 16 οἰϊοῖ ῬΟΙΒῸΠ ΒρΡΟΚ ἢ οἵ ἤθΓα.---Ὗ 6 Γ, 
9, Ὸν Ψιμίαλ τσὰ8 τιϊυλίν απιοπσ ἀὲθ ὀγείδγρη. 
23. ἯΔ8 δίΤΟη, Τα ἢ ΝΥ, πὶ πυχη θογ5 ἀπά ἰπηθα- 

666; ΘΟΣΡ. δῃ. χ]ΐὶχ. 8 Η; Τυὰρ. ἰ. 1, δηὰ οὮ. 
ἰϊ. τἰν. -- πα ον" λίπι ἰσαδ ὅ6 »γΐποθ (ὨδΠΙΘΙΥ͂, 
θανίά, χχνὶϊὶ, 4:1 ὅ4π). χὶϊὶ. 14, χχν. 80), οἵ, “'δῃὰ 
οὗ ᾿ιλιη Βῃοι ἃ 6 ὁη6 οὗ [86 γγὴΠ 668" (Καιηρῇ.). 
ΤῊΐβ σοῃοοα]οὰ σοΐδγοποο ἴο ἴπ6 Πανίαΐς Κίηριοπι 
πα Βρταηρ ἴτοιῃ Φυάδῃ γοιϊπ 8 τ18 ἴῃ [5 [οττη 
οὗ ΜΙο. ν. 1 (φοπηρ. Ἰ312) ᾿ιϑτὸ Μ10} ἼΘΙ ἴλογρ, 

Υ ξ 

δηὰ Ἴ")}5 πττι νῆθ Ὠρτδ [λογο).-ττ πὰ «οϑερὰ "71 Ὁ 7: 
λαὰ ἐδε διγιλτίσ. Τὸ ἰμὰ νν το δ]οσοὰ ἱνὸ 
ἰοττὶ τογῖθ8 (δοοογάϊης ἴο πα τἱχῃῖ οἵὗὁἩ ἢἥτβῇ Ὀἰγτη, 
Ὀοιΐ. χχί. 1ὅ-17), ὁπ ἴον Ερῃ γαίῃ δπαὰ 09 [ὉΓ 
Μδηδαβοὶι. -- ον. ὃ. αμποοῖ απὰ Ῥαΐζμι, Ηδτζτοι 
απὰ Οαγηι. 8.0. δ΄ῖθ ἴΠ|6 [ΟῸΤ 80ῃ8 οἵ Βδιῦο 
παπιοὰ ἀεη. χἰνὶ. 9, Εχ. νἱ. 164; σοῆιρ. Ναπι. 
χχνὶ. ὅ--.---Ἶ οτβ. 4-6. 7}16 ἀοβοοπάδηϊβ οὗ Φδοεῖ, 
Δ8 8 Βἰηρὶο Ἰΐηθ οὗ Βδι θη ῦδ8, Ὑ᾽ Ἀ1Οἢ 15. σαγτίθιὶ 
Φπτοῦ ἢ ΒΟΥ ΤᾺ] ροπδγαιΐοηβ. Ετοτα τ ἰ ἢ οἵ {10 
[ΟΌγ 8005 {Πιὶ8 ἰΐπη6 ἀοβοοηαοίῖ, [6 διιῦπογ οἵ {Π|6 
Ῥγοβοῃςξ 1ἰδὲ Κπον,, δὰ ροσθαρβ ὄνθὴ [ἢ ΟΠ γοηϊηῖ, 
ΨΠ0 ἱποοτρογαίοα ἰδ ἱπίο Ὠὲβ σοῦκ ; ὈὰαὉ {πΠ6 Κηον- 
Ἰοεάρε ἰᾳ Ἰοϑβὲ ἴο δἰϊεν {1Π168.---δλεηιαίαΐ ἀὲδ δοῆ, 
Οου λὲδ δοη, οἵα. Τ8ὸ ἢγβι )3 δἰ Πυνον 1}}6 

ϑορέ. [25 τοδὰ δ8 ἃ ποῆϊ. ὉΤΌΡΥ., δηῃὰ ὑπογθίοτο 
ἰπβοτίδα Ὀδεΐνθοθ ϑΒοιηαίδη δηὰ Οὐ; διοῖδῃογ 
ἀοδβοοπάδηϊ οὗ 706], Βαναιμέ, ἩΠΟΓΘΌΥ ἢΐ8. ἯΠΟΪΘ 
ἀοβοοιιάἀδηΐβθ δὺο ἱποσθδαδοὰ ἴσγοόση βούθῃ ἴο εἰριῖ, 
Ἐπου ἢ ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἰπ δοοογάδποο ὙΠῸ [86 ΟΥρΊΠ 4] 
ἰοχ. Τῇὴ6 Ββουθῃ ΠΒΠῚῸΒ ΟΟΟῸΓ 4830 δἰβού 6 ΓΟ, 
Ὀαὺ ΟὨΥ ΒΘΙΘ ἴῃ σοΐογθμοθ ἴο [6 ἀοβοθῃ βηβ οὗ 
ἨδΌΡοη. --- Ἴ ον. 6. Βεεγαλ, λΐθ δοη, τοῆοπι Τὶ ραι- 
»ἱϊμεδεν οαγγίοα αὐσαν. Τηα ΟἸτοιΐδῦ. ΑἸ Υ 8 

ψτιῖ68 ἼΘΕΣΡΒ ΓΌΡ,, ΜΈΘΓΕΔΒ ἰῃ 2 ΙΚἰησε {89 



.6ι Ι. ΟΗΠΒΟΧΊΟΙ ΕΒ. 

ΟὨΪΥ ἴοττῃ οὗ νψγιπρ 18 ἼΘΝδΒ ἼΣΑ (οοιηρ. ἴδ 68 

Βὲπα αν ἀΠΠἴἜδγοποα Ὀθίνθοῃ εἰ ΝΟθυο)ιδάτοζζαν᾽" οἵ 
ψογοιηΐα! απ ΕΖΟκΙοΙ] δηιΐὶ “ΝΟ ΔΘ ΖΖΑΓ᾽᾽ οὗ 
{᾿ν6ὸ οὐδοῦ ὈΟΟΚΒ ; 866 οἷν 1 6η. ἱ. 1). ΥΥ̓οῖπον Ο. 
Ορρογιβ ἱπίογργοίαζίοα οὗ ἴΠ8 ΠΆΠῚΘ Ξ-Ξ -ΠΌΣΠ] 

“ΠΌΤ ΝΡΒ, ΔΕ ΡΓΑΥΘΓ ἴο ἰδ6 ϑοη οἵ ἰδ Ζοιϊίας," 

{1|ὸ Αβϑγτίδηῃ ΗἩρστγοι]ο8, ὍΘ σοττοοῖ, οὐ {6 οεΥ- 
ΤΑΪΙΥ ῥτείογα Ὁ]6. οὴ6 οὗἨ βοῆτδαδον (7 εἰίαί. λαϑαί- 
ασαν, “ταῦ ἴῃ ἴῃ 80ῃ οὗ ἴθ μουδα οὗ ρταιθ,᾽᾿ 
ΟΥ, “6 ψ͵ὴλπὸῸ ἰτυϑῖ8 ἴῃ ἴπο Ποῦδβὸ οἵ στδςα," ἰῃδῖ 
5, ἴῃ {πὸ σοὶ Αἰὐδᾶῦ; οὐμρ. εβγμάον, δὲς Κειιη- 
αοὐγίοι ὦ ἀα8 Αἰίε 7΄., 1872, Ῥρ. 184 ἔ,, 297), 
τἰ6 ἔοττῃ υϑοὰ ἴῃ ἴπΠ6 ὈοοΪκ8 οὐ ἡΤΗ͂Σ ΔΡΡΕΔΓΒ 
{1|ὸ τῆογὰ οτὶσἶηδὶ.--- 6 το α »γίῆποε αἸποης (δε 
εωδοηπίέο8, ἰλαΐ 18, Βοογαἢ. Ηδ νγὰϑ ῥγίποθ οὗ ἃ 
ἔμπιὴν οἵ δου Ὀθη 68, ποῖ οὗ [86 ψ80]6 {δὲ ; [ὉΓ 

16 ᾧ (0) ἱπαϊοδίθβ ἃ ἸοΌβαῦ βοΐ οἵ δοῃ- 

ποοίίοῃ ὕδδῃ {116 το]αἰίοη οὗ ρὈγίποα ἴο ὕμ6 ψ}0]6 
τἰδ6, ἴο Ὀ6 ΟΧρΥΟβθθὰ ὈΥ̓͂ 1Π6 δέσέ. σοηδίγ, ΤὨΘ 
αἰἰ)οοινα ἴοτγια, “τὸ Βοιυεηϊο," ἀδηοῖοβ ΠΕΓΟ, 
α8 ἰῃ γοΓ. 26 δπὰ χχνὶ. 82, ζΘΏΘΓΑΙΪΥ ΤΠ ο86. Ὀ6- 
Ἰοησίηρ ἴο {π8 ἰτῖρε οὗ Βοαῦθῃ ; Θομ!Ρ. γΟΓ. 18, ΥἽϑ, 

αἰ ἱν. 2, ΑΝ αν δῃ ἃ 511η118. ἔοστὴ8 ἴῃ ΟΠ ΓΟΠΪοΪε8. 

-- γεῖβ. 7-9. Τλε ὑγνοίδεγβ 9.7 Βεενγαῖ, παῖ ἰδ, 
πὸ ἴδιη ]θ8 ἀπιοης ὕ}16 ἀοβοοπάδηϊβ οὗ 06] πιοϑὺ 
ΠΟΔΓΪΥ τοϊαϊοὰ ἴο 8 ἴδῃ ]γ.--- 4παὰ ἢὶδ ὀγεοίλγοη 
ὃν ἰδμεὶγ }αγπἰ 68 (ὈεΐοΓθ ῬΏΠΒυῸΡ ΒΌΡΡΙΥ δες, 

ΕΥΟΤΥ͂ ὁπ6 ὈΥ͂ Πΐδβ ΓΑΙΠΙΥ͂ ; σοι. Ναπι, ἱΐ, 84, 
χὶ. 10), ἐπ ἰδε τεσὶδίεν αὔἴον ἰλεὶν σεπεγαζίοηϑ (οτ 
οΣάογ οἵἨ ὈΐγΓ}): ἐλ ολίο «εἰοί, εἰς. Οὐ, ἴδιο 

μιοδά, ἴὸ γαῖ, [πὸ σἰϊοῖ οὗ 1[Π6 ἴασαι γ. ΟΟΤΏΡ. 
νοῦ, 12 δηὰ ἰχ. 17, ὑιἤογο, ονονογ, ὑΠὲ8 ορὶ Ποῖ 
δίλης 8 αἴζοσ [Ὧ6 παπὶ6 οὗ ὑῃ6 Β6ΓΒΟῚ ἱῃ αι ΘΒ 0Ώ, 
ἢ 116 ἴῃ χὶϊ, 8, χΧὶ!. 8, 88 ἤθγο, ἰὑ βίδη δ ὈείοΓο. 
--νον. 8. Απαὰ Βεία ἐδά δοη ο Α:αξ, δε 8οη. οὗ 
δλώπα, ἐδα δον οὗ «“οεἶ; Βοτο Υ ΔΗΥ͂ οΟἴμοῦ [ἤδη 
{116 506] οὗ νοῦ. 4. Ετοτα ΐἷπὶ 5ργαὴς Βο]ι ἴῃ ἴδὸ 
τινὰ ροπογαιοη, ἃ ΟἾθαῦ Ὁτγοοῖ ἐπὶ 6 Ὀοϊοηροὰ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἴδ τὶάον βθη8ὲ ἰο πὸ Ὀγοίῃγεη οὗ Βϑογαῃ, 
ψ]ο ἀδβοοηπἠοᾷ ἴτοτλ ἶπὶ ἰη [116 βουθης ἢ σΘΠΘΓδ- 
τίου), δηὰ [δῦ ἢ6 8 δὶ 4}} ουϑῃΐϊβ ΘΟ ΒΙ ΑΟΓΘΌΪΥ 
Οἰάον ἐπλῃ 16 Ἰαζίογ: δ66 οἡ σνϑῦ. 10.---.-Π:6 αισεῖ 
ἐπ ΑὙΟΟΥ͂, εὐεη ππίο Νεῦο αμὰ Βααΐ-πιοοη. ΑτΟΟΥ, 
ἸΟΥ ἃ Τιϊΐη, ΑΥΤΑΥ͂Γ Οἡ ἴδ ΤγῈΓ ΑΥ̓ΏΟΗ (ΠΟΙΏΡ. 
ΨΔΦοβῇ, χίὶΐ. 2, χὶϊ!. 9, 16); ΝόΌο, ἃ Ρ͵δοθ οἡ Μοιηῖΐ 
Νοδο, ἰῃ ἴπ6 ΤηΘ οὗ  Ὀαγ πη, ΟΥ̓ΟΥ ἀσαϊπδὶ δου 0 
(Ν πὶ. χχχὶὶ. 88, χχχὶϊ!. 47); ΒδΆ]- πιθοῦ, βου 8 08 
[πΠ6 ταῖη8 δίγαῃ, ὕνγο τηῖ]68 δουῖῃ οἵ Ἠοδμῦφῃ 
(οορ. Νυ. χχχὶϊ. 88, ὑοτο ἰΐ 18. α͵8οὸ ἰουπὰ 
Δίου; τὶν ΝΟΌΟ).--- τ. 9. “πὰ εαπίισαγαὰ ἣξς 
αἰσοίξ, πο ἰδ ἐπέγαγιος ἑπίο ἰδέ ιυϊϊαιογηιοδ8 ἔγοτη 
(λὲ τῖυεν διιρῆταΐρα, [Παῖ 8, ἴο 1}16 πα ὙΠ ΘΤΟ [ἢ 6 
τειν ὙΠ|Ὰ ΘΓ 688 Ὀομίη8, Πᾶν οχίθη 8 ἔγοπιὶ {Π6 
ὙΡΑταῦαβ ἴο 78 οαϑὲ ὈΟΓΩῈΣ οὗ Ρεγθα, ογ Οἱ] οδά 

88 ἰῦ 158 64]1]6 ἃ ἴῃ {}η}8 νουβα : ἴοῦ ΟἸἸοδα (ὅθη. χχχὶ. 
21, χχχνῖϊ. 25; Φοϑῆ. χὶδ. 11, χυϊ. 1; Φυάρ. ν. 

᾿.}7, εἴς.) ἰ8. 1Π0 βΘΏΘΓΑΙ ἴοστ ὑ808] ἰὰ ἴπα ΟἹὰ 
Ἰεβίαπιοηϊ ἴου ἢ. ΓΟΣΓΙΓΟΣΥ οὗὁὨ [5186] οδδὶ οἵ {}16 
ΠΑ ΘΟ: ου γψοῦ. 16.--τ ἐσ. 10. Α4πα ἐπ ἐδε 
αν οΥΓ Ναιΐ ([Π ἄγει Κὶπρ οἵ [δ8γδ6]) ἐλεν πιαΐε 
ἀΓαΥ τομὴ ἰδὲ Ηαραγλίοα (υτ ΗἩδρΆΓΘΙΘΒ; ΘΟΙΏΡ. 
1.8. Ἰχχχ δ. 7), ἔα βαη6 Νοσί Ασδθίδη ὑσὶ ἰπαῖ 
ΔΡΡΘΔΓΒ, ΥΟΓβ. 19, 20, 88 6 δα νθΊβαγΥ οἵ ἴμ6 δαβῦ- 
Ἰογάαηὶς ϑτγαρ  ῖθδ, ῬΘΓΒΔΡΒ [Π9 ᾿Αγραῖοι οὗ ϑύταθο, 
χε, ἡ. 767, οσουστίη Δοοογα Ἰηρ ἰο βοιγαάθγ, ἴῃ 
τι ἴοστα Παρσαγαπι (ον Ἠδ-τ- 1- 1) ΒΟΥ 6 γα] {1Ππ|68 
μὰ Ἐμ6 Αδδγτὸ - Βα Υ]οπίδῃ οαποδῖθ ἰπβοσὶρίϊοην. 

--Απαὰ ἰδοὺ γε ὃν ἰλεὶν λαπα, οτ, Ἔνθ ἱπῖο {Ποῖ 
δαπάβ, οὔ ψ ῖ ἢ} [Π6 ὁοηβθηῆοα να8, ὑπαὶ {110 
σἱοοῦβ ἄν] ἴῃ [6 ἴδη.8 οὗ ἴΠ 6 νδηα 15} ει ((Π αὶ 
18, οσοιιρίθα {ἰιεῖτ σοι πίτυν, θη, ἰχ. 27), “οἢ αἱ] 
10 δαβὲ αἰ6 οὗ ΟἸ]ο84,᾽ τῃαὖ 15, οα [6 ψ]ΠοΪα ῥαβὲ 
ὈΟΠΙΟΥ οἵ ἴῃς Ἰδηὰ οὗ (ἰ]Ἰεδὰ δῃὰ Ὀεγοηὰ δ (ἢ 
ΒΒ ΡΞ τῦν ΟΡ. 38 ἀν, ““61]0586. Ὀοίοσο," ὅδπ, 

ἘραΣΝΩ τ δδυόι «4 ιν 

χνὶ. 12). ὙΠΟ ἃγὸ ὑποϑαὲ ΘΟ] ΌΠΘΓΟΤΒΊ ΑΤῸ ἘΠΟΥ͂ 
π6 ΠδΌΡΟη 68. ἢ σΘΠΘΓΑΙ, ΟΥ ΟΠ]Υ ἴῃοϑὸ οὗ 186 
ἴΑτ } οὗ ΒοΪα Αραϊηδὶ ἰῃ6 Ἰδίῖοῦ δ᾽ τογηαῖδνθ, 
ΜΠΙΟΝ 15 ἀοίεπάεα ὈΥ̓ Καὶ}, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 6 τῃ6 
αἰτουπηϑίδηοα πα ἴῃ νοῦν, 8, 9 86}]4 15. Βρόκθῃ οἵ 
ἴῃ 156 εἰηρι]ατ, Βαΐ {118 δ᾽ πριν] ῦ Ὀερίηβ ἐνθῃ ἰπ 
ΕΓ. 9ὸ ἴο Ρ488 ἰπίο πὸ Ρ] γα] (Ὠ 202), δπὰ {}|9 

τ οὐϊκρτγεδάΐπηρ οὗ ἴῃ 6 Β6]41ἴ68 τηθηίϊοποᾶ 
ΓΠΟΙΘ 5866 1}8 ἰηϊοηά οι ἴο Ῥγθράγα [ῸΓ {ἢ 6 ποίϊοε οἵ 
τοῖν ν πὶ ἢ ὉΠ εν ΗἨΔρΆΓΘΙΘ πε Ὀου τα. Μοτο- 
ΟΥΟΥ, {86 ϑἰαϊοτηθηϊ πῃ νογ. 8, {παι 6] ν'αϑ στοιῖ- 

πάϑοῃ οἵ Φοοϊ, ν᾿ Ὦ116 Βοογβὴ ν)αϑ ἷ8 ἀοϑοθη  δηῖ 
ἴῃ 6 βονϑηῦὶιι ζϑη ΓΑ ΟΠ, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 8. Ὑ1ῚῈ [ἢ 8 
ἴαοϊ τῃδῇ {1118 οοπῃαᾳθοβῖ οὗ ἴπΠ6 Ηδρατίζο8. Ῥγοοράοιὶ 
1Π6 ἀορογίαϊίοη οὗ {πΠ6 δα ὈΘη 68 ὑπ 6γ ΒΘΌΓΔἢ 
Ὁγ ΤΙ ρα ἢ -ὈΙ 6 Β6Γ, ν σ. 0, ϑοπηε σθηϊυτῖθθ. ΑἸΟΣ 
ἴη6. τοι ον 8] οὗ 8 συῃβίοσϑ Ὁ]6 ρογίϊοη οἵ [δ 
Ποι ὈΘη 068, 80 τὰ δῇ ουϊδ 6} μος οὗἨ δΔηΟΙ ΙΓ 
Ἐουοηΐἶζα ἈΠΆΙ]Υ 885 ἰ5 ΠΘΓὲ τοϊαῖθα ᾿οι]ὰ ΒολΓο 
ἔδνα ἴδίκθη ρ]ιοο. 6 πιυϑὶ ὑπογϑίουθ τοῖο μὲ 
ἷ8 τοοονάεὰ [ἸῸπὶ| γογ. 7 οὗ {πΠ0 ΤᾺΤΏΣΥ οὐ ἰἢθ 
Ὀτοίποῖβ οἵ Βοογδῆ, δῃὰ θϑρες 8}}0 οὗ {πὶ οὗ ΒοῖΪα, 
ἴο 8 τηὰ ἢ Θατ ἰ6Γ ἐΐπη6 {8 ὑδαῦ ΊΟῊ 18 τοϊαιοὰ 
ἰη γνοσγ. 6, Ὀδοδιβα [ἢ8 παγγαΐϊϊνο ἰββιι68 ἴῃ ἴ}}16 ὉΓΘ- 
βοηΐ ποῖϊ᾽ 6 οὗ 8 ψ 8} ἰπ ἴΠ6 {{π|ὴ6 οὗ ὅ48]: δηὰ [Π6Γ0 
8 ΠΟ 3οοΐ στοιπᾷ ΨῊΥ Μὲ Βῃου]ὰ ἰδοϊαῦθ {18 ὙΨῸΣ 
ποίϊοθ, απ τοσαγὰ 1 88 δὴ Ὁποοπηθοῖοα ΔΡΡΘΠΟΙΧ 
ἴο 1.16 ρεῃθα]ονγ οἵ Εουθδη (ἀραϊπϑὶ Βογίδ. δηὰ 
οἴογβ, δηὰ α͵8ο δσαϊπϑὶ Ηοβιηδηη, 7226. σείοὐία 
Ιαπά ἵπ ἄτα Ζεῖίο ε8 σείλεϊίεη εὶοῖδ, οἵω. 
1871, Ρ. 27). 

2, ἔμ Ττὶδε 9.7 Θα΄: νοῖϑ. 11--17.--- (πὰ ἐδλέ 
δ0η8 οΥΓ Οαὦ αἰισεῖϊ οὐεν ἀασαϊπεί ἐῆεπι ἱπ λό ἰαπά φ' 
Βαδλαη, τπαῖ 18, ΟΥ̓ΣΕΡ ἀραΐϊηδί ἴῃ9 ρα θθη 68 
ἀν] ηρς Ὀοδίάο ἐπ Ποιὰ ὅθα ἰῃ 86 τηουηϊδίπ 
τληρο οὗ Αθασγίπη οὐ Μοαῦ, δηὰ 830 θεγοηὰ ἴθ 
Φοτίάδη ἴῃ τηϊάάϊα ΟἰἸεαα, πυῇὶισ ἴογπιθα ἐμ 
ΒΟΌΓΏΘΤΗ Ρατί οὗ ἴ}16 [ὈγπιοΓ Κίπρμάοιῃ οὗ Ορ Κίης 
οἵὔἨ Βαβῆδη (Νυιη. χχὶ. 38.. οαυῖ. 11. 11)... ΤΟ 
οχιθηβίοῃ οὗ ἐπὶ5 ὑγαοῦ ἱπηδὈϊ ρα ὈΥ τη6 Οδά!ῖο8 
ἴο {|| εαοῦῖ 8 Βῃονῃ ἴο Ὀ6 δΟΠΒΙ ἀΟΓΔΌΪΘ ὈΥ 1ὴ6 
αἰάαϊτίοη “ἀπο δ᾿ σΔἢ ᾿ (88 ἰῃ Φοδβὶι. χίϊὶ. 11). 
Εοτ ὅ4] 8}, πον ΒῈ} 84, 1168 ου ἰὴ 8 δου το Γῃ 
Ἑ'ορο οὗ {6001 Ηδιταῃ, δὶχ ΟΥΓ ΒΈύθ ἢ ΠΟῸΓΒ δαϑὶ οὗ 
βοζΖγα, δηὰ ὑμογοίοσα δρουΐ ΓΙ ΓΟΥ ΠοῦτΒ ἴῃ ἃ αἰγοοῖ 
᾿Ἰἴπο ϑαβῦ ἴγοτη ψουγάδῃ. ---- ὕ ὁ γ, 12. .οεῖ ἐλὸ ολίοῦ, αγε 
δλαρλατα ἰδὲ ϑροοπα, απ Ψαπαὶ απὰ δλαρλαξ ἴῃ 
Βαλα, ἰμαῦ ἰ8, ἀν ] την, [86 γ.0 Ὁ οὗ [86 ἈΓο- 

Υἱοῦ 8 νογβα σοι] οἴ πα [ἢ 6 Β6η86 Ὦ6γθ. [0 ἰβ 1Π- 
οογίδίπ Ποὺ [686 ἴοι αδαϊία μοδὰβ οὗὨ ἴδιῃ!}οθ 
ΔΓ ΖΘΠΘΑΙ Ομ οΑ ΠΥ σοπηροϊοα τι ἢ [ὴ6 ἱπητηρ ἰδία 
ἀοβοοπάδῃῖδ οἵ Οδὰ παιηθὰ ἴῃ ὅδῃ. χὶνὶ. 16. ΤΊ] 
οἸηἰββίοη οὗ {Π08. βϑϑύθῃ 8008 οὗ αδὰ οπαυτηεγαϊοιὶ 
ἰπ Οὀπηοβἰ8 (Ζιρμίοη, Ηδρρὶ, δ᾽ιθηὶ, ΕΖῦοη, Ετὶ, 
Ατοάϊ, Αὐϑὶ}) 18 βυγργϑίησ, δῃὰ σϑὶϑοβ [8 5118- 
Ρἰοῖοῃ οὗ 8 χὰρ ἱπ ἴ86 εχ, Οἱ [89 ναγίδιης 
τοδαϊιης οἵ ἴῃ βορῖ, ἴὉΣ Θ᾽, 866 Οτἱῖ. Νοῖθ. Α58 

ΡΥ οοσατβ οἰβθΟΤΘ 88 8 ῬΙΌΡΕΣ ΠΆΙΏ6, [0 6Χ- 

ΔΙΏΡ]6, ἰἐϊ. 22, 118 τοϊοῃτίοι Π6ΤΘ 5 86 1688 ἀουῖ- 
[Ὁ].--- τ. 13. Απα ἐλεὶν ὑγείλτοη ὃν ἰλεὶν 7αίλεν- 
λουδοα, ᾿μαὶὺ ἷβ, ὈῪ ἴμ6 ἤδη ]ο5 αἱ ἤοβο Ὠθιὼ 
1πῈγ βιοοὰ, δῃὰ οι 6γὸ παπιοὶ δἴεσ ἔπιθι. 



ΟΠΑΡ. Υ΄. 156-22. 

Ἐῶ 1116 Ῥ]Ὸν. ΠΤ 2ιΣ ΓΒ, Οοταρ. οπ ἷν. 88. 

Τπέπογ 88 ΘΥΡΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰδο ἴῃ ῬὮΓΑΒΕ [ὉΓ ἃ 
δἰ σ 06, ἀπὰ (πογοίογε ἰγαμβ᾽αϊθαά, “" δὰ {πο ῖγ 
Ὀυγεῖβγοη οἵ ἴπὸ πουϑ6 οἵ [οἷν [αι 6 ΓΒ," εἰς. ΤῊΘ 
ἢν στὰ “Ὀγθίἤγθα  δίδῃμ 8 ὨδΙΌΓΑΙΙΥ ἴῃ 88 πὶ δ 
ΒΘΠ90 88 ἴῃ Ψ6Γ. 7. Αβίἰδϊοιμθηΐϊ οἵ ἴ6 σου ΓΥ͂ 
Ὁ ΒΟΓΟ ΠΟΥ ἀννο}ῖ ἀο068 μοὶ [Ο]]ονν [ἢ 6 ΠΑΙ.68 οἵ [ἢ 686 
βονθῃ ὈΓΟΒΟΓΕ οὗ πὸ [ον δά ἴο πο οἵ [δι] 168 
8ΙΓΕΒΑΥ͂ παπηοὰ, Βαὶ {ποὶγ ρεοάϊρτεοο ἰ8 ἢγεῦ ρίνθη, 
γοτβ, 14, 15, (Βτουρῇ οἰχϊ μχϑηθγαιςοηβ, τοττηΐη- 
δίϊην ἴῃ 8 ποῖ οὐδιογνίθε Κπόνῃ ΒυΖ, ὙΠῸ [88 
παν 88 11 {116 ἴο ἀο τὶς ἷ8 παιηθβαῖο [ἢ 6 80ὴ 
οὗ Νδδογ, ὕδῃ. χχὶϊ. 21, ὃ τὰ τὴ 6 Ρ ἰΐοτ οὗ 
ΕἸ, Φοῦ χχχίϊ. 2.---Ὑοσ. 15. Αλι, δ0ὴ. οὗἁἨ 
Αδαϊεῖ, ἐλε δὸὴ οὐ Ομπὶ, ελὶο Γ᾽ ἰλεὶν  αίλετ- 
λοιϑεβ. ΤὨϊ6 ΑΒ ͵ὸ ΤΊΔΥῪ Βιρροβα ἴο ᾶνὸ Ἰἱνοὰ 
οἵ 186 Ῥορίππϊπρ οὔ {λ6 οἰ τ σε ΌΓΥ Β.0., ὉπάθΣ 
“δσοῦοδῃι 11. οἱ ἴϑγϑοὶ, οὐ πω] ἃ σΘηΓΙΓΥ ]αἴοσ, 
ΠάοΣ Ψοίπδιη οὗ ιάδῇ, 88 νοῦ. 17 βίιονϑ.-- - δύ. 
16. Απμά ἰδλεὺ αιοείε πὰ Οἰεαί, ἣν Βαδλαπ, απα ἐπ 
λέγ ἀαισλίενα, απα πὶ αἰΐ ἰλε διιδυτὸλ ῳ ϑλαγο 
Ἴ,20 ἐλεὶτ ομέροίΐηρα. ΤὨδ ἢγεί οἵ ὑμι6ϑ8 ἀθβίρτιδ- 
τοῦ οὗ ΡῥΪδες 18 πὸ ψἱἀοβὺ δηὰ τηοδὲ ρόποΤαὶ : ἰΐ 
ἐπε ῦγασεβ ὈΟΤΏ “ Βαβῆδη δπὰ ποὺ ἀμ ρῃϊογη ᾿" δηὰ 
“(86 βαδυγὺ8β οἵ ϑ'ΠΆΓΟῺ 1 566 οῃ Υὲῦ. 9. ΤῊῆδ 
δα χ ἴα ΠΡ)23 Τοῖοιβ ἴο Ὀοίῃ σοουῃηΐγίοδ, [86 

ΤΟΤΕ ὀχίδηίνο (Ἰϊοβαὰ δὰ ὑῆ6 Πατόονοῦ Βδβηδη 
Δυστιϊῃρ ΤΠΘΓΕΙΥ 16 πογίΠ ΤΏ ματὶ οὗ Οἰ]οδα ; δηὰ 
ἴΠπ0 “50 ὈαγὺΒ " οὐ ραβίυθβ (Ὡ Ὁ )}0, 88 ἰῃ Ν Ὅπι. 

χχχν. 2.0; 94ο8]ν. χχὶ. 11 Αἰ, Ἐζοὶς. χὶνὶ!. 15) οἵ 
ΒΠΒΤΟΙ ὅγε πὸ ἀουδὶ ἴο Ὀ6 βοιιρηϊ ἱπ Οἰϊολα, 85 
ΠΟΙ ΠΩ 18. πον οὗ α' ἀνε] ]ἕἔἶης οὐ 8 ρταζίηρ οὗ 
ΔῊΥ Οδαϊζοβ οὐ ἴῃ ν6}}- πον Ρ]δίη οἵἨ Β'ΠΆΓΟΙ, 
ποδὶ οἵ Φογάδη, Ὀεΐνθεη Οἰἴϑβατοα δηὰ Ζόρρᾶ 
(ϑοηρ ἰἱ. 1; 188. χχχ δ. 9, χχχνυ. 2, ἰχν. 10); 8ηα 
ἴδς “ ουἱροίηρ᾽᾿ οὗ [86 8 0γ}8 οὗὁὨ ΒἤδγοΟυ ἀγὸ ποῖ 
μΟΟΟΞΒΒΙΠΥ Οὐ μΟΪ ρα ΟΥ̓ θΟᾺ" ἀατ68 Οἡ {116 8368, 88 
Κεῖ], τείοττίηρ ἰο ΨΦοβῖ. χνὶΐ. 9, ν1}} ἤανο ἰ; 
οΟΙΏΡ. οἢ ἴῃ 6 ΘΟΠΊΤΩΓΥ, Νηι. χχχίν. 4, δ. Καιηρῆ. 
᾽5 τ σηῖ, ψ}ο δ 1ῃ6 βαπι6 ὉΠ 6 ΤηΘ ἢ (ἴ0}8 8 ὨἰδαΒὶ- 
Ἰν]6 οοπ᾽εσίωγε οὗ [Π:6 δα τὶν Ἔχ ροβίἴογβ, [παὶ ϑηϊτίοη 
“Ὠου]ὰ Ὀκ τερα ἔογ ββατσυη. Βυιῖῦ τὴ 866 ὯῸ γϑᾶϑοῃ 
ὙὮΥ ἴδογε βῃου]ά ποῖ 6 8 β'μάζοη οδϑί οἵ [ἢ6 
Τογάδῃ. Οουρ. 5πι} 1 ̓ 5 Βιδί.  ὲὶςί., Ατί, ΘΒ Άτοι." 
--ον. 17. Α{| οΥ τλδηνι ἰοϑτο γοηϊοίεγοα ἔπ δε ἀαν8 
ο7) .“οἰδαπι, εἰς. “ ΑἹ] οἵ {ποι " τοίδσβ ἴο ἔῃ 6ο]- 
Ἰοσῖῦνα ἴδιῃ 68 οὐὗὁἨ ἴῃη6 Οδαϊίοθ ἔγοτη ὑοῦ. 11, ποῖ 
ἸΏΘΤΟΙΥ ἴο ἱποβὸ πηϑηϊϊομοὰ νοῦ. 18 ΗΠ ΟΥ̓ τὴ 
ἴνο κίηρθ οἵ [86 οἱριῦ} σΟΏΓΕΣΥ πάρ ᾿ ΏΟΒα 
τοῖσι [ὴ6 τορβίγα 0 ἰοοῖς ρΪδοθ, {παῖ οἵ {ἢ 6 
τινί} Κι πρήοτῃ οὗ πάλῃ ἷβ, σοπίγαυυ ἴοὸ 186 
ΟΓοΣ οἵ [ἴγη6, παιηρᾶ ἤτεῖ, Ὅο τηϑοὶ ψἱϊῃ πῸ 
Οἴθιογ ποίϊοοθβ οἵ {πόδ ἵἴϑ3ὸ τορίβἰταϊοηβ οἵ ἴποὸ 
ἀγὶ 8 οἵ (δά, οὗ ΝΜ ΙΟΝ τῆλ ππάογίαϊκοη ὉΥ Δοτο- 
ὈσδΙη 11. οὗ [8τ80] (825--784), αὖ 41} δυδηΐα, δσοΐἢ- 
εἴἶο5 τ ἢ 186 τοδιογαϊίϊοῃ οὗ ἴῃ οἷά Ὀοππάκτίοβ οὐ 
16 ποηίθογη Κίηράοπι τηθπιϊοποὰ 2 Κίηρ χὶν. 
95 {{- ΑἋ ὑΔΙΠΡΟΓΆΣΥ δ ]οοιΐοη οὗ ἴπΠ6 {τα οἵ 
αἰλὰ ΟΥ̓ δοΐπαπη οὗ Δυάδιῃ (759- 748), οὐ Ῥογ- 
Ἰμῖρθ ΟΥ̓ ἢἰ8 ργϑάθοοβθοσ, ἰ86 ρονψογίηὶ Ὁ ΖΖίδῃ 
(811--759), 885. ὁ Ῥγοϊυάδ ἴο 6 βοοοπὰ τερὶ ιγαϊοῃ 
ἰνεγα τηδηἰἰομοά, ἰβ ϑδβϑὶὶΥ σοποδίναο, Ὀθοδαβο 
Δ΄ δ΄ δεγοποαπη δ ἀδαίῃ 8 Ἰοῃρ δ οακοπὶπρ οὗ [}6 
ποσγίδοτῃ Κἰπράοτῃ ὈΥ͂ ἰλερμιας, Βέ τ [8 85 ἃ ΒΠΑΤΟΝΥ 
δηδιειὶ, ἤοπὶ ψὨηϊοἢ ἰΐ τοοονογοὰ ὑηᾶοῦ Ῥο δῇ 5 
τ οἵ ἵν ΘΓ γοδγ (750-789). Οὐ. Κεὶ!, 

. ἢ, σἤθγο, μονονοῦ, Ῥοκ ἢ 5 τοῖρη, ῬΤΟΌΘΟΌΪΥ 
Υ̓ 8} ΟΥ̓ΤῸΓ οὗ {16 ᾿Γ6Β8, ἰ8 δἰαϊοα ἴο ὑξε οὗ ΟΠ]Υ ἴοθῃ 

γοοΓδ᾽ ἀπγαιοῃ. 
δ. Ἰΐαν  ἰλε Ττῖδεο 97) σωδοη, Οαά, απὰ λαζ- 

6ὅ 

Μαπαδροὴ υἱὦ, Ανγαὺ Τυῖδοδ; γοτβ. 18-22.--- ἡ 
186 τρδβοὴ ΨΥ (8 δοοουηΐ 18 ᾿ἰπβογίθα ἤοτε δῇ 
186 [αι ]ο5 οὗ αΔ4, 86 Ῥγδὶ πιά Ἐειμδτῖ.---Ο 

υαϊῥαπί πιεΉ, ᾿ἰτο Τα }}ν, οὔ 8008 οὔ νῃ]ΟΌΓ (νη ΞΟ: 

ΘΟΙΏΡ. ἈΝΑ, 3}, γογ. 34). Τῇ]ιοδθο δπὰ [ἢ [0]10- 

ἱηρ ἀοβογ ρὑΐοπβ οὐ Ἐπ6 τα Π ΑΓΥ Ῥτόντ688 αἵ ὕΠι689 
πεῖν δῖα (οῃῆχιηοα ὈΥ 1 ΟἼτοη. χὶΐ. 8, 2], δὲ 
Ἰοαδὶ τλῆ τεραγτὰ ἴο δὰ δπὰ ἢια]- Μδῃβββθῇ. 

δ 1} ΠΌΠΡΟ ὑΒΌΡ, σορ. ἴδπθ ρματγίϊς. Ῥμαξ 

ὙἸΌΡΌ, Άβοης ἐν, 8 δῃὰ οἷν. χχυ. 7. ΤῊΘ ΠΌΠΙΡΕΓ 

44,760, νηὶ ἢ ἘΠ Τοβίβ Οἢ 8} οχδοῖ ὨΌΣΊΘΓΆ- 
[ἰ0ἢ, ΠΕΔΡΙΥ ἀρτϑθδ πὶ ἢ ὑπ ρίνεη ἴῃ {ο8Άι. ἵν. 15, 
Ὀπΐ ποῖ ΜΠῺ ἴἢ9 δήάθα ΠαΠΊΌΕΙΒ ΥὙἱθ] ἀϊπρ 8 [ᾺΓ 

[Ὁ βδτ ἰη Ναπι. ἰ. 21, 2δ, χχνὶ. 7, 18. ΤΘ 
ἰθόγθηοθ 18 χα ρ]αΐ θὰ γ᾽ τα ΐ8, [ηΔ0 [16 5[δ οτ θη 

ἴῃ Νυχαῦογε τοῖο ἴο τῃ6 ἔἴπιῈὸ ψ ἤθη [η6 ΜὮΟ]Θ 
ἰτῖρο5 οἵ πεῦυθεμ, αδά, δηὰ μα] [- ΜΙ δῆδββθῇ ΓΘ 
ΔΙΤΙΘὰ ἴῸΓ ὍΔΓ ὉΠάΟΓ ΜοΒεβ, δπὰ ἴῃ ἃ ψδηαθυϊηρ 
δβἰαῖο, δῃὰ δδοῦ οἵ ἴΠ686 τὶ υ08, αἱ Ἰολδὺ οὗ ἴῃ ἤγοξ 
ἔνο, πυτα ὈεΓυα τηοΓὰ ἴπδη 40,000 πηοὴ Ηϊ [ὉΓ νδῦ, 
ὙΠ εγοαδ {Ππ6 ῥτοϑοηΐ βἰδίθιηθηΐ, ᾿ἰκ6 ἐπαὲ ἰῃ Φοβῇ. 
ἷν. 18, Γεΐογα ἴο [86 {ἰπη6 αἰτοῦ ΤΏΘΥ ΜΟΓ δύ 16 
θεγοπᾶ ἔπθ Φοτάδῃ, σῇ θη ἴπ6 πυπιθογ οὗ ἴγοορ8 
ΔΥΑΙΪ Δ Ὀ]6 ἴῸΓ δχύθγηδὶ βαυνὶοθ ψ͵48 ΠΑΛΌΓΑΠΙΥ τυ ἢ 
Β1ΩΔ}1ῸΓ σοι. Οἡ χχίὶ. ὅ. --,ἶἶοτ, 19. Απα ἐδεν 
πιαίκ τοαν' τοϊἢ ἰδλε Ηασαγίίε8. ΤῊθΘ βατὴθ {106 οἵ 
ὩὨστῃογη Ατδὺθ σι} ψΐοῖ οι ΌΘΠ δΊΌμ 6, νϑυ.Ψ 
10, Βαὰ Ὀδθὴ δ σα, Τῆθ Ῥγεβεηΐ σοπηοῃ ἤρῃὶ 
οἵ 8}} {86 ὑγί θ68 Ὀδγοπὰ ἰῃ6 ῥοτάδη νἱτἢ 1118. ἐγ} Ὁθ 
ἰθ Ῥαγ ΔΡ8 ἴο Ὀ6 ἀεϊοα Ἰδοῦ ἴδῃ ἴΠπᾶΐ οἵ θυ δα ; 
σομΡ. γοσ, 22.--- (πὰ «εν, απὰ Ναρλιαδ, απὰ 
ΔΝοάαῦ. Το ἢγβι ὑπὸ {τί δε8 (οὗ ν᾿ ὨΪΟἢ 2) [89 

βίνεπ ἤδπιθ ἴο ἴμ6 ἀϊδίτίοὶ οἵ Ἰζυγ8) οσοιντοὰ 
ἴῃ ἱ. 81 δῃὰ ἴῃ ὅθ. χχνύ. 15 δ8 ἀδβοθηἀδῃῖβ οἵ 
Ιβμδοὶ. Νοιίδὺ, α͵80 α Βοάυϊη ὑὺ1ῦ6, ΤοσσυΓθ 
ΠΟΥ ΠΟγΟ εἶδ. Τὴ ὨΔΠῚ6 ΔΡΡθδΙΒ ἴο δβὶ ΠΥ 
““ 0016, φγίποον,᾿᾿ δηὰ τηῖρην ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΡῈ {Π9 
ΒΟΌΓΟΘ οἵ ἴΐ6 Ναῦθαϊαη8ϑ (Αταὺ. παδέ) ; ἴοσ ἴο 
ΔΘ  Ὗ μΐ8 αὖ οὔσο εις Π}2), ὅθ. χχνυ. 18, 

184. 1χ. 7, 88 8 πβιι γ ἀοηο, ἢ88 ἰΐ8 αἰ βῆ α} 1695 ; 
σον. ΟΠ οἰ βοῆη, 296 ϑαδίεν, ἱ. 698 : Ουδῖτο- 
τηδῖθ, ...8 Λ᾽αναίέεηδ, Ῥαν. 1835; Μυδΐαι, 226 
γγοῦ. Αγσυγὶ εἰ νεπιιεἰ δ ογΐρ. οἱ ἱπα οἷο, Ῥ. 28 ἴ.-- 
γον. 20. Απαὰ λον ιτὐότὸ λείροώ αραϊηιϑὲ ἐδδτα. 
7}, ΠΙΏΕΪΥ, οἵ Οοὰ ; οοπρ. 2 ΟὮγυη. χχυὶ. 15; 

Ῥβ. χχυ]ἕοὶ. 7. ---Α πα αἱἷΐ ἰδαξ τοῦτα ιοἱ(ἢ ἐΐξται, 
παι οἷν, ἴμ6 [{γϑδηδ, εἷς., 10:6 οοῃίοιγαῖθ οὗ 
106 Ηδρατῖε8.---ἀπα δὲ τοαϑ επἰγεαίοα ὁ ἐλέηι. 
ΣΝ) 8. ποῦ δὴ Ὀπυδι8] ἔοττη οἵ {1:0 »εγί. 

Δηρλαὶ (ἴοῦ ἽΠ.Σ), 184. χὶχ. 22), Ὀὰαϊ, Ὑμδῦ Δ]0ὴ6 

ϑυΐῖδ ἴου σοηοπαθά πατταῖνθ, 88 Βοτε, ἐηῆπ. αὐ. 
ΔέρΆ., σῖτα ἃ ρεγίεοϊ τηθαπίηρ ; ΘΟ Ρ. ΟἿ), 

ἘδιᾺ. νἱ. 8; Π18Π), Ἐδιμ. ἰχ. 1.---Ύ γ. Ὑ1. 
Οατνκεῖα, δὴν ἰδλοιδαπά. Ταΐῃον, βίασκο, δηὰ 
δνθῃ Καιρῃ., ἰῃ Βυπβοπ᾿ 8 διδείισενξ, ἱποοττες ιν 
(μοῦ ορδοσγνίης [6 Ρ᾽ατγ. Ὁ ΘΊΟΓΙ), “᾿ἄνϑ ἱπουβδηὰ, " 

ΤῊ ΘΠΟΙΤΩΟΌΒ ΠΌΓΤΉΌΘΙΒ, {Πα ΔΓ6 ΟΧΡ] αὶ ποὰ ὉΥ [ἢ 9 
τοαϊ τίοποβ πὶ θὰ οὗ [86 ποτῖῃ ΑΥ̓ΔΏΪΔΏΒ, τϑ- 
τηϊηἀ 8 οἵ ἰδ 11Κ6 βίαϊεηθηΐϑ σοραγάϊῃρ [ἢ 
τίοἢ ὈΟΟΙΪΥ ἴῃ 186 ψὰῦ τ Μίάΐϊαπ, Νιπι. χχχίὶ. 
11, 832 8΄.---Ἄον. 22. Σὺν πιαῆν ὕει εἰαῖπ. ΤῊ 
ἐτοδίμοββ οἵ ἴμ6 ἀοίοδ᾽ ψ οὶ [6 ἴοθ βιναιδι ηϑὰ 
δοσουηΐδβ ου [86 ΘΧΊΓΟΙΠΟΙΥ στοαῦ να]ὰς οὗ [Π 6 ὈΟδΙγῪ 
ἰάθη ἔτοπι ποθ. Οἱ ἰῃς {τί Π6Γ Θχρ  δῃδίοτΥ 
δθηΐοῃοθ, “ἋῸΓ {Π6 ὙΔΣ γψ͵ὰβ οἵ Αοά," ΘΟΠΙΡ. 

κ 

--- 



66 ΙΪ. ΟΗΠΟΝΙΟΓΕΒ, 

ῷ ΟἤἼτοη. χχν. 20; 1 ὅ4πὶ. ΧυΪ!. 47.--4 πῶ ἐλεν 
αωεῖὲ ἱπ ἰλεὶν δἰδαά, ἴῃ ἴμ6 βραῖβ οὗ {Π6 σοπαιιογθά '! 
ἐγ δ68 ; απ ἀοτοά, ὑΠ6Υ πιαάδ 186 οὗ {Ποὶγ ἃ Ὀοἀθ8 
διὰ ραβίυγοθ, “ὉΠη1}} [μ6 οαρύλνγ,᾿ ἀη}}} ὕΠ6 
ἀεροτίεἰίοη ἀδογθθα ὈΥ̓͂ ΤΊ ρας ἢ- Οἱ πόβοτ, νοῦ. 6. 

4. 71λε λα{,- Υτἱδὲ οὐ Μᾶανακδοῖ ; νοτβ. 28, 21.--- 
γομι Βαδῆαπ ιπίο Βααί-λεγηιοπ απ βεπὶν απά 
Μομπέ ἤογπιοπ. ΑΒ Βιβῆδῃ ἰ8 6 ἀϊϑιγίος ἀπ- 
ἨδοϊΓοὰ Ὁν αεὰ Ὀοτάθτγιηρ οἡ [86 ϑοιΐῃ, γϑγ. 12, 
0 ἀδπουΐεβ ἤοτο ἴμ6 βουϊῃ Ὀογάον, Ὑ]}}} 10 Β41]- 
Βογοη (δαιϊΐ. 11}. 8, τ ““ Βααὶ-Οδὰ τπἰπὰορ Ηδτ- 
᾿ποη,᾿ Ζ9208ἢ. χὶϊ. 7, χὶτ!. δ), ϑϑηῖν (Ἰδοῦ, ὈΥ {16 
ΛΙΔΌΒ, διηῖν; δοοογαϊηρ ἴο ἔΖοϊς. χχνὶ. 8, [ἢ 6 ἢΔΠ|8 
οἴ ρατί οἵ 8 ἩγιποῚ ταηρα; δοοοτάϊηρ ἴο διέ. 
νι. θ, ἀῃ Απιοτγὶϊα πδσηθ ἴοῦ 186 ὙΠ0]6 οὗ ἨΘΓΠΙΟΠῚ, 
αηὰ Μουπὶ Ηδτγπιοῦ (οΥ ΑΝ θα α8, πον 606] 
ὁβοἢ 5Π61Κ) ἀσβίμπαῖϊθ [6 ποῦ Ὀοτάθσ. θιι 
δοςοιππὶ οὗὨ τ})ξ}8 ψἰὰα αχίοηςϊ ἴγομῃ βοιι ἢ ἴο πουίῃ,' 
αηά αἶδο πῃ Ὀγεδά τ), ἰδ 15 βα]4 οἵ ἰο896 Ὀθ] Πρ ἢ; 
ἴ 18. 4} {-{γ 6, “ὁ ὉΠ686 ΨΌΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ ; ΘΟΙΏΡ. 
Ναπι. χχνί. 84, ἤθτγο ὑπ 6 ΠΌΤ ΘΓ οὗὨ τ} Π ΑΥΥ͂ ἀσα 
ἷπ [Π158 Ψ ΏΟΪ6 {τῖδα ἰ8 βαι ἴο Ὀ6 52,700. ---Ἄ ἐσ. 21.. 
Απαὰ ἐλοϑε τοετα (λε ἀεαάα 9 ἐλεὶν βαίλεν-λουδεα,] 
οὐεπ ἕρλεγ. Τὰ ἡ Ὀδίογθ ΒΡ τὰ ῦ Ὀ6 τοηάογοά 

“Ἔ Ἔνθ"; δῖ ἰξ 8 ϑυγρτίϑίηρ, ἀπιὶ Γαΐβ68 [8 808- 

ὠπίο ἐλὶδ αν. πόπ, ῬΟΓΒΆΡΒ ΞΞ γί, σαι. Σ. 1], 

αὖ 41} ἐνθηΐδ τε Καλαχήνη, 8 τορίοιι ἀοβοσί υοὰ ὉΥ 
δίγαθω δηὰ Ριοϊοηγ: “Οη ἴΠ6 δαϑὶ δβἰάθ οὗ ἴῃ6 
Τιμτί8, ποᾶῦ Αἀΐαῦθπο, ποῦ οἱ Νιπονο,ι, οἢ [86 
Ὀογάοῖβ οἵ Ασιηθηΐα." Νοῖ ἔὰγ ἔγοηλ 18 Ἠδ] δὴ 
([ΠἸὲ ἤδηι6 οἵ ν᾽] ἶςἢ οσοι.1 ΟΒ ἴΠ6 Αϑβυτγίβη ᾿Ἰῃ Πῦ- 
τιρηΐβ ἢ ἴΠ6 ἔοτιι Καέ-λ; ὁοιαρ. δε ιγαάεγ, 2,6 
Κεϊίρηϑελγύδοη ὑπ ἀ. Α. Τ΄ ν. 20 [) 9 ἴο Ὀὰ 
Βουμῦ 2, ῬΟΓΠΔΡ8 8 αἰφιγίοῦ 1 ΝΟΣ Αϑδγτία, 

αἴϊοτ ψῃΐο ἢ Ὀοϊἢ {π6 τηουμ δίῃ Χαβώρας (ῬίοΟ]ΘΏ,. 
νὶ. 1), ποὺ ἴη Μοάΐδη Ὀοτγάογ, δηὰ ἃ τἰνοῦ βον- 
ἰπς ἰηΐο ἴὉ86 Τίχτία (Κλαδγ Ομαθαπμξ, ΠΟῪ 
ΚὨδΔΌΘΓ), ἀγα παηχοὶ. 6 ἅγὰ ποῦ στο ἴο [πη κ 
οὗ ἴηὴ9 Μαεβοροίϊδιμίδηῃ τίνοσ ΟἸΔΌΟΓασ, τίϑίηρ δὶ 
ΝΙΒιὈΐ8, δὰ (Πῶς ἱπίο ἴπ6 Εὐρηγαῖθδ ὩΘΆΓ 
Οἰγοθβίι πηι, 88 ἰϊ8 ΗἩΘΌΓΕΥ, ὨδΙηθ 18 23, ἘΖεὶς. 1. 1. 

ΤῊΝ γίνου αὐοζαῃ, αἷβο, 8 βοδγο οὶ ἴο Ὀ6 Βοι ἢ ἴπ 
Μεβοροίδμηϊα (ΘΓ ὑθοσθ ἰ8 οογίδ ΠΥ 8 ἀϊδβίτίος 
Γαυζανῖτις, [09 ρῥγεβθοηῦ Καυϑῆδη, Ὀογάὰογίηρ οἱ 
τηαῖ τῖνοῦ Ομοῦδγ, απ πἤογο αἷβὸ ϑβογβάοῦ, Ρ. 
161, [88 ροϊηϊοα ουξ ἃ ρ͵αος Οαμζαπα, θαῦ Ν͵51 018 
-Ο᾿-λ᾿αδἰδίπα---ἰὴ δὴ Αϑϑυτίδη ᾿ΠΒουΡΌ]0})}, Ὀὰΐ Ρ6Γ- 
ἮΔΡ8 ἴῃ {{|ὸ ὈοΓάΟΓ Ἰαπά οἵ Αϑϑυγία δπιὶ λίθαϊα, 
ΜΠ Ογο 86 Μοάϊδη οἰζΥ Γαυζανία, τηοητοποα ὈΥ͂ 

μισίου ἐπὰῦ μουθαρ8 ἃ πϑῖμδ 88 18]]6ὸ οαΐ. Νόῃο Ρίοὶ. νἱ. 2, Α΄, δῃὰ ὙΠΘΓΕ αἶδὸ ἃ τίνοσ ΟΖδη (ἴῃ 
αὐ [686 ϑιὰβ οἵ ζβπι 68 οἵἨ Ἐλθὲ ΜδΏΔβ56}} 8 {1.1}, Κιχ]-Οζδη, ἴπ6 στοὰ ΟΖϑ) ἰ8 ἴουπὰ, ἴδ 
Οὐ μοτ σἴ586 Κπόύη, 50 δαὶ 6 Κποὸνν ποις οἵ ἴ86, Μαγιίίοβ οἵ {πὸ οἷά Οτϑοκβ, σίβίης δου -οαϑὶ οὗ 
εἰδοι 5 ἴον νι οἢ ΓΠΘΥ νγ γα οδ]] θὰ “ ναϊΐδηῦ ἸΘΓΟΘΒ, 
ζὰπιοὺβ τ 6 .᾿ἢ 

δ. Οαττψιπῃ αἰοαν ἱπίο εὶς Ὁ ἰλε ἰλτέε δαδί- 
“ογααηπὶς Ττίδοα; νοτα. 25, 26. --Απά ἑλόν ἰρόγε 
μηΐτγιιο, οἴοσ., παιηοῖὶγ, ἴῃ6 ἴγθο ϑαβδύθγῃ {τ 68 
πεαιηδὲ ἴῃ ἴῃ 6 [0] ον η νοῦβό, δα ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ͂ 
16 Μαπαββὶϊοϑβ. ΕῸΣ ἴΐ6 ἴΘΓΠΙΒ, 88 ἴον [6 δεῖ, 
οοΙΏΡ. 2 Κίηρ" χνὶϊ. 7 Π΄.--- 7 ε ρεορίε οΥ ἰδλε ἰαπά, 
ιοδοτα ἰδ Τογάὰ λαὰ αεδίγοψοί, δοίογτε ἐΐδηι, ἀτὸ 
186. Αὐλοτίϊοβ ἀπ {ἰὸ βι δ]εοίβ οἵ Ορ οὗ Βαββιδῃ. 
-ο ον. 26. Α4παὰ ἰδε υἱοά φ ]7βγαεὶ δἰϊγγοά ὦρ ἐδε 
σρὶ ἐξ 9 Ῥωϊ. πγὴ, 882 Οἤγοῃ. χχὶ. 16 (θοαρ. 

χλχὶ 26: ἔζταᾳ ἱ. 1, ὅδ. 1.. Ἰαναῦογ 0 8}}]} τὸ- 
πγκα: ἐπ πιοηίοπι εἰ ἀεαδ, πιουϊέ 608, τὲ ἐα- 
»εἀιίοποης Γασεγεπέ σοπέγα ἐϊΐο4. ῬᾺΪ] ἰδ, τιογεο- 
ΟΥ̓ΟΓ, Παπιηδα 858 ἴϊε ὈορίηποΡ οὗ {Π9 ΟΡΡΓΘββΙ0Π8 
οοταΐης ἴτοπι Αϑαγτία (οοιρ. 2 Κίηρβ χν. 19 ἴ.); 
16 σοπιοναὶ ἰ[βοϊ ἰ8 οομηρίεἴοά Ὁ ΤΙ αἰ ἢ -"ὶ- 

Ἰοθοῦ, 88 ἴδ δἰ ῃ(. δ)», ΤΟΙ ΓΤ Ζ ΟὨΪΥῪ ἴο Ὠΐπι, ᾿ἀηνει, 

κἴονθ. Βοδίάθι, (1:6 Αββυγίοϊοσίβί, θϑρθοῖα] νυ, 
Ἠδν]ῆϑον, βοιγδάογ (ρ. 124 Π{.}, ἀδοίαγα Ῥὰ] ἴο 
86Ὲ {88 δᾶπι6 υἱτ Τὶ] αὐ ἢ -Ῥί]6βοῦ, δηὰ ἢῖ8 πδπὶθ 
μ Ἰογα πρὶ] ίοη οὗ ἧι Ἰαΐῖοσ πᾶτηθ, Ὀθσδαβα [ἢ 
ΑἈΒΥΤΙΔῺ ᾿Π ΒΟΥ ΡΟΪΟΏΒ πον ΘΓΘ ΘΧὨΪΌΪ ΔΗΥ͂ βιιοὴ 
(ἰηρ 68. 4 συϊοῦ Ῥὰ] δἰπιοϑῦ δΟἢ ὑΘΤΡΟΓΆΤΥ πιὰ 
Τὶ κἰδίἢ -Ῥ.]686γ. --- Οαγγίεα ἐΐεηι αἰσαν, ἐλε ειδεη- 

ε,ε6, εἴἰῖς.α Το δυχ ἴῃ δ)» .8. ΤΏΟΓΘ ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ͂ ἀφ 

ἀεβποὰ ὈΥ ἐἶιθ 20] ονἱηρ δοσυβδοῖνοδ ")) ΛΝ Ρ, 

ἱπιτοἀποοᾶ Βα ὃ (δςοογάϊης ἰο Ἰαύδσ 8806); ΘΟ Ρ.. 
Ἐπ. ὶ 2776. --- (πα δνουσλὲ ἰλετα ἰο Παίαλ απὰ 
αῦδον, ακὰ ἰδε τηοιωιέαῖπ απ ώ ἰλέ τίυεν αοζαη, 

(ΓΠ6 ἰακα ὕγαπιίαι, ἔοτπιὶης ἴη6 ὈουπΆΓΥ οὗ 
᾿Αϑογγία δπὰ Μοάϊι, δὰ ἴδ] πη ἰηἴο ἴΠ6 Οαβρίδῃ 
8.8. ΑΒ 81} ἴπθ86 ρΐδοθα ροΐῃϊ ἴο πὸ Ὠογίἢ οἵ 
Αβϑγτία δηὰ ἴο Μοάϊα, βδὸ ἴῃ6 ἴοσπῃ Ὀεΐογα [δ 6 
4βϑῖ, “"τὴο Ἰηοῦη Δ 1," ΔΡΡΘΌΓΙΒ ἴο πλόδῃ ἴΠ6 Μ᾽) Θά Δ 
ὨΙΠ]αη 5 ; δηὰ, ἰηάδεά, 8 δ6ὸπ8 ἴο ὃὉθ [9 

Ατατηαῖο ἔοστηι ἴοσ [η8 Ηδῦτον ἽΠ, τπιοπηϊδίη, πο 

ΓΗ ἀεϑὶαπαίϊο ἰῃ ἐπα τορίοη οὗἩ ἴ6 Μεοάϊαιι 
᾿κ]δηά8 (αἱ 7 604] διηοπα ὉΠ 6 ΑΥΘ 5); ΘΟΙΏΡ. 880 

2 Κιυσβθ χνὶϊ. 6, σΏοΓα, ἴῃ μ]άοα οὗ ἐξ, [86 

“ οἰτίοα οἵ Μοάϊα" (ὙἼΟ 519) 816 παπ οὰ Καὶ 
ΟἹ ΟἿΓ ῬᾶΒΒΑρῸ δηὰ οἡ 2 Κίηρβ χνιὶ. ὅ, ΒΔΓ οἡ 
{Π6 Ἰαϊίογ, Εν. (Οεδοῖ. 1ἰϊ. Ρ. 815), Μ. ΝΙΕΌΘὮτ 
(Οεδοῆ. Αδϑιγα πὰ Βαδεῖδ), ΝΥ ̓ Ἰο 6] ἢῆδυ8 (1)α8 
εὶϊ ἀδν 10 ϑιάγπηιε, ἰὼ ἴπ6 εμίδολοη Δίογρεηί. 
Ζεὶἐδελν. ν. 467 Ε.), Καιμῇ. οἢ ΟὟΓ » δῖς., 
ΔΙῸ ἰοῦ τί χηῦ; 8110 ΤὨ ΘΗ Ἶα8, βοῆς ΗϊῖΣ. 
(ὐἰηκ, σψἰθιοις διυοϊδης ατουη 8, οἵ μαγίβ οἵ 
Μεβοροίδηία, ΠΑΡ ἴπ6 ΕΌΡἢΓαΐθΒ. ΟΣΘΟΥ͂ΘΓ, 
ποῖ ἹΠΟΓΟΙΥ͂ ἴῃη6 ΟΠ γοπὶβί, θὰ ἴῃ 6 δοΌΓΟΘΒ υϑοὰ ὈΥ͂ 
ἷπη, ΔΡΡΘΑΓ ἴο ΠΑΥ͂Θ. Αϑβιπηθὰ 88 ἴῃ6 0Ϊδ6ε ἴο 
Ὑἰσοἢ ΤΊ Δ ἢ ῬῚ]οβοῦ σοτηονθὰ τ ὑτίῦυθ8 Ὀεγοπὰὶ 
1πΠ6 Φοτάαη, δα βδῖηθ τοσίοῃ ἱπ ἴπ6 ποῦί(ἢ οἱ 
Αϑδυγία ἰο γῇ ϊοἢ, 2 Εἰπρβ χυὶϊ. ὃ, δοῆι6 ἀθοθηηΐδ 
δἰ το αγάβ, ΚΠ ΔΙ ΘΠ 6861 ὑΥδηϑρ δη θα [ἢ}6 ΤΟΙ 81}- 
ἱπρ ὑσὶ θθ8 οἵ [Π6 πογίῃογῃ ἀρ στ: ὙΥΒοῖπ ον [ἢ 
Βῖαϊουηθηΐ 6 ἰδίου }ν οοττοσῖ, ΟΥ ἱπγόϊνο ἰῃθ 
οοπίουπαϊης οὗ ἱνοὸ αἰδτοπῖς ὄνθηϊβ (48 ΒοΓί}. 
Ψ11 ἤδνο 10), τηυδὲ Τὴ πἀηἀοοϊἀθὰ, ΕἾΟΙ 
2 Κίηρβ χν. 29, ὙΠΘΓΕ 18 σΟΌΠΕΥ ἴο ΨΠΙΟΝ 
αν ἐρ γήφν Ὀτγουσίιῦ ἴλ6 24 ἰτῖῦ68 ἰδ δἰ ΠΡΪΥ 
σα θὰ Αβϑηαγ, [ἢ 6 ᾿ΠΘΟΟΌΓΔΟΥ οὗὨ [110 ρτοβοιῖ βίαϊε- 
τροηἷδ οδδποῦ Ὀ6 ῬγοΥΘδα. 

α. ΤΣ ΕἌΜΠΟΥ ΟΕ ΤῊΣ ΓΙΕΥΙΤΕΒ, ΜΙΤΗ͂ ἃ ΘΤΑΤΕΜΈΝΤ ΟΡ ΤΗΕΙΕ ΘΕΛΑΤΘ ΙΝ ΤῊΕ ὈΠΙΕΡΕΒΕΝῚΤ 
ΤΈΙΒΕ3.---ΟΗ. ν. 27--ντ. 66. 

2, Τὴε αν 97 Αατοπ, ον ἰδὲ Ηϊἰσλ-ργιεδιϊψ 1εἷπε ἰο (δ6 Ἐχὶϊε: οὗ. ν. 27--Α1. 

(Ἡ. νυ. 27,28. ΤΙ βοῃβ οὗ 1,ουἱ : ἀογβῆοη, Κομαίν, δὰ Μογασ. Απά ἴδ δβοῃδ οὗ 
“Ὁ Ἰζοῃαίῃ : Ατάγϑῃ, [ΖῃΔγ, δηὰ Ηοίσου, δηὰ [7 2ΖΖι9 1. Απά [ἢ 8018 οὗ ΑΙΏΓΑΙΩ : 



ΟΗΑΡ. Υ͂. 27-ΥἹ. 66, 67 

ΑἌτοῃ, δπα Μοβϑβ, δηὰ Μίγίδιη. Απὰ [Π6 βοῃ8 οὗ Λάσοῃ : Νδάδὺ δῃὰ Αδῖμα, 
80 ΕἸδδΖζαγ δηα Πὑβδθαῦ. Εἰθαζαγ Ὀεραῦ Ρ] 1 Π6}188, δηα ῬὨΙΠΘἢ 85 Ὀοραῦ ΑὈΙΒιΔ. 

81,32 Απὰ ΑὈϊβηυδ Ὀοσαὺ ΒΒ ΕἸΚΊ, δὰ Βυ Κι Ὀοραὺ Ὁ2Ζ. Απὰαὰ [722] Ὀοραῦ Ζεογδῃ δ, 
83 δηα Ζογδῃϊδῃ Ὀοσαῦ Μογαϊούῃ. Μοταϊοῦιβ Ὀθσαῦ ΑἸπηδγῖδὶ,, ἀηα Αὐλδγδὴ Ὀοραῦ 

84,3 Αἰ. Απά ΑΒ Ὀασαὺ ΖΑάοΚ, δηὰ Ζδάοίς ὑθσαὺ Αἢπιδᾶζ. Απᾶ ΑὮὨϊ- 
80 πιδὰ2Ζ Ὀαραῦ ΑΖαιδῃ, δῃὰ ἀζαυίδῃὴ Ὀοσαὺ Φομδπδη. Απᾶ Ψοθδηδῃ Ὀοραῦ 

Αζαγίδι, ἢ ὑμδῇ βογνθα 88 ῥγιϑϑῦ ἴῃ ὑπὸ ἤουβο ὑμαὺ δοϊοπιοη ὑὕὰ1]}ὺ 1η {6 πι- 
37, 88 βαίθδῃβ. Απὰ Αζαγίδηῃ θοσαὺ Ατηδγίδῃ, δηὰ Ατρδυδὴ Ὀοραῦ Αἰϊθα Ὁ. Απά 

89 Αμὶθαῦ Ὀοραὺ ΖΔάοΙΚ, ἀηὰ ΖιἋοΚ Ὀοραΐ ἢ! ]υτα. Δηὰ ϑ'ῃ δ Πατπὶ Ὀθραῦ ΗΊΚΙ4] 
40 δηα ΗΙἸ ΚΔ Ὀοραὺ ΑζΖαγίδῃ. Απὰ Αζαγίδὴ Ὀοραῦὺ ϑδογδϊδῃ, δῃὰ ϑϑγαϊδῇ Ὀθρδῦ 
41 Φεῃοζαάδκ. Απά Φοιοζϑαδὶς νγθοηὺ αὐγᾶγ, θη ὕἢ6 ΓΟΒῸ οΔΙτΙρα ἀνδὺ πᾶ 8} 

δηα Ψογυβαϊ θὰ ὈῪ ὕΠ6 παπα οὗ ΝΟ Ο ΔΘ ΖΖΑΓ. 

2. Τὰς Τεκοοπααπίβ 077 Οεγεῆοπι, Κυπαίῆ, απαά Μετατγὶ, ἱπ α Ποιδὶο ϑοτγίοα: οὮ, νἱ. 1-1ὅ 

Οπ νι 1, 2. ΤῊ6 βοῃ8β οὗ [δὲν] : ϑσβῆομ, ομαίῃ, απὰ Μογασ. Αηάα ὑῃ686 ἅτ {16 
3. ὩΔΙ168 οὗ {{Π6 Β0η8 οὗ Οἰδσβῆοιμῃ : [ηὶ δπα Θηϊη). ΑὨα {6 δοηβ οἵ Κοθδῃ : 
4 Ατήγϑῖ δΔηα ᾿Ζῃδγ, δηὰ ἩδΌγοη δηα ἴ72216]ὲ. Τῇα βοηβ οὗ Μογαῦ : Μδ}}} δμὰ 
δ Μυβὴι, Απα 8686 ἂῦϑ ὑἢδ ἔδι)}}}68 δίδου ὑΠ6 11 δύῃ 6 ΓΒ. 
6 Τὸ Οεγβῆοια : [ΔὈηὶ ἢΪ8 800, Φαηδίῃ ἢ18 βοῃ, Ζιιαπιδῇ ᾿ἷ8 βϑοη. Ὅοϑῇ 18 

800}, [Δ4ἀο 8 δοη, Ζδϑγϑδῇ [8 βοη, Ψθδιπογαὶ ἢ18 Β0ῃ. 
Ἷ ΤῊΘ βοὴ8 οὗ Κοδδίῃ : ΑἸ] δά δ ἢ18 Βοη, Κογϑὶ 18 8ο0ῃ, ΑΒ581Ὁ ἢ18 Β0ῃ. 

8,9 ΕἸΚΑΠΔΒ 8. βοη, δὰ ἘΠ ίΑβαρἢ 8 Βοῃ, δῃὰ Αββϑὶγ ἢἷ8β βδοῆ. Ἰδῆῃδύϊ ἢ18 Βοῃ, 
10 ὕπο] ὨΪ8 βοῃ, [02ΖΖι δὴ 18 βδοη, ἃπὰ [δι] ἢ]8 βδοῦ. Ἀπὰ ἴῃ9 βοῃβ οὗ ΕἸ ΚΚαπδῇ : 
[1 Απιᾶβδὶ ἃπα Αἰηιτηοίῃ. ΕἸΚΔΉΔΕ 18 βοη,} ΕἸ Κηδἢ οὗ ΖοΟΡἢ Ὦ]18 δοῃ, δπὰ Νδβδίῃ 

12,13 8 δϑοη. ΕΠΔῸ ἢ18 βοῦ, Φογοθδιῃ 18 8δοη, ΕἸ δηλ ἢἷ8 Βοη. Αμπα ἴὉῃ6 80η8 οὗ 
βάτο : ἴπ6 τύ θογη 5  δβῇηι, δηὰ ΑὈίδῃ. 

14 'ΓΠΘ βοη8 οἵ Μογαδατγὶ : Μδ}Π1, 1 θπὶ 18 βοῃ, β΄ ἈἸ ΤΩΣ ἢ18 βοη, [Π2ΖΖΔἢ ἰν}8 80}. 
15 ϑῖταδ ἢΪ8 βοῃ, Ηδρρίδῃ ἢ18 βοῇ, ..5814]} ἢ18 βοῇ. 

8. Τῆς Αποεοίογς οὗ ἰδὲ Πιευϊιϊσαὶ ϑοπσπιακίοτς Πόπιαπ, Αδαρὴ, απὰ Εἰλαη: τοτα. 10--94. 

1. Αμπά 1686 8416 ὕΠ6Ὺ ψὨοτῚ Πανὶ α βοὺ οὐϑῦ ὑΠ6 βἰηρίηρ ἴῃ ὑη6 Ὠοιβο οὗ ὑπ6 
11 ἸΘΚΡ, δα ὕΠ6 Γεοδβύϊηρ; οἵ ὑΠ6 δῖ, Απαὰ ΠΟΥ ταϊηϊβίογοα Ὀϑίοσο ὑμ6 ἀνγ}  ]Π]1η 

υῇ ὑπ6 ὕὉἩδπύ οὗ τηθϑῦϊηρ ψΊῸῊ βἰηρίηρ, ἈπῚ}} ϑοϊοσθοη Ὀ1}0ὺ 0Π6 Ὠοιδθ οὗ {πΠ6 1.0 
18 1ῃ Φογυβαίθπι, δὰ ὉΠΟΥ͂ αὐϊοπαθα 1ῃ ὑπδὶγ ΤΟΥ Υ ὕο ὑμθὶγ βσνοθ. Απά {ῃ:686 

ΓΘ ΠΟΥ ΠΟ δὐξοηάθαά, πὰ ὑΠ 6] ΒΟΏ8 : οὗ ὑῃθ 8οη8 οὗ Κοπαίῃ : Ηθιηδη (86 
19 βίπρογ, 6 βοὴ οὗ 406), ὑῃ6 βοὴ οὗ βαθεῖ. ΤῊ βοὴ οἵ ΕἸ Κδηδῇ, ὕπ6 βοῃ οὗ 
20 Φογοθδπι, 6 βοὴ οὗ ΕἸ16], ὑη6 βοὴ οἵ Τό. Τὴ βοη οὗ Ζυρὶ,8 (6 βοη οὗ 
21 ΕἸΚαμδῆ, ὑπη6 βοὴ οἵ Μδῃδίῃ, [86 βοὴ οὗ ἀχηδβαὶ. ΤΠπὸ βοὴ οἵ ΕἸ Κδηδῆ, (ἢ 
22 βοὴ οἵ 206], ὑπΠ6 βοῃ οἵ Αζαγίδῃ, {{|ὸ βδοῃ οἵ Ζορῃμδηϊδῆῃ. 76 βοὴ οἵ Ταμδῖι, 
29 ὑπ βοῃ οὗ Αβϑισ, [89 βοὴ οἵ ΕὈϊδβαρὴ, {816 βοῃ οὗ Κόοσδῇ. 76 βοὴ οὗ [ζῇδυ, 

[86 βοῃ οὗ Κομδίῃ, ὕΠπ6 βοῃ οὗ [μονἱ, 06 βοῃ οἵἉ [βσϑοὶ. 
24. ὀ ἈΑἊἈμα Πῖβ ὈτΟΐΒΕΡ Αβαρῇ, ὴΟ βίοοά ομ ἢἷ8 στὶρῦ παπά, Αβδρἢ ὑπ βοῃ οὗ 
"δ Βογθοϊ δῇ, [ἢ6 βοὴ οὗ ϑηῃϊμτηα, Τα βοῃ οὗ Μιοῆδοὶ, {Π6 βοὴ οἵ Βαδδβοϊδῇῃ, [ἢ 9 
“ὃ βοὴ οὗ Μαὶομδῃ. Τῆθ βοὴ οὗ ΕὐΠηὶ, {Π6 βοὴ οὗ Ζοϑσγδὶ, π6 βοὴ οὗ Αἀδιίδῆ. 

Φ], 28 ΤἼδ βοῃ οὗ Εΐηδη, ὑπΠ6 βοη οὗ Ζιιμπιδῆ, ὑπο 8οὸῃ οὗ ϑ'ῃῖὶ. ΤῊ βοη οὗἉ δῃδίῃ, 
ἴπ6 βοῃ οὗ ἀὑθγβῆομ, {86 βοη οὗ [μον]. 

"9 Απὰ τὉ}6 βοη8 οὗ Μοσασὶ, ὑμὶν Ὀγοῦγθῃ οἡ {ἢ Ἰοΐύ μδπὰ : ΕΓ μδη [86 Βοῃ οἵ 
90 Κιθ}}, {πΠ6 βοὴ οὗ ΑΌάϊὶ, ἴθ βοη οὗ Μα))υοῆ. Τῆθ βοὴ οὗ Ηδδηδοίδαη, [6 βοὴ 
31 οὗ ΑτηδΖίδῇ, ὑῃ6 βοὴ οὗ ΗΙΠΚίαἢῃ. ΤῆΘ βοὴ οὗ Απζὶ, [π6 βοῃ οὗ Βδηὶ, (ἢ 6 βοὴ οὗ 
82 δΒβδιηοσ. ΤῈ βοὴ οὔ Μδ}}1, ὑπ6 βοὴ οὗ Μιι}η)Δ[,, (μ6 βοη οὗ Μεογαδγὶ, [6 δοῃ οἵ [μου]. 
88. Αῃηᾶ {δεῖν Ὀγθίμσθη ἴη6 1μονϊύθβ, σίνϑη [ῸΓ 8] βοσνϊοθ οὗ ὑΠ:6 ὕδῦθγηδοὶθ οὗ 
84 1Π6 ἢουδο οὗ ἀαοά. Απάὰ Αδζοῃ πὰ ἢΐβ βοὴβ οἴοσθὰ οἡ ὑῃθ δἰ ίδγ οἵ Ὀυγηῦ- 

Οἴου ηρ, δηἀ οἡ {6 ΔἰζΑ οὗἨ ἰῆδθῃβο, Ὁ 41} {πΠ6 ψόουκ οὗ 086 ΠΟΙΥ οὗὨ Πο] 168, 
διὰ ἢ δῦοῃθ ἴῸΓΣ [8τ86], ἰπ 411} ὑμαὺ Δίοβθβ, ὑμ6 βεσνδῃύ οἵ αοά, μδα δον- 
ΙΩ8}) 

4. ΤὴἬε δεγίο5 ὁ Η σὴ Ῥγίοδίς ὕγοπι Εἴδαζαν ἰο Αλίπισας (πὶ ἰδέ {πιὸ ο7 ϑοϊοπιοη) : σοτϑ. 8δὅ-38. 

8. Απὰ {6886 ἃζα {16 80ὴ8 οὗ Αδῖοῃ: ΕἸθαΖΩ ἢΪ8 βοῃ, ῬἘΪηθμ88 ἢ18 φοΣι, 



68 Ι. ΟΗΕΟΝΙΟΙΕΒ. 

86, 37 ΑὈΙδδυδ ἢϊ8 δοθπ. ΒΌΚΚΙ ἢϊβ βοη, ΠΠ]22Ζὶ 818 8οῃ, Ζογδῃϊδῃ 18 δοῆ. Μογαϊοίῃ 
88 ἢ18 βοηῆ, Ατηδυίδῃ ἢἷβ 8βοῃ, Αμεθα Ὁ ἢ18 βϑοῦῃ. Ζϑαοῖὶκ 18 βοῃ, ΑἸἰιίτωδϑΖ δὶ8 βοῇ, 

δ. Τὴε Τοισης Ο7 (λὲ 1, ευϊίο8 ; γσοτϑ. 89- 66. 

ὅὃϑ Απά {8686 ἃτὸ ὑπο ἀνθ! ]Ἰησϑ, ὉΥ ὑποὶγ αἰδύγιοῦβ, ἰῃ ὑποὶγ Ὀογάογ, οἵ ὑδθ 
800η5 οΟὗἩἨ Αδζοῃ : οὗ ὑδθ ἔΆτΪΥ οἵ ὑπ0 Κομαιῃϊῦοβ, ἴοσ ὕο ὑπο ψγ88 [86 ἰοῦ. 

40 Απαὰ ὑῃ6γ ρᾶνα βοὴ Ηθῦτγοῃ, 'ῃ ἴῃο Ἰαπὰ οὗ Φυάλῃ, δΔηά 118 δι θυγῦΒ τουμά 
41 ἀρουύ 1. Απὰ ἴδο βεο]ὰ οὗ 0Π6 ΟἸΥ δηὰ 108 ν}] ]ασθ8 ὉΠΟῪ σάν ἴο (6 [88 
42 βοὴ οὗ δΦδρῃῆυμππθῃ. ἀπά ἴο ὑπ βοὴβ οὗ Αδγοῃ ΠΟΥ ρᾶνθ ἴμθ ἔγοο ὕονγῃβ," 

Ηδῦτοη δηὰ [π8ἢ δηα 18 βι θυΓῸ5, δηαὰ Ψαυ δηα Ἐϑῃϊοιηος δηά 105 Βα θυ ΓΌ8. 
43, 41 Απὰ ΗΙἸοηδ δηὰ 115 βυθυγῦθ, ὈΘΌΙΡ δηὰ 115 βι θυσῦ8. Απὰ Αβῆδλη δηάὰ 185 

45 Βυγρ8, δηα ΒΘ ΠΒῃ τη ἢ δηὰ 18 Βα θυσρ8. Απά ουῦ οὗ [6 {γ106 οὗ ΒΘΠ) ΔΙ] : 
αδθδα δῃὰ 108 βυιθυ ΓΒ, δῇ ΑἸ]θθῦ δηὰ ἰζ8 δ Ὀυ ΓΒ, δὰ Απαίμοιἢ δηὰ 113 
ΒΘΟΓΌΒ ; 811} ὑΠ 61 οἰἴ168 χοῦ ὑΠιἰγύθϑῃ οἱὐλθ8 1ῃ ὉΠ 61 [ΔΤΩ1]168. 

460 Απὰ ἴἰο 16 8βοη8 οὗ Κοδδίδ ὑμαῦ σοιλδίηθα οἵ ὑΠ|6 ΆΤΩΣΥ οὗ 6 ὑστῖθθ, γγθ τὸ 
47 ἴτοτῃ ἴΠ6 Δ] ὐσῖθ6, [Π6 ὨΔ]}} οὗ Μίδηδββθῃ, Ὀγ ἰοῦ, ὕϑθῃ οἱθ9. Απα ἴο ἴθ 80ὴ8Β 

οἵ Οἰυβῇοχῃ ἴῸ0γ ὑῃπϑὶγ ΨἈΤᾺ}}168, οὐὗὐἨ 106 ὑτιῦθ οὗ ββδοῆδ, δῃὰ οὗ [16 {π|06 οὗ 
Αβῆδοσ, δηᾶ οὗ ἴπ6 ὑγῖρο οὗ Νδρῃῦδ)!, δηα οὗ ὑῃ6 ὑσῖρο οἵ Μδῃδββθῇ, ἰῃ Βαβῆδῃ, 

48 ἰῃιτίθθη οἰζΐοβι Τὸ 86 80η8 οὗ Μογδαῦὶ [ὉΓ ὑῃθ ιν Ἀγ} 1165, οὗ ἴ06 ὑῦ0 οἵ 
ἘδαΌθη, δηά οὗ [86 ὑτὶρθ οἵ αδά, δπὰ οὗ ὑμὸ ὑστῦο οὗ Ζοραϊαῃ, ὈΥ ἰοῦ ὕνγεϊνθ 
ΟΥΌ168. 

49 Απά 188 80η8 οὗ βγδϑὶ ρᾷνγο ἴο ὑῃ6 1ωονἱΐοϑ ὕπο οἱδ168 δῃὰ ὑἢ 6 βΒ ΌΓΌ8. 
δ0 Απὰ {ΠΥ μᾶνϑ ὈΥ ἰοῦ ουὖὺ οὗ 86 ὑτ109 οὗ ἴ᾽ἢ: βοη5 οὗ πιά δ}, αηὰ ὑπ ἰγιῦθ οὗ 

{ἢ Βο0η8 οἵ διτηθοη, δηά 086 ὑγῖρο οἵ ὑδθ βοὴβ οἵ Βϑῃ)διιίη, ὑμθϑο οἱύ1ο8. νυ ἢ] 0 ἢ 
ΠΟΥ͂ οΔ]16α ὈΥ͂ ΠΆΠ168, 

δῚ Απὰ οὗὨ ὑπὸ ἔδιι)168 οὗὨἨ (ἢθ 80η8 οὗ ἰζομαίῃ, βοῖὴθ ἢδα ὑϊιο οἱὐὑ168 οὗ {Π|6]Ὁ 
δ2 ὈοΓΩΘΓ ουὖῦ οὗὨ {πὸ ἰτῦθ οὗ ΕΡὨγαίτΩ. Απᾶ ὑπῈγ ρᾶνθ ὑθθιι {Π6 ἴγθα ἰοῦ ΏΒ, 

ΘΠΘΟΠΘπὶ δηά 108 βιυτῦβ ἰη Μουηὺ Ερηγαῖ), αῃὰ ΟὐὑθΖθῦ δηὰ 118 βιυΓΌβ. 
ὕϑ, ὅ4 Απὰ ΨΔοϊκιηδδῃ δηά 118 βιυθυτῦϑ, δπὰ Βούῃ-ΟΓΟΝ δηαὰ 118 βυιῦυγῦθ. Απά 

δῦ Αἰ)ᾶίοη δηά 18 βιι θυ ΓΌ8, δα Οὐδ  Υ πηποὴ δηα 108 Βα ὈυΓῦ8. Απὰ ουῦ οὗὨ [86 
ΔΙ ΕσΡθ6 οὗ Μαπδββθῇ, ΑΠῸΡ δηά 108 βι θυΓ 8, δηὰ Βιϊδπὶ 83πα 109 βι θυ γΌθβ, 
ἴο ὑῃθ ΖΆΤΩΣΥ οἵ 106 Τοτηδιηὶηρ δοηδ οἵ Κομδίῃ. 

δ6 Τὸ Ὁ}:6 80η8 οὗ Οἰϑυββοια, ουὖὐ οὗ 86 ἔδιγ οὗ Π6 ΠΑ Εὐσῖθο οὗ Μδηδβϑϑ, 
δ7 Αοἴδη ἰῃ Βαδαβϑῆδη δηὰ 108 ϑιυγῦ8, δπαὰ Αβῃὐδγοι ἢ δηα 18 βΒα θασθ8. Απά οαυΐϊ 

οὔ [ῃ6 ὑτῖδ6 οὗ Ιββδοιαν, θά θβϑῇ δηὰ 108 βιδυγῦθ, ΠΑ ογαῦρ δηα 1.8 βυ ὈυΓΌα. 
δ8, ὅ9 Απηά Βδιηοίῃ δηᾶ 108 ϑι θυ 5, ἀπ Αὔϑῖὰ δηα 105 βιθυσ 8. Απά ουὖ οὗ [9 

60 ὑγῖδο οὗ Αβῆθν, Μδβ8)δὶ δῃηὰ 1058 βιρυΓΌ8, δηὰ ΑὈάοη δηάᾶ 108 βιιθυτῦ8. Απηάὰ 
61 ΗἩυΚκΚοΟΚ δηὰ 118 βιιθυσῦβ, απ ΘΟ δπὰ 105 βυθατῦ8. Απα ουὖ οὗ {πο ὑχῖὶρο οὗ 

ΝΑΡὮ Δ}, ΚΟ βἢ ἢ Ο811160 δῃὰ 1058 βυατῦ5, δὰ Ηδιησηοῃ δηά 108 Β ὈΌΣΌΚ, 
δηα Κι μαΐηι δηὰ [8 Βι υΓ Ὁ 8. 

62 Τὸ ὑπὸ βοι)8 οὗ Νϑσδγὶ ὑμαὺ στοχηδϊ θά, ουὐ οὗ [86 ὑγδ6 οὗ Ζορυΐυη, Εϊ- 
θ8 ΤΟΠΟ δῃά 108 Βυυγῦ5, ΤΆΡΟΥ δηᾶὰ 118 βυρυσῦθΒ. Απᾶ Ὀογοπα ΨΦογτάδῃ ὈΥ͂ 

Φοσίοῦο, οδαϑὺ οὗ Φογάδη, ουὖῦ οὗὨἨ 86 ὑγῖρο οἵ δυῦθθη, Β6Ζοῦ ἴῃ ὑῃ6 ὙΠ άΘττι 655 
64 δηὰ [5 βυῦυγῦθ, δὰ ὕδῃζα δηὰ 1095 βυρυτῦθ8. Απὰ ΚΚοάοιηοίῃ δηὰ 108 
θὅ βυρυγῦ8, δπὰ Μορῃδαίῃ διὰ 108 βιθυτῦθ. Αἀπα ουὖὺ οὗ [ῃ9 ὑγῦ6 οὗ δα, 
66 Πδιηοίῃ ἴῃ ΟἸἸ]οδὰ δηὰ 15 βυ υγῦθ, δηὰ ΜαΠδηδὶμλ δηὰ 1.8 βιιθυσρ9. Αμὰ 

Ἡδβῆθοη δηά 118 Βυ υτῦβ, δῃὰ 9 4267 δηὰ 118 βῃ Ὀυ ΓΒ. 

ι᾽ ΤῊ Χείλίδ [6 ΣῈ: ἘΩΣ 186 Χεγέ νυΐδ 323 (οτ 23), δυᾶ μ]δοθο ΠΟΡΡις (ἢ Αἰλησοῦ) 88 ἃ ϑοραιδῖο δῦροι- 

δεσὶρ 08. ΤῊ ἰεχὲ ἰδ, δὲ δ] ̓δὐδαεὶ, οοτταρέ (866 Ἔχε. Εχρι), ἩΠοΙΒοΣ [86 δτεὶ ΠΟΡοὶὲ [6 ἴ0 06 ογδδεᾶ, δαπὰ 323 

0 ὃ6 τοδὰ, ογ ἔνθ δοοοπᾶ ΠΟΡθις τοιπονθά, δηὰ ἐμο δία. 2.3 ἴο ὕὉ6 τοϊδιπϑά, ΠΝ ᾿ 

8 Αὔοσγ Ὕ53Π: πὸ πατὴθ δρε" τοῦδὲ ὮΔΥΘ [426 η ουὐξ, ὥ 1.6 σοτρδιδοῖ οἵὗ 1 βάση. νὴ}. 3 δ ΟΥΒ (ΟΟτΏρ. 6150 τόσ. 13). 

8 76 ΧΚοιλόδ δδ8 ΠῪΞ: [89 Ατνρέ, ἸΊΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, ἘΥΣΊΞ. 

4 ῬῸΡ ὈΡΡΙΡΙ ἫΣ Τὶ, δοῦδ οἱὰ τί πέδ, δος ἐπο δΔέδί. Ῥεμοία Παδὸ. 1595, Ἀδγτο ὌΠ ΤῊΝ Ἃ Τξ. ΤΏΔΦ 

Μ88. (660 ἀς ἤοϑβε!͵ αν. Ζεοί ) ἂρ ποῖ ΒΒΟΥ (5 δά ἀϊ ον, ἘΝΒΙ ΟΝ ΔΡΡΟΔΙ ἴ0 ὮΔΥ͂Θ Θοτηθ ἰπῖο ἐπ ἴαχὶ ἤτοτο ἴδ τηἡσκῖη. 

4 οι ῥη (1 Φο5}. χχὶ. 16, ὁ), 180 τῆς δοσυγδίθ Μ26, Βδτο, δοοοτάϊπρ ἴο ΚΠ. Νογεὶ κηὰ Ζ4. ΝόαΡΟΝΜ,, ὅν. 
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ἘΧῈΘΕΈῈΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΆΕΥ ΒΕΜΑΚΚ. --- ΟὗἨ (86 ἔνα δυῦ- 
αἰνϊϑίοηβ ἰηΐο ννἢϊοῇ 8 δοοϊίοη [4}1}5, {π6 ἢχϑι 
(ν. 27--41) ἰδ « ᾿ἰδῖ οἵ {86 Ὠἰρσὰ ῥγίοδ ἴσοι Ααγοη 
ἴο ἴδ οχίϊθ, νν 1 ἢ ΔρΡΡΘΆΓΒ ἴο 6 ἰδίῃ ἔγομὶ 8 
ῬΘΟΌΪΑΣ οΟἱάον ϑοῦγοθ, ΡαΓΌΥ Ὀδοδιβο οΘ ρογίϊοῃ 
οἵ ἐδιο εἰσὶ ρυεβὶβ 18 δηυπιηεγαϊδα ἀραΐη (νὶ. 8δ--88) 
ὑπάεσ ἃ αἰετες μεμοδ]ορίοαὶ ἴογῃ (ἰπβιθδὰ οἵ 

ἰὴ Ὀείοτο ἴδιο Ὠδ;ηΟ, 3 ΘΟΠ168 εἴν 10), ῬατΟΥ 

Ὀοοδυδθε ἀογβθοη (ν. 27) ἈΡΡΘαΙΒ ἰηβίοαα οἵ “ὁ ογ- 
δθοση," ὙΠΊ0Π 15 υϑοά [Ὠγουσποιΐϊ οἢ. νἱ. Βαῖ 
1.6 ἴουγ αἰνίξί ἢ 5 αἷϑοὸ ἴῃ οἷ, νἱ. ὈΘΔΡ ἃ ΠΙΟΙῸ ΟΥ 
1665 [γακτιεπίαγυ οἰ γβοΐογ ; ΟὨΪΥ͂ 06 ρεηθδὶορῖοβ 
οὗ ὅτε ἴτος θανίἷς βοηρηησθίεγβ Ἠδιηδη, ἀδαρὶ, 
δηὰ Εἴ δα (νογβ. 16- 4), ἈΡΡΘΟΓ ἴο ὃὉ6 δορὶ οῦς Ἰὼ 
1οιηβοῖνοβ, δπαὰ νἱτῆοαϊ ἀδ:οοῖ. [ἢ [16 ἰβίο 
οὗ εἶο τγές 1 ον εἰς} ἰατλ] οθ αογβῆομι, Κοδαίῃ, 
διυιὰ Μετατὶ (νΈ ΓΒ. ]-- 15), ΠΊΔΏΥ ὨΔΠΠ68 ΔΓς ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ 
ἩΔΏΓσ, δη(ἐ 80Πὴ6 Ῥαγίβ, Ἔβρϑοΐα!  ν ἰὴ (Π6 86 γίεβ 
οὗ 1:6 Κομαι] θα, σοσβ. 7--18, ἀρΡρθῶγ ἴο δᾶνθ 
ὁοτὴθ ἀν ἰῃ ἃ ϑβϑἰδίε οὗ βοῖπηθ Ἵδοῃ[ιμδίοπ. ΤΠ 
118ῖ οὗ ἴῃς ον] ος 4] οἰκὲο8, νογ8. 839-66, ᾿γοβϑηΐβ 
ἔτεα οοστορίίοπϑ οὗ ἴδε ἴαχΐ 'π ΘΟ αἰ ἀγα ὉΪ6 πυχη- 

, ΜΠ Ὲ ΤΙΔΏΥ ἱπασσΌΓΒοἑε8, δηὰ ἃ ποζογίοι!β ρ6Γ- 
ψογείοη οὗ {Π6 οτχίηπαὶ ογ ἐγ (866 οἢ νθγβ, 49, δ0), 
85 ἃ (ΌΓΒΟΣΥ ςοϊηραγίδοη οὗ 1 ψ|0}} πὶ ἀγα ῃ 
ἴσγοτῃ οἵδοσ βοιγοθβ ἰπ ὑπ6 ὕ"οοΐὶς οὗ 7οδβπδ, χχὶ., 
Μ1} ἐθον. Απὰ ἰδϑί]γ, [16 ἐοτί 116 οἵἩ {π6 Ὠΐρἢ 
τἰοδίβ ΡῬΘΑΓΒ ΟἰΘΑΤῪ ἴο θα ἃ ἔγαρτηθηΐ ἔγοσῃ 118 

ἱπκ οΟΥ̓Γ ψἱ} ΑἸ  πη8ΑΖ : 8, ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, 6] ΟΒ6}Υ 
ἐοηπεοῖρα τυἱΐϊ [6 ὨγροδαΪηρ ΓΟΠΙΆΓΚΘ. 1 ΨνΟΓΒ. 
83, 84, οἢ ἴπ6 ΙΤηϊηἰδίγυ οὗ ἴῃ6 Αδγοῃῖΐοβ ἰῃ ἴδ6 
ζεπ 0]6, «πὰ πη χιιὶ Ὀ6 ΠΟΥ ἰοστηθὰ ἢ [π686 ὕννο 
ΤΕΙΘ6Β ἰπίο ἃ βροςϊδ)] βεοϊΐοῃ γοεστίπῷ ἰο [ὴ6 ἀρχε:- 
ματικὸν γίνος οἵ {Π6 ἢουδο οὗ ἰνὶ δηὰ 118 ἔυπο- 
τίοηδ. (ΟἸΏΡ. τιογϑόνογ, Η. αταΐ, Ζεν Οεεοῖ. α. 
ϑι. Ζευὶΐ, ἴῃ ΔΑ. ΜεΙχ᾿ Ατγελίυ. (. Ἡδδεηδολα 
Εγίονδοδης ἀεὲ Α. Τ'. νο]. ἱ. 1870 (Ὠγρογογι οα!] 
οὐ ἴδ σοπίοδηΐ οὗὨ ΟἿἿΤ οἰπαρίογ, δπὰ ἐπτου μου). 

1. Τὰς ανεδῳ οΓ Αατγοπ, οΥ ἰδλε Πὲρλ-»γἱεείϊν 
1ῖπὲ ἕο ἐλιὲ λα: ν. 217-41. α. Αδτομ᾿Β ἀδβοεηΐ 
ἴτοτα ἰουἱ: γνοσβ. 27--29.---Οεγεΐοη, Κολαίλ, απά 
ἈΑετατὶ. 80 στὰ ἴπ6 πᾶπη68 οἵ [Π6 [ὨΓΕΘ 8018 οἵ 
Ἀάᾶσοῖ ἰὰ ἴῃ6 Ροηίαίευοϊ,, ὅθ. χὶν!. 11, ἔχ. νἱ. 
18. Τῇ ίοττα ΠῚ 8 ἴΠπΠ6 6 οοπδβίδηῦ, Μ116 [ὉΓ 

ΓΠΡ 8 σοσαδίομΔ]]Υ ΠΠΡ.--τῦ εν. 28. Τὴ6 ΠΔΠ163 

οὗ ἴῃ ἔουγ 5οη8 οὗ οἢ δίῃ (τπ6 [Δ ἢ 6 οὗ (Π6 οἰιϊοῖ 
Ἰ ενϊςδ) 11π6) ἀγὸ 1ἰ ΓΑ} ]Υ (86 δα ἰη ἔχ. νἱ. 
18. ΠΚουῖθο ὑπ 6 ΠΔΠι68 οὗἨ ἐδ ἔῃγοο σὨ]άγθῃ οἵ 
Ατηγϑῖη, απ πόθο οὗ [{π6 ΤΟῸΓ 808 οὗ ΑἌτοῃ, Υ6Γ. 
29, ἄστοὰ 1 ΓΟΓΑΙΥ σἰτἢ Εχ. υἱ, 20, 28 ; σΟΙΏΡ. 
Ναπι. εἰ. 2-4, δηὰ ἰπ 1 ΟἸγοη. χχῖν. 2, [Π6 δο- 
εοπηΐ οὗ [Π6 ῥτγοπιδίασε ἀραίῃ οὗ Νδάδὺ δπὰ 
Αὐΐδα Ὁ ἃ ἀϊνίπο ἱυάδριποπέ, τοτηϊηάΐης 18 οἱ 
αν. χ. 1 [ἴ.---. Τὴ ἀοβοθηάδπίβ πὰ βυοοθβ9018 
οἵ ΕἸοαζα (Νυπι. χχ. 28: Ζ2οβῃ. χῖν. 1) ἴῃ ἴῃ6 
οὔἶοο οὗ Ὠἰρἢ ῥγίεβδε : νϑῦβ. 80-41. ΟἿ]Υ [Ἐ}18 βϑ.168 
οἵ ἱρὴ ῥγιθδίθ ἔἴγομη ἘΠ αΖΑΓ ἷβ ρίνθῃ ἤΈΓΘ, 88 ἴῃ 
Υἱ. 35 ἢ, ποὺ {πδῖ ἔτοπη ΕΠ ΠΔΤΔΥ, 88 ἴΠ6 ΌΓΤΉΘΓ 
ΘἿΪΥ ἱδ εἴτ) Ἰοχὶ πιδίθ. Τπδαῖ ἴΠ6 1ΐπ ἴγομλ 
Διδαπιαγ, ἴο ν  ΐοἢ ΕἸΣ Ὀεϊοηχοὰ (1 βδπι. ἰδ. 80),--- 
086 Θ00 παϑ ΡὨΐηοδα, δπὰ στδηάβοῃ, ΑἙ ταῦ 
(1 ϑασῃ. ἱν. 11, χὶν. 83), ἔυσίμον, ΑὨἰ τὰ Ὀ᾽8. 80ῃ 
ἈΒ Αἢ οὐ ΑἸἰπιεΐθοῖ (οοτρΡ. 1 ὅδ. χὶν, ὃ ψἱτἢ 
Χχί!, 9 67΄.}, ]αεῖ]γ, [18 ΑἸ 6] 6 ἢ ̓ 5 ϑοὴ ΑὈἰδίΠΑΓ 
(ἔτοιῃ πίιοαι δοϊοζηοη ἰοοῖς ἴμ6 ὐσἢ - τοδί ῃοοὰ ἴο 
Εἶνε ἴὰ τὸ Ζαάοϊκ, 1 απ. χχὶϊ. 20: 1 Κίῃμρβ ἰϊ. 
426-96) ,---- 88 ἢοῦ ὉΠ ΚΠΟη ἴο ΟἿΓῪ δυίΐποσ, 18 ΒΠΟΤΩ 
ὍΥ Ἰιὶς δοοουπΐ ἱπ 1 ΟὨγοη, χχίν. 8. Βαϊ ἰδ9 

᾿ΐμα οἵ ΕἸΘΑΖΑΡ ΟἿ]Ὺ τηυδὲ μάνα ραβϑοὰ πὶ Ἰιἶτὰ 
ἈΒ ΤΟΥ Ἰορὶ Εἰπηδῦο ; ἴογ Πδγθ, δπὰ ἴῃ νἱ. 88 ΗἿ,, [16 
ἰβηογαβ [86 1η6 οἵ {08 τυ ἰ ηρ᾽ ῬΔΓΆ1]16] 1 
ἰξ ἔογ θεν γα] βζϑηθγΑ [008 (ἔγοῖῃ ἴ᾽ΖΖὶ, νϑῦ. 81, [}9 
ὁΟὨ [ΘΙ ΡΟΓΘΑΙΎ οὗ ΕἸΐ, ἴο Ζϑάοκ, [116 ςΟὨ ἰΟΙΠΠΡΟΓΑΣΥ͂ 
δηιϊ τίνα] οἵ ΑὈἰδῖμασ, νοῦ, 84). Οη ἰδ ταοϊαϊίοι 
εχ βίης Ὀούννθθη [8086 ΠΟ] ]δἴθσαὶ 11 Π 68 ἴῃ [ἢ {π|68 
οἵ 84} δηὰ θενὰ νὰ βηὰ ποιπίηρ οοτγίδϊη, οἰ Ὁ 
πῃ ΟὟΓ ὈΟΟΪΒ ΟΥ̓ ἰῃ ἴποδο οὗ Βανπυεϊ οὗ Κίημβ. 80 
λυ σἢ ἀΡ σογίδίη, ον νοῦ, [τῸΠὶ ναγίοιιϑ ἰῃ- 
Ἐπιδιίοβ ἴῃ [116 ας ὈοΟΪκ8, ὑπαὶ ἴῃ βίαἰοπιοηῖ 
οἵ Φοβερδυβ (“4 πέϊᾳ. «μα. νὶ}ῶξ. 1. 8; οοη Ρ. εἰ!. ν. 12), 
{πῶὸ (πὸ ἀδβοθηάδη!β οὗ ΕἸΘαΖαῦ Κορῖ «υἱοί, δά 
ἰϊνοὰ ἃ8. ὑγίναῦβ ββγβοῦϑ ἀυγίηρ [ἢ 6 ΒῈΡΓΕΠΙΔΟΥ͂ οὗ 
ΕἸ., Ρ]π6 645, Δα, δηὰ ἈΠ θα, 18. ᾿ΠΘΟΥ- 
τοσί, δῃηά γοβῖβ οῇ ΤΏ6Γ6 ο" ͵δαΐατο, ἘΔ ΠΟΥ, ἔσο 
1 Κίηρβ 11. 4 Ηἶ (οορ. 1 (τοη. χυϊ. 39), Ζααοὶς 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο ἴαγα ὈΓεβὶίι οὶ αἱ αἰ θθοη, οοηἴεπὶ 
ΜΓ ΑὈἰδῦμαΓ ([Π6 οοπδίδηξ οοτηραπίοι οἱ αν 
1 ὅδιι. χχιΐὶ, 20--28) αἱ Φογυβαϊεπι ονοῦ ἴΠ6 βουνὶθθ 
οὗ 18:8 ΒΑΠΟΙΌΔΤΥ ; ἀπά ὄνθη ὑδίογθ ᾿αυἹά, ἴΠ 6 ΓΘ 
Βο6 [8 ἴο ᾿ανα Ὀ6ΘῊ ἃ οογδί ἢ σο-Οχἰβίθῃοο οὗ ἀϊ [8 - 
Θηΐ βαποίπαγίεβ ψ1} αἰ ογεπς εἰσὶ ῥγίοβίβ ἴῃ 
αἰ ἤδγεηϊ Ὀἰδο68,--- 8 δδβυτα  ο ὑπαὶ 15 δ ᾿θδδὲ 
Ὀεϊίοῦ δυρροτγίοα {Π|8η {Π6 οοπ]δοίαΓο Ῥγοροθοα ὉΥ͂ 
ΤΉΘΗΪ8 οἡ 2 ὅδηι. Υἱϊῖ. 17, ἰδῇ, ἴῃ ῬΑ ἀΐπη6, 
1.16 ἔνο εἰ ἢ ῥγίοβιβ οὗ {Π6 Ἑο] ]αὔογαὶ Ὠου 868 τϊρηΐ 
Ὦδνο Π6]ὰ οΠῆοο ἰη δ] ἰοσπαῖθ ὑ6ΆΓΕ.--- ἐγ. 85. 4πά 
Αλϊπιααξζ δεσαὲ Αχαγτίαῆ. ΑΒ ΑἸΐπιδᾺ2Ζ (Υ.. 
88) ἰ5 δοῃ οἵ Ζϑάοϊκ, [6 ὈΘΙοημΒ ἴω ἴπΠ6 τοϊσῃ οὗ 
δοϊοιηοι, τ] ΐπ ψ ἰς ἢ 4180 ἷβ ϑὸη ΑΖαγδ ἢ) ΠΙΑΥ 
πᾶν Ὀδεὴ ἰμἢ ργίεβς. ΙΒ ουϊ ἀουδί, (6 ἠοὶΐοθ 
διδηάϊηρ ἱπ νογ. 86, Ὀεβίιϊθ ἃ ὙουΠῈ Γ ΑΖαγδὴ 
(στα άβοῃ οἵ ἴῃ οὔ 6), ““ δ [Παὖ δογνϑα 88 μγίθσδὶ 
(113, ἔχ. χὶ. 18; ἴεν. χνὶ. 82) ἰπ 1π6 πουδ86 ὑμδξ 

ϑοϊοσοοῃ Ὀ81}} ἰπ 76 γιιβα] θτα, " ΟἿΪῪ δα 8 {πΠ6 ὑΓ6- 
δοηὺ ΑζΖαγίμἢ, {16 ρσταηάβοῃ οὗ Ζαίοκ. Εογ ἴῃ 
1 Κίηρβ ἱν. 2, 8180, Αζαγίδὶι {Π6 βοῇ (ῃ) 06 ΘΧϑοΙΥ 
᾿βρβαμμι οὗ Ζαάοὶς 8 πδιηθὰ 88 ὈΓΙΕΒΌΥ Ὀτίης9 
ὈΠάοΓ ϑοϊομοῦ ; ᾿ἷ8 ρταπάδβοῃ οἵ ἴΠ6 58Π|6 Ὠδῖηδ 
ἰῃ νοῦ. 86 Ἤσδηποῦ ᾶνα ᾿ἰνϑὰ Ὀοίογα {Ππ6 {ἠπι6 οἵ 
ΒΕΙΙΟΌΟΔΤΩ, ΟΥ οὐθὴ Αβδ8 Οὐ ζοῃοβμαρ μα, 9 
τηυδί ἐμπογοίογε δϑβυπιθ, Ὑ 1 Βογίῃοδυ, ἴπαὶ 1ῃ9 
σπογάβ αυοϊοά ἔτοπι γον. δ6ὸ οτἰ κί ΠΥ ϑιοοα δἵθοσ 
16 πᾶπὶθ ΠΛ), γῈΓ. ὃδα, ---ῇὴ ἀββυπιρ(ίοη ὙΠ 08, 

τοῦ: 

ἴγοπῃηι ἴπ6 βεοοπὰ ΟδΟΌΓΓΟΠΟΘ οὗ {Ππ6 ΒΑΠῚΘ 118118 
Β[ ΣΕΥ αἴθοσ, ἀπὰ ἴσγοση ὑῃ9 ποίογϊουβ ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΘ 
οἵ βυςσῇ ΘἸΤΟΠΘΟυΒ ἸΓΔΏΒΡΟΒΙ ἰο0Π8. π᾿ ΟἿΓ βϑοίοῃ 
(866 οὨ νοῦ. 49.0.},ὄ ἑν οϊνοθ πὸ αἰ Ποα] γ, δηὰ αἱ 
Ἰραβδὲ σοτωτηθηᾶβ 1[86]{ τηοτο ὑπ δὴ {160 διίοιηρὶ οἵ 
ΚοΙ] ἴο ἰάθη εν ὑπὸ ΑΖζασίδῃ οἵ νοῦ. 86 1} 1}36 
Ηἰρῆ ῥγίοϑυ οἵ 1ὶ8β παῖ ὑπάογ είς ὕ ΖΖίαῃι (0, 
2 Οἤγοη. χχνὶΐ. 17, ὈΟΪΪγ τοϑίβιθὰ [μ6 αἰϊοτηρί οἵ 
ε}ε}8 Κίηρ ἴο Ὀθτη πόθο ἰῃ ἰπ6 βαποίιδτγ). ΤῊΘ 
ὨΘΙΠ6 ΑΖΑΙΔῊ ΔΡΡοατΒ ἴο ανα οἴϊει σοσυττοὰ ἢ 
116 (ΠΆΠΠΥ οὗ ἴπ6 ίρ ῥγϊεδὺ 'π {πε ἰἰπιο οὗ {86 
ἸΏ ρΒ ; [ὉΓ 88 ΟἿΓ Β6Γ168 ΘΟ ΑΒ {18 Π8ΠῚ6 ΠΟ 168ῳ 
ἴδῃ ἴῆγοθ ἐἶπηθ58 (νοσα. 8ὅ, 86, 40), νγὸ πον ἴγοπη 
Οἴμοῦ δοουιηΐβ ΒΕΥΘγαὶ οἴποῦ εἰχὶι ὑγοβίβ οὗ 189 
ΠΑπ6 Ὀοίοτο ἴπθ οχὶϊα ; ἐθυ8, Ὀοβί 68 [ῃ6 016 ἰῃ 
ὕ χ:ίδ᾿ 8 ἄπιθ, δῃοίμοσ ἱπ ἐδ ἰἰπι6 οὗ Ηοζοκίδν, 
2 ΟἸγοῃ. χχί. 10, ὑἴο σαῃμποῖ ροββί Ὁ]. Ὀὸ ἰάδηι}- 

1 ΤῸ 16. ΟἹἿΥ δὴ πεῖ! γα Ὁ ποδὶ οοποοῖε, ὙΠ] ἢ Καὶ! δῃου ά 
ποῖ παν τοριοάμοθη, οὐ Ἦδεδ! δὰ Κιποἢ!} 10 ΔΡΡΙΥ 9 
πογῆδ, υοσ 86., “116 [πὲ δογυοᾶ δ5 γγίδεϊ ἰὴ 10:6 ἤουδο πα 
βοϊογιοη Ὀ8|},," ἴὸ 1 Ὀο]ά δο΄απὰ οὗ ἐπ Αζδιίδῃ, υὐ ἀοΓ 

ὕ σσίδι, δβκειπαὶ {}}}6 κί πα τοεογάθά [ἢ 2 Οἤτοπ. χχυΐ. 17. Βαὶ 
ΠΟ 6868 ππιδηδῦϊο ἰς Ν᾽ οίεϊ τ δαδευι οι (ΟἌνγον. ὑΡ. δ8, 310), 
ἐπ δὲ Ασωτίδῃ δα {6 δοὴ οἵ “εοϊμάε, ἴπ 6 Ππουδηὰ οὗ .680- 
δ Δ ΌμΙἢ, δηὰ εὔοςίεῖ οἵἩ ἰπδὲ τονοϊυϊου ἩὩϊοΐ ταϊοϑὰ ὁ ο66Ὰ 
ἴο ἴπ6 ἐδέοπο (3 Κίηρε χὶ,; 2 Ομγου. Χσϑ!, 1 4.) 860 08 
4 ΟἼτοη. χσὶ!!, ὃ. 



ΤῸ Ι. ΟΕΒΒΟΝΙΟΙ ΕΒ. 

62] πῖϊῃ ὑῃο86 Ἰότο τηϑηϊτοπδᾶ. ΕΌΓΡ ἴμ0 ΟΠ 
Ὡδιηθὰ ἰῃ σοῦ. 40 48 ἴΠ6 δοῃ οὗ ΗΠ Κιδὴ (2 Κὶηρϑ 
ΧΩ.) ΠΥ Παγθ ᾿ἰἷνοὰ ὑπάοῦ Ψοβίαῃ, ὨΘΑΙΪΥ͂ ἃ 
ΘΟΏΓΟΤΥ αἰζον ΗϑζΖο κί ; οὗὨ 4}} [0 ἴγϑα ΔΑ Ζϑυ Δ ἢ8 
οὗ οἱ βεοϊίοη, ἱποσγεΐογθ, ΟΥ̓ {6 ἧγβ᾽ (γ γ. 85) 
οδη οοἰποϊὰς νυἱ τὴ οἠδ οἵ [6 εἰϑεν 6 6 τηθηἰοποα 
ὨᾺ ῥτεβίβ οἵ {πἰ8 ἤδπλθ, πὰ ὉΠ18 ὁπ πδνθ Ὀθεη 
ΠΟ ΟἾΒΕΓ ὕμδη ὑδιαΐῖ σΟὨ ΟΠ ΡΟΓΑΤΥ οὗ ϑοϊ]οηγοη 
πϑιηθὰ ἴῃ 1 Κίηρε ἵν. 2..---  ογ. 87. Α πα Ασζατίαλ 
δεραὲ Ανιαταλ. ΤῊ Ϊ8 ἰ8 [Ππ6 ΑἸλαγί ἢ πχθη το δα, 
2 ΟἼτοη. χίχ. 11, ἴπ ἴη6 ΠΙΒΊΟΥΥ οὗ {6} οΒἢΔρ αῖ. 
ἩδΓΘΟθἢ]οσ, τῇ. ΗΟ Υ οϑἴογ ἡ Ηδιζορ᾿ Βδαί- 
πενεοῖ, νἱ. 205, 158 σΕΥ ΔΙ ΪΥ τὶ ρεῖ, (πουρὶι ορροβοὰ 
ὮὉΥ ΚΕΙ͂ ; ἴῃ [η6 5 χῖγ-ο᾽ο γϑαγβ δθῦνγθθα ΒΟ] ΟΠ Οἢ 8 
ἀθαῖ δηὰ ΦομοθΒαρ αἰ Β δοοοβϑβίοη, ἴπ6 οὙ ὨΪΘἢ 
Ῥ͵οβίβ ἠδτηεὰ Ὀούν θη Ζαᾶοκ πὶ Αὐρδγ ἢ ἸΠᾺν 
ὙΘΥΥ τὸ} ᾿ιανθ [ο]]ονγθὰ ἴῃ 80: οοβϑίοῃ.---Ἴ 6γ. 58. 
Απὰ μλίιιδ δοραί Ζαάοῖξ. 1 ἴδθ ποὶρῃῃ ρουτμοοὰ 
οὗ 1118 βεοοηά Αἰ, Πότ ψγ τηδὲ ρμἶδοα αὖ [86 
Ῥοσίπηΐη ΟΥ τη α]9 οὗ ἴ.9 πη σΘὨΤΌΓΥ Β.6., 
6 τηἷ85 ἴΠ6 Φοποίαδα ψἢοὸ ἀοίγτοποὰ Αὐἰδπδ] ἰδἢ, 
'δηὰ ρονογηθαὰ βοὴθ {πὸ [ὉΓ 1:9 γουης Κἰηρ 
Φοδδὴ (σῆο νγὰ8 Ῥουμβα 8, ΒΟ ΟΥΟΓ, ποῦ ΡῬΓΟΡΕΣΙΥ 
χὰ φῬγίοδί, θὰϊ ΟὨἸΥ ““ οἰϊοῖ οἵ [86 γγοβιποοά οἱ 
Ἦΐ8 {ϊπλ6,᾿ ὑμαῦ ἰ8, ἃ ὙΘΤῪ ἰηδυσπίίαὶ ῥτίοϑι ; 866 
οὐ 2 ΟἸγοη. χχιϊὶ. 8). Ἐνϑῃ 8Ὸ0 βοιῃθνῆδί ἰδἴογ ἴῃ 
19 νἱοϊηϊν οὗ 56) } πὶ 15 νναρτϊηρ πὰ ὕ]τίδῃ, 
Καοννῃ ἴτοπι 2 Κίηρβ χνὶ. 10 ΗἿ, ψῆο νὰ8 ΕἸΡἢ 
ΡΠ ὍΠΟΥ Κίηρ ΑΔᾶΖ. Τδ6 ]|8ὲ ἔτομημ ψ ΓΒ. 
7-40, οὗ ἴοτ (πε 4850 ρογίοα οὗἩ πο Κίηρβ (ὨΪΠ|}}, 
οἰ τ, δη ἃ βανοη τῇ σθη 163), ΔΡΌΘΑΓΒ ΘΙῪ ἀδίθο- 
ἴἰνθ δηὰ οοποΐβο, {κὸ {π0 Νὸν Τβίδιπθηΐ σοηθδὶο- 
βἰεδ οὗ Ζ268ὺ8 (Μαῖξ, ἱ, 8-10; [κὸ ἰϊ, 28--81) 
ὙΓΠ1Οἷ. ΤΏΔΚ6 [Π6 Ἰοηροϑὺ [6808 ἴῃ [8 ΨΟΥΥ Θροοσὶι. 
ΤῊ πυροῦ οἵ ἴΠ6 ΠἰπἸκα οταἰ θὰ ἴῃ ΟἿΓ ]ϊδὲ 
Ὀοΐποοῃ ὑἢ6 ἱρὴ ῥγίοβϑἕϑ ἔου ὕ86 {{π6 οὗ ϑοϊοσηοῃ 
(νον. 86) ἀηὰ ϑογαῖδῃ τηιπϑὲ Ὀ6 αὖ Ἰοδϑὺ βθυθῃ ; [ὉΓ 
ὙΠῸῸ [06 ἴδῃ σοηδγαίοηβ οἵ Ὠῖρἢ Ρυγοβίβ Θἢ11Π16- 
Ταῖοα γνεσβ. 86-40, σΟΓΓΟΒΡΟΠ ἃ βουθηΐθθῃ ρΘΠΕΓΆ- 
(ἰοὴ8 οὗ ἴῃὴ9 δον οὗ  ανὶά, ἴγοπι ϑοϊοπιοη ἴο 
Ζοθ κί (οορ. 11. 10-27),) ἀηὰ ἴμογὸ 8 ΠῸ 
ΤΟΒΒΟῚ ὙὮΥ {πε Ἰἰπα οὗ ῥγίοδιϑ 8Βῃου]ὰ πᾶν ἃ 1688 
ΠΈΡΙ διιοοοβϑίοη οὗ ροηογαῦ 0η8 ὕΠ8η {Παὺ οὗ ΚΙΉ ΡΒ. 
-- νον, 41. “πα Χελοταάαξ ισεπὲ αἰοαν, ἴο ΘΡΕΥΥ 

ἵπ ΒΑΌΎ]ΟΩ. Ἵρη βίδῃ 8 ὮΘΓΘ [ῸΣ [89 Ὠ80}.8] ΤΏΟΓΕ 

᾿ ἀεβηΐτο ΠΟΙΣ3 ἩΌΠ, 761. χἹῖχ, 8. ΤῊΘ οαιτγίηρ 
ΑὝΘΥ οἵ (8 Φομιοζαάδκ τηυϑῦ μᾶνθ ἰδίζθῃ Ὁ]8Δ06 
Ὀοΐοτθ ἴπ6 ἀοϑίτυοίίοη οὗ ΦοΓΏΒ4] 6 (ΡΈ αρ6 699); 
ἴον δἱ ἴὴ6 ἀοπίτιοίςίοη οὗ 76Γ84]6Ππὶ (688), ποῖ ἢδ, 
Ὀυΐ ἷδ ἀροὰ ἔδῦΠο. βθγαΐδ, σταπάβοῃ οἵ ΗΠΚΊδη, 
ΨᾺ8 Πἰρἢ ῥγίοϑί, 88 ΔρῬβθδῦβ ἔγοσῃ 86 δοοοιιῃΐ ἴῃ 
2 Κίηρϑβ χχυ. 18, 21, οἵ πἰ8 οαρίυγο Ὁ Νεδυοδδά- 
ΠΟΖΖΆΣ δπὰ οχοουςίου αἱ Εἰρίλῃ. ΦοῃοζΖαάδῖ, ἴῃ 
φχὶϊο, Ὀδοδτγα δι} 6 ̓ οὗ ἐμαὶ Φοβῆπα ῆο τοϊτυσηθὰ 
δ86 Β0. ἰὴ ΖοιιΌΔΌ6] οἵ ἴμ6 δοδὰ οὗ [6 
αχΐϊθβ, Εζτα ἰἰΐϊ. 2, ν 2, Ηδυ. ἱ. 1. 
Ὕ [ἢ9 βογῖοβ μοῦ σίνοη οἵ ἐπε Ὠἰρἢ γτίοβὶβ 

ἔτοτῃη Αδγοῃ ἴο ϊ6 χα, ἀρτοοβ [δῇ ἴη Εἶτα Υἱὶ. 
1-ὅ, ΜὨΪσἢ 18 ΤΏΟΤΘ ΒΌΠΙΙΏΔΓΥ, δἰ τηλῖο8 ον θ ἢ 
δτοαΐοσ οὐ ἰβυϊοηβ. [1 ͵ὸ σΟΠΊΡΑΓΟ ὑΠ6 βἰχίθθῃ 
ὨΒΙΩΘΒ ἤογα σίνθη, ἴγοιῃ ϑϑυαῖδῃ ἴο Αδῖοπη, ᾿ἱτἢ 
ἵνοηῖγ-ἴνο πῇ ΟἿΌΓ 1ἴ85τ, 1116 βῃοσίδγ 1ἰδὺ οὔ ΕζΖγα 
ΔΡΡΌΘΔΓΗ ἴο Ὀ6 8 Θοτον αἴθ οχίγαοί οὗ [86 ῥτε- 
δοηΐ ἸΟΏΩῈΓ οη6. Βυΐ [6 δυΐῃοῦ οὗ ἴῃ ]Ἰαΐοσ 

τι Καὶ} ὁπὰ ΒΕ ΠΓ᾽ δἰ οτηρὲ (Δίδεϊ. νᾶτὲ νἱῖ, ἡ. 295 4.) 
ο τοχογὰ ἴπΠ6 “Ασα δῇ δοὴ οἵ Ζμάοκ "ἢ οἵ 1}}}8 Ῥδβαμο, ποῖ 
828 υεὶοιῦ οὐ Πἰρβἢ Ῥχγίδδῖ, Ὀὰς δ ἴΠ6 ἤγαὶ οἵὁ [16 υτϑμῖ οἷν!) 

δυποιοπαγίοα οἵ 30] οσοπ, ἯΘ ὁδῆποῖ διατὶ δ, ὈΘΟΔΏΣΘ ἸΠ3 

1. ΓΠΟΥΡΌΥ ΤΑ ΚΟη [π ἴ00 ΔΌΠΟΣΙΩΔΙ ἃ δεΏ56. ΟὈΟΏΡ. αο6βεξ.- 
ὉΪϊοιτίο ἢ οὗ 116 νογὰ 172. 

ὀδηποῦ Παγ6 αἰτηρὰ δὲ ΔΌβοϊ δ σοι ρ]οΐθηοδβ, ΤῊΘ 
ΟΊ ἀϑοὰ ὉΥ Ὠἷπὶ ἴο ἀοποῖθ [η6 ἀδβοθηΐ 18 αυϊῖο 

85 ἸΏΠΟΝ 8. ΤηθτῈ ὨὮΓΑΒΘ οὗ πο πἴΐο δηὰ εἰαϑξὶς 
τηθδῃΐηρ 88 ἴδ 13 οἵἱ ἔστα. Μογθονογ, ἴλ8 ἀσχο- 

τηθηΐ οὗ Οτγδθοσω, Ὁ. δὅ, ἔτοτη. {11|ὸῈ τεροαιοὰ 
ΟΟΘΌΣΤΘΩΘΘ οὗ [6 8Β8Π)6 ΠΗΠΙ6Β ἰῃ ΟἿἿΓ 8, [ὉΣ 
[Π6 δϑϑιπηρίϊοη οὗ δὴ ΔΥΌ ΓΑΓΎ ὈτΌσε85 οὗ δσοΙῃ- 
ΠΕ ὉΥ ἴπο ΟἸτοι δῖ, ἤὰ8 Ὀδεῃ ἰοὴρ τοαϊοα ὉΥ͂ 
ἴονεοτβ, οὶ], δηὰ οἴμοσβ. Ου ἴδ οχίγα- Ὁ 8] οαὶ 

τῆ 10} σΟΠΟοΘγἷηρ ὑΠ6 861165 οἵ σῇ γγίοβὶβ 
Ὀεΐογε ἴπ δχὶϊο, ἴῃ Φοβορ 5, ἰπ ἴἢ9 ϑοώδογ Οἷα, 
δἴα., σορ. ἱχιτίοοῦ, λ7ὲηἐδέογίὶ γα ἰεηιρὶδ, ΟΡ. 
ἴ, ἵν Ρ. 682 50. ; δ. θη, .26 ϑιισσεδδίοηδ πὶ μομε. 
1. ἱ ; δηὰ Κοίαπά, “4πέϊᾳ. ᾿ὶ. ο. 2. 8. ἴατ 85 1686 
δΟσοιηἴβ ΒΡ] ηοηῦ ἴΠ|6 δὲα το] 18 οὗ οπγ ἰοχῦ, 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ δἸπιοϑί ἀονοϊὰ οἵ Δ.Ὺ ἢ βου 8] δ ΟΥΥ. 
[Το Ἰΐπηθ ἴγσοιῃ ΑἌΤΟ. 18 ποῖ βαϊὰ ἴο Ὁθ 8 1151 οὗ 
δοῖυ] Ὠἰρῃ ῥγίοβιβ. Εχίθσηδὶ ἰῃ ἤιθΠοα βθδτηβ ἴο 
ἴανο οἴνθη ἀεδίοστηϊη θὰ ὙἘῸ βῃουϊὰ θῈ ἐμ δοῖπαδὶ 
πρὶ Ῥγὶοβέ, --ὠἶ, Ο. Μ.] 

2. Τῆς “εδοοεπααπίδ οΓΓ Οεγεῆοπι, Κολαίῆ, απ 
Μενατὶ; νἱ. 1-Ἰὅ.--- 686 8΄ὸ ἔγβί ρσίνθη αἷομα 
αὐ ἐμοὶ 8008 (γοσβ. 1-4)}; (ἤδη 90] ον ἔτ ΠΥ 
σε οδ]ορίοδὶ δἰαιετηθη δ Γαραγάϊηρ [6 ἀοϑοοπάδηϊα 
οἵ 186 πηοϑῦ ἱτηροτίαπί οἵ {ἢ 686 80η8, ὙΠῸ ὈδΟΔΙηρ 
{πὸ δηοεβύουβ οὗ ἰῃ6 ἴῃτοθ οπϊοῖ ζἈ1}}168 οὗ [ἢ 
Ιμονῖϊοβ. Τμαὶ πὶ ἴη0 Κοπαμτ6 ἴατ  Υ 1.6 1πηΦ 
οὗ Ατσϑπι, ὑπ 6 ἰδ οΓ οἵ Αδγοῃ, 18 ποῦ σίνρη δραΐῃ, 
88 ἰῃ γν. 27 ΠἾ, ἰ8 ὀχρ]αϊηοὰ Ὁ τΠϊ8, παι 186 
[δτα 168 οὗἁὨ 1116 1,δν 68, ποῦ [Πδ οὗ {}16 ὨΪσὮ ῥυἱοϑβὶ, 
ΔΙῸ 66 ἴο ὃὕ6 Γερ ϑἰοτοὰ, ἘῸΓ ὑπ ἴοσγηχ “ ΟοΓ- 
8ἴοτα,᾽"" ΘΟΙΏΡ. Οοἡ ν. 27. Τὴδ ἴννο 805 ΘΔ .οὴ οὗ 
Οογβῆοση δηὰ Νογασὶ, δηὰ ἢ 6 ΟΣ 8015 οἵ Κο})81}}, 
ὍΘΙ 116 88170 ὨΔΙΏΘΑ 88 ἴῃ ἴΠ6 Ῥοηϊεαίους, Εχ, 
γἱ. 16-19, ΝΠ. 11}. 17-Φδὺ, χχνὶ. δ7 Η᾽ ---Ὗ ὸΣ. 4. 
Απαὰ {διό8ε αΥτὸ ἐδλ6 ζαιιλίδοδ οΥΓ Τευὶ, αὐον ἐδεὶν 
"λον. ΤῊ 8. [Οττηὰ]α, ἰοαπὰ ὈΥ 16 δυΐμοῦ ἴῃ 
᾿ι8 ΒΟΌΓΟΘ, ΒΘΟΙῚ8 ΓΑΙ ΠΟΥ ἰὸ Ὀ6 {6 8: ρουβοσ μι ο ἢ 
ἴον ἴηθ [Ο]ονί ρ Βροοΐαὶ ΟΠ ΘΔΙΟΡῪ οἵ ἴῃ 1,ονἱῦοβ, 
{πη [6 ΒᾺ ὈΒοΤῚ ΡΌοΣ ἴο ᾿]νῦ ρΓΘΟΘᾶ 68; Ὀαὐ ΠΟΤᾺ. 
Εχ. νἱ. 19, ἤθσο [8:8 8816 ἸΝΟΓΩΒ 86. 6 Οἷα Ϊν 85 
ἴπΠ6 δ Ὀδοσιρίίου ἴο [110 118 οὗ ἴΠ 8 80η8 δηὰ σταπεῖ- 
8008 οὗ [,.Υ].--Ἴ εγ8. ὅ, 6, 2εβοοπαηΐδ ὁ. Θεν- 
δλοηι.--- Τὸ Θεγϑῆοπι: Ζυὐδηὶ Ἀὶδ ϑοπ, εἴο. ΤᾺ ὃ 

. 

ὈοΙΌΓΘ Οὐ’ ΒΕΙΎΘΒ ἴοΣ ἱπίτοἀιυοϊίοη, δᾶ ἰποσο- 

ἴογα βίδη δ ἢ ἀποῦμοῦ 86η86 ἔῃδῃ ἴῃ ΕΖγα ἰΐ, 6, 16, 
ὙΠΘΓΟ ἰὐ ἰ8 ποέα σεηὶέϊσὶ ; σοτΡ. ταῖμονῦ 58, χυΐ. 8: 
88. χχχὶϊ. 1.---ὐραυμετγαὶ, [η6 Ἰαδί ἴῃ {πὶ8 οἰσῃῦ- 
᾿ϊη}κς ομαίη οὗἨ [πὸ ἀοβοομάδη(β οἵ Οοσβδοῖω, ΤΩ ΔΥ 
ἢδγθ ᾿ἰνοὰ πη ἐπ {1η168 οὗ ὅδ δὰ Ὠανίὰ, Ὀαϊ 15 
ποῖ οἴμοι ῖδο Κηο. Τλαὶ δοῖηα οὗ ἴῃ 6 Ὠδχηθυ 
ἴῃ [818 8Β61168, Δ δίη, Ζιιησ δῆ, δηὰ Ζογϑαὴ, ὁσσῦςσ 
8180 Διοηρ ἴΠ6 ΔΠΟΘβίουβ οὗ Αϑαρὶ, Ὑ80 δρτίησβ 
ἴτγοῃ ἴδε 1ΐη6 οὗ 8) ηλϊ (ν618. 24--.28), ἀοθβ. υοὲ 
ὙΔΙτδΐ (6 ἸἀΘη ἰοαίοη οὗ ἴΠ6 ἔνγο βουΐθϑ, ΟΣ 
(48 Βογίμοδι δἰ ττη8) ἴἢ 6 τονϑν γύρο 1παὴ “1656 
ΔΙῸ ἰπβογίοα, ποὺ Ὀδοδῦδο ΠΟΥ ἰοδὰ ἴο Φεδι οσαὶ, 
Ὀυΐ Ὀδοδυβα ΠΟΥ ὈΔΙοΩρΡ ἴο {Π6 δηρεβίοιβ οὗ 
Αβϑδρἢ." Α8 1 [6 ΤΟΟΌΤΓΘΙΟΘΘ οὗὨ ἔϊΠ)|6 8610 8 ὨΒΙΏ6Β 
ἴῃ αἰετοῦ Ἰΐπο8 Ψ6ΓῸ ποῖ 0508] ἰῇ ΟἿΣ ψεπος.- 
Ἰορίοδὶ βϑϑοῖϊοῃ8 ] --- ὕ 6γ8. 7-18. 2 εδοοναηέβ Ὁ 
Κολαίδ. ΤΏγοΘ βογῖθ8 οἵ Ὡδπιθ8, δα οἢ ὈΕσΊ ΠΩΣ ΠΩ͂ 
ψἶ 1} ἃ ὨΘῪ 553 ΟΥ̓ ν"}5} (γ6Γβ. 7,10, 18), Ποῦ 6ὁχ- 

ΕΣ πρ ἈΠΟ ῖῦ Πηρόρνια τάν οοππροϊίΐοῃ. Τῇ να 
υνερίπηΐηρ: “Τὴ δοιι8 οὗ Κόμδίὶ : Ατηπιίηδὰα 
ἷθϑ 80, ἱπγόΐνο8 8 διιγρτδίην ἀονίλτοη ΒΟῚΝ 
ἴγοιῃ νοσ. 8 δῃὰ ἴτοιη ἔχ. νἱ. 18 ἢ, σἤοτο πὸ 
Ατητη δά Ὁ ΟΟΟΌΓΒ δΟΩ ἴΠ6 50η8 οὗ ΚολδΙ. 
ΑΒ ἴδ ἰαςὍοΥ Ρδτα}]6}8, 88 νὸσ. 28, δῦτεθ 'ἢ παριΐος 



ΟΗΑΡ, ΥἹ. 10-17. 1 

δὴ ἴζθὰν δα πὸ ᾿ἰὶς Ὀοΐνοοη Κοδδῖ δη Κογδῆ, 
χἰ} οὶ] πὰ ἔπ πε ]ου ν οὗ ο]άαγ ἐχροϑιύοῦβ, 
Ατωταϊηδδὺ ἰ8 ἴο Ὀ6 Τορχατάθιὶ 88 ἃ ὈΥ-δηηθ οἵ 
Ἰχίιατ; [ῸΓ ἴο τοζαγὰ Απιηϊηδιδο, ψη Βογίμοδα, 

85 ἃ ἀοϑοοη απ οὗ [7 87, δῃά 8ι10 Δ1λ ΟΠῚ 8810} 
οἵ ἴμε Ἰαίῖον ὈΥ͂ ϑοπια οὐδυβδι μι, 185. 1658 Ῥγο θ ὈΪ6. 
ὙΣ 5δου]ὰ ποῖ ἴῃ πδπὶθ ΑἸηπνηϑάδο, Οὐ ο 188 
οσουττίηςς πιο [μὺ ἀοβοοηάδαπίβ οὗ πα δὴ 88 
[ΑΓ οὐ ΝΑΒΒῆοη δὰ ἰδ μογ-  Π- Ὁ οἵ ΑἌΔΓῸΠ 
(Εχ. νὶ. 238; Ναπι. νἱ. 28, ΒθΓ 1. 19; ΘΟ Ὁ. 
1 ΟΒτγοι. ἰἱ. 10), ὈΥ̓͂ ΒΟ! 6 ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ ἀἰβοονοαῖι 
οἈΌδΟ, ΒΕΥΨΟ 85 ἃ ὈΥ- ἤδη ἴο [Ζῃδγ, [Π|6 ϑεςοπα δβοη 
Κοδδίν 1---Κοταΐ ἀΐδ δοπ, 44 2δὶν λα δοπ, δἰξαπαὰλ 

ἀὲ εοπ, απάὰ Βῥίαβαρὰ λἀὶβ δοη. Ἰ1ἴ νὰ ΘΟΙΡΆΓΘ 

108 κογίθβ ἰῇ νϑῦβ. 18--28 οὔ ἴῃ6 δηῃσεϑίουβ οἵ 
Ἠδστηδη, Ὡς ἢ ργοβθηἴβ 80 ΠΙΘΗΥ͂ ΡΟΪΠί8 οὗ οοπίδοῖ 
αἰτὰ τς Ῥγοβοπῦ, ὑπ 10 ΤΩΔΥ ἀπὰ πιιϑί θ6 βοὴ 
[ον ἴδ οἱ υοἱ αιίοῃ οὗἉἨ βονοσαὶ οἵ 118 οὐβοῦσ 168, 11 

ἈΡΡύδτα ὑπαὶ ἘἰΘΒΑΡῊ 6180 ({π6 ἤδίῃμον οἵ ὑπαὶ 
βοροηῃὰ ᾿Αδβϑὶτ ψῃ0Ὸ ἴ5 ῃδιπμοὰ γεγ. 8) ἰ8. ἃ βοῃ οἵ 
Κοτβϑῆ, δπὰ 4 Ὀσγοΐμοσ οἵ ἐμαί ἢγβὲ Αββὶγ; δῃά ἱπ 
[κοῖς Ακβὶγ, ΕἸ Καπαῖ, απὰ Εἰ Ὀίαβαρ ἀρ ρεδγ 'ῃ ἔχ. 
νἱ, 24. ἂβ 5018 οὗ Κοταῖ!. Τῆυβ {ἢ6856 ἴπΓοα, ποῖ- 
πὶτδἰδηάϊηρ ἴμ6 ἰποχδοῖ ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡΎ οὗ οὔτ 15, 
ὙΠΟ βοοῖὴϑ ἴο Ἔχ ἱς ποῖ 848 ἰδίῃ, βοη, δπὰ 
Ρταμάβοη, ΓΘ σαῖμοῦ ἴο Ὀ6 ἴδκϑῃ ἴου ὈΓΟΓΠΘΓΒ. 
Τὶ ΕὈϊδβαρη, [86 ἰμϊγτὰ οὗἉ [1686 Κογδῃ ζεβ, μδὰ ἃ 
Β0ῃ Αββίσγ, δηιδὶ ἐπι18 ἃ 80 Ταμαῖδ, 18 τοοογάἀ θα 4}80 
ἴῃ ἴπ6 ρεῃοδίονν οὗ Ηδηλβη, νοῦ. 22. Οἡ [ἢ 60ῃ- 
ἘΓΑΤΥ, ἴπα πϑῖηθβ οὗ [Π6 ἴῆγεθ [0]] ΟἹ ΠΡ ΤΩ ΘΤΊ ΕΓΒ, 
Ὁτίοι, {{ΖΖίαῃ, απὰ δι}, νὉΥῪ ἔγοπι [06 Ῥ4ΓΆ}16] 
πδΙΏ68 ΖΟΡμδπΐδη, Αζαγίϑῃ, δηὰ 906], ἴῃ πο 11η9 
οἵ Ἡδιηδῃ, γοῦ. 2] ; Ποηοθ ἰδ Ψψου]ὰ ἀρΡΘΔΓ 
πδίαγαὶ ἴοὸ δϑϑῦτηθ ἃ ἀο Ὁ] πδῖηθ (ἀνουγεὰ ὉΥ͂ 
ἴ)6 Κονῃ ἰάθη οὗἨ [Π6 Κίπρ᾿β πδηλο, ὕΖΖίΔἢ- 
ΑΖατίδἢ) ἴογ ἴμο86 ἴπτθα τρϑι 675; Ὀϊὺ [118 18 
Ἰϊαθὶα ἴο στανθ ἀουθῖ8.---Ἄ ον. 10. Α4Ππα ἰδὲ 80η8 
οΓ Εἰξκαπαὰὶ: Ατπιαδαὶ απὰ Αἠϊηιοίῇ. Ατλοηρ {}ι6 
Δηοοβίοσβ οὗ Ηοπιδὴ 4180, νεσὶ 20, δῇ ΑτἸηδβαὶ 18 
ϑΙη6α 88 50ῃ οἵ δὴ ΕἸ απ. [ᾧ 18 παΐαγαὶ ἴο 
ἀπ ΘΒ ΠὟ τμδὲ ΕΙΚΑΠΔἢ ὙΠ (Π6 ῥτοϑοηῖ, ἴο 8 Κ 
Ἠἰπὰ ἴοῦ 8 βοὴ οἵ 2061, βοὴ οὗ Αζαγίαῃ, δπὰ 80 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς δενογοὰ οοπηθοίΐοῃ Ὀεύγεοη ΒΔ], 
τοῦ, 9, αμὰ ΕἸΚαθδῃ. ΤὴῈ ῥγεβεηὶ ΕἸΚϑηδῃ 
ταϊχὶ α160, ἱπάθεά, Ὀ8 [Π6 8οὸῃ οἵἠἨ ζογϑὴ πιβϑῃ- 
εἰοποὰ νετ, 8, δμὰ Ὀγοῖμος οἵ Εδίαδαρη. 10 ἴδ 
ἵπι ροββὶ Ὁ]6, πόσσανθν, ἴο ἀδεῖϊάθ ΔΌΒΟΙ ὐΘΙΥ.-- Ἴ ἘΓ. 
11. Φικαπαΐ δα δβοη, Ηϊξκαπαΐ, οΓ Ζορὴ Ὺδιδ δοη, οἵ 
“ἘΠΚαΠΔἢ Ζορδαὶ. ΑΒ ἴη6 ἰδχί ἰ8 ἈΦγΘ ποίοτ- 
ΟἸΒΙΥ οοττιρί, πὰ δὴ ΕἸ Κδηδι, Ὀθ ἰδ {πὸ ἢγβῖ οὕ 
τῆς ϑβϑεοοπά, ἰβ τοἀυπάδῃϊ (866 (ὐτἱῖ. Νοίο), [ἷ{ 
δου ϊὰ φογθαρθ ὈῸ οἰποπάθά, πὶ Βοτίπθθιι, 
““ἘΠΚδηδῃ ἷ8 8οι., Ζορμδὶ [18 8οη,᾽ οἵἴςσ, [ἢ {8ὲ8 
6856, ἃ ἀοπί γα Ὁ]6 ἀρτθοτηθης 1} νϑγ. 20 18 ραϊηοα, 
“ἤοτο ΕἸ ΚΑΠΔἢ ΔΡΌΘΑΓΒ, ποῖ ἰηάἀοορα 88 βοῃ, Ὀυϊ 88 
ξταπάβοπ οἵ Ατηδδβαὶ (ἰβτουρῃ ἃ Ἴογίαίϊπ ΜΙ μδίΣ 
οχηΐἰοά ἴῃ οὐν ἰοχί), δηὰ τ δοΓο, ἕατίπον, ΖῈΡὮΕ 18 
ΠΑΙΠΘ 848 βοῃ οἵ {18 ΕἸ ΚΑΠΑὮ, ἃ πὰ ὑμαῖ 18 
οὈνϊουϑὶν ᾿Ἰάοητῖ αὶ τι ΖΟΡΒ δὶ (ςοτηρ. Κοὶαεὶ, 
ἴι. 9, πὶ Κοϊαῦ, ἰν. 11).-- ον, 12. Ἐδω λὶϑ δοΉ, 
«Τογολανι κὲδ δοη, Εἰζαπαλ ᾿πὲδ δοη. Αβ “Ναδαῖῃ,᾽" 
16 ἔλιπον οὗ ΕἸΐα Ὁ, ὈΘΩΤΒ ἃ πᾶσ {μα ἰβ οἰ οδεὶν 
411164 ἴῃ εἰγταοϊοσν ἰο Τοδῃ, {Π6 βοῃ οἵ ΖΌΡι (οΥ 
Ζορβιαῖ), ἰῃ [6 86 γ168 οὗ [Π6 ἀπορβίοῦβ οἵ Ηθπιδῃ, 
γοῦ. 190, διὰ 80 ΤΩΔΥ͂ ῬΔ4588 [ὉΣ ἃ Ὀγ-ίοτιαῃ οἵ ὑπὶ8 

ἘΔΊΗΘ, “οὖς αἶνο Δρρϑδσδ ἴο Ὀ6 ἃ οο]]δύθγαὶ [όττη 

οἵ ὀχ, νορ, 19; Ὀυῖ Φοτοδατα δηὰ Ἐ]Κδη6}} 

οοἰηοίάθ Ἔχϑοῖν τὴ 16 το ἰδοτα παπιθαᾶ ῬΤΘ 
ἀροϑθοῦβ (ΟΣ ταῖδοσ ἀθβοοπάδηζβ) οἵ Ε]ΔΌ. Ηδπος 
ἴδιο ἵπο ρδγδὶ]οὶ ϑοσίθα βοΐ! ἀμτοθ ουΐ δηὰ ουΐ, 

ἔτοια Ζαρὰ ἴο 186 ἰαδὺ ΕἸΚαπαμ. 80. τσοὶ ἴΠπ6 

ἸΏΟΤΘ ΟΟΓΔΙ ΠΥ 8 8 23 διεοῦ (οοιαΡ. νου. 18), 

[οσταΐης ἰΐ8 ἐγδηϑίτἴοη ἴο γεγ. 18, ἴο Ὀε βαρροβοὴ 

ἀπμειεῖ αἵ ἴΠ6 οηιὶ οὗἩ οἵγ νβῦβθ, Οὐ 1πι:6 ββϑαπιριΐοι 
δἱ ἰοαϑὶ ἴο 6 τηδδ ἐμαὶ ὕπ6 δι ῖῃοῦ (88 [οἸ]ον"8 δ 

ΟὯ06 ἔτοπι ν6Γ. 18) πιοληῦ ὈΥ͂ ἴπ6 ἰαϑὲ ΕἸ ΚαΠΔἢ πὸ 

οἴου [δη 16 ἔαῖμοῦ οἵ ϑαιηπε.--- ον. 13. Απώ 

ἐδια ϑοπδ οΓ ϑαπιμεὶ: (μ6 βγεί-δοτηα Ρ' αϑληὶ, απὰ 
Αδαδ. παῖ πόγ 16 πδῖὴθ οἵ 2061], ῆ0 ΜᾺ8Β 

δοίυ!]} Υ {6 βγβῦ- Ὀοτῃ οἵ ϑατιμεὶ, πὰ 18 πατρθὰ, 

γΟΓ. 18, 8ἃ8 εἶδ ὈΓΟΡΘΥ δοίη, [88 (4|16} ου, 8᾽ἢὉ- 
ἱμαάυθ! 19 ἴοπὶ 1 ὅϑδτι. υἱϊἕ. 2; ΘΟΙΏΡ. 

τίς. Νοῖθ. Οἱ {86 ν]ιοῖθ, ἐπ 6 ῥτοβθηῦ βο ΠΟΙΟΥ͂ 
οὗ Κοδαῖὴ οοἰποίάοβ ἹΓἢ {πα οἱ [Π6 δηοοβίογθδ οὗ 

Ηδπιδῃ ἰπ γοῖβ. 18-.28, ὑπουρῃ ὑπὸ ἰοχῦ οὗἨ ΟἿΓ 
Ιἶθ ἀρρθαῦβ {π6 τηοτα ἀδίθοϊίνε, ἱπδοσαγαῦα, δηκὶ 
ῬΑΓΕΥ σογταιρί. --- ετβ. 14, 16. 2 εδεεναπίδ οἵ 

ΔΜῺογαγὶ, οἵ ἴα Ἰΐπ6 οὗ ΜῊ], ἴγοπι ἡ ἤοτλ δἱχ 

μοποιαϊίοηβ οἵ ἀϊγθοῦ ἀδβοοπάβῃῖβ ἃγὲ βίνθῃ. 
Αχαϊπαῦ Βεγυμ δι᾿ Β αἰνεπιρὶ ὕο ἰἀθ ὉΠ {Υ̓ 116 ΠΑΠῚ6Β 
ΜλΗΙ, 1ἱθπὶ, Βμῖοι, ὕζΖζαι, ϑ θη, Ηαρρίδῃ, 
Απαϊδῃ σιτ τῇοβα οὗ 6 αὐηοοϑίοτβ οἵ Εἴμαι ἴῃ 

γοτβ. 239-32 (Μυδῆὶ, Μδῃ]ΐ, 5ῃδπλον, Βαπὶ, Απιζί, 

ἩΪΙΚίδἢ, Αὐπαζίἢ), ἰπ Ἥγάογ ἴο σοργοβθηΐ [6 ἴὮγεδ 

ΒΟΣΪ68 οἵ οἷιγ βοοϊϊοῃ 88 πιοῦα ραγα}}6}8 ἴο {πὸ [ἤτοα 
86 χΐῖεβ οἵ 86 ΓΟ] ον ίης βοοϊίοη, 866 ἐμ6 στϑιηαγκΚ8 οἵ 
Κεἷ] (Ρ. 89). Τῆι Ἰαυΐοσ ΒΕ} αββογίβ, ἴῃ ΓΘ Γ- 
ὁΠ06 ἴο γα. 45: “ΤῊδ νϑῦγβ. 14 δῃὰ 15 [γι βἢ ἃ 
Ἰἰβὲ οὗ ἴ6 ἴα πα ἢν οἵ ΜῊ], ἢ οΓΘ 8 18:6 δῃΟΘΒΙΟΤΒ 
οἵ Εἴδαη, νοῖβ. 29-32, ὈΘΪοηρ ἴο [6 ἴδηι} οἵ 
Μυβὴϊ. Ασοογάϊημῦ, οὔτ βο1ῖο9 σδηποῖ Ὀὲ ἀ6- 
εἰσηοά ἰο ἱπίτοάμοο Εἴμβδη οὐ ΕΓΜΔΠ᾽Β δησαβίουη, 
ΤΗῊϊ8 Ὠυροϊμοβὶς ἰβ δ] ἱοροθῖ θοῦ ἃ σα3}}6 ἴῃ {86 αἷτ," 

8. 1) λε Αποοβίουβ οὗ ἐλε ουϊεςαὶ δοπρηιαδίεν δ 

Ἡδπιαπ, Αδαρῆ, απὰ Εἰλαπ: νεῖβ. 16-84.---Α πὰ 
λεϑε αἦὸ ἔλεν τολοπι 1)αυνὶα δε, οὐεν ἐδε δἰησίπρ ὧι 

ἐπε λοιῶϑα 9 ἐδα οτὰ ; οοτὰρ. χυ. 17 Πἴ δπιὶ 

2 Ομτοῃ. χχχίχ. 27.---Ὑ Υ Ὁ}, Ῥτόροῦγ: ““ἴο 

16 μαπάβ οἵ δβοηρ,᾽" ἰπαὶῖ ἷβ, ἴοῦ [Π9 βἰπσίηρ, ἴον 
[86 ῬύγροΒβα οὗ Ιοδάϊηρ δῃηὰ οχϑοιΐηρ 11.---ΑΠεν 

ἐλ γεδίίπσ οΓ ἰδὲ ατξ; ἴτοτα ἴδια {πὸ 6 {86 

αὐ (Ππν ΞΞ ΠΥΉΞΣ [3}). ἰμϑίοδα οὗὨ ἰΐ8 ὈγενΊου 8 

πδηδοτίηρσ, δὰ 6 ρεστιδποηΐ δροὰθ οα Μουῃὶ 
Ζίοη, 2 ὅδ. νυἱ. 2, 17. -τῦϑον. 17. Απά ἰδλεν 
πεξηϊοίετοα δοίοτε ἰδε αἰιοείἰπρ οΥ ἐλ ἱεηὲ 9 πιεεί- 

πο υἱἱὰ δἰπσίπσ. “" Βείοτο ὅπ ἀνθ! ηρ; ᾿ Τ0Υ μὰ 

1π86 οουγί, Ὀοίοτθ {π0 ΒΟΙΥ ἰοηΐ, ΟΓΥ Ὀθίοτα ἴ]16 

[ΘΙ }]6, ὕοοῖκ ρἴδοθ ἴῃ 6 μι} 16 γοσβ ἢ ρ, οΟμβίβεϊης 
οἵ βδογίῆοθ δπὰ βἰηρίπρ. Τὰν μοηίτνο, “ οὗἨ {μπὲ 
(οηξ οὗ ταροῖηρ᾽" (ἰπϑιϊτα τη}, 8. Ἔχ ρΙ σαν οὗ 

1π6 ἀν! ] ἴῃς, ὑπαΐ 18, [πΠ6 ἀν )]ηρ οἵ Οοἀ ἀπιοηρ 
Ηἱ8 ρθορὶθ. Ταΐβ τηθϑηβ, ἰπ ἴμ6 ἤτβ᾽ ρἶδοο, ἴλι6 

ἰοπηΐ οὗ ἰηδιϊταϊοι οὐ τη ἀμήοσ πὲ), ἢ 

ανίά οσοοϊθα οὐ Ζίοῃ, 88 ὕπ6 ἱτηπιβαϊαῦθ ῥτὸ- 

ἀθοθβϑοῦ οὗ [ἢ βἴοῃθ Αὐυω (2 ϑδιη. νἱ. 17 Π΄; 

1 Οἤγοη. χχὶ. 28 Εἴ; 2 ἤχου. ἱ. 8), δπὰ αἱοιηκ 

στ νἸιΐο 116 οἹΪὰ Μοβαῖς ἰβπε οἵ τηθοῦϊῃρ 601:- 
ἰπυοὰ ἃ ἰοηρ {πιὸ ἴῃ αἰθθομ, ΨΠᾺ ἃ ΒΡ ΕΒΙΣ 
βοσυΐοα (1 ΟἼτοη. ἱ. 29; 2 Οἤσοη. ἱ. 8;1 Κίηρβ 

τ. 4... Ὑπμαὶ τηἷ8 Πανιὰΐϊο ἰθπῦ οα Ζίοη ἴδ ἴπ- 

ἰοπάορὰ ἴῃ ἴη6 ἤτοι ρῥἶδοθ, 8 β᾽ιονσιι ῬΑΤΓΕΥ͂ ὈΥ͂ {116 
[ο]ονίης τοΐοσθηοθ ἕο {Π| Ὀυϊἀΐπρ οἵὗἨ Βοϊοτλοη᾽ 8 
το ρ]., ἀπά ῬΑΓΕΥ ὈΥ 1πι6 οἰτοππηδίαποθ {Ππᾶϊ [Π6 
[ΟἹ] ον πα ΦΘΠΘΑΙΟΜΥ δ |κ68 ἰἴ8 βίαγε ἴγοτῃ ἐμ ἴτε 
βοπρτηδδβῖοτδ οἵ Πδν]ά. --- 4 πα ἔμεν αἰἰεπἀεώ ὃ 

ἐλεῖτ ογάεν ἰο ἰλεὶν ϑεγυΐσο. ““1ὴ Πεἰγ ογάθγ" 

(ὨΒ. 23), {μιδὶ 18, δοοοτάϊηρ ἴο 116 ογάϑτ ἢΓ70» 

βου θά ὉΥ Πανὶὰ,---80, μϑιμοῖυ, ἐμαὶ γον. 18 8.) 
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Ἡδδ ὑπ6 Κοδιδιηϊίο, 48 οἰϊοῦ Ἰοαοσ οὐ {116 
Ὑ 8016 ὁδοῖγ, βϑῃου]ά βἰδηὰ ἴῃ ἰδ6 τηἱὰ]6, Αβϑαρὴ 
116 ἀογβμοηΐίθ, ψ τ} ͵8. σμοῖγ, οἡ 18 γἱρμῦ, πὰ 
Εκῆδη [86 Μογασίία οἡ ΐβ 1οἴϊ, ἱπ σομαπιοῖϊηρ [ἢ 6 
ΒΑΘΓΟΑ βίηρίηρ οὗ [πὸ ἵει }}9 (σορ. χὺὶ. 87 ., 
χχὶν. 1: 2 (Ὥγοῃ. χχχ. 16).---- Ἄγ, 18. Α πᾶ ἰδλεδϑε 
((86 [ο]] ον μ) αγὰ ἐλον τσλο αἰἰεπαάεα, απά ἐλεὶτ 
δο0οη5, ΜιΏ [06 ΟΠΟἾΓΒ ἰοτιηθὰ οὗ {ποῖ δοη5 δπὰ 
τιοὶν ἴαμα: 168. Το πδιηθβ οὗ ὑΠῈ Ὁ ΒΟΠΒ, 866 πῃ 
χχνυ. 2-4. Ηδτῖο ἰξ 18 ἰηϊομάοα ἴο ἴταςσο, ποῖ 80 
τοὶ [6 ἀδβοθηἀδηΐδ οὗ ἴπ 686 ϑοῃρτηδϑίοτϑ ἔγοτῃ 
Παν] ̓ 5 ἔπη ἀονπ, 885 ταῦθ, {Π6ῚΓ δησοβίογβ Ὁ 
ἰἴο Ἰμονϊ, -οῦ ἐδα 8δὸπ8 οὐ Κολαίδ: ἤενιαη δε 
δἰησεγ. Ἠδφξ εἰδπιὶβ Ὀσδίοσε {μ8 τοδὶ, δι) ἰ8 αΪ5- 
τἰησυ βῆ α ἔγοτῃ ὑπ θπὶ ὈΥ [86 πιοτὲ ργθαϊοκίο, “186 
βἰηρογ" (Ὑἰ ὍΠ; ϑορῖ. ὁ ψαλσῳδό,), Ὀδοδυβα μ6 

οἰἱοῖ Ἰοαάιηνσ οὗἨ [86 [δ }0}]6 βδἰηρίης Ὀοϊοηροὰ ἴο 
λει. Ηδ ἀΡΡΘΑΓΒ δγὸ 89 ἴδ βτβπάϑοῃ οὗ ϑατηιιοὶ, 
ΨὨἰοἢ 15 ΘΠ ΓΟΠΟΙ] Ομ ΠΑ }1} δῃ ἃ ρθη δ] ορίοΑ]}}Υ δα πιἰ5- 
δἰ Ό]α, δῃηὰ ἰδ πθθ ] ΒΒ} 7 αιρϑίϊοποὶ Ὁ ΗἱϊιΖὶ 
(δφδελ. ἃ. 1δγ. ν. 125 Ἃ.), υὯο ἀδηΐθ8 ὑμαὺ δδιπαθὶ 
Ὀοϊοηροά ἴο (6 Βουδβο οὗ αν]. ΟἹ {πὰ βογῖθβ οἵ 
Κοδαϊῃϊεβ. ΠΟῪ [0] οὶ πα ἴο γον. 28, οοπβίβίϊης 
οἵ ὑνϑηΐυ-νγ  ζοπογα 0η8, ἀπὰ 118 το δίίοη ἴο {πα 
ἴῃ γογβ. 7-18, 866 δῦουα.--- ὕογ, 28, ΤῈ ϑοὴ οἵ 
1,ευὶ, ἐδ δοπ οὗΓἩἉ ]δγαοί. ΟἾΪΥ ἰογὸ 18 {18 δβοθηΐ 
ὑ"εγοπά [μονἱ ἴο ἴῃ ραϊτίδτοῦ οὗ 4}1 [8186] ; σοῃρ. 
[κκὸ 111. 88: τοῦ ᾿Αδὰμ σοῦ Θιοῦ,.---Ἄ 8. 24--28. 
'ΓΠ6 δποθβίοσβ οὗ Αβδρὴ [86 Οειβῃοηϊΐίθ. --- ἀπά ἀὶδ 
ὑγοίλιεν Αδαρῆ. “" Βτοῖμον,᾽" ΟὈν]ΟΥΒΙΥ ἴῃ ἃ ὙἱάοΓ 
Β6η50, 8 Ταϊαϊῖνο δηὰ [6] ον -οἰ σα 1 [ἢ6 βαοτγοὰ 
δέγνιοθ. Οἡ {Π6 τεϊαϊϊοῃ οὗἨ ἢΪβ ρσοῃθδίοαυ, ἰῃ- 
οἰυάϊηρ δίζθθῃ τπθπὶΌ ΓΒ ὕο [8 ΘΑΓΙΪΟΙ 86 γ168 οὗἉ 
(Σουϑῃοη ἴαβ, 866 ΟἹ. γΘΓΒ. ὅ, 6.---ὕ Ὑ8. 29-82. ΤῊ 
ἀηοοβίοτβ οὗ ΕἾΔ ἴη6 Μογαγὶίε.--- - 4 πα ἰδς 8008 
φ' Μεγατὶ, ἰλοὶν ὀγείλγεη οὐ ἐδ ἰφίί, ἰοτταὶηρ [86 
ΘΠΟΙΣ βίδηαὶηρ οὐ {π6 ἰοῦ, Εοτ ἴη6 πᾶπὶθ 6ἀ1- 
ἐδὺπ (Πγ", ““ΡΓαίβοσλδῃ .), οὐμουνν δ ΟΟσΌ Στ ΩΡ 

ἴον ἘΓΏΔΏ, Ῥεγθαρδ Δἢ ΒΟΒΟΓΑΓΥ͂ ΒΌΓΏΆΙΏΘ, ΘΟΙΏΡ. 
χυΐ. 41, χχν. 1; 2 Οἤτοῃ. χχχν. 1δ; ΝΌῇ. χὶ. 17. 
'ΤΠ6 δβοσίεβ οἵ ΕΠΠ4}}᾿8 δῃοοβύογβ τηυϑὺ Ὀ6 ρτϑδίὶ]ῦ 
ΔΟὈταν]αἰδα, 858 ἰδ οοηΐδῖμ8 ΟὨΪΥ ὕυγοῖ ν 18 1168 ἊΡ 
ἴο ΜετχατΊ.--- ον. 82. 7Τ.ς δὸπ οὐ λίαλϊι, ἐξ 8δοὴ 
9ΓΓ Μιωδλὶ, ἐδε δον οΓ Μεγαγτὶ, 1 ΜαΆΪ διά 
Μυβῆϊ, νοῦ. 4, Ὀ6 παιηθεὰ ἰορμϑίϊοῦ 88 8008 οἵ 
Μογατὶ (88 αἷ8ο ἴμαν. 111. 20), ὑΠ|18 ἀο68 ποΐ 60ῃ- 
ἰγαάϊοῖ ΟἿΓ Ῥαβϑαρθ, 88 Μδὴ]} 18 ἀφρεν δου ῇ 
ἀεδὶρπιαῖοα, ποὺ 88 βοὴ, θα 48 σταπάβοῃ οὗ Μοσγασὶ, 
ὑπογοοσα 88 ὩΘΡὮΘΝ ΟΥ̓ ΡΟΓΠΆΡΒ ργαπαά-Πορον οἵ 
Μυβιὶ ὕη6 γΟΙΏΡΟΣΙ βοὴ οἵ Μογατγ. ἢ 86 
αἰνεσδι υ οὗ ἴ6 ὙΠΟ]6 ϑοσίθβ, γοσβ. 29--82, [ἸῸΠὶ 
ταὶ ἰῃ γοῖβ. 14, 1δ, 866 οὰ ἔξθιο89 Ὑ6ΓΒ68.--- 6 Γ. 
88 ἴ, Α πὰ ἰλεὶγ ὀγείλγοη ἰδλε 1 νευϊξε8, σίσεη ΓΟΥ αἰΐ 
δεγυΐοο, οἴο. ““ΤΠοῖν Ὀτγοίῆτθη ὑπ6 ον  θ8᾽᾿ ΔΥῸ 
οἴμοῦ ον ῦοβ Ὀοβίὰθ 1:6 βΒ ΠΡΟΙΒ ΔΙ ΓΘ ΟΥ τη. Π- 
(πο, Α ρθῃογα] ποίϊοο οὗ ἴδ Τῇ Πἰδίγυ οὗ [ἢ 6 
1υἱϊΐϊεβ ποὺ Ὀεϊοισίηρ ἴο πὸ (8 Π11}168 οὗἨ [6 
δἰ Ὥρσοτθ ὑππ18 Ο]ο568 ΟΌΓ Βϑι 10}, 88 ἴπ6 |κ6 ποίϊδα 
οὗ {Π6 Πτατρίοα] πποομβ οὗ [Π6 5 ῃρθῖβ {πο 1η- 
Β6ῖνε68 (γεσβ. 16, 17) ορθῃμϑὰ ἐξ. ὮΝ5)0,.), ““δίνϑῃ 

᾿ : 

ἴο 4]} βοσυΐοθ," ὑπαὶ ἰ8, σίνοπ ἴο Αδσοη δπᾶ ἢὶβ 
ἀοϑοοπαδβηΐθ, ἴο ἴπι6 ῬΥ ΘΒ} δτ μὲν μὰ μεσαν ἴογ 
ΒΟΥΝΙΟΘ ἴῃ ἴΠ6 ῬΟΓΟΓΤΩΘΠΟΘ οὗ ἩΌΣΒΙΙΡ ; ΟΟΙΙΡ. 
Ναιῃ. 11]. 9, νἱ]. 16--19, χυὶϊὶ. 6. 4δ'8οὸ β'διωιο] 
σοηβθογαίϊοη οὐ ἀδαϊσαϊίοη ἴο [6 6ῃ}0}]6 βδῦνϊςοθ, 
1 ὅδῃχ. ἱ. 11, 28, δπὰ {π6 οὐἑαξὲ οἵ τηοηκοῦν ἰὴ 
ἴΠ|6 τηϊ44]6 ἀρε8, ἴὉΓ Θχδῖιρ]θ, Βοσηεγὰ, οἷο. --- οΣ. 
84, Α4πώὦ Ααγος απὰ Ὺὶδ δοηδ οἤεγεά. Τῆθτο ΓΘ 
ἴγοὰ Το οὗ [08 ὈΓΙΘΒΌΥ ροτγίΐοη οἵ τἢ6 
[ο“νἱΐοβ :---. βδουίῆοθ (Ομ {π6 αἰΐασβ οἵ Ὀυγηῖ- 

4 

ΖΡ} Εἰηαπ, ἰπδὺ οἵ Αἰίτηδδζ 84]80 βίοοά, 'ὶ 

Ι, ΟΗΠΕΟΧΝΊΙΟΙ ΕΗ, 

οἴἶετίηρ, δὰ ἱποεῆβο), Να. χυῖϊ!. 1-7; 8. 
Μιηἰσίγαϊϊοη ἴῃ πο ἸΟἷΥ οἵ [ι0}168, 1 ΟἜτοη. 
ΧΧΥΙΣ. 18, 8. Ρτορὶ ζδίίοη ογ δχρίδιοη ἴοσ 1δγαεὶ, 
[,ν. χνὶ. 82. ---1π αἰ ἐἰλαὶ λίοδεδ, (λό δογυαηξ οὕ 
ΘΟοὐά, λαά εοπιπιαπαεαά, Ἐν τη 18 ΒΟΠΟΌΓΔΌΪΘ ἀθ- 
βἰσιδίζου οὗ Μοβεβ, ἘΠΕ} Νυπι. χὶϊ. 7; δαϊ, 
χχχῖν. ὅδ; Φοβῇ. ἱ. 1, 18  ΗθὈ. 111. 2 {{ 

4, 7λε ϑεγίεα οὐ σὰ Ῥυιεδί8 ἤγοπι Εἴδαζανῦ ἰο 
ΑἸμπιααξ: νεῖβ. 85-- 38. --- Τ8. βοοϊίο 18 οἸ δαὶ 
οσοπηῃθοῦθα τ ἴΠ6 50 Ῥσοοεαϊηρ ΤΈΓΒῸδ; [0Γ ἷς 
ϑίαῖοβ ὙΠῸ 6ΓΘ “ἴΠ6 80η8 οὗ Λδγοῃ ᾿ πδιμηρά, 
γοΓ. 84, δ8 (ῆ6 οοηδαοίοιβ οὗ ἴΠΠ6 ὈΓΙΘΒΏΥ ΒΕΓΥ ΟΘ 
ἴῃ 86 ἴθιρ]θ. ΤΠ18 βεσῖθϑ (ἡ 1 ἢ ἀρτθὸβ Θ886}- 
ἘΔ ψἱτ ν. 80-84., οοῃρ. ΕΖγα τἱϊ. 1--8) 18 
Ὀγουσμὺ ἀοσῃ ΟὨΪΥ ἴο Αἱ πηδ88Ζ, [6 σΟΙ ΓΟΠΙΡΟΓΑΓΥ͂ 
οἵ δϑοϊοιηοη (ὁ. 2 ϑδιῃ. χν. 27), Ὀδοδιδα ἰῃ 188 
0016 βοοϊίοῃ, [ΠῸΠὶ γῸ Γ. 16, ἃ ““ΒΟΌΓ͵ΟΘ 8 πι864 ἴῃ 
τ ἢ [η6 Ργοτηϊπεμὺ ἴΆ1}}}168 οὗ [μονἱ τη {6 πιὰ 
οὔ αν (δὰ ϑδο]οτηοῃ) ψ Γὸ ἀθβοσὶ θὰ, διχὰὶ 810} 
τ 16 φΘΠρΑΙομῖο8Β οὗ Ησπιᾶη, ΑΒαρἢ, δῇ 

ἫΝ [9 
ΔΌΪΠΟΥ οἵὗὁἨ (ἜΓΟΙΙΟΪο8. 8 ἱπμάυοοα ἴο ἱηβογῖ [ὉΓ 
16 88Κ6 οὗ ουῃρ]οΐθηθῆβ δὰ σοι βτγτηδίϊοι οὗ (ἢ 9 
[ΟΥΤΏΘΓ 86 γ᾽ (Βεοσίμοα). ΤΙὶβ βογῖὸβ οὗ ἰσἢ 
μὐβκέῶν Ὀγοδκίηρ οἵ πψιῖϊὰ ἴη6 πη οἵ δοϊοπιοι, 
068 ποῦ ἴοστῃ ἃ ΒρθοΙδΠ ΠΥ Βα 8 0]6 ὑγαηβιοη ἴο 

ἴπὸ ἐο]]οσπρ 118ὺ οἵ 86 [ϑνὶο 8] οἰτ 68 (ἀραϊπδὶ 
(611), ΔΙ Βοιυρὴ ὉΥ 118 ἸηἰγοἀΔυςσίοτν Ὑοτδ (65ρ6- 
οἰα!ν ὈΥ͂ ἴμ6 βυιῆχ ἴῃ ὩΠΊΣΟ, νοῦ. 88, {ἱὰὶ 

Ροϊμῖθ ἴο ἡ ἼΠλξ .)3 ΡΟΝ γοΓ. 835) Ὁ ΔΡΡΟΒΙ8 

6] οϑοῖν οοπποοῖοά πεῖ τἢ ἐμ Τοτοροίῃρ βθοίζοῃ, 
δ. Τλε Οἰίοα οὗ ἐλε δ ιευΐεα: τοτα. 8θ-66.---Απα 

ἐδεδε αγε ἰλεὶν αιοοί πρα, ὃν ἐδεὶν αἰειγὶοία ἱῃ, ἰλεὶγ᾽ 
ὑοτάετ---ἰὯ6 Ὀογάογ Μ] ἢ ψγ88 ὕπο η δβϑιρηθὰ ἴο 
[ἢδ ΒΕ ΓΙ ον 164] [Δ1}1}}1ὁ5ϑ. ΓΘ ΒΌΡΕΟΓΒΟΤΙΡ- 
[ἴθ ΠΔΔΥ Πᾶν βιοοα πῃ ἰπ6 ἀοοσυπιοηῦ τὶς ἢ [Π9 
ΟὨγοη δὶ ἤθτα [Γ0]]ον 8; ἰΐ 18 ναπίΐησ ἰὴ ἴ6 118 οὗ 
η6 ἀνε! ]ηρ8 οὗἨ ἰμπ6 [ον ϊο8, Φοβῆ. χχὶ., ψ ὮΙΘΝ 
ΓΙ} ἴῃ {116 τηδῖῃ ῬΘΓΆΪ16] ἴο 118, Ὀαὺ ἀονίαῖοβ ἴῃ 
ἴοσττῃ δῃμὰ ἴῃ ΔΩ ἀοἴα}]15. ΕῸΣ ΠῚ (ἴτοτλ , 

εἰγοιαγϑ), ἴῃ ΘΑΡῚΥ {ἰπηε8, ὙἹ]ᾶρα οὗ Ποτῃδα68, 
οἵ ᾿ἰϑηΐβ (ὅθ. χχυ. 16; Νιυπ). χχὶ. 10), θσα α15- 
ττὶοῖ, οἰτουϊξ οὗ ἀπ 6} Πρ, οορ. 8. ᾿ἰχὶχ. 26.--- 
ΟΥ̓ ἐλε δοη8 οΓ Ααγοη, οΓ ἐλε  απεϊῳ οΥ ἰὰε Κο- 
λαιλέϊεδ,; ἤον ἰο ἰλξειι τσαϑ ἐἠε ἰοίέ. ΤὮ659 τψογὰβ 
ἴοστη [86 Βρ6618} ΒΌΡΟΥΒΟΣΡθοη [0 γοσβ. 40.--:ὅ. 

Αἴΐοσ ΓΑ, ῬΟΓΒΔΡ8 ἉΡΙὯὩΣ .)45 Ἃ41|16ὴ ουΐ : 

ΘΟΙΏΡ. 2οβῃ. χχὶ. 10. Αἱ 6}} Ἴνοπίβ, ἴπ6 ἢγβί Ἰοῖ. 
8 Ὦθτο ἴῃ απρϑίϊοῃ.--- ὕγ8. 40, 41 6 δ) τηορδὶ 
Ἰἰῖογα ἢν τὶ τ Φοβὴ. χχὶ. 11, 12, ον Ποτοι ἢ 88 
ἴθογο 118 οἷά πδῃθ Κίσγίαϊῃ Ατῦὰ; δῃηὰ ἴου “"ἴη 
ἔπ6 Ἰαπα οἵ Ψυάκδἢ,᾽ βἰδη 8 ““οἡ (826 τιουῃΐαῖηβ 
οὗ Φυάδῃ." --- 4“πᾶα ἐδ διδιιγὸδ τομηᾶὰ αδοιξ ἐϊ. 
ὈΣ ἰ6. 1Ἀ}9 βἰδηάϊηρ ῬΏγαδα [ῸΓ [8 Ῥδβίυσγεθ 

(Καπιρῆ.) οἵ οοπισβοῃβ Ῥοϊοηρίηρ ἴο ἴμ6 οἰτἶεθ, δ 
αἰδιϊη χυ θα ἔγομι ἴῃ 8614 ΠῚ, ΟΥ 87. ὺ]ς ἰδηᾷ, 

γοῦ, 41. ἘρῚ ἴδ Ἰυϊϑίοτίοαὶ οοπίδηίβ οὗὨ γον. ἐ1, 
ΘΟΙΏΡ. 8Ϊ8ο Ψοβὶι. χὶν. 14, χν. 18.--- ὕεγ. 42. Απά 
ίο 8018 9Γ Αατοπ λον σανε ἰδὲ ἤγες ἐοῦπ 8 
Ἡδεὗτοη απὰ [δηαλ. ΑΒ ἨφΌτοη ΟὨ]Υ͂ νὰ" 8 ἴγϑϑ 

ἴον (ΠΥ ἽΠ ὉΟΡῸ 9), ΡΙδθε οἵ τεΐαμθ (οΣ ἐμ 

ΤΔΏ8]Αγοῦ), [06 Ὀ] ΓΑΙ ΔΡΡΘΔΙΒ δἱ ᾿Ἰϑαϑὶ ᾿ποχϑοῦ, 
ΤῊΘ Ρ8Γ8116), 7οβῇ. χχὶ. 18, μ88 18:6 οοττεοῖ (Όστω 
Ψ. Τα βδῖὴθ ΟὐυῸΓΒ ϑΠῚ τοβρθοῖ ἴ0 ΒΘ ἈΘΟΒοτα, 

ψοσ. δὅ2.--Απα “αζῖνγ, απὰ απὰ ἐξ 
διδυγῦδ. Αἴΐϊος ΤῸ, ἴμ0 δἰαπάϊην φἰαϊίοι 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 483-66. 

ΤΙ, τα οκ ἰ6. Ἰοαπὰ ἴῃ 708}.. χχί. 18 

88 αἴνγαγβ.---εῖ. 48. πὰ Πμεη απὰ ἰδ δι διιγῦϑ. 

Ἰηπἰοδὰ οἵ ῥπ, Φοβῇ. χχὶ, 16 ἢὰ8 ἰῃὴ6 τηοτγὸ δοιτοοὶ 

Ἴ (ςοταΡ. 905}. χν. ὅ1).---ΓὙγ. 44. 4πάα Αεδλαη 

απαὶ ἰ(8 διιδυγῦδ. ΤὮΘ πϑιιθ Ὁ ἴῃ {18 Ρ͵δεθ 

ΔΡΡΟΩΓΒ τπογὸ οοιτθοῖ ἴμϑιι Ὁ ἴῃ “οι, χχί. 16. 

Ἐπ τηδά ἸδἴΕ]Ὺ αἴϊον {π|8 Αδῆδη ἔπ παπιὸ οὗ υϊῖδἢ 
τηῦοῦ Πᾶνα ἴδ]]6 οαϊ, ἃ5 ΘΡῬΘΔΓΒ ἴγοπι ΨΦοβὴ. χχὶ. ; 
ἈΝᾺ ἴῃ γῈΓ. 456 ἴ1|ὸ πδῖηθ οὗ ΟἸΌθοΩ Ὀοΐοτο ΟὍὈα. 
ΤὨῖδ ὑποίο] ἃ οπηἰβϑίοη ἰ8 πα γθοίΥ σοπῆττηθά ὈΥ 
[Π6 οἰοδίπρ ποίϊοα ἰῇ νοῦ. 4δ: “81 ἐῃποὶγ οἰεἶ68 
ΜΓ ΓὨϊγίδοη οἱ(1605 1ῃ. ἐπΠ6ῚῚ ἔδη ]θ5 .᾿ [ῸΥ εἴ 
τὐξρθαιτν 1.6 1150 τοίογγι πα ἴο ἴῃς {τίδο8 οἵ Φυάδῇ, 
ἴτηοοη, δηὰ Βοη)δηίη, γογ8. 42-45, οοηϊαϊ 8 ΟΠΪΥ͂ 

οἴόνοῃ οἰεδεβ. Βοδίάςα, [86 τηϊτὰ οἵ τ})ὸ 1 ,ονἱ τος] 
οἶος ἴῃ Βρη ΐδι ἢ 18 64116, Φο8. χχὶ. 18, ποῖ 

ΑΙΠΙοχπεῖα (Π0 Ὁ 0), νὰν ΑἸπιοπ (1000). 16 ἰδ ἵπι- 
1016 ἴο ἀδεϊὰθ νι ]οἢ 8 ὕ86 οτἰχὶ πα] [ΌγΙῺ. --- 

οτα. 406-48 ρὶνθ βυπ)ΠΊ Γ]Υ ΟὨΪΥ (6 πυπιῦοῦ, 
ποῖ (Πὸ π8π|68, οὗ [ἢ9, οἰ[168 οὗὁἨ ἁ {π6 τοπιαΐηΐη 
ΙοοΥἱϊϊε οἵ ἴῃς δι} ]1ο8 οἵ Κομαίῃ, Οὐγθθομ, 8η 
Μογαγὶ (μαγα}}6}] ἴο νεῦβ. ὅ- 7 ἴῃ “οβὶι. χχὶ.); (86 
δηυτηογαῖϊου ὈΥ͂ Ὠδηη6 [0]10ν}8 γϑῦ. δ] ἢ΄.---Οἡὗ ἐδλε 
7ανκπὶν ο" (δε ἐγίδε, ἥττονα ἐλὲ μαἰ -ἐγτὶδε. ἘΒοΐνεοη 
ἴδεθο σογιάδ οὗ νϑγ. 46 (ΠΟΘΙ ἀπὰ ΠΥ ΓΊΞΠ) ὑπ ογθ 

ἐδ δὴ οὗὐνίοιβ ρϑρ ; δοοοιιϊηρ ἴο 7οβὶ.. χχὶ. ὅ, 1868 
πογὰβ. “ ΕΡ ταί, δηὰ οὗ 16 ἰσχία οὗὁἩὁ ἁ ἤδη δηὰ " 
᾿δνο Ποῖ [4]]6 ἢ ουἱ.--- ον. 47. Απά οὗ (δε ἰγὶδε 
9 ΔΜᾶᾳαπακοοὴ ἵπ βιδῦθαθ. Μόοτὰ ὀχδοιϊΐυ, Ζοβὴ. 
Χχὶ. 6, ““Απά οἵ ἴδ6 Βαϊ][-ἰτὶ θὲ οἵ Μαμῃδβϑοὴ ἴῃ 
Βαβμδη," που γγὸ πιὰῦ ἀο ν τη οιῦ ἐἶ6 πὶ βϑίης 
ὙΠ. Ὑοτα. 49, δ0ὺ ἀϊξίυγὉ [16 Ῥγορτεββ οἵ ἰδ 

ἐπυιμπογαίίοη, ὙὨΙοὮ, αἴνοῦ [6 ΒΌΙΩΠΊΑΓΥ ϑἰδἴθ- 
τηθηΐβ οὗ ἴῃ8 [υτομοϊπος ἴΠΓΘΘ ὑθσβθβ, Γμ8659 [6 
ἐχμευϊαϊίοῃ οὗ ἃ βρϑοϊδοαίίοη οὗ ἴπ οἰϊτίοι οἵ [ῃ6 
οἶδεν Εομδιίϊοβ ἰῃ ἃ ὙΑΥ͂ 80 διγργίβίηρ, ἴπᾶΐ 
ὑμοὶγ οτἱρίμαὶ οσουραίίοη οὗ δῃηοίποσ ρ]αςθ, δηὰ 
τιαῖ Ὀοίογο νοῦ. 890 (“οὗ ἴῃ 80η89 οἵ Αδγοη," 
οἷς.), δά πιϊῖβ οὗ πο ἀουδῖ ; οοτῃρ. Φοβῇ. χχὶ., το σθ 
ΠΩΥ͂ δἰδῃὰ ἰπ σψεσβ. 8, 9 88 δι ρογβοτί μίίοῃ οὗἉ [6 
λπί οὗ οἰ1168 αϑεϊγηρα ἴο [Π6 Ργιθδίβ. ΑΔ8 ΤΏΘΥ͂ δΓὸ 
ἼΒοΙα δῃποχεᾶ ἴο [Πδ6 ΒΌΓΩΠΊΔΓΥ δίδιοιηθηῦ, νΟΓΒ. 
δ--Ἴ, πΪ] ἢ [ΟΥΤ.8Β ὮΘΓῸ γοσβ. 46--48, ἃ τπηοοἢδηϊ- 
ἙΑΙῚΥ ρτοοθθάζηρ ΘΟΙΏΡΙ]ΟΓ ἴδιο ἔπθπὶ οὐοσ υνἱτῃ 
ἼΠονο αἵ οποθ, δπὰ ἴἢθ ΟΠγοηϊδβῖ, σἢο [0] ον οὰ 
(818. ὁομα Ρ]6γ, πορ]οθοῖβ ὕο τϑραὶγ ἷβ περ] 6 Π 66. 
-- }ῪΤλοεο εἰδος ιολιοῖ, ἐλεν ἃ ὃν παηιέβ. Τ]ια 
Ῥίαταϊβ Πἰ δηὰ γ) 1, δῖὸ βυϊΐδὉ]6 θχρ]βῃδ- 

τίοηδ, ἱηβίορά οὗ 86 σοΥτοεροηαϊη δἰ ρα ΓΒ ἴῃ 
δοβὶι. χχί, 9, 88 ἴ86 βιυ ͵]οοῖ, ““ [1.6 808 οἵ [δΓ86],᾿" 
δ ΘΑ ΒρΡ] ὦ ἴο ἴπ νεγὺ ἴγομη γεῦ. 48, δπὰ 
ΘΕΡΕΓᾺΙ ὨδΔη68 οἵ οἰζί68 ἀτὸ ρίνθῃ. Τ86 πηᾶ86. 
ὉΠ, ἱπείεδὰ οὗ ἸΠΙΤηΣδ» τοϑ ὍΘ ΟὨ]Υ δὴ ΟΥοΓαῖρηὶ 

(Βευῖι., Καε}]).---τονβ. 56] -δὅ. Τὴς οἱξίο8 9 ἰδέ 
γεππαϊπέπσ Κολαίλιίδα; οοταρ. Φοβῇ, χχί. 20-26. 
ΑΑπώ οΓ ἰλα “απείδοβ οΥΓἹ ἐδδ 8δοη8 οὐ Κολαίλ. ---- 
Ἰποιορδὰ οὗ ΠΟΘ, ἰδ ῬΌΓΠΔΡ8 ἴο Ὅθ τοδὰ 

Τήπβ: ὍΡΆ, “βηὰ ΜΙ τοθροοὺ ἴο (8 (Δ 1}}}168,"" 
εἴς. ΟΨοῦ. δ2. ον ἴδθ μ]. ““ἔτϑε ὕονσηβ,᾽"᾿ ἙΟΙΏΡ. 
ΟἿ νεῖ, 432.--- γεν. δ8. Απαά «οζπιδαπι. (008 
πχὶ. 22 κἶνεβ ἴοῦ (8 ὈΡΌΡ᾽ δὴ οἰμοσῖθο ἀη- 

Κπονπὶ 2; δαὶ 186 Βορῖ. φομβττηβ {26 ΤΌΤΙΟΣ 

τοδϊηρ ὉΥ ἰἴα ᾿Παραάν.--- τ. δά. 4πὰ Αὐ)αϊοπ 
ααὰ '{: εμδιιτῦο, απ (αἰδτὶπιπιοη απὰ (8 διυδιγδε. 

Ιῃ Ζ2οβῇ. χχὶ. 28, 24, [Π65806 ἴνο 1,ονὶ σα] οἰ66, 
ἢ ἵνο ΟἾΠΟγΒ ἤθσο οπιϊτιο, ΕἸ ΤΟΚΟἢ δπὰ ΟἷὉ- 
θοΐῃοη, ὈδΙουρ ἴο {π6 τὶν οἵ θΔῃ. Αοουταΐπῃ 
ἴο [η18, Ὀδείοτο ἴπθ86 ψογὰβ ἃ ψ 016 ψϑῦβθ [88 
[116 οὐἱ : ““τηὰ οὗ {πὸ ἰτῖθα οἵ δ, ΕἸ ΚΟἢ 
δηΐ 118 βιυδυγῦθ, αἰ οῖοπ δὰ ἰΐ8 βδιυδυγῦβ." 
Ταῦ 109 τηϑητίοη οὗ {δ ἰγῖῦα οὗ Ὠδῃ 8 ὮΘΓΘ [οΣ 
ἴπ6 βοοοῃὰ {ἰπ6 δνοϊιἰθα (σορ. γϑγ. 46), οδ 
ΒΟΔΤΟΘΪΥ 6 σ4]]εὰ δοοϊἀοηΐα] ; σοιῃΡ. οἡ νἱΐ. 12. 
--ΝοΥ. δ5. Απεν απὰ ἐἰ8 διδυνδθ, απὰ Βιίίαηι απὰ 
ἐξ8 διιδιεγδδ. Φοθῃ. χχὶ. 25 98}18 ἴη6 ἴνο [κυ οι] 
οὐ165 ἰῃ  οδϑὲ Μϑδῃδββοὴ σγαΐμ ον Ταηδοὴ δηὰ αἴ }- 
ΓΙ ΏΤΩΟη ἢ Ὀπΐὲ [Π686 ΠΔΠῚΘΒ 80 ἴο Ὀ6 ΘΙΤΌΓΒ οὗ 
ἰγαῃϑοσ ριίοη οΥἰίαϊηρ ἰῃ 1116 ἴογεροίῃρ ν 686. 
Ιῃ [18 6456, οἵἵγ ἰοχῦ δοιὰ Ὀ6 {Π6 ΤΏΟΓΘ ΟοΟΥΤΘΟῖ, 

ΟὨΪΥ τδαὶ ὈΨῸ5 (]}οβἷι. χυϊὶ. 11) δῃου]ὰ ῬΌσθδΡ6 

ὈΘ οἰιδηκοα ἰηΐο ὈγὉ3).--- Τὸ ἐδλε  απιδίψῳ φ ἰδε 
1" 

γοηιαϊπΐηρ δ0π4 οΥ Κολαίῆ. ΤΉιθ86 νογάβ, ἔοστη δ] ΠΥ 
ΔηΠποχοὰ ἴο ““ἐῃς νο,᾿" οἵς., τοῦ, δ2α, ἰογιῃ 
ἃ κιηὰ οὗ 80 ὈΒΟΤΊ ΡΟΝ, πη ἰοῦ, ρογθαρβ, ἢ 9 
Β'Ὠρσυϊα “(γ᾽ δου ὶ Ὅ6. οδηχοὰ ἱπῖο {{|0 

Ρίαγαὶ ; ΘΟΠΡ. Σπδυοὺ, φοβῇ. χχὶ. 20.-- ἐγ. 

66-61. ΤΆε οἰεἰοα φ (λα Οενολιοπῖίοδ; οοιιρ. Ζοβα. 
χχὶ. 27--38.---Αὀἰαπ ἱπ Βαδῆαη. Τιαῖ Οο]δῃ ἰδ 
οηθ οὗ 1Π6 δ5ὶχ οἰτί68 οἵ τοίαχε, κὸ Ἡθύγομ, 
ϑΘοἤοῖη, οἷς,, 8 ἠοῖ πιοηϊοηρὰ ; {1118 αϑαΐῃ 18 
06 οὗἁὨ [})6 ομηΐβαίομβ ἴῃ Ἡ ἰο ἢ Οὐγ ἰαχὶ ΒθΟΌηαΆ. 
Εοτ [6 παπηθ Αβ.ιίδγοίῃ, Φοβἢ. χχὶ. 27 δι Ὀβιλ τι. 8 

Βεοβθοσϑῃ (3), Ῥογμαρα οοτιρουπάεὰά οὗ 

ΠΡΟ Π3. Τμίδ οἷν (Ῥοας, 1, 4, σοβα, χα, 
12, ὁῃ66 ἴΠ6 βοαΐ οὔ Κίηρ Ομ) νγ88 ῬΘΓΠΔΡΒ [οστηθτὶ 
(4116 Αδ  θγοῦἢ- Καγηδῖπι, ὅδ. χὶν. ὅ, ἢο 76 
Λβῃςογοίη, βοῦθ ΠΟῸΣΒ που - τοδὶ οἵ Εκγοῖ. -- 
γον. ὅ7. Κεάεδὶι απαὰὶ ἐξα φυδυγῆδ. ον ΨΡΡ, 

θοβη, χχί. 28 ἢδ8 ΤῇοτΘ ΘΟΙΤΟΟΙΥ͂ ἥλω, 88 ἰῃ 

γον. ὅ8 1116 τοδάϊηρ ΠῚ", 9οβῖν. χχὶ, 29, 8 ῬεῈῖ- 

ὯὮΔΡΘ τῇοτθ οοϊτοοὶ ἐῃ Δ ΜΝ δὰ Ὁ" Ὁ 1μδη 

ὯΣ}Ὁ. --ῦ εν. 69. Μαελαὶ ὠνὉ) 8 φοπίτδοθὰ [ῸΓ 
διε Ὁ, Φοβῃ. χίχ, 26, Οπ ἴδ δομίσγαγυ, ὈΡΆΓ, 

γογ. 60, ΔΡΡΘδῖβ ἰο δ ὙΤΟΠΟΪΥ ὑταηϑογὶ θὰ [ὉΡ 

ΠΡΌΠ, ὙΒΙΟᾺ Φοβῆθδ 68 ἴῃ ΟἿΓΡ Ῥαββαρ6 δπὰ χίχ. 

25 (ὉῬΠ ἱπ Ναρβίδιὶ, 908}. χίχ. 24, οαπῃοῖ Ὁθ 
." 

ΒόΓα ἱπίοη ἀ64).--- ον. 61. Κοαολὴ ἐπ Οαἰδῖοο. Οἵ 
18 οἰ ἴΥ, αἷδ8ο, Ὁ ἰβ ποῦ ποῖρά [δὶ 10 Ὀε]οηροα 0 
(16 εἰσ ἴτθα ἴοἼη8, Φοβῆ. χχὶ. 82. Ου 18 εβἰΐδ, 
τοϑὶ οὗ 106 ἴ8κὸ Μόγομ, ἤοστο θᾶθβ ΠΟΥ 1686, 
866 Βοῦ. 111. 682, Βδιτηοτν, Ῥαίωδί. ν. 116.-ΤΤἘ}9 
[ΟἹ] ονίης Ηδηλοη 60 πὰϑ ἰο Ηδιοῖμ ἋΟΥ, 
Ζοβἷ". χχὶ. 82, δῃά ἴο ΗἩβηαίη, Τοβῇ. χῖχ. 86, 
Μ ἘΌΝ ὉΠΓΘΘ ἰὐΥΤηΒ ἈΡΡΘΑΓ 41} ἴο Ροϊπί ἴο Βοὶ 
Βρτίπρα ἴῃ [ἢ 6 νἱοϊη οἵὗἨ [ἢ ρἷαθθ. 1η Δοδβορῆ. 

πέϊᾳ. χνἹ!. 2. 8, [08 πδθ 18 ᾿Αρεμαοῦς. ὉΓ 
ΚΙτγίαἰ αΐτη, Φοβῆ. χχὶ. 82 ἢδλβ8 [δ οοπίγαοϊθα {ΌΥΤᾺ 
Κατίαη ("͵), ὑπαὶ βίαπὰβ ἴο [86 ργεϑοωὶ [Ὁ]]} 

το 

ἔοστῃ ἃ3 ἸΓ 1. 2 Κίηρε νἱ. 18, ἴο γγΐπ, Οεη. χχχυὶϊὶ. 

17. --- ΎοΙβ. 62-66. ΤῪε οἰδὲοα 9 ἐλε Αἥεγαγίίεδ ; 
οοΡ. Φοβῇ. χχὶ. 84--37.--- 70 80} 8 οΓ Μενατνὶ 
ἐλαὲ τεπιαϊποα, τιατλοὶγ, ἴἰλ6 1,ονἱῦθβ, 88 ἴδ6 ζᾺ]]ῈΣ 

ἴοττα ὈΣΊΓΗ ὈΡΊΡΓ,, οβι, χχὶ. 84, ββοννβ, ἩΜΙΟᾺ 
ΤΟΥ͂ τηοδῃ, ““ἴμοθ6 οὗ {86 1οΥἱῦθθ 8.11} ἴο 06 τηθι- 
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«:υκοα,".---δίπιπιοπο απὰ ἐδ διιδιιγδδ, Ταδοῦ απὰᾶ 
ἐΐυ αδιιδιιγδδ, Ἡοτα {116 Π8Ππ|608 οὗ {Χ2||Ὺ ΟἾΠΘΙ Ο᾽ 1168 
οἵ ΖοΌυΪαπ Ὦδνα ἴδ] ] 6 ουΐ, Φοκπόδη διὰ ατγίδῃ. 
Βυΐϊ ὀνοὴ {Π6 ἴνοὸ ἤδτο πδιηθὰ πᾶν οὐ μ  Π8ΠῚ68 
ποτα, Πθγο, ἴοὸῦ 4249, ὑπ|6 ῬΓΟΌΘΌΙΪΥ 1688 οοτγτοοΐ 

ΠΟ ΔΡΡδδγβ (οομρ. [16 τερβαϊθά τηθηϊίου οὗ ἃ 

οἰ [9 ἱπ Ζεθαϊαπ, Ζοβι, χίχ. 18), διὰ πβθσο, 
ἴῃ Ρΐδοα οἵ οὖῦ ΓΙ, βίαι 48 {Π|6 810 ὅρη », ΠΟ} 

ἰᾳ. σογίαϊ ]Υ ἰἀοη ἶσα] τὶ ΝΆΒΑ]οΙ, Φαάρσ. ἱ. 80, 
δηὰ 8 ρου αρ8 ἰοαηὰ ἰπ 116 Ὀγοβοηῦ Να]μὶ, βουτἢ- 
νὐϑῖ οἵ Ναζαγοῖῃ. [Ιὖ ἰβ Παγὶ ἴο βΒαὺ ΠΟῪ ΟἿἿΓ 
ἸΔΏ οαπμ6 ἰηΐο ἴπ6 ἴεχὺ ἰηβίθαα οἵ {δμθ τὑη- 

ἀυα Ὀ θα] οτί σι η δ] δ»: ΡΟΒΒΙΌΙΥ͂ [6 ΔΌΪΠΟΓ 
")θδῃΐ, ἰηϑίοαὰ οὗἉ [π6 οἰ ΤΥ, ΟἸ]Υ [86 τορίοι) ΨὮΘΓΕ 
1 Ἰαγ---δΜοιιηὶ ΤΑῦοΥ (Μ ον ΓΒ) ; ῬοΟββι ὈΓΥ 18.6 πδπὴθ 
οὗ ὑμ6 οἰ [611] ουΐ, δῃὰ οὗ ἴθ ἀοςοττηϊπαίίοη οὗ 
118 εἰϊα, ὑαϊ νγ88 Ῥοτμαρ8 ἱποϊυάοα ἴῃ [89 ψοΓα 58 

21 γο9 ιγ.29 ὃν, ΟὨΪΥ ἴδ Ἰαδὺ ᾿νοσὰ Τοσηδὶ 8 
τ Η͂Σ Σ 

(Βετεἢ.); οὗ ΓΟΘΟΥ 1.86 Ρἷδεθ Ὀοσὸ ἵτχο αυϊΐο 
ἀϊογοηῦ Πδπι68. --- Ἴ 6γ8. 68, 64 ἃγὸ ψδηϊηρ ἴῃ 
ΒοΙὴ6 οἀ ἰἰοη8 οὗ [6 ὈΟΟΚΒ οὗ ΨΦοδβῆτια, Ὑ ΒότΟ ΠῸῪ 
δῖ6 χίχ. 86, 872. Βυῖΐ ἐπ πηχοβῦ δη Ὀεοβϑί Μμ88. 
οοῃίδίη [Πθιη, δὰ ἴΠ6γ6 18 πΠῸ ἀἀθοίβινο ΓΟΘΒΟῺ [ὉΣ 
ΤΠ Γ σοπἀοπιπαίΐοη 88 βριυτγίοιϑ,; 866 11)0 Ρδγ- 
εἰσα]ατα ἡη ΕΔΥ͂ οὐ [86 Ραϑϑᾶμα. --- 4παὶ δονοπὰ 
“ογάαη ὃν οτίολο, φαϑὲ 9, Ψογάαη. Τινΐθ ἀοῖογ- 
τηϊηδίίοη οἵ μἱδοο (ἡ οἢ 18 οὗἴθη ἰουηὰ ἴῃ 1119 
ἴογτηϑ, Νιιπ). χχιὶ. 1, χχνὶ. 8, χχχίν. 15 ; σορ. 
οὐ 2 ΟἾγοη. νἱϊὶ. 8) 18 σπδηϊτηρς ἰἱῃ 86 Ὀοοϊ οὗ 
Φοβῆτα, νοὶ ἴῃ ΟΥΠΕΓ τοϑρθοῖθ αϑῦοοϑ ΜΠ ΟἿΓ 
ΥΟΣ86, ΟὨΪΥῪ {ἰαὶ 1Ὁ ΟὨλδ8 ποῖ ἴο Τη1Κ ΒΟΖΟΙ 88 ἃ 
ἔἴτοϑ ἴοντῃ. ---Ἴ ἐγ. 66. Α4πὦἃ οἱιὲ ο ἰλε ἐγίδε οΓΓ Οαμὶ, 
Ἀαπιοίδλ, ἐπ Οἰϊδαά. Ἡδτγο α͵8ο ἰ8 ψαητηρ ὑῃ6 
τοδηϊζίου οὗ 18 Ὀεϊηρ ἃ οἱ οἵὗἁ τού ; οοιωρ. Φοβἢ. 

Ι. ΟΒΕΒΟΝΊΟΙΕΞ. 

χχὶ, 836, Ὑἤοτο 4150 [ῆ8 Ὠδηηθ ἰ8 ΤΙ, ποῖ 2 
οτο, ΙΝ, Ὀκὶ ΠἸΘ.Ἵ, 88 οἵ {1|ὸ ἴννο μ]κμουβ 

τηρηϊοηθὰ ἴῃ (6 [0] οὐ Υογβθ, ἴπ6 Ἰδοῦ ἰ8 
1Ώ6γα ποῖ 90682ΖῸΣ Ὀπῖ 82Ζ6Γ; οορ. ΝΠ). χχὶ. 832. 
Τ}6 βιτυδίίοῃ οἵ {π686 ἤονψ 5 18 τ ΠΟΙΙΥ ἀΚπόνῃ. 

Μοτοονοσ, ἰοῦ 19 σοπιραγο, ὙΠῸ τοδρθοῖ ἴο 1}8 
1νῖτῖοα] οὐτἶθ8. ἴῃ ρόπεγαὶ, [86 ποῖ πηϊτηροτίδης 
τοηδῦκ οὗ ΗδηρβίθὈοΓΩ, Οεδοἦι. α. ᾿οὶολδ Οοἰίδα 
πίον ἄδπὶ Α͂. 8. ἰλ. 1, ». 259: “τῆ ΠΌΤ ΌΘΓ οὗ 1.8 
οἰδλ68. ἴῃ 8}} ἐμὲ τ τς ἢ ἴο ογϊγ-εἰρῃῖ. Αἴ ὅγδι 
βἰρηῦ, ἴ0Γ ἃ σοι Ασα 6] Υ̓ 5184}} ὑὙἱ 6, ΓἿΒ Δρ ΘΔ Γ5 
ἴο ὃὉ6 ἴοο στοαῖ, Βαῖ [18 Δρρθδσγαποθ νϑῃ 5163, 
ἌΠΟ ἯΘ0ὺ Ουμπδίἀονῦ {Πα ἴῃ ἴη686 αἱτ168, ποῖ [ἢ6 
[μονὶἴ65 αἴοηο, Ὀαΐ, δομς τὶ ἴΠθπὶ, ογα[βτηθη δηὰ 
οἴδοτβ ἤοσ ἴπα οἴου ἰΥϊῦ69 ἀνποὶϊῖ, Ψ ῆο τηδήα 
οἴϊαη [86 στοδῖον ρμαγί οὗ 11:6 ρορυϊδιϊοη ; ΦΟΙΊΡ. 
μον. χχν. 88 : 1 Οἤγοη. τνἱ. 40, 41 ((ἰδ]οὉ δβ8 ἰη- 
Παδϊϊαηΐς οἵ [η6 Ἰαηὰς οἵ ΗδΌῦτγοη), οἰς." ΤΈΘΓΘ 
ἰ8 ψεῖσῃῦ 6180 ἐῃ ἢ18 τοματκ, Ῥ. 260, οἢ [8:6 ΤΠΔΗΥ͂ 
ἀὑ ἴοσθηοθα θεῖν θο οὐν δῖ δῃὰ 79ο8}). χχὶ. ; [8.656 
“6 816 Ιηοϑὲ ΘΑΒΙΪΥ Ἔχρ]αϊηοα ὈΥ ἴδ αεὶ [Πδΐ 5016 
οἵ 6 οἰζ᾽ο5 αβοϊχηθὰ ἴο ἴπ6 ον ἴθ8 τ τθ αὖ [89 
{ἀπ|6 (στ θη 18 Ἰαπὰ νὰ αἰν οὶ ἀτηοηρ ἴῃ 6 ἔνε] γθ 
ἰτ1 068) ἴῃ ρΡοββοβϑβίοῃ οὗ {6 Οδπαδηΐίθβ, πὰ 88 [ἢ 
ἢοΡ6 οἵ {ποῖ ἱπητηοάϊαϊο σοπαπεβὶ [αἰ], ψετὸ ἢσβι 
τοσονοτρὰ ἔγοτῃ ἴθ ὈΥ Οἵα, ἴῃ ἢ Ο86 ῬΟΒ568- 
βίου ὑπ6γ τοπιδϊ πο, οἡ δοοουπί οἵ 1ἴὴ6 ἱποοηνο- 
πίοποθ οἵ ἴμο ομδηρδ.᾿ []Π ΙΠΔΗΥ͂ 6Ά9ε8 [18 
ἈΞΒΕ ΠῚ ΡΟ ΤΑΥ͂ ὈΘ6 ἐοττεςοῖ, δηα Βεγύο ἴο ΟΧρ]μἱἢ 
{6 σα ὉΪ6 παπηθβ, ἃ8 Αϑῆδι δῃὰ Αἴῃ, ΑἹἸ]οι οῖῃ 
δηά ΑἸἰπποη, Κοαάρϑὴ δηθὰ Καὶ ἰϑῃηίοη, ποιὰ δμὰ Επῃ- 
ἀδηπῖπι, ΤΆ ΟΥΓ δηὰ ΝΆΠ.4]4], οἴο. (866 οἢ ὙεΓΒ. 
44, 45, 57, 58, 62.) Βαϊ ὑπαῖ, Ὀ681.1685 Πυ ΠΊΘΓΟΙ 5 
σοιταρίϊοη8 οὗ ὑῃ6 ἰδχί, ΘΥΤΌΓΒ ἴῃ Ἐγϑ ΒΟΥ Ρ ΟΠ, 
Δη ἃ ΟΠ 851 0η8 οὗ ὨδΙγ68, 80 η 6 Π668, δΔη ἃ ΟἸδι568, 
τοοῖς ΡΙδοθ ποῦ πλ ΓΟῚῪ ἴῃ ΟἿΓ τοχῦ, θα 480 ἴῃ ἰδμαῖ 
οὗ Φόβῃυλ, τηϑὲ ἤν Ὀόοὴ ΔΌΠΠΟΔΗΌΥ ονϊάθηξ 
ἔτοπλ ΟἿΣ ὀχοβείοδὶ δπὰ οσί Εἴς 8] σοι σῖκβ. 

4. ΤῈΣ ΕἌΜΙΠΕΘ ΟΕ ΤΗΕ ἘΕΜΑΙΝΙΧΑ ΤΕΙΒΕΒ (ΕΧΟΕΡΤ ὈΔΝ ΑΝΧῸ ΖΕΒΌΠΟΝ), ΑΧῸ ΙΝ ΡΑΒΤΙΟΌΓΚΑΚΒ 
ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΝΦΆΑΜΙΤΕ ΗΟῦ8Ε ΟΕ ὅαῦι,--ΟΗ. ΥἹἝ. ΥΠΙ. 

1, Τῇὴε Ἑαπιϊίῖε5 977 15δαοσλατ, Βεη)απιίπ, Ναρλιαϊϊ, Ἡγεδὶ δίαπακελ, Ερλταΐηι, απ Α6ἢεν: ςἈ. Υἱϊ, 

«. Τὴε Ττὶδε 077 1δσασδλαῦ : γοτϑ. 1--ὃ. 

ΟἩ. σι. 1. Απά {δ βοῃβ' οὗ ββδοῦῆδγ: Τοὶα δπὰ Ρυδῇ, δβῆυ δηα ΘΒ πσοι, ἔοαΣ. 
2 Απὰ {86 580ῃ8 οὗ Τοΐα : ὕ0Ζ2Ζ], ἀῃὰ Βδρμδίδη, δηά Φογίοὶ, δηὰ Φδῃπιδὶ, δὰ 

δι δδιω, δὴ ϑδιηθθὶ, ἤ6845 οὗ {ποθ ὶν ἔδιῃογ-ἤοῦβ68 ἰο Το]δ, νϑ]ϊδηῦ ἤοΓΟΘΒ ἴῃ 
ὈΠΘΙΡ ρϑῃθσαῦϊοῃϑ ; ὑΠ6 }Γ ΠυΙΊ ΘΓ ἴῃ ἴ86 ἀδλγ8 οὗ αν ὰ νὰβ ὑνγθηΐγ δῃὰ ὕψο 

8. ἐπουδδηὰ δηὰ βὶχ ἢυπάγοα, Απά {6 βοῃβ οἵ ἴ72Ζ] : [Ζγδῃ δὴ : δπὰ ὑπ 5οῃ8 οἱ 
4 Ι2ΥγΑ Δὲ : ΜΙΟ 86), αηὰ ΟὈδαϊδ, δηὰ “οοὶ, [Β:14ἢ, ἔνο ποδὰϑ 1ῃ 411, Απάὰ νὴ 

ὍΏοῖα, ὈΥ ὉΠΘῚΓ ζΘΠΘΓΑΙΙΟΉΒ, ὈΥ ὑμ6 1 {λυ Πογ- πουδοβ, ὑΓΟῸΡΒ οὗ 10 Βοβῦ οὗἩ νγδγ, 
ὅ ὑλὶγῦγ δῃα βδὶχ ἱμπουβδηᾷὰ ; [Ὁ ὑΠ6Ὺ δὰ ἸΏΔΩΥ ἶνο8 δηαἃ 80ὴ8. ἀπά {86} 

Ὀγϑύβγθη οὗ 811 Π6 ἔδ111105 οὗ ᾿ββδομδῦ, νδιιδηῦ Ποροοθϑ, οἰρη τ δηὰ βϑνθῃ 
ὑδπουβδηα τγδϑ ὑΠ|6 1} ΓΟρ βου ῸΓ 8]]. 

β. Τλε Ττῖδε 077 Βοη)απιῖν : γε τβ. θ6-11. 

Βδῃ]δπη : Βοΐα, δὰ Βϑοθοσ, δὰ “66 ϊ1δΔοὶ, (σθθ. Απὰ {Π6 δοῃ8 οὗ Βοίδ: 
ἘΖΌοΙ, δηθὰ ὕ22Ζὶ, δῃὰ ἴὕςζίθὶ, δῃὰ «“ουπιοίῃ, δπὰ τὶ, ἔνθ, μοδὰβ οἵ ἔδιῃο- 
Ὠοῦδθ8, γδιδηῦ ΠΘΙΌΘΒ ; δηά {Π6ῚΓ Τορίβίου γὰ8 ὑυγθηῦ δὰ ὕνο ᾿πουβδηὰ δηά 

8 {διτῦγ δηὰ ἴουσ. ἀπά {δ6 8οι)δ οὗ Βθοῇδὺ: Ζοιισδῃ, δηὰ 9088}, δῃὰ ΕἸ] 1ΘΖΟΊ, 
δια Ε]Π]οϑηδὶ, δηὰ ΟἸΩΤΊ, δηὰ Φοσϊσηοίῃ, πὰ ΑὈϊδῃ, δπὰ Απδίμοί, πὰ ΑἸοεμοῖμ: 

9 41} {π680 ὙΟ͵Θ δ 80η8 οὗ Βοομεῦ. Απά ὑμθὶγ σϑρίβύοσ ὈῪ ὑῃποὶγ ζοΠΘγΔΌΟηδ, 
διολαβ οὗ [π6ὲν ἔδύμοΣ- ο 868, να] 1δτιῦ ὨθΤΟΘΒ, ὑυγθηγ ὑπουβαπὰ δηὰ ὑτο παπαγοὰ, 

6,7 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 7ὃ 

10 Απμὰ {15 8οὴ8 οὗ “66146]: ΒΙΙΠΔη ; δηὰ 6 βοὴβ οὗ ΒΔ : 966,5 δηὰ 
Βοη͵δηλίη, ἀηὰ Εἢυά, δηὰ ΟΠ ΘΔ ΔηΔῃ, πὰ Ζοίμδη, δηὰ ΤΑΓΒΏ18ἢ, Δηα Α ΠΙΒΏΔΙΑΓ. 

11 ΑΙ] ὑμθ80 γογθ 8Β0η8 οὗ Ψοάϊδοὶ, ὉῪῚ 016 6848 οὗὨ ὑμ6 ἔδίῃοτβ, ν᾽ δηῦ ἤΘΙΟΘ8, 
βουϑηΐθϑῃ ὑπουβαηὰ δπὰ ὑνψο υῃάγοα ροίϊπῷ οαὖ ἴῃ [86 ᾿οδὺ ἔῸΓ ὙὙΔΓ. 

γ. Αποίλπον Ττίῖδε, απὰ (δε Τγὶδε οΥ Ναρλίαϊδ; νοτϑ. 12. 18. 

1212 Απὰ ϑ'υρρίτη δηὰ Ημρρίπι, βοη8 οὗ [τ : Ηπβῃϊτὰ, Β0η8 οἵ δηοίμοσ. Τὴθ 
8003 οὗ ΝΑρ ἴ8}} : Φ8}Ζ16], δῃά αὐπϊ, δπὰ 96 Ζογ, δμὰ ϑ'ΒΔ]] τα, βοπβ οὗ ΒΙΙΠΔΉ. 

ὃ. Ἠαΐ- Τεῖδε 97. Μαπακϑδοῖ, (ισεδὶ 977 Χζογ ἀπ}: γοτϑ. 14--19., 

14 ΤῊΘ 808 οὗἩἨ ΝΜ δηλββϑῆ : Αβιγίοὶ,. ῃοση ἢἷβ σομοῦ η6, ὑἢ6 ΑΙΔΙΆ 688, ὈΔΙΘ; 
1ὅ 8:6 Ὀδτθ Μδοῆιγ, (Π6 ἔλθου οὗ ΟἹ]. Απὰ Μδοῦὶγ ἴοοκΚ ἃ τ δ ἴῸΣ ΗΌΡΡΙ ΤΩ 

δΔηα μὺαρρίμη, ἀπά [Π6 ἡδιηθ οὗ 8 βἰβῦθυ. γγαϑ Μδδοῆδη, δπὰ ὑπ 6 ῃδηηθ οὗ [ἢ 9 
16 βϑοοπα νγἂβ Ζο᾽ορμθηδά ; δῃηὰ Ζοιορῃμθηδα δὰ ἀδιυρῃΐοιβ. Απὰ Μδβδοπδῃ, 

ψὶΐο οὗ Μδοῆῖγ, θδγθὸ ἃ 80η, δηἀ β[16 ς8]]6 ἢϊβ πδῖηὴθ Ῥϑγϑϑὴ ; δηά ὑῃ6 ἤδιηθ οὗ 
17 18 ὈΓΟΌΠΟΥ γ͵)ἷὰ8 ΘΉΘΓΘΒῃ : ἀπά ἢ18 8οηὴ8 ψοσο ]|Δ1 δηὰ θη. ἊΑηά {}6 Βοῖ1ι8 

οὗ ὕ]δπι : Βοάδῃ : {1680 ἀγὸ ὑῃθ βοῃ8 οἵ ΟἸ]οδά, ὑπὸ βοῃ οἵ Μδοδιγ, ὑπ6 βοὴ οὗ 
18 Μδηδββοὸῦβ. ἀπά ἢ]8 βἰβίς Ηδιῃτμοϊθομοίῃ Ὀᾶσοὸ βῃοά, διὰ ΑὈίθζοσ, ἀπά 
19 Μδηϊδῆ. Απά {9 8οῃ8 οὗ Θμ θη άδῃ : ΑΠΐδη, δὰ Θἤθομοπι, δηὰ 121}, δπά 

Απίδιῃ, 
“. Τὴε Ττῖδε 97, Ερλταῖπι: γότϑ. 20--29. 

202 Απᾷ {ἢ βοῃβ οὗ Ερῃγαίτα : μα δ ἢ, ἀπὰ Βογοᾶ ᾿ηῖ8β βοῃ, δηὰ Τδμδίῃ 18 
2] βοῃ, δηὰ ΕἸδάδῃ ἢἷ8 βοῃ, δηᾶὰ Τδιδὶ ἷβ ϑοὴη. Απᾶὰ Ζερδάὰ ἷ8 8οῃ, διὰ 

Πα ἰδ} ἷβ βοὴ ; δηὰ Εἶζοσ δῃὰ ΕἸδὰ ; δπὰ {8 τηϑη οὗ δίῃ Ππ8ὺ γγεγθ ὈΟΓῺ 
ἴῃ 86 Ἰαπά εἰϑνγ ὕμθη, Ῥθοδ8θ ὑπο οϑλθ ἀν ὕο ὑΆκ6 ΑΥΔΥ ὑπαὶ οδίί]θ. 

22 Απὰ ΕΡῃγδίτη ὑδπ6}} [δύο ΤΩΟΌΓΏΘα ΙΏΔΩΥ ἀδγ8, δῃα ἢΐ8 ὈγουἤΓΘη ΟΔΠ6 ἴο 
23 οοπιίοτῦ ἢ. Απά δ ψϑηῦ ἴῃ ὕο 18 ψ ἴδ, ἀπ 800 σοποοῖνθα Δηα ὉΔΙΘ 8 80, 
24 δηὰ ἢ) ο4|164 8 πᾶτηθ Βοσίδῃ, Ὀθόδυβο ἰῦ σγϑηῦ ον] τ Ὁ} 8 ἤου86. ἀπά δῖ8 

ἀδυρ μου 8 ϑμθσδῇ, δπα 8ῃη6 θυ }]ὺ Βευἢ-Ποτγοη, {Π6 ποῦμε δια ὑΠ6 ἀρρὲγ, δῃά 
20 Τὕ2ζοη-Βμογαῦ, Απᾶ ορηδῃ ἷβ βοὴ, δῃὰ Βδβθθρῃ δηὰ Τοὶδὴ ὨΪ8 8οῃ, δῃά 

20,27 ΤἸΔηδΔη ἢΐ8 βοὴ, [,δ)δη [εἷ8 βοῃ, Ατωταϊ μα ἢϊδ βοη, ΕἸ 158 πη8 ἮῚΒ Βδοὴη. ΝΟῈ 
28 ἢὶβ βρῇ, Φοβῆυδα ἢϊ8 ϑοη. Απα ὑμϑὶν ροββϑϑβίοῃ πὰ ὑῃμϑὶν ὨΔὈΪ Δύο 8. Ὑ6ΓΘ 

Βεῦ]οὶ δὰ Π6Ὶ ἀδυρηϊεγα, δὰ οαβίνατα Νδδγδῃ, δῃηὰ τοϑύναγά (Ὅν δηά 
ΠοΡ ἀδιρἢῦθγβ, δῃὰ ΚΘ Πθοἤ δι δηα Β6Γ ἀδυρθύθσβ απο Α 7) δ δηα ΠῈΣ ἀδαρ ΒΓΕ. 

29 Απά ου ἴδο6 8146 οὗ {Π6 βοῃ8 οὔ Μδπβδββοὶι, Βουμβῆθδη δηὰ 6 Γ ἀδυρηΐογβ, 
ΤΑΔΏΔΟ δηὰ ΠῸΓ ἀδυρηίοτβ, Μορίάἀο δηὰ μοῦ ἀδυρΐοσβ, ΟΣ δηὰ δδγὺ 
ἀδυρ ἴθ ; ἴῃ ὑΠθ86 ἀνγο]ῦ ὑμ6 Β0η8 οὗ Φόοβορὴ ὑπ6 βοῃ οἵ 1βγϑοὶ. 

ζ. Τλε Τγῖδε 97 Αϑλετ: νοτα. 80-40. 
90 ΤἼΘ 808 οὗ ΑβΒῇογ: ᾿πηηδῇ, δηὰ [5ῃυ4}}, δηὰ 1βυὶ, δὰ Βοσγίδῃ, δῃὰ ϑϑοσδῃ 
91 Π0}Ὑ βιϑδύθσ. Αμπὰ ἴΠ6 8οῃ8 οὗ Βουῖδῃ : ΗθῦοσΣ δὰ Μοὶ] : ἢθ 18 {6 ΤΆΓΠΟΣ 
32 οὗ ΒινρΖαν.5 Απὰ Ηρροῦ βοραὺ Φαρῃ]οῦ, ἀπά Θ'Ποσμοσ, δά Ηούΐμδτα, δηά 
99 δῇυδ 6} βιβϑίσ, πὰ μθ βοὴβ οὗ Ψαρῃ]οὺ Ῥϑβδοῖ, δῃὰ Βίμηῃὶ, δηά 
94 Αβῃναίῃ : ὕπ686 ἃγὸ 086 508 οὗἉ αρ( δῦ. Απὰ ὑπ 8οῃ8 οἱ ϑβομοῦ : ΑὮὶ, δηὰ 
95 Βο σαι, δηὴ ΗυθΌδῃ,7 δηὰ Αστᾶ, Απά {6 βοὴ οὗ Ηρίομη ἢϊ8 Ὀσούμογ: 
80 Ζορἢιδῇ, δῃὰ [ἰτληϑ, δὰ ϑ'8 6] 6βὴ, δῃά Ατηαὶ. ΤῆΘ βοῃβ8 οὗ Ζορῆβϑῃ : ὅδ, δὰ 
97 ΗδΥΠΘΡΠΟΓΙ, δηα ὅμυαδὶι, δηὰ Β6Ι], δηά σα, ΒΒ ζΖοῦ, δῃὰ Ηοά, δῃὰ δ μδιητηδ, 
38 δὰ ἢ] βηδῃ, δὰ ΤΡ σϑη, δηὰ Βθοσα. Απὰά {Π6 βοῃβ οὗ Ψοῖμοσ : Φορβυμηθῇ, 
39 δῃηὰ Ριβρδῇ, διὰ Ασα. Απὰ {89 βοῃβ οὗ ὕ]]6 : Ασδὶ, διὰ Ἡβδῃηϊοὶ, απὰ ΕἸ Ζίδῆ. 
40 ΑἹ] ὑμμοβθ ὑγθσο ὑῃ8 βοῃβ οὗ Αβῆθσ, 6848 οὗ ἔδίῃογ- ουβ68, ομοῖοθ, να] δηῦ ἢ ΓΟΘΒ, 

τὔσαν οὗ ΠΡ ΉΠΗσ : δηά ὑΠ 61} ΓΟΟΊΒΌΘΣ ΤῸ ὑΠ.0 ΒΟΣΎΪΟΘ 1 ΜὙᾺΣ 88 ὑΥ ΠΟΥ δηά 
Β1ῚΧ ὑπουβϑηάα. 

τ βα ὌΣΡῚ τεαᾶ 55}, δ 1μο ερέ, οσά. Αἴας. τοδᾶφ καὶ οὗτοι ε΄ Ἰσσάχαρ (ορά. γαξ. με καὶ τοῖς οἱ Ἴσ. 
8 80.186 Αεγέ; ἐδ ΑΓ εἰλίδ ἕυ6 ΟΝ. 

ΩΝ ο 

δ ΨΡγ" τδο Χερν. 



6 Ι. ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΞΒ. 

Σ ΜΆ ς ΔΡΡΘΔΓΟ ἰο Ὁ6 α δἴοεδ ἱηιτοάυοεά ἰπίο ἔπ ἰεχὲ ὮΥ ἴμ6 ἀουῦϊο Ὑτιεης οἵ ἰδο 1οἱοτίης Τοσπλοηδῶτο, 

ὦ ρὶς 
δ 80 (75}}) «ἱἱ (6 θεαὶ μ86. δηὰ γεϊηίθ. ΤΌΘ ἢ) οἵ βόπιθ οἴμεῦ 88. δηὰ δἀϊείοηβ [6 δὴ εἰτοῦ οἵ ἐμ Ῥθη οἵ ἐδ βῦϑϑθ 

᾿οιτοδυοδά ἰπἴο (π 6 ἰαχὶ Ὁγ ἴπ ἰπῆυδηςο οἵ (Π6 βερι,, νυϊκ. δηᾶ ἔαγα. ; οοτρ. ἀ6 Βοιο!, Ῥαν. ἱροί. αὐ Ἀ. ἃ 

4 80 ("6 Αεγέ: ιἱ ἰα ἀουδιζα] μον [89 Χειό ΠῚ ἰο ἐο ὕὉ6 γεοπουποοῦ (73 ᾽ πίι Οοϑαῃ., ἯΒῸ δΌΡροθοο 'ξ ἐὸ ὃ 

8 ἩοτΏΔη δ πδπιο). 

Τὰ ΠΞ ΠῚ (6 ἴο ὃ6 τοδά, νι 6 Ζζεργέ, ΠΞΠῚ. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 
Ἰ. Τῆὴε Ττῖδε οΥΓ 7κδασλαν: γοτβ, 1-ὅ.--- (πὰ ἐδδ 

ΦΟΉΔ 7 1}6δαοὐαγ. Τμαί ΡΣ 18 ΔῊ ΟΙΤῸΓ οὗ [ἢ6 

Ῥδη [ὉΓΣ ΔῊ (ΘΟΠΏΡ. Υ͂ΘΓ. 20, ν. 11, οὐδ.}), οὐςδ- 

εἰοηϑὰ ὈΥ͂ ἐδι6 ΤηΒΗΥ͂ ΡΥ) ἴῃ ἐμο Ῥτενίοιιβ ϑϑοϊοη 

(νἱ. 42, 46, 47, οἴα.), 8 ΡγοΌΔ0]6 ἴῃ ἰϊβ6], ἀπά ἰβ 
ουπβγιηϑα ὈΥ̓͂ ἴπΠ6 βορί. οοά. Αἰεχ. (86ε Οτῖ. Νοῦο). 
Τὸ γορασὰ [86 δ 8 ἰηἐγοάυδίοσυ, “88 ἴου [ἢ ΒΟΠΒ 

οὗἨ 6βδοῃαγ," 8 ᾿πηροβϑί 6, ὈοοδΌϑο {Π0 ὩδΙη68 οὗ 
[86 ἴουγ δοὴ8 ἱπηπηοάϊαίσ)Υ (ο]] ον. Οπἡ ἴπ6 σοῃ- 
βἰδῃΐ ΚΧετγὶ (55, “ οὐϊαϊηοὰ ὈΥ το ᾽ γοίογσγιης 

ἴο [πιὸ πδιὴθ Ἵν, ἀπά οἡ ἐΐ8 ὑῬγοῦθὉ]6 ὑτοῃμυῃ- 
οἰαἰίοη, οομρ. ὑπ ὀχροβίϊοβ οὐ θη. χχχ. 16, 
διιὶ Ὀιο γον ͵5 Οεδοηίιιδ.--- Τ οἷα απά ωαδ, «.αδλυ 
απὰ ϑλίπιγοθη. 80 τὰὔὴι ἴπ6 ὩθΠη68 8180 ἰῃ ΝΠ. 
Χχχνΐ. 28 ΠΥ, 1116 ἴῃ θη. χὶνὶ. 1δ 189 βοροπα 
διὰ (τὰ γΑΓῪ (Π:Β ἴοι ΠΕΣ, δηα “,ν [07 2105)). 

-- ον. 2. κε! απὰ Περλαϊαλ, οἴο. ΤΏ686 50ὴ8 
οἵ Τοΐα ΟΟΟἿΡ ΠΟ ΉΘΓΟ οἶδ ΤΉΘΥ δΓῸ ὨΟΙΟ ἀ6- 
εἰρσιαίοα ““ οδὰϑ οἵ ὑποὶγ ζδί Π6Γ- οῦ868 ἴο Το]Δ "᾿ 
Ἐεῖν ραγοπὲ ; {18 Δἀα τοι ΠΣ ΒΟΓΥΟΒ ἴ0 ἀοἤῃης 

ὉΠ Σὲ ΡΥ, ἸΏΟΤΟ ΘΧΘΟΌΥ ; δναΐ [1 15 βοπιονμαξ 

δίτδησε, ΒΟ Ὦ ταΐβοθ ἰδ 6 δυιρίοίοη οὗ οσοττιρίίϊοῃ. 
- Ῥαϊίαπέ λεγοῦδ ἐπ ἰλεὶγ ρεποταίίοπδ, αἴϊον ἱποὶγ 
Ὀγίῃβ, ταὶ ἰβ, 88 {Π|6Υ̓Χ 816 τορι βίοσοὰ, Βοίοσ 

ὉΠ Ρὸ δ ὮΡΙ ΠΣ ΘρΡΡϑδσδ ἴο μανὸ ἴ8]]6ὴ ουΐ ; 
- Σὲ Υ δὴ" 

ΘΟΙΏΡ. ΤΟΥ. 9. [1,688 ΡτΟΡΑὮΌΪΘ 8 8:86 δοπηδοίίοῃ 
οἵ ὈΓΔῚΓΟ νὴ ἴμ6 [Ο]]ονσίης ὉἼΒΌΌ, δξαϊηδῖ 

[9 δοοοπξυδίίοπ, τ μΐο αἱ] ῬΓΌΡΟδεΒ, ““ ἴον 
ἘΠοὶγ Ὀἰτῦ ἢ 8 1ΠοῖΡ ὨΌΠΙΌΟΓ τναϑ," οἷς Μογϑονυοσ, 
186 πυροῦ 22,600 ἴον ὑἐδ6 πχθῃ οὗἨ 8βδοῦδγ Αἱ [ὉΓ 
ΒΕΓΥΊΟΘ ἴῃ αν ἀ᾽ 8 ἐπα 8ἰλου]ὰ τοϑὶ οῃ ἴῃ Κπόονῃ 
ΘΘΗ508 πιδὰθ ὈΥ̓͂ Φοα Ὁ ὑπο ν {8 Κίηρ (οἢ. χχίὶ. ; 
2 ὅδπι. χχῖν.), δηὰ τμογοίοσθ, 11|κ6 ὑπὸ [0] οσσίπ 
ΠΌΙΩΌΘΓΙΒ, ΕΓΒ. 4, ὅ, 7, 11, εἴα., δΒῃου]ὰ Ὀ6 οΓ6- 
ἀ10]6 δὰ δοσυγαῖο.---ὕγ. 8. ἶῆσε ᾿εοαάδ ἐπ αἰί, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, [Στ ἰδ ὑπ6 ἰδίῃοῦ πὶ ἢ εἶδ ΤΟῸΓ ΒΟΏ8. --- 
νεῖ. 4. «πὰ ευοἱμὰ, ἐλεπι, παπιοὶγ, ἰμ6 ἄν μεδὰβ οἵ  δηζρες ἴτοιω 
στα 168 τηϑῃὐἰοησδά γοσ. 8 ὧν ἱῃ ὉΠ ΟΙη, “1, 

ΔΙοὴς ψὶ"). ΤῈθ πυροῦ 86,000 ἴον {πὶ8 
ΤΑΙΆΣΥ 8] 006 ἰδ αἱ ἤγβὶ δἱϑῖνς βυγρτγίδίηρ ; Ὀὰ τἴ8ὰ 
[0] οἱ ΤΟΙ ΓΚ : “ἴον ὑΠΟΥ (Πο86 ἔνε ᾿ι68448) 
μιδὰ την τἶτοαβ δηα 8018, 8 βυηοίοης ἴο Θχρ]αΐη 
δηὰ 050 ἱἰ, ροϊηϊίησ ἴἤο δὴ πνοηίοὰ ἰτυΐῦ- 
[α]ποθ8 οἵ ἐπιὲ8 ἴδηι], δηὰ πγαϊκίηρ ἰξ σοποοί 80] 8 
{δὲ 1}6 κταπάϑοῃ οὗ [Ζγϑῃ δ 8] ἢαᾶνθ ὨΘΑΤΙΥ͂ 
ον 106 88 ἸηΔΗΥ͂ ἀεβοθπδηϊδ (86,000) 68. {16 ραἰτὶ- 
δΣοὶ Τοὶα (22, 600).---- γ. δ. 4πα ἐλεοὶν ὀτείλτοπ 
..“. εἰσλὲν απα δευεπ ἰλοιμαπα τοαϑ ἐλεῖτ γεσί βίον, 

ἩΣνοτα]γ, (μοἷτ τερίδίοτ πὶ τοβρθοὲ ἰο 4]} (050). 
ἴῃ [πΐδ διιπὶ ἰοίΔ] οὗ 4}} {16 ἐτγίθεβ οἵ 15βδοῖιασ ἴῃ 
τΠ6 {ἰπ|6 οὗ αν ἃ δῖὸ ἱποϊυ οά---Ἰ. Το 22,600 
ἀοοοοηἀδηίς οὗ Τυϊα ; 2. Το 86,000 οὗὨ Ιστα ἰδ : 

δῃὰ 83, ““ΤΠιεὶς Ὀτοϊῃγοη,," 28,400 οὗ ἐῃ6 οἴἶδος 
ἴατι 1165 οἵ [ῃ6 ἰγίθε ποῖ τηθηϊοηθὰ ὈΥ͂ ΠΔΠΙΒ. 
ΤῊ οὐρα 1 ΠΥ οἵἨ τΠ686 Πυσα θοΓΒ 18 βιό ΌΥ [ἢ 9 
αἰγουτηϑίδησα π8ϊ ἱῃ ἴῃ6 0 ῚπῸ ΘΠ ΠΟΥ ΘΒ ἩΠΟΓ 
Μοδοβ ἴθ τηθῃ οὗ ββδοῦδσ ἢ [ὉΓ δβουνίοθ "6 ΓῸ 
τοβρϑοίοΥ δ4,400 (Νυτῃ. 1, 29) δπὰ 64,800 
(Νυπι. χχνὶ. 25).,. Τὰ σοταραγα  γ6}]} 510 ἰῃ- 
ΟΓΘΔ86 (ἀδοιΐ 29,000) ἀυγίηρ [16 σοπ ΣΙ 65 ἴτοτη 
Μοβεβεῖο αν 18 ἀπο ἴο 80 ἀ 650] διηρ ἸΓΟΌ]68 
ἴῃ ἐδ {1πγ6 οἵ πὸ πα ζο8. 

2. Τλε Τ γὶδε οὗ βοη)γαπεῖπ.: νοτβ. 6-11.-- Βοη)α- 
ῃδη: Βεία, απά Βεολετν, απὰ “ αϊαεί, ἰλγεε. Α ὯΞ 

ΟΥ )2} ϑΡΌΘαγβ ἴ0 βαῦθ (8116 γῇ Ὀδίοτο Ὁ)3- 

ΠΠ ΟὨΪΥ ἴγοο βοη8 οὗ Βοηϊαταΐη ὅγὸ ἤθτΘ ΘὨυΤΩ6- 
γαϊρὰ, {18 ΒθοΙῺ8 ἴο οοηςγϑαϊοῦ (θη. χὶ νὶ. 21, τ ΏΘΓΘ 
ἴδῃ Β0η8 οὗ ΒΟΠ͵ΑΠλΐ ΓΘ πατηθϑὰ ; αἷνο ΝΠ. χχνυΐ, 
838, ΠΟΓΟ δἱ ἰοαϑὶ ἔνθ δῖ πδιιοὰ : δηὰ 1 (ΒΒ τοη. 
ψὶ. 1 ἢν, ΜΏΘΓΟ δἱ 4}} ουθηΐβ ἥνο δῖ δηππηηοσαίοα, 
᾿πουρσῇ 8οπι6 οἵ {Π 6 πη} ἀγὸ αἰ ογθς ἴσοι ὑῃ 086 ἴῃ 
ΝΌΠΙΌοΓΒ. 76 τοϊαϊίοη οὗ πθϑ0ὸ ἴουν ἀἰβογοαξ 
τοι βίο ΓΒ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴμυ5 Ἔχ  Ὀἰὑθὰ :--- 

Οδη. χὶνὶ. Νατ. χχνὶ. 1 ΟἾγ. νυἱϊ. 1 ΘΟ ν. τῇ 
Β.6]8. ΒοεΪΔ4. ΒεΪ4. ΒοΪδ. 

ΒϑοΐοΥ, ΒοΟΝΩΣ, 
ΑΒΠΡ6]. ΑΞὮΡ6]. ΑδὮΡε]. 
ἜΠΠ Ὲ 
Ναδιηδῃ. ᾿ 

δ κὰν ΒΒΘΡΕΠΡΉδπ. ὈΡΡΐπλ, ΘΡΒῸΡ 
ἩρΡδ1). Ὁ 

ΝοΟΟΒΔᾺ (πη). 

ΒΑρΒΔᾺ (9:8). 

Φεάϊδοϊ. 

Ἐτοῖὰ {π|8 σΟΙΩΡΑγίβου, ἰξ Ἀρρδδτθ ἰδῖ---Ἰ, 
δεάΐα}] οὁσοῦγβ ΟἸ]Υ ΠαΓα, δῃἃ ἸηΔΥ ὃ6 οοττυρίοα 
ἴτοῃ 106 ΑΒ 06] οἵ ἴΠ6 οἴου ἴῆγοο 1188, ΟΣ 8 
ΒΥ̓ΠΟΠΥΤΊΟῈΒ Ὀγ-έοττη οἵ ᾿ξ, 1{{}}}8 σοπῃ θοΐατο οἱ 
τοοβῖ οἷα ἐχροβίΐογβ (Ὑ1τἢ Ἡ Ι ΟΝ [89 ἀογινδίίου οἵ 

ὀγεγὴς {ΘΠ Βδῦβοη, Τεσὲ ἀ. 8. 
ϑαηι. Ὁ. 31] ποι]ὰ ποὶ ) ̓τ6Γ6 νγ6]] ἐτοθ ποῦ, 
ΟὟ ἰοχί του ρῖνο ἴῆγθθ δοὴβ οὗ Βοη͵ασζηΐῃ 
Δρτϑοῖης ΜὶΓ Οσμοβίβ, πὰ 858 ΟΥΟΡ 1} 81:16} 69 
{16 ΤΟΙ ΔΙ πὶ ϑενθη. 2. ΒΘΟΠΟΓ {86 ϑοοοπὰ βοὴ 
οὔ Βοπ͵διχίη, δ, ἴο ΟἿΓ ΒΈΓΡΓΙΒΟ, τϑηϊησ ἰπ 
Νυ. ἀπά 1 Ομγοι. υἱ]., αἰ που ρἢ 8 ἔδυ ΐγ οὗ 
Ὠΐῃθ 80η8, ρτονίηρ ἱπίο 20,200 Τηθῃ, δ. ρΊΎΘῃ 
ὉΠ ΘΣΠ ΘΑ (γογ8. 8, 9). Ηἰἷδ οπιἰβδίοη ἢ ἰΒοδὸ 
Ιἰ9ῖ8 ἱπ ΝΠ). χχυνΐὶ. ΠΙΕΥ ΔΥΐ86 ἔγοπι 115, {παῖ ἢ6 
ἀϊὰ ποῖ «αἴἰαϊη ἴο Ὁ ὨΘΠΙΌΘΙΒ ἴῃ ἴῃ {Ἰτὴ9 οὗ 
Μοβοβ, Ὀὰαΐ ΟΥ̓ ἰῇ ἴμ6 ἀδυθ οἵ εν ὰ δπὰ 
Βοϊοτηοῃ, ἢ οϑο ΘΠ ΘΓΔΌΟΠ8Β 1ἴ0 δὲ ἴὴ6 Βαβὶβ οἵ 
16 ἀαία ἴσο. 8. ϑοιὴδ οὗ ἔπ αἰ θγοποοα ἴῃ 
[16 Οὐ ΒΘΡ ὨδΙ6Β ῬΓΟΥ͂Θ ἴο Ὀ6 ΠΊ6ΙΘ ναγίαϊτίοπα οὗ 
ΡγΓοηυμπεϊαϊίοη οὐ βίσοΐυτγο; ἰμυ5 Ἐπὶ, ΑΔΐγασω, 
δηὰ ΑἸΓΔῺ 80 οπὸὲ δῃὰ [86 8616; 890 δέιρ- 
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ΡῬα (Ὁ Β., ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ πυὶτῖθι ΟΥ̓ Τηϊϑίδκο [ὉΓ 
ἮΝ 

Ὁ ΒΡ’; 566 οἱ γῈγ. 12) δηὰ ϑμερβύρμδῃ, Ἠαρρίπι 

δὰ ἩΌΡμαΏ. 4. Τνο οἵ {πΠ6 ἰδῇ Ὠδπιο8 ἴῃ θη. 
ΧΙνὶ., δα [ἢ 6 ΡΑΓΕΪΥ τῆοτο σογγοοῖ ΘΟ ΠΘΑΙΟΔῪ ἰῃ Νύπι. 
χχνὶ, 88-40 5) 8, ΔγΓα ποῖ 80η8, Ὀιϊιϊ σγαἀ80}8 οὗ 
Βεπδηιίη, Νδδηδη δηὰ Ατὰ, γὴῸ ΨΟ͵Θ 80η8 οὗ 
Βεὶα. δ. Τα ἴνο ἤδιηθα ἴῃ ὅθι χὶνὶ. πὶ ἤανο 
[0 1818}]6], ὕθτα δὰ Ἐόδὶ, ἀρρεδῦ ἴο ἴανο ἀἱδὰ 
ΟΣ ]688, οὐ ἴο να ποῖ Ὀδεὴ Ὀ]οβροὰ πἰϊῃ ἃ 
ΠΌΠΠΘΓΟ 5 ΟἰΒρτίηζ, ἴο τ ῆοδα οχίβίθησθ ὑπ6 Ἰαῖου 
Βαιοδ]ορίβῖβ ποτ ποῖ 15 ἃ ἴἤἢο τηᾶῖα Δ} [ΓΓΠῸΓ 
τοΐογθηοθ. ----  οσ. 7. πὰ (λό δοηδ οὐ δοιία. .. 
7 τε, οἷς, ΤΟΙ ΠΑΠπ65 ἀο ποῖ αὐτοὸὸ ὙΠΠ {Π 6 
ΠαΠη08 οὗὁἩ πα 80η8 οὗ ΒεΪδ ρίνϑη ἴῃ νἱἷ, 8 δυνὰ ἴῃ 
Νυ. χχνὶ, 40; ἴῃς ἀἰ όΓοης 6 ΜΠΠ Γοβὲ οἡ {ἢ 18, 
ἴ8δι ἃ ρματὶ οἵ ἰἢθ56 μθϑὰὶ8 οὗ δι ῃογ- ἤοιιβθβ οἵ ἐπε 
[ἀπιὶϊγ οὗ Β6]α, οὐ Ῥεγῃαρβ 81] οἵ ἴπθπὶ, ὝΟΓΟ ἰδίου 
ἀεβοομάδηϊδ οὗ {Ππ|61Γ αηοοβύουῦβ, πα {ποθ οθ ΒΟ18 

ἴῃ ἃ ὙΠΔΟΙ 56186.--- Καϊδαπέ λεγοοῦ. ὉΠ Ὁ} 53 

Βοῖα διὰ ἴῃ υϑῦ. 10 ἴσσ ἴδ οὐ μεσννῖβα τιβιια] δπὰ 

ἸΏΟΓΕ ΠΟΠΟΤοῖθ ψῃ ΥἿ33 (νογ8. 2, 9, οἴο.).---Ὗ οἐΓ. 8. 

πὰ ἰλε δοηδ οὐ δΒεοοδεν, εἴς, ΟΥ̓ [86 πδῖηδβ οὗ 
ἴΠπ6δὲ Ὠἶη6 50η8 οὗ Βρο ον, [6 Δδὲ ἴνο, Απδιῃοῖῃ 
δ ΑἸεσθῖἢ, οςσιΓ οὐμοσνδο 88 οἰἑοβ οὗ Βϑη)ὰ- 

τοΐῃ ; ΑἸεπιθ τα (πὶ 86 γατί θα ἔοστω ΠὉ}), Υἱ. 45, 
δὰ Απδί ποῖ ἴΠθΓα δηὰὴ [58. χ. 80, ζ6Γγ. 1. 1, Ὀοϊὴ 
86 ἰεν τς} οἰ 168.---Ὗ ον. 9, Πεαάθ οΥ ἰλεῖγ 
“7αιλενοβοιϑεα, ναϊαηξ λετγοίδ. ὈΓ Σὲ ΓΔ ἘΝῚ 

ἷς ἴπ ἘΧΡΙ ΔμδύΟΥΥ ρροβί ἴοι πὶ ὈΓ ΡΠ, πὰ 

ὕῃ ΤῊ33 {ΠῚ 186 ἤοττηοσ, Τῇ Ποδάβ οὗ Ποιι568 

ΔΙῸ, δὲ [09 Β81η6 {{π|6, ἀοδὶσπαϊοὰ ἃ8 ἤθτοοδ οἵ 
ἯΔΙ., 866 8. 8114 σοηδίπιοϊου ἴῃ ΕΖτα 111. 12. 
--Υ εν. 10. 4πὰ ἐλε βοηϑ οῦΓ Βιίλαπ: υὑευδὴ, απά 
Βεπ)απιῖπ, απὰ Ἐλιυά, εἴς. ΟΥἁ {π686 σταῃ 8018 
οἵ 4εήϊΔε1, 10:6 ἢγες ἰ8 σαἰϊϊοὰ ἰῃ ἐπ Αοἰλὶῤ 
“4 εἰδὴ " (806 Οτῖῖ. Νοῖο) ; {16 βουοπὰ Ὀ66ΓΒ {116 
ΠΆΠΙ6 οὗ [6 ῬΑ γος, }18 δποδβίογ ; {πὸ τὨἱτὰ 18 
8 ΠΑΙΏΘΒΑΚΟ οὗ Εδμυὰ ἰἢ6 ἦυάρο (δυάρ. 111, 1δ᾽, 
ΨὮΟ νὰϑ οἵ [6 [ἈΠ οἵ ὕὐδτγα, δηιὰ βοᾶγοοὶῦ 
ἰάἀοηςἰς8) αἰ ἢ 1η6 ῥγοδοπῦ οὴθ (ἅδη. χὶνὶ. 21). 
ΓΟ ΔΔΠΔᾺ, 2}. ΤΩΔΥ͂ ἱπο]ης υ8 ἴο ἐδίπ]ς (1 

Βετ.) οἵ ἃ Οδῃδδη 8} ΤδτΥ ἱποογροσαϊοα τ τὰ 
16 Βοη)δταϊοβ. ΤῊΘ ὩΔη)65 Γαυβἢ 8ἢ, οὐ μου 86 
ἀεποίίης ἃ Ὀγθοίοιιϑ βδίοῃβ, δῃὰ ΑἈἰβμδθδγ, Ὀτοί μοῦ 
οἵ ἴθ6 τιοτηΐῃρ Ὁ] τ8ῖι, ροΐπὶ ὕο 106 ρίουυ δπὰ 
ἴλτηθ οἵ μοῦ Ὀθάσοσβ, ἃπὰ ΤΠΔΥῪ ὉΘ ΒΕΓΠΒΙΉΘΒ, 
το οἢ δἤεσαγὰ Ὀθοδῖηθ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΠΆΠΊ68.--- Ὗ ΕΓ, 
11. Αἰ{ελέδε ιοεγε 80η8, ἀεβοοπἀδηίβ, ο7 υεαϊαεῖ, ὃν 
(λε λα 97 ἰλε  αΐλιετα τορὶβιοτεα, γήϑ ἢ ΩΣ 

εἰδπιάβ ὈγεΙῪ ἴον ΤΩΝ Π2 Ὑδτ. ΤῊΘ ὦ 6- 
ἴοτϑ Ὁ δοοΙΩ8 ἴο ὃθ τεἀαπάδηϊ : ἰξ ἰδ 6150 ψαῃΐ- 

ἵπρῷ ἰπ 15 ϑερῖ,, ἀπὰ ἰβ Ῥοσθαρα ἴο Ὀ6 ογαβϑᾶ, 
ΤβοῦῈ ἰδ ἀιαν Ὀ6 ἀορεμάσηξ οἢ ἃ ὈΦΓΤΣ (σογ. 

ᾧ) ἴο 6 Βηρρ]ἰοὰ ἴῃ Τπουρπῖ, δὰ ἴῃ ὑπ|8. σδ86 
ἴο 6 τοϊαϊποὰ, ΤῈῸ 17,200 τηθῃ οἵ 7Ζεάϊδε!᾽ 
ἴδι} 7 δὲ ἴὉΓ ταῦ, σὶτ τ86 20,200 τηϑὴ οἵ 
φρο μοτ 5 δηὰ 22,084 οἵ Βε͵4 8, τηδῖκα ὌΡ ὅ9,484 
ἩΔΙΤΊΟΓΒ ΟΥἨ Ὠεοδὰδ οἵ Ὠοῦϑε8 ἰῃ ΒΘ δι ὙΠ 6η 
αν τηδὰϑ Εἷβ δϑδιβ, δρουὺξ 14,000 τηογὰ ὑΠ8ῃ 
᾿ὼ ἐη0 ἀδγβ οἵ δῖίοθοβ, τῆ θἢ 81} [86 ἴδπι] 65 οἵ 
ΒΕ Ϊδιΐη ῥχοδοηϊοὰ ἴῃ ἰὴὸ 801] 4 45,600 τιρῃ 
(Ναιη. χχνϊ. 41). [ἢ πΘΕΡΙΩΝ [Π6 στουπὰδ ἴοτ 
(ἰνὴφ ποῖ ΤΟΥῪ ταρίἃ ἱποθαδθ ἀυτίῃς ἃ ρετιὶοὰ οἵ 

ἴὮγεθ ΟΥΓ ἴοι οεπίατίοα, ἰδ ἰδ ῬΓΟΡΟΓ ἴο δίκα ἰῃῖο 
ἀοοουπῖ [86 ΘΑ ΔΒΙΤΟΡἢΘ οὗ πὸ ἢγδὶι ρουϊοὰ οἵ {}|9 
λυάρσοβ, ἩΠΟΤΟΌΥ ἋΠ6 νοΐ ἔγὶῦς οὗ Βρη 7 δι ἢ 
ΜᾺ8 Τοἀὐλυοοὰ το 600 τηρῃ (δι... χχ. 47). ΤΤὴο 
ὨλΤΌΘΓ οἱ 280,000 Βοματηΐΐε ὑγαγτίογ χίνεῃ, 2 
Ομ τοη. χίν. 7, ἴοσ 1.6 (τη οἵὗἨ Αϑὰ ἱβ οχμὶαϊποὰ 
ἷπ 1ηῖ5 ἌΔΥ, {πὶ ὑπογο, ποῖ ᾿ιεβὰβ οἵ ἤουβ63, 
Ὀπΐ ἱπάϊνιαυ418 τ ΤῸΓ τ] ΤΥ Βεγνΐοθ, δ.ὰ 18- 
εἰυάεα, 

8. Αποίλον (ἀῃπατηθὰ) 7 γίδε, απὰ ἰδὲ 7γδε 7 
Ναρλίαϊδ : νετα. 12, 18. - πὰ ϑλιρρῖπι ακὰ 
Πιφρῖπι, δοηδ οὐ ]γ. ΤὨΪϊδ γδὲ ἢ δ})Γ οἵ [10 γδῦβθ 
σΟὨ Τα η8 ῬΓΕΓΥ͂ ΟΥΤΙΔΙΗΪΥ ἃ δ ρΡρ με μς ἴο 186 
ΘΠ ΑΙΟΡῪ οἵ ΒΘη 7) ; ἴογ ἰἢ6 πδῖηεβ δ! ΡΡί πὶ 
δηὶ Ηυμρῖπη οοἰποϊὰς πἰτὰ ἴθοδὲ οἵ ἔννο Ὀγ {9 
ΒΟΠΒ οἵὁἨ [δε η͵ΔΠηΐη, 88 {πγ δγὸ οαἰϊοὰ ὅφῃ. χὶνί. 
21 (18ὲ νογὶ ὩΒΌῸ ἵδεέγο δΡΡΘΌΣΒ, 88 ἢδ8 Ὀδθὴ 

βαϊα, οοττυριοὰ νοι Ὁ ΒὉ)) ; δὰ {μπαΐῖ 1686 ἵπττο 
“ΙΝ 

Βοη͵π 68, ὙΏΟΒ6 ἸΠΟΤῸ οοΙτοοῦ [ὉΓΠῚ8 ΓΘ ἈΓῸ- 
βογνοῦ ἱπ Ναὶ. χχυΐ. 809, ΔΡΡΘΔΓ ἈΘΓΘ 85 ἽΝ) 353, 

ι ΓΣῚ τ 

18. ΘΘΒΙ]Υ Γοσοποἰ]6 ἃ τ 11} ΟΠΘΓ βίας 8, [0 ἢν 

δ τποβί ῬτΟ ΘὈΪΥ ἰάθμ 04} τ ὙῊΝ {Π6 δοιὰ οἵ 

Βοῖα, νοῦ. 7. ἤθῆοθ ἴῃοβο 0 ἅτ Ἷδ]]εὰᾶ, (ὕὐϑθῃ, 
χὶνὶ. δὰ Νυπι. χχνὶ., 808 οἵ Βεἶα, δρρεδασ ἤθτθ 
ΤΏΟΓΕ ΟΟΥΤΟΟΙΪΥ 85 ἷβ στα πάβοῃϑ., ΤΊ18 ΟἿΓ ὙΘΓΒΘ 
σομ δὶ 8 80 ἴα ποι] αἰ σ.] ΟΥ Θηϊρτηδίϊοαὶ. 
--πιλῖτη, δοπϑ οὗ αποϊλοῦ, ΟΥ̓ “808 οὗ ΑἸπογ 
(ΠΝ). [10 ἰ8 Ροββί Ὁ]6 ὑπαῦ {1650 ὙΟΓ 8 8180 ζθ- 

[γ ἴο ἃ Βεη)διὶΐο ἔδυ ῖϊγ, ἴοῸΓ ἔΠ|9 ὨΔΠ16 ὈΦ᾿Π, 

ἴῃ ἴλ6 νασγίης ἴοσιη ὩΟΔΠ ΟΥ ὈΝΦΓ, ἰδ [ουπὰ, 
. . μ 

ὙΠ}. 8, 11, διηοπρ ἵπ6 ΒΘ δπι 68 85 {}Π|6 δὸῃ οἵ 8 
ΘΙ ΒΒ δγαῖπι, Ὑ80Ὸ ταῦ 110 ἰὰ ἀπμᾶθγ ἴμπω ΠΕΣ 

οὗ ΟἿΤ Ῥαβδᾶρὲ (80 ὑπ Κ8 Πανϊάβοῃ, 7πέγοα. ἰὶ, 
δ1, ΜῈ Ργομοβθ8 186 τι! 4118 ἔοττῃ ἽΓΙ ἢ 88. σοση- 

ΤΟΝ οτοῦπα [ἴὉΓ ἽΠΙξ αῃὰ ὉΣΠΟ)). Βυὲ ἰΐ ἰ8 

ἸΔΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌ]6 {μαὺ ὮΦΓ ἀθμοῦεβ {86 ΟὨΪΥ βοι οἱ 

δῇ τηοηςοηδᾷ (θη. αἰγὶ, 23, Ὑ0 ἰδ ὨϊΠ)86}Γ. 1π- 
ἀϊοαῖθα ΟΥ̓ [πΠ6 τηγβίογίουϑ ἽΠις. Εοτ---Ἰ. Βοίὰ 

ἷη ὅτ. χὶνὶ. δὰ Νυπ. χχυΐ. ἤδπ ἱπιτηροα δον 
ἴο] ον Βεη͵δταΐη, δηὰ ἴδ δἰδηὰβ ἴῃ ἴῃ6 ἢγδβι 

) 88 Π6Γθ, Ὀοΐνθεη Βοη͵ατΐη δηὶ ΝΑ ρἢ18]}. 
2, ΤῊΣ ἤδτὴς ὩΠηδ᾽), ψ ϊο ἢ ΝΌμ.. χχυΐ. 42 ρὶνοδ 

ἴοΓ 1}: ΟΠ]Υ͂ δοῃ οὗ δῃ, ἰ5 αἰ ἔογομαῦ ΟἸΪΥ 1 ἴοστη 
ἴτοπι ἴμ6 ὨΦἪ οἵ ΟὟΓ μαβϑαρὸ δῃηὰ ἰδθ ὉΠ 

ΤΑΝ “ῸΝ 
οὗ αδῃοδὶβ ; ἘΠῸ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 ὩΡΆΓ ΟΥ ὈΓηπῦ 

(ςοΙΏ Ὁ. ὈΡΘΌΣ, ΝΌΙ. χχυὶ. 89) 88 ΘΟΠ] ΟῚ ατοιυπά- 

ἴοστῃ ἴοσ Ὀοΐἢ. 8. Τοοϊεῖνο ἴοσ 1ὴ0 τοΐογθῃσα οἱ 

γῸΣ. 12Ὁ ἴο {π6 ἐτῖδα οἵὗἩἨἁ δὴ ἰδ 189 ΠΠΟᾺ 23 Αἱ 

{π6 6]10860 οὗἁ γογῦ. 18, ἃ ποῖθ σϑίϑι τί ρ ΟὈΥΤΟΙΒΙΥ, 
σδεη. χὶνὶ. 2ὅ, ἰο ἤδη δηὰ Ναρ)} δ}1, [6 ὉΝΟ Β0Ὴ8 
οὗ ΒΙΙΒΔἢ. Τὸ δνοίϊηρ ἴο παπμθ θδη, δπὰ 60}- 
οοδ]ης ἶτὴ ὑπάογ {80 ἰηάοβηΐθ ἽΠδξ (ΟΡ. 

ΕζΖτα ἰὶ. 81), ΓΤ 0 8}1 [ἢ)}8 ΤΌΤΤΩΘΓΡ ΒΌΓΡΤΙ Εἰ ΠΩ ΟΤ ἰδίῃ} 8 
οἵ 1818 ἰτὶδο ἴῃ νἱ. 46-δ4, ἀπὰ Δρρδᾶσ ἴο τεϑδὺ |1κ9 
{Π6856 Οῃ ἃ ῬΘΟΌΣ ΑΓ αἰδ᾽ 1 οἱ ΟἿΤ διΐποῦ ἴο 
τεοουὰ ραγιϊ ]γΒ ΟΟΠΟΘΤΠΙΠΩἤ 8 ἰτὶδε ὑπᾶὶ μιδὰ 
ΘΑΥΪΥ͂ δορασγαϊθα :ἰβοὶ ἴσγοτη ἴῃ9 ἐῃοοογαῖϊο ΟΟΙΏ- 
ΤΑᾺΣ ΤΥ ΕΥ̓͂ ὑπ6 οδἰ δ Ὀ Βῃτηθηΐ οὗ ἃ ἰογεῖρηι ψῸΓ- 
ΒΡ; οορ. δυάρ. χυνὶ!. χν. Τὶ [ἢ9 ΠΑΙῚς 
Ὦδη οσοῦτδ ἴΠγ06 ὑἰπλθ5 ἴῃ οἵ Ὀοοῖ (ἰϊ. 2, χὶϊ. 8, 
χχυϊϊ. 22) οΟΣ ΔΙ Ὠ]Υ ἀΡΡΘΔΙΒ ἴο δίδμὰ δραΐϊηδί Εχίδ 
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Ὠγροίμεβὶβ ρῥγοροϑοὰ ὮὉΥ Βογί]θδα, δὰ ἀρργονθὰ 
ον πε: Ξ ἡ ϑαμ ἐς Καιρῆ., ἀηδα τὶ (Ζων 
ιεῖγτε υοῆι Απιολγτίοί, ὕαλτὸ. ζ. ἀδφιίδολε 7:λεοί. 
1859, Ρ. 449), ἀπά ἴο ἔανουγν οἰΐποῦ [ἢ 6 Υἱθν οὗ 
Εναϊὰ, 0 ΞΌΡΡΟΒΟΒ δῇ βοοίϊάθηΐδ] οι βίο οὗ 
[πὸ πϑιηδ οὗ ἤδη δπὰ οὗ δοῆγθ οἴμπεος ψογὰβ ὉΥ ἃ 
ςογτυρίίοη οὗ ἰδ6 ἰοχῖ, ΟΥ ἰμδὺ οἵ Καὶ, νὮο, 
ΨΠ} [ἢ 6 δηοϊθηΐδ, ὅπηᾶα 8 ἴῃ [6 τγογβ ““ ΗὉΒὮΪ τ, 
8018 οὗ ΑΠΕΓ,᾿ ΟὨΪΥ ἃ ΒαΠ]ατηΐ 6 ἴα Υ (παπιϑὰ 
Υἱϊ!. 8, 11)... Βυῖ {παὺ δγθ δζαΐῃ ἃ δογττυρίοη οὗ 
ἴμ6 ἰεχί δοοϊ θη} } αἴεοῖβ [6 Ὡδῖηθ οὗ ἤδη, 
ΜΠ οπὶ τὸ Ἔχροοῖ ἴο πιοοὶ Ὀεΐπϑοῃ ΒοιηΪαπλίη δηά 
Αἰ ϑαμις ἷθ Βοδγύοὶν ογθάϊ0]6 ; ἀπὰ αραϊπϑί {Π6 
δι αἰτίοι. οὗ ἴ6 ψτοσὰβ ἰῃ αυδβίϊοῃ ὕο ἴῃ6 ἴοτο- 
δοῖῃ 
ΟΡ 

Βογίοβ οἵ Βϑη)ασηϊΐθβ 8 ἴΠ 8 ΔΌΒΘΩδ6 οὗ ἴῃ 6 
ἡ Ὀεΐοτθ ἢ. ἸΤθθγα 18 ἘΠπογοίογο ΘΟἢ- 

." 

Β[ ἀΘγα Ὁ]6 ῬγοΌ Ὁ ἴῃ ἐἢ6 δβϑυτηρίίοῃ οὗ Βογίῃ., 
[πα [86 οτηϊϑϑίοη οὗ ἤδη 18 δ 11{{16 δοοσϊἀδη αὶ 
Ἰ6γθ 88 ἴῃ ἴδε 5 οὗ [6 ὕννεῖνο {1068 ἴῃ. δν. νυ], 
δ-8, ἀπὰ {παῖ 1 μΔ8 ἃ ἱποοογαῖϊο, ιάϊοῖαὶ Ἰπηροτῖ, 
8 ἰδ γμοϊηΐθ ἴο 6 [4}}] οὗἩὨ δὴ ἱπίο ἰάο]δίγΥ. 
Ἐτοῖὰ ἴδ ΒαθὈΪη 1641 ὑγαά  ἰΐοη σοῃοογηΐης πάρ. 
ΧΥΪΙ. 80, ποτα ἴπ6 πᾶπι6 οὗ Μοβοβ 18 βυρροβϑα 
ἰο 6 1 ΘΕ ΟΠ ΑΙΪΥ͂ ομδηροὰ ἰπίο Μίδμαβϑοι, ἱπαΐ 
ἢν τὰϊσηῦ ποῦ Τσον ἱπ ἴΠ6 ΠΙϑύοτΥ οὗ {86 Πδῃϊῖθ 
ΒΑΠΟΙΌΔΤΥ, ποίμίης οδῃ ὍΘ ἀτανη ἰπ βυρροτῖ οἵ 
{118 δϑδυτηρίζομ, 88 Ὁι15 ἰδ ΟὨΪΥ δὴ ἰῃηει ρἱὰ σοῃοοὶῖ 
ἰῃ ΟΧρ]απαϊίοη οὗ μ6 Κεγὶ Ὁ (ἀραϊηβί 
Βοτῖἢ.). [τ 18 δ]8ϑ8ὸ ἰο Ὀ6 ὈοσΓΠΘ ἴῃ τηΐϊηὰ {παΐ 
ΔΠΟΙΠΟΣ {γῦ6, ἐμαὶ οὗ ΖεΌυϊαη, 8 ὙΠΟ ΝΥ ραββοὰ 
ΟΥ̓́ ἰῃ ΟἿΓ 56γῖθ8, 6 οτμηἰββίοῃ οἵ ἩΠΙΟὮ ἸΠΑΥ͂ 
Ὅ6}1 Ὀ6 σ4]]οὰ δοοϊἀ ηΐδ) (48, [ὉΓ ΘΧϑτη}}]6, [Πα οἱ 
116 {γῖθεβ ΑΒὮΘΡ δπὰ (μμὶ ἴῃ ἐπ ]18ῖ οὗ {{106- 
γτ:ΐποοβ, χχανὶ, 16-24)η. Οομρ. [8:6 δνδῃρθ]]6Α]- 
ΘΙ Ἰοαὶ ῥγὶηοΐ 168, Νο. 2.--- 716 δοηδ 97 Ναρλίαϊ: 
«]αλειεὶ, απὰ απμπὶ, απὰ στον, απᾶά ϑλαϊίωπι. ΤῊ 
ῬΆΓΑ}16] 11818, αεῃ. χὶνὶ. 24, Ναιη. χχνὶ. 48 ἔ., 
δῖνε {686 Π4ΠῚ6Β, ΟἸΪΥ [110 ἢγβὶ 18 {6 γὸ Ψ4}}Ζ66] 
(δεν) δπᾶ ἐπ Ἰαβὲ ΒΆΪΠοτα (5). Εοτ [16 
διἰάϊιίοη, “’ 8018 οὗ ΒΙΙΠΔῊ,᾽" 566 οἡ υϑῦ, 12. 

4. Τλε λαϊ-Ττὶδε οὗ Μαπαδεοῖ (ποδὶ οὗ 970Γ- 
ἄδη): σνεοῖβ, 14-19.---7ὰε 80ὸη8 ,Γ Δαπαδεεῆ : 
«Αελγιοϊ, τολοπι λὲδ οοποιδὲπε ἰδε Αταπιλίο88 δαΐε. 
Τηδὶ ποτα ἰὑ ἰβδ ἱγοδϊοα οὔ ἴπ6 ᾿ψνϑβίοσῃ δ] οἵ 
λ΄ μαββθὴ ἰβ ιἱἱιπάοσβίοοα οὗ {861} δὔερ [Π6 ΤΌΤΙΏΘΓ 
ΘΟΙΠΠ σα 1 0Ὲ.8 σοποογηΐηρ Επδῦ ΝΜ ΔΑΒ ἢ, ν. 28 ἢ, 
ΟΥ τὲ.}6 58ὶχ ἔδι})Ἕοβ οὗ οβὶ Μδῃδβϑοῦ παιηθὰ ἴπ 
ΝΠ. χχνὶ. 80, 84, ἀηὰ 208}, χυΐ!. 2, ΟὨΪΥ ὕννο 
αῖο τηθηϊὶομοὰ ἤογο, Αβῆγσὶοὶ δὰ ϑ'μϑιηϊάδ (νοσ. 
19). Βυῖ Αβμτγίεὶ, ἔγοπι ἴῃ χηοόγὰ οχαδῦὺ δοοοιηῖβ 
ἴῃ ΝΠ). χχνὶ. 51, ἰ5 ποῦ ἃ βοῃ, Ὀαὺ 8 σγδπύδβοῃ, οἵ 
ΜΔ δββθῇ, ὈΥ ἢ15 δύ ΠοΓ ΟἸ]οαὰ, Νοῦν, 88 {1 70]- 
Ἰον της, δβοηΐθηοθ σοίουτίης ἴο ἴΠ 6 ΑΥαπιθδῃ ΠΟ0Ὲ- 
οὐὐϊηο οὗ Μαπαββθῃ, “8110 ὈΑΓὸ Μδοηΐν 16 ας ΠῈΣ 
οἵ ΟἸ]οηα,᾿ βοοιὴβ ἀδεϊσηραὰ ἴἰο οχρὶ δίῃ ἤονν ΑΒὮὨΓΙ 6] 
οου]ά δ οα]]οά ἃ βοὴ οὗ Μαῃδβϑβθη δηὰ ἢἷβ ὀοῃςσα- 
θὲπα, Εἴ ΒΘΟΙῚΒ ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ 0 88ΒΌΤΩΘ [Πδΐ ἢ6 ϑρτγδ ἢ 
ἔγοτῃ ΒΟῸΣ ἱπ 6 ἰοΌΤ ἢ ἀθρτθο 88 [ἢ βοῃ οὗ περὰ 
δηὰ σταπάβοῃ οὗ Μδοῃϊτ. Βυΐ [Πι}18 Δεβυτηρίΐοη ἰ8 
48 ἀοιυθὶ Ὁ} 88 {1|6ὲ Μαβογοῖΐο Ἴχρϑάϊθηΐ, ᾿ ΙΘἢ 
βαραγαΐοβ [06 ψοσὰβ ΠῚ» ΝΣ ὈΥ δ Αἰλπαοσὶ 

ὑπάον 86 ἰδέαν ἔγοτῃ ἴῃ [0] να "Ἀ[ ἀφένδνΒ, 

δηὰ τϑηυΐτοβ ἴῃ 6 ξ ρΡῃ]οπιδηξ οἵ βοπιθ ἀππιθη ἰομοα 
αἰ ἰο {86 “ἡ ΠΟΠὶ 816 ὈδΓΟ." ΤῈ Ββαρβοὶοῦϑ 
Ἡγροίοβὶβ οἵ Μοόνοῖβ (αβδοηϊθα ἴο Ὀγ Βετίϊ.. δπὰ 
8ΙΩΡ.}) [6 ΣῈ σοπιτηθπβ ἰἴ86]7, ἔμπας {Π6 ΠΆΠΊ6 

ΑΞΠΓΊ6Ι, 88 ἃ 1088 ἀι᾿ βίηρ ἴγοιλ τὶ τἰὴρσ ὕψος 1Π6 
ξοΠΒΟΏΔηἰ8 ἱτητηοά  ἰο } Ὁ [0] οὶ ἔν πρὸς, ἴδ ἕο Ὀ6 
εἸαδεὰ, δηὰ βὸ (9 βθὴ80 15 ἴο Ὀ6 ρμαϊηοά: “(86 

οἷα. 

808 οὗ Μαῃδββοῆ, σοι ἷ8 Αγδιηθδ σΟΠΟΌΌΪΘ 
ὈΔΙΘ : 86 αᾶτθ ΜδἼορῖγ,"" εἴδσ. Οὐμρ. ἰδὸ Βερῖ. 
οἢ Οδπῃ. χὶνὶ. 26: ἐγένοντο δὲ νἱοἱ Μανασσῆ, οἷς 
ἵτικιν αὐτῷ ἡ παλλακὴ ἡ Σύρα.---Ἴ ον. 15. Απὰ 
Μαολὶν ἰοοΐξ α ὗε ον Πιωρρῖπι απὰ ϑλυρρδη, 

ΤΊΟ Ὑ0]6 γοσϑο ἰβ 80 οὐβοῦγο, ἔμπδαὶ [6 
ΘΒΌΤΩ υὕϊοι ΟΣ ΠῈΣ οὗ ἐπύθσμο]δίϊοι ΟΣ οὗὨ ἴπ6 οτῃἶδ- 
δβῖοῃ οἵ βοῖὴθ ΟΓ 8 βϑοῖδ Ὀπανοϊ 4 Ὁ]6. Βογίμοδα 
Ῥτζοοδοὰβ ἰῇ ἰδδ ἴΌΓΤΩΣΡ ΨΥ, Τεὐοοῖβ [06 ψογὰϑ 

ΒΟΥ Ὁ ΒΠΡ 88 6 ρμἷοββ ἔτοτη τεσ. 12, δπὰ ἘΥ͂ ΞΟ: οὖ 
ΤΊ68}8 Οὗ δΒοΙῃη6 οΟἴδδΥ ΟΠΔΏΡΟΒ, ΘΒΡΟΟΐΔΙΪ ἐπ ἱσ- 
βογίΐοῃ οἵ γὸ ὺ. 18α, ατίνοβ δ ὅδ 8686 : ““ δεῖ 
Μδοὶν ἰοοῖὶς ἃ τῖΐο,  Οθα Πδπ6 νγὰ8 ΜΙ δο ΒΔ, 
αηὰ 16 Πδη6 οὗ δὶβ βἰϑίεν ψγβ Ηδιησο]οο οίῃ : 
δὰ [ἴΠ6 πᾶπὶ6 οὗ 18 Ὀγοΐμοῦ ({πὸ δϑοοῃ) γγ)ἃ8 
ΖΟ]ορμομαὰ." βδοπιενῃαῖ 1688 υἱοϊθηῦ ἰβ [86 
οηδηἀαϊίοι αἰϊοιιρίοα ὈΥ Μονθτϑ (Ρ. 89), ψῃΐο ἢ 
Ἰἐπιϊῖβ 186} ἴο 186 σὔδηρο οὗ ΠῈΣ Ὀ2ίοΙΘ ΠΡΟ 

ἰπίο ΠΕΣ Π, δπὰ γ]6 148 [6 86:86 : ̓ “ἐΔηὰ Μαοδὶι 

ἴοοῖὶς ἃ ψἱ6 ἔτοῃ ἩρΡΡὶπὶ δηὰ ἴγοτῃ ΞϑμυρΡίπι 6 

βίδπἀϊηρ ἴοΣ 70, διὰ μοϊπίπρ' [2 ἃ τρδιτίαρα οὗ 

Μαοΐίν πὰ ὕπο πίνοβ ουἱὐ οὗ {86 ἴδηι) οθ οὗ 
Ηυρρίπι δηὰ ϑμαρρίπι, τοῦ. 12); ἴῃ παπηὲ οὗ 
{16 ἥνβὶ ψὰβ Μαδοηδῆ, δηὰ ἰὴ πδηη6 οὗ ἰὴθ 
βοοομὰ ΖΕΙορ Βα δὰ." 61] σοπ]θοΐυγεθ δἢ Οπιἷ8- 
βἷοῃ οὗ βοπὶαὰ ψογάβ, διηοηρ ἴποβο [6 ἤδη οὗ 
Αϑῃχσίοὶ, [6 τες βοὴ οὐ (")]οδὰ, Ὀὰϊ αὖ {}16 βατὴϑ 
ἤπια {Ππ6 ἱπίγυβίοη οὗ 86})861688. ἱῃ ο ΡΟ] Δ ΟΠ8. ἴῃ 
νοῦ. 1δα; ψἘ1}]6, οἢ ἴΠ6 ΘΟΒΊΓΑΤΣΥ, ἢ8 ΤΕρΑΓὰβ ἃ 
οὐ ΕἸΘΑΙΥ ἱπηργοχπδὺϊα ἐ16 ποσὰ οὗ ἴδ6 βεοοπὰ 
[41 τοῦθ: ““δπὰ [8 πδη6 οἵ [Π0 βοοοπὰ [5 
ΖΟΙορ μα ; δῃὰ Ζθ]ορμομβδὰ πδὰ ἀδορηῦοτθ 
(ο"] γ).᾿"᾿ βανογαὶ νἤΐ ΔΓΘ 180 δῈΡ ἴπ 19 
οι αι οηβ οὗ οἷἀοσ τγίϊζογβ, ω8 ἰὴ πὶ οὗ 4. Η. 
ΜΊοἢ 8618, ψὯο οπάδανουτθ ἴο δηῦθαζα οὔ [Π6 
8680 : “δΔηὲ Μαοὶν ἴοοῖκ ἰο νὶ]ΐα (16 βἰϑίοσ οὗ 
ΗἩυρρίμ ἀπ 5) ὈρΡίπι, αηὰ [ἢ6 ΠΔΙΏΘ οἵ ἩΪδΒ δ᾽ βίδβγ 
(μδιη οὶ οἵ ΗΡΡὶΠ) τνὰ8 ΜΆδοθ Δ}, δπα {Π|6 Ππᾶτη 6 
οὗ {86 βοοοῃὰ (Πθγὰ δηθὰ βοὴ οἵ Μδηῃδ58586}}) γγ88 
Ζοϊορμθηδὰ," Ετοιι ἴπσ ὉΠ 58 18(Δ ΟΊ ΟΥ̓ ΟΠ ΓΑ οΐου 
οἵ [6896 δἰϊοιηρίβ, 16 ἰ8 δ]αΐη ἴῃδῇ 4 οὐττοοῖ 
ἰπ ογρσγοίδιοη οὗ [6 νοῦβα τηδῖ Ὀ6 σίνθη ἃΡ. 80 
τη θ6}} ΟΠ]Υ͂ 18 ΟἾΘΑΓ ἔγοτα {116 δεοοηὰ ..1098, Ὑ Ποῖ ΠΟΥ 
ἰξ Ὀ6 Ῥγοβογσνθά ἰηΐδοῦ Οὐ ἱῃ ΒΟη)6 ΨΑΥ σοτταρίοά, 
παῖ 1μογοὶη ΖΘ] οΡΠμοἢδὰ ὰ8 οδ]]οὰ [6 ὈΓΟΙΔΘΓ 
ΟΥ ΠΘΔΓΣ τοϊαίνο οἵ Μεοῆΐγ, πὰ νγχ8ἃ8 [ἢ9 β8861ὴ6 ΧὮΟ, 
Ναπι. χχνὶϊ. 1, χχχυὶ. 1 ΕἾ, Φοβἢ. χυἹ]. 8, να8 οδ]]οὰ 
{86 ΔΈΠ6Γ οὗ 6 στοαὶ πυιη εν οὗ ἀαὰἢ το ΓΒ8.-- 6. 
17. ΤΏ 80η8 οἵ Μαβοθαὶλ ΠΟΓῸ Ἰη ΠἸοΠοα, ῬΟΓΟΘἢ 
δη ΘΠ ΘΓΟΒἢ, 88 4130 {Π|6 ΒΟΏ8 ( ἴ06 Ἰαϊΐοεν, Ὁ]6πὶ 
διὰ Βοκθη, ΟΟΟῸΓ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙΟ.--- ἾὟογ. 17. Απα ἐδρ 
8δοη8 0} ὕϊατπι: βοράαπ. Τὴ Μαβογοίίο ἰεχὺ ὩΣ 68 
ἃ υαάρε Βεάαπ, 1 ὅδ. χἰὶϊ. 11, ὙΟΤΟ, ΠΌΝΟΣ, 
ῬΟΓΒΔΡΒ ΡΞ 158 ἴο Ὀ6 τοδὰ.---7 λέϑὲ ατὲ ἰΐλε δοπὸ 

Οἱϊρασ, ἰδ6 δοη 47 λίαολίγ. Βοετίποπα, Ῥεγδδ 
τ ὨΠν, ΡΓῸ Ὦδγθ ἴΠ6 σμδηρο (ἀνουγοὰ ἘΥ͂ 
ΨΟΙΡ, 41 δῃὰ Ὁγ 11, 21): ““ΤΏΘ86 δ΄ [6 80}8 οὗὨ [89 
[αἰποσ οἵ Οἰ]οδά, οἵ Μαοηὲγ [6 δοῃ οὗ Μδῃαββθὶ, ἢ 
--ἰΛεν. 18. 4πα ἀὲβ εἰδίεν απιπιοίεολοίς, δανα 
]ελοα. Το ας. οχρ]δΐηθ ἰη18 ποῦ 6] ΒΟ ΠΟΤΕ 
ΟΟΟΌΤΤΙ σ᾽ ΠΔΙῚ6 ἜΡΡΕΙ ΜΉΤΕ: Ἰερίηα (α5 ΚἰτοΝὶ, 
αύθεοῃ οὗ 8 γατγί οἱ ΟἸ]οδἀ). ΕἸΡΒΕΥ 1---.6 ἢτας 
οὗ ΟΡ Βοῃβ, ἰϑῃοᾶ, “"Ἰηδη οὗ ἴΔπ|6, οὐ μίοσυ,᾽" ἷἰ8 
οἰ βοῦν δθ ἘΠ ΚΠΟΥΙ ; ΟἹ {6 ΘΟΠΊΣΑΤΥ, ἔπ δοοομα 
ΔΌΡΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 ἰἀοη (281 τὶς} τἴῃ6 Αὐΐεζοσ πασηθὰ 
Φοβὴ. χυὶϊ, 2, [0.8 οἰιϊοῖ οὗἨ 0π6 οὗἩ 6 ἴδσηϊ 68 οὗ 
Μαμῃδεδοῦ. [1 }ἷ8 οΓα 80, 6 του] ἢαγα ἴο 
ἴοσ 86 δηςοβίογ οὗ Οἰάεφου, δά. Υἱ. 11, 1ὅ. Βαιυῖ 



ΟΗΑΡ, Υἱ!. 19--27. 

Αδίεζεσ ἴπ Φοβισδ, οὐ ὅθζθγ (018) 88 ἰΐ ἷ8 ἴῃ 

Ναπι. χχτί, 80, ΔΡμθδτβ 88 ἄγδῇ βοὴ οἵ Μδῃβββθὴ 
αἰϊεῦ Μααν, ποῦ 85 ἴΠῸ θΓα δἰϑίοτ᾽ 8 βοὴ οὗ (ἢΐ8 
Μδο τ, 88 ἤότα ; ἴου ν Αἰ σὴ τθϑϑοη {86 ΔΘ. Ὁ 18 

ἐοιιθε]. ὙΥΒΟΙΒΟΓ 16 [0]]οτίπΣ Ὡδῖηθ γῦπ 

ἀθαοίο8 ἃ Ὀγοΐδμε οὔ ἴμο86 ἔνγο, ΟἹ ἃ βἰβίδσ (ςοπῃρ. 
λ Δ" ] 4 ἢ, 18 ἀδισ 'ογ οὗ Ζεϊορ θη δά, ΝῸπι. χχνί. 
839, χχυὶ. 1), 18 ἀουθίζι]. --- ὟΣ. 19. Ἀπὸ ἐλιδ δοῃ8 
οἱ δλενείαΐ. Α βοὴ οἵ Μαπαββιι, 9 ο58ῃ. χνί. 2, οσ, 
ἩΠΟΥ0 Θχϑοίν, οὗ ΟἸἸοαὰ, Νυ. χχνὶ. 82. ΤΠ 
ΠΆΙη68 οΟἵἨ [ιὶβ 0 80η8, οχοορί βῃθοβοιῃ, ν᾽, 

ὙΠΟ ΔΡΡΌΘΔΓΆ, 7ο8ἢῃ. χυὶϊ. 2, 88 8η ἱτητηραϊαΐα 80ῃ 
οὗ Μαμπαββϑοῦ, Ὀαΐϊ, Νυπι. χχνὶ. 82, δ ἃ 80} οἵ 
ΟἸεαά, ΟΟσῸΣ πον Ὦογα 686 ; ἴ[ὉΓ Βου ποιὰ 8 δἷ- 
᾿επηρῖβ ἤο δοπηδοῖ Πὐ ΚῊϊ ψ] 1 Ἡ] εἶς, ΝΠ. χχνὶ. 
0, δηὰ ΑὨΪΔΠὶ (Ὁ) ΜΠ Πνλ, οηδ οἵ [86 

ἰδ σῃ ΕΓΒ οἵ ΖΟ]ορῃομβδά, ΝΌΩ. χχυὶ. 88, 908}. 
χνὶ!, 8, ἀγα δ ὈΙ ΓΓΆΓΥ. 

ὅ. Τλε 7Ττῖδε οὐΓὁἹὁ Ερλγαΐπι: σψοτβ. 20--29.---ϑλε- 
ἰλείαλ, απὰ Βογοὰ ἢὶδ δοη, εἴο. ΒΒ Π ΒΘ] ἢ ἀρ- 
ῬΘΆΓΕ 8150, ΝΠ). Χχυΐὶ. 25ὅ, 8 ἔοι πο γ οὗ ἃ οἠϊοῦ 
ΠΥ οὗ Ἐρ ταί. ΤῊ8 ΤΆΤ ἰ8 θγο ἰγασρά 
ἀμγοῦ ἢ δἷὶχ ροπεγαῦϊοηβ ἰο 8 βεοοηὰ ἘΠ 614}, 
γετ. 21, ἴο ποῖ ἀγα [θη δ ἀθὰ Εζοσ απὰ ΕἾδα, 
ἔνο Ὀγοίπουβ οἵ ὑΠη6 οΟ] ἀογ ΘΒ ΠοΙδἢ, κηὰ ἐΠπογοογο 
Β0Π8 ΟΥ ΠΕΑΓ ἀοβοοηάδηίδ οὗ ΕΡὮ Γαΐ μη. ---αὐπα ἐδ 
1πεη 0 Θαἱἰλ, ἐμαέ τσετό δοτη ἐπ ἐδις ἰαπα, δἰοιο ἰλοηι, 
ΠδΙηΕἾΥ, ΕΖον πᾶ ΕἸαὰ. Τὴ Ανίῃ (ἀν ἴ68), 
ἀπνθη ὈΥ ἴπ6 ΡὮἢ] ἰϑὕ: 68 ἔγοιη 1861 βαεαῖδ Ὀθίνθθηῃ 
Ἡλζογίτη δηά ΟδζΖα, Πϑυΐῦ, 11. 28, ἀτὸ βαϊά ἐο Ὁδ 
Ῥόγῃ ἰῃ πε Ἰαπά, ἰῃ οοπίγαϑὺ τ 186 ἱπέτι 618. 
Ἦεπος Επῃ., Βοτῖη., Καιηρῆ. ΜΠ μανὸ {Ππ 686 Ανΐτη 
ἴο Ὀ6 ΠαγῸ τηρδηΐ, ὙΠΏΘΓΘΑΒ [611] ΓΚ 5 σταῖπον οἵ 
ἴη6 Ῥἢ 11 αἰ πρ8, τ βοϑο δος ]θπηθηῖ πῃ βουτἢ-Ἰγοβῖ 
Ῥαϊοβιῖπο, ἴπ΄.Π6 ἀϊδίτίος οὗ δῖ, νὰϑ αἰϊοβίοα 
νη ἴῃ πα [τὴ οἵ ΑὈΓΔ ΔΙ, ΟΥ ονϑῃ οὗ 6 
Οὐπδδηΐΐοβ, Ὀὰϊ ποῦ πὸ Ανίζεδβ, οὔ τῇοπι ἴδ ο γα 15 
τὸ Ἰγβα ἰοη ἰπαὺ πον Παὰ δργοδὰ ἴο δι. Αἱ 
ΔΗΥ͂ Ταῖο, ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ 8 στα Ιη8616 ἴο 8 γΟΤῪ οἱ 
δγοιῖ, 48 ΕΡ γα, {6 βοη οὗ Φδοοῖ, ε1}}} 1ἱνοὰ 
δὰ Ὀεραΐ οἴ Υ ΘΠ] άγθη. ΤῊ 8 σϑἢ ΒΟΆΓΟΪΥ ἤδᾶνθ 
ἤλκοη Ῥΐδος Ὀθίοσα 106 ἀδθβοθηῦ ἱπίο Ἐμνρί, δ8 
ἘΡ γαῖ), ψ88 Ὀοσπ ἴῃ Ἐμγρί, ὕδη. χὶνί. 20 
(ἀραὶ πε Ἐν 414). ε πιυδβῖ ΒΈΡΡοΒΟο ἰδ ἴο πὰνθ 
οὐσυττοα ἀυτγίηρ ἴθ δοὐοιτη ἴῃ Εργρί, αῃὰ ἴο 
αν Ὀδ6η 8 ῬΑ Υ ἶΚὸ ἜΧρϑαϊο ἴτοτὰ ἴῃ6 ἰαπὰ οἵ 
Οοβδοη, δαῦ Π)ΔΥ ἢάνα [Δ] ] 6 ῃ ἴῃ ὕΠ6 Ἰηΐογνδὶ [ΤΌΤῃ 
σεῃ. 1. 183-28. Τ|ι6 νου " '8 ποῖ δρβοϊ ἴον 

ἽΡΠΩΣ: {{18 δδϑιτη ρίϊοη, τ Ιοἢ πτὰ8 δἀνοσαϊοα ὈΥ͂ 
οἷος ὀχροβέζουβ (Κοβεὶ, πο ηὶ, 1..ὄ υδναίοτ, ατοῖ., 
Οαϊον., εἷς.), ἀῃὰ αοοορίθά ὈΥ͂ ΤΊΟΓΘ ΓΘΟΘΐ ΟΠΡΒ, 
89 Εὐτγεὶ (Οεεοῖ. ἀ. δὲδὶ, 1,4. ἱ. 3818. δὴ [ἢς 
ἘρΡἢτγαωτηΐΐο μοϑὲ τπαγομϑὰ ἴτομι [μ6 τὶ ἄτη 88 οἵ 
ΒΓ ΟΥ ῬΆΓΘΉ, 76 ΤΩΔΥ͂ ΨΕΙΥ͂ Ὑ6]} Τορατὰ [18 88 ἃ 
ἀοβοεηῦ ἀροπ ἴ86 ἀϊδιτ]οὶ οἵ Ο αἰ (νἱἱΠσαὶ ἀἰτες εν 
Ἰάρπ σης ΕρὨγαίτη τ ἱτἢ Ῥάταη, 88 Ηἰ ζὶς ἀοοβ, 
Οωεῆ. 767. Ὁ. 48).--- ον, 22. Απὰ Βρλταΐπι, ἐλπεὶτ 
“αίλετ, πιουγηεα πιαπῷ ἀανδ. Βοτίποδα 51]}, 
Ὑϊμοῦϊ ρτοῦπα, ἴακο {Π686 τογὰβ ἢριιγαι νου, 
δὰ ΔΡΡΙΥ ἔμθπὶ ἴο {8 ψ}0]6 ὑτίθ6 οἵ ΕΡὨγαῖπὶ ; 
ἴῃς ροϊης ἰῃ οἵ ἘΕρὨταΐπι ἴο Πὶβ σίΐο, τηοπιϊοποὰ 
ΤΟΣ, 28, ΘΔ ΟΠΣΥ 6 ἴΔΚοὴ 1 ΓΑ ΠΥ ; δη ἃ 85 {6 Γ6 
ἰϑ πο ἱπάϊσαεΐοη {πδἴ 6 γοπηροῦ ἘΡὨγαΐπι 8 πηθαπὶ 
(88 εἰ}, 10 [5 ῥ] αἰ ΠΥ τοοογάεὰ οἵ ἴπο οἱ ὰ ραϊτίατοὶὶ 
ἘΡἈταΐπιὶ (Ππαΐὶ Πα ὁ ἃ βοῃ, Βουΐδιι, δἴϊοσ [086 
ὖνο 508 ψΟΓΕ 5]δἷπ ὉΥ ὕπο Οδἰἱΐοα. Εναϊὰ ρεγ- 
ἸΔ}08 ρ065 ἴοο ἔιγ, ὙΠ ΘῊ Π6 Τηδῖτ68 {Π6 8008 ΒΘΡὮΑΪι 
ἀκ ἘΔ ορῇ, νοτ. 25, Ὀ6 Ὀοτῃ ἴο ΕΡὨγαΐτη ἴῃ {{ῖ8 
ἰδιίεν ρετῖοά, Βαίμοῦ ἐβ ἐμ6 ἱπίογνουθῃ Εἰβίοσί δ] 

ῃοίΐοθ οὗ ἴπ6 ταϊὰ οἵ ἔζον δηὰ Ε]αὰ δραϊηϑὲ αἰδῇ 
δηά 118 Το8}15 ἴο Ὀ6 ΤΟΖΆΓα 6 845 οἰοϑϑα τὶν ΥΟΓ. 
28, διὰ [86 [0] ον Ῥάϑδβαρο του ὙῸΓ. 24 ἴο ὈῸ 
ἰοῦ 88 ἴθ οσοηἰἰηυδίίοη οὗ [0 ΚΟΠΘΔΙΟΡΎ οἵ 
ἘΡἨγΓαΐπι. --- 4 πώ ἠδ οαἰεὰ ἐδ παπιὲ εγίαῆ, 
δέσαιιδε ἐξ ιϑεπὲ ουὲΐ κοΐ ἢ, λἷδ λοιδό, "’ Ὀδοδῦθο ΤΠ 6 ΓΘ 
δ ὈΘοῊ σαἸδτα Υ (7,3) ἴῃ ἷ8 μοιιϑο." ΤῊ 18 

ΟΕΥΤΩΟΪΟΩΥ͂ οὗ ἴπ0 Ὡαϊηθ ΠΡ. του μας τ οἵ 

186 τῷ} }-Κῆονστι ἀοτναϊίοηβ οἵ αθῃ 688 (ΘΒ Οἰ ΑΙ ΪΥ͂ 
ἄδῃ. ν. 9, 29, 830), ϑρεακβ [Ὁ ἴπ6 ππάοιθιοά 
ἘΠΟΜΒΗΥ͂ οὗ ἴπ8 Ῥγεβοπῦ δοοουηῖ. Εὸν {86 το]ᾶ- 
τίοιι οὗ τ{πὶ8 ΕΡΗΓαϊτὐζα ἴο ΐ8 πατηοβακα οἵ ΒοηἾα. 
Τηΐῃ, 866 ΟἹ Υἱ]ΐ. 18 ἴ.---, ἐγ. 24. Απα }λιλδ ἀαυσλίογ 
ιρα8 ϑλεγαΐ, πδιηοῖυ, ΕΡὨτεΐτη 8 ἀδυρ ἴον (νοσ, 20), 
ποῦ ΒΑΓ 8, Ψ}}10 18. ΟὨΪΥ πιθ ἐἱοηδὰ ὈΥ [6 νΑΥ. 
ΤῊ Ῥ]δοεβ ΝΟ ΙΠΟΓ ἀπά ὕρρεν Βοίμ- όσοι Ὀ01}1, 
{πᾶὸ 185, ογι1ῆθα, Ὁ 1818 ϑεσαὶ, ῬγΟΌΘΟΌΪΥ ἃ 
ρον τα] Ποῖγοββ, σοστοϑροηὰ (που ίπβοῃ, 111. 278 1.) 
ἴο 1Π6 Ῥγθβοηῦ Βεῖῦ τ οὐ-Ταοῃία μὰ Βεῖ ὕτ 
6] -Εὐκα, οἡ {116 τοδὰ ἴγοτῃ Ψεγαβδίθῃ ἰο Φορρα. 
ΤΉΘΥ ἸΔΥ δ ὑμ6 βου Ὀογάεγ οἵ {π6 ἐγίθθ οὗ 
Ἐρ]ιγαΐτη, οἡ ἃ 8:1] οὗ Ἰδηα βἰγεϊοίηρ οαὖῦ Ὀοΐνθοη 
[86 {τ 68 οἵ Βεηδηλΐη δπὰ ἤδη. ὕζΖζθῃ- ὅσ 
τητιϑῖ θὰ δου ρ}ιῦ ἴῃ ἐπ 6 1 ἱπιηλδάϊαϊα πεῖ ἢ ὈουτΠοοά. 
ΤὨΘ δι (γιὲ ΞΞ "δὲ, δ 1) Ῥοϊηΐβ ἴο ἃ |1κὸ Ῥσχοἦθο- 

Το ΟΥ̓ 8ἰκἰτὶ 88 15 β[ἴ6.-- -Ἴ 18. 258-27. ὕοδλιια᾿ 8 
"οτοζαίλενϑ.--- πὰ Περλαὰλ λὲβ ϑοη, απ Πελλερῆ. 
ΤΉΏ686 ὕνο σδῃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ῥᾶ88 [ὉΓ δοίυ δ] 801η8 οὗ 
ΕρὨ γαῖμα ; σοι. Να. χχνὶ. δῦ ἢ. [Ὁ 8 ὍΠ6ΘΓ- 
(αἰ ἴο ψ] ἢ οὗ [86 ἔφη} 1ε8 οὗ ΕΡΏταΐπὶ ὑπ 6γὸ 
τηθητομοα {Πογ Ὀδ]οηροα.---Α(παὰ Τείαλ, ᾿ὲδ δον, 
{μδὺ ἰ8, ΕΘΡΠΔἢ ΒΒ βοὴ, ἯὯῸ 18 16 αἰιϊοῖ ῬΕΥΒΟΙ, 
Μ 8116 ΒΘΒΠΘΡΉ 18. ΟΠΙΥ͂ τηοη οηθὰ ὈΥ͂ [Π6 Δ ΆΥ. 
Τὴε ΤΠ πδιηοὰ 88 ἴῃ δοὸὴ οἵ ἰῃΐ8 "6 δὴ 
ΔΡΡΘΑΙΒ αἰετοῦ ἴσγοιη πὸ ΤΆΒΔη παπιοὶ Ναπι. 
ΧΧΥΪ. 25 88 βοὴ οὗ ἘρΡΉταΐπι, ὑπ ταὶ ἀξιῶν τὰν 
Ηἷδ8 Ῥοβίοσ  υγ. --- ον. 26, Ψαάαῆ δὲ δοπ, οἴο. ΤῈ 

ὨΒ16 πῃ ΟΟΟΏΓΒ, χχὶϊ!. 7 ἤ., χχνὶ. 91, 4180 85 πε 
ΠΆΠΙΘ οὗ ἃ [μον] 681 ζατα γ, Ὀϊῦ ΟἾΪΥ ΘΙΘ ἀ8 8ῃ 
ἘΡἨταϊταϊίο. ΕἸ βῆδμημα, [116 80 οὗ Απδυιμ, 
τηθοῖβ 08, Νατη. νἱϊ. 48, χ. 22, 88 Ῥγίηςθ οἵ [ἢ9 
(06 οἵ ἘΡΠτγαΐπι ἴῃ (86 {πὸ οἵ Μοβεβ. 1718 
ἀηάβοη νγὰ8 Φοβῆμα ἴἢ6 βοὴ οὔ Νοῃ, οὗ ΝιΠ, 88 

10 8 ΘΟΠΒΙΔΏΤΙΥ Βρ6 }1.ἃ ἰῃ [86 Ῥοηίαίραυοδι δὰ 
Φοβῆια. [ΤῊ]Β ορίϑοάθ δουσ βρο 48 ἴῃ δηλ τυ ἢ 
ἰηΐογοαῦ να {πὸ ποίΐοο8 σοῃοοΤΐπρ ΟΔ] Ὁ ὅτ οἰ. 
ἱ, Τμθ πἰπιρίοθδὶ χροβιζοη οὐ ἰῆθ ραββακ 18 
οὈἰαϊηοα ὈΥ τηαϊκίπρ ἃ μαῦϑ98 δὐζεσ ““ διε τη ἢ 
ἢἷ8 δοῃ,᾽" δηὰ δῃοῖπον αἰΐοσ “" ΒΘΡἢδἢ ἢΪ8 50}.᾿" 
ΕΖοΥ δπὰ Ἐ]δὰ αγὰ {πη 186 βοοοηῃᾶ απὰ ΓΠ]Γὰ 8005 
οὗ ΕρΡὨταΐπ. ΤῊ Ϊ8 ὙΟΡΒΕΟΣ Ὀυϊΐ ρτοδίογ 800 οἵ 
Φοβορὴ Ὀδοδῖηθ μοῖὶς ἴο ἴῃ Ροσθοη οὐ ρστουπά 
Ψ Ἰσἢ Φ6οοῦὺ πα ἰδίκθη ἴσγοτῃ [6 Απ)Κυσίνδ ἰῃ [ἢ6 
τορίοη οἵ βϑῃδοιοτη, θη. χὶν δ. 22. Ηρποο, ἴῃ 
[Π6 ΘΑΓΙΥ ρεγϊοὰ οὗ 18γ86}᾽5᾽ βοζοῦστη ἴῃ Ἐργρί, 6 
ἤπὰ Ἐρδγαίτω ἴῃ {118 αυαγίον δβϑϑοσθηρ 18. οἰ αἷμ 
δηὰ ἰακίηρ ροβϑβϑοβϑίοῃ οἵ ὑπὶ8 ἀοτηδίῃ. Τὴδ ργο- 
8666, ΟΥ ῬΟΥΒΑΡ8 ἴπ6 ἀρρτοβϑίοῃ, οὗ 118. [δα] 
Ῥτονοϊκαὰ ἴῃς ῬὨ] δι ποβ, ἀπά ἰῇ ἃ ΑΓ ΚΘ 6ῃ- 
ΘΟαἴΘΥ {Π|680 ἴννο 5018 οἵ ἘΡὮΓΑΙΤΩ ΈΓΘ 8] αΐη ὉΥ͂ 
[6 τηϑὴ οὗ αδίῃ. Αἴοῦ {}}8 δῃοῦ! Γ Β00 88 
Ῥογῃ ἴο ΕΡὨταΐσω, οὗ σμοῖὰ ΚΘΒογαῃ, {16 ὈΌΪΠΔΟΡ 
ΟΥ [οτὐϊβογ οὗ ἰοσηβ, δὰ Ἐδθρῃμδὴ ΜΟΓΘ τηοβῖ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὑπὸ ἀδαρμίοῦ δηα 8οη, ἐβοῦρἢ ΠΟΥ͂ 8 ΓΘ 
ΠΟΓΆΪῪ τοράγάθιὶ 58 [86 ἱπητηράϊαία οὨ ἢ] άτθη οἵ 

ἐρβταίπι. μεπ 6 παν ἃ ΠΓ βοη οἵ ΕἸ ΗΓαΐτη, 
Βοβμορῖι, Τπτουρσὴ ποτὰ διβῆυδ 8 [86 εἰσῃ τ 1π 
ἀοβοθι; ἔγσοιηῃ Ἐρηταΐπ. Αὐτοῦ [ἢ9 Θχρὶοἱ 8 οἵ 
ΘΠογδῖ, 1 8 Ἡκο ΓΑ  Ις ἐμαὶ 186 ὑτίθε ]οβῦ 18 μο]ὰ 
ΟἹ [διΐ8 τερίομ, δπὰ [86 Ὀομάαρο 'ῃ Εργρὶ ἐοτῃ- 



Ι. ΟΒΕΟΝΙΟΙ(ΕΒ. 

Ἰηοπορ. Δ 6 ]θαγη τόση 18 ΟὈΤΊΟΌ8 ραδδαρο ἰδαΐ 
[πὸ γΘ ΈΓΟ ΠἿηΘ σΘΠΘΓΑΙΪΟἢΒ ἰη [6 ᾿ἰπ6 οὗ δοδβδια 
ἀυτίπς [ἢ6 8ο)οῦγη ἴῃ ἘχΥΡῦ. ---ὐὖ. α. Μ. Ἐ--  ἐγβ. 28, 
29 αἴζι ἢ 8ἃ8 ἃ βοορταρἢ 1041} ποίϊοε οὗ [86 ἀν} ἔηρ- 
θέτει οἵ (6 Ερηγαίτηϊῦθϑ, νοῦ. 28, δπὰ δ͵εβὶ 
Τὰ πα ϑϑὶῦθβ, νοῦ. 29, ἴο ὑποὶγ ψϑηεαὶορβίοβ, 858 {πὸ 

δοοουῃΐ οὗ {π6 ον! ἰσαὶ οὐἰ168, νἱ. 89 Ηἶ,, ἴο {δα 
ῬΓΘΟΘ σ᾽ ΚΟΠΟΔΙΟΟΥ οὗὁὨ [μον], ΟΥ 88 ἴπὸ ᾿ἰἶκὸ ζϑο- 
Βταρἶσαὶ ποῖΐοθ οἵ ἴμ6 ἀν 6} 19. Ρ] 4668. οὗ 1}6 
διμηδοη ῦοβ, ἷν. 28 ἢ, ἴο ἴΠ6 Ῥγδοθ Ἰῃρ᾽ βΕ ΘΑ] ΟΡΥ. 
-- Βειλεῖ απὰ ἂἀδν ἀαιισλίοενα, ἰηαὶ 18, [6 δι ττοιυ ηά- 
ἴησ Βαπη]οῖω ὈΘ]οηρσίης ἴο ΒΟΙΠ6]. οί 6], ῃον 
οι, οα ἴπ6 Ῥογάοτβ οὗ Βοηαδπιΐη δὰ ΕρΏΓαὶ τη 
(οβὶν. χνὶ. 2, χυὶ, 15), ννᾶ8. οΥΙ ΣΊ ΠΑΠΥ δϑϑσπθα 
ἴο ἴῃ ἰοττηοσ ὑγὶῦα (Φοβῆ. χυὶ!. 22), Ὀυΐ αἴζεου- 
ννατὰβ. ὈΘ]οηροά ἴο ἴῃ Κίηρσάοχῃ οὗὨ ἴ]6 ἴδῃ {ὙῚ 068, 
δηὰ {πδγοΐογο ἴο ἐλ ομ Οὖγ ροποδιορίϑὲ ΓΕΡΆΓα 8 
ΟὨΪΥ {818 Ἰαΐον το ἰΐοη. -- ααγαπ, ὈΘΑΓΒ πη Φοβἢ. 
χυὶ. 7 ἴῃ6 παπὶὲ ΠΠ,»}, ἰδ σίμεηοα ὈΥ͂ ΠῚ Ἰο(Α], 

τη Βοοῖηϑ ἰο 6 ᾿ἀοπ 1.4) ὙΠ Νοατγα, ποτὶ οἵ 
6 γΊΟο (οοτηρ. Φόβθρη. Απέϊᾳ. χνυὶ!. 18. 1).---Οοζον 
(9 ο5ῃ.. χνΐ. 8) ἰαῪ Ὀεΐνθοι ΒΟ ἢ ἤογοῃ δὰ {Π6 868, 
ἴὰ [Π9 βου }- τυϑδὲ σΟΛΟΓ οὗ ΕΡἢγδίη, ψ 8116 {πὸ 
Ὡοχῦ πδηηθα, ΞΟΠ τὰ πὰ Α17]64 ἢ, ἰὰγ οἡ [Π6 πογί- 
μεθ. ΕΓ [86 υποοΙίδί πγ οἵ [16 τεδάϊηρ ΠΏ, 

566 Οτξ. Νοίθ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ͂ Βεῖθ οσοαττίηρ ἢνὺ 

ἸΔΥ ποῦ ἴδ ἴτοῃῃ ϑὅμ!θο ποιὰ (ΝΟ ΔΡΟ]18, ΝᾺ]οιΙ8), 
ῬΟΙΒΔΡΒ ἴῃ (πε τορίοη οὗ ΜΙΟΒΙηδΙΒδὴ (705]1. χυΐ. 
6, ΧΥΪΙ. 7).--- γ. 29. Απαὰ οἡ ἰδὲ δας 9} ἰλε βδοπϑ 
φ δαωπαδεον, ου ἰοῦ ὈΟΓάοΣ, δϑὰ ἴῃ ὉΠΟΙΓ Ῥοβϑθ8- 

βίοῃ. "Ὁ ὄν, 88 ἴῃ νἱ. 16.5 Τῇ [ὉΌΓ οἱδ168 ΠΟῪ 

παιηθα, Βοι βῃοδη, ΤΆΔΠΔΟΏ, Μορίάάο, ἀπ οτγ, 
116 ῬΓΟΡΘΠΙΥ͂ (Π1ὸ 10]Θαπὶ Ἰοϊμοϑα ἢ ἐμ θτα, 7οβῃ. 
χυ]!. 11) οὐ 816 Τῃ 6 Του ΟΥΥ οὗ Μδηδββϑῃ, ἴῃ [δὶ 
οἵ [πὸ τι 68 οὗ Ββδο αι γ δὰ Αβῆοσ Ὀογ οσῖης ἰΐ οἢ 
ἴῃ6 ποτ. ΤΏΘΥ ψ γα, μοναναγ, ἴο ὕ6 δϑδὶρῃοα 
ἰο Μδῃβδαβοῆ 85 τοιηοῖθ αν] ρ΄ ῬΊασο5. ὑοναγὰβ 
16 ποῦ, δηὰ βοῦν ἤδῖθ ἴο τοᾶγὶς 86 ποτίῃ 
Ὀοτὶον οὗ {826 ὙΠο]6 ἰθυυὶ του οἵὗἱἨ “16 8018 οἵ 
ΦοΒΟΡἢ,᾿᾿ 88 ἴῃ ἘΡὨγαϊτ δ οἱ [168 πδχηδά, γοσ. 28, 
ἀοἰδστηϊη δὰ {ποῖ δου ὈοΟΓάρΥ. 

6, 7λε Ττγῖδε 9.7 Αδλὰδὺ: νοτβ. 80-- 40.--- 76 ϑοη8 
ΟΥ̓ Αδλον: 7πιπαῆ, απα 7ελιαΐ, απαὶ 7ελεδ, ἀπά 
Βεγίαλ. ϑ8ο ἄεη. χὶνί. 17, ψ θγθαθ, ΝΌΣΩ χχυϊ. 

44 Θ΄, ΙΒῃαὶ 8 οὔθ. ΒοΥδἢ 8 80ὴ9 ΗἩοῦδγ 
εηἀ ΜΑ]ΟὮ16] οσσῦτ α͵80 ἰη θη. χὶνὶ. δὰ Νι. 
χχνὶ., Ὀυΐ [86 ]Δ8ῖ, ΒἰγΖα) ἢ, ΟὨΪῪ ΘΓ (ρετιαρ8 
ἃ ΜΟΙΏΔΠ᾽ 8 ὨδΔΙη6, 866 Οτὶ. Νοῖο ; Ὀπΐ ρῥεσθαρ8 
4130 ΞξΞξ ἢ ἽΝ3, “Ὅ1)ῷ}} οὗ {86 οἰΐνα," ἃπὰ 80 ἃ 

Ἰοσαὶ πδπηθ).---ὕ τα. 832-84. Ἡρθετ' 8 ἀδβοθη ἤδηῖβ 
ἴοτ Γεθ σοπογαίζουβ. ΤῈ6 πϑδῖῃμδ δ ομοσ (ἽἼ)), 

νοῦ. 82, τθοῦτδ, γεν. 84, ἴπ ἴῃς ἔοστο Ἵν" (ἐπ ραυϑα 

ἽΦ 0), νυἱϊουΐ τδισαπ τ ηρ ἃ ἀϊδοτεμοο Βοΐπθοα 

86 ὑψο. Εοῦ ἰὴ8 πδηθ Αἢὶ (πὸ) ἴῃ σοῦ. 84 

(τ ἢ] ἢ 189 ποῦ ἴο Ὀ6 ἰδίςοῃ δρρε)]αι νου, ““Ὁτούπον," 
ΔΒ ἴπ [0] ον] ἢ 8801}5), ΘΟΠΙΡ. Υ͂. 15, ὙΏΟΓΟ ἃ 

Οδάτῦθ 18 80 681]6(. --Ὗ ογ8. 8ὅ-88. Ἰ)οβοοηάδηῖ 
οὔ δ]επι, 85 ἰζ ΔΡΡΘΑΙΒ, ἴμ6 δοὴ οὗ Ηδθθοσ, δηὰ 
ὉγΟΙΠΟΓ οὗ ι΄, ῸΣ, Ὅὸ ΨΜ8Δ8 οδ]}.ὰ Ἡοίδατα ἴῃ 
τ86 {πϊγὰ ῥΐδος δἴϊοσ δδρδ]οῖ νὰ σ'ῃοσηετ, γον. 852. 

Ομ οὗἉἨ [6 ὑνγο Ὡδῖηθβ, οἰἴποῦ ὩΣ ΠΟΥ Ὀὑπ, Β6ΘὨ)8 

ἴο ἴντα δὐίβϑῃ ἴγοτῃ ἃ 8]}0 οὗ ἴπ6 ρθῆ, Ὀαΐ τ] σ ἢ 
ἰθ υποογίδϊη. ὅο ἰΐ ἰ8 ψ ἢ ΠΓγϑῃ, ἴἢ6 18ὲ Ὀπὲ 
056 οὗ ἴδπο, δΙθσθη 8008 οὗ ΖΟΡ δἢ, νοῦ. 87, ὙΠῸ 
ΤΟΔΡΡοΑΙΒ ἴῃ [η6 [ΟἸ]ον πρ γοσβα Ὁπάθυ [06 παπίθ 
οὗ δεῖν, δηὰ Ῥουῆδρ8 αδἷδὸ αἰνὰ {0}16, τοσ. 89, 
ΠΟ}. ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 Ξξ Βεθσα, [ἢ 8 Ἰαϑὺ 8δοὴ οἵ Ζορβδῇ, 
ΟἹ ἴπο βιυρροβίζίοῃ οἵ ἃ ὙΟΡΥ͂ ζτοβθ ΟἼΤῸΣ οὗ {πο 
Ρθῃ.--- εν. 40. Αἰ ἐδιεδε σεῦ ἰδς 8058 οΥΓ Αδλεν, 
εἴς. ΤῊΐ8 οοἸἸοοίίνο ποίϊςθ ἰ8 ᾿ἰκα ὑπαὶ ἰῃ ψογ. 

11; 186 ῥἷιΓ. ὉΠ, 88 ἴῃ γοῦ. ὅ.---Πἰεαάε 97 ἐλε 

»γίποεβ (Ὑ ]Ἱσ. ἀτιοο8 ἀυομηα), ἴμαΐ 18, οδρ δὶ 8 οἱ 
[86 στοδίοσ ἀἰνίβίοπβ οὗ {Π|6 ΔΙΤΩΥ͂, αὖ 106 Βοαά οἵ 
Μ ὮΙ βίοοάδ ἴῃ6 Ὠνινδν»», εἰαί,, πιαρπαίεδ, ο»ὲϊ- ἀν τ 
ηιαΐε8.---- ΑἸ ἰλεὶγ γερὶ δέον 70Υ ἐλ6 βογυΐζε ἕῃ Ἰοαν, 
ἐπαῇ 15, ποὺ [Πδἴ οὗ ἴΠ6 ψΏοΪο {106 οὗ Α8ῇον, Ὀὺΐ 
ΟἾΪΥ͂ τῃαΐ οἵὗὁὨ [86 ΤἈΤΥ οὗἨ ἩΘΌΕΥ, 88 ἴπ8 στηοβὲ 
ῬοτΟΣ] δηὰ Πουτβΐηρ. ΤῈ Ἰϊπιϊ ἰδιίοη ἴο [819 
ΟὯ6 ΙἈΤΩΣΥ ΟΧρ]δὶηβ ἤοῦ ἴμ8 ῥτγόθεμΐ }ϑὴΡ οὗ 
ὝΔΙΤΙΟΤΒ (ἰΐ 18 ἜΧΡΓΕΒΒΙΥ ἀεβίρτιαῖοα 88 δυο, ἴπ 
σοπῖγαξι ΠῚ χορ δῦουβ ἱῃοϊυαΐηρ ἴλ6 ψνο0]6 ἰη- 
ὨδὈϊ Δηΐ8 οὗ {πῃ 6 σΟΌΏΤΥ; ΟΟΙΏΡ. ἰχ. 22) γ]᾽6 1.8 
ΟὨΪΥ 26,000 τμθῃ οὗ ΨΆΓ, ὙΠΘΓΘαΒ ἴοὸῦ [Π6 σψ]υ]6 
ἘΠ οὗ Αβῆρσ, [826 ΠΏ ΟΙΒ 41,600 δῃὰ ὅ8, 400 
δῖ ρίνοῃ ἰῇ Νυ. ἱ, 41, χχυΐ. 47. 

2. Αγαΐπ ἰδὲ Ἐππηιὶϊδο5 077) Βεη)απιῖη, ἐβροοίαϊῳ ἰλε Ἡδοιιδε ὁ ϑαιὶ: ΘἈ. ΥἹΔΕ. 

1. Τλε Ῥαρηιϊϊϊε5 07) Βεοη)απιὶπ : γοτβ. 1--:28, 

ΟΗ. ΚΠΙ. 1. Απᾶ Βοη)απηη Ὀαραὺ Βοΐα ᾿ἷ5 Εγδῦ θοσ, ΑΒῃ6 1 086 βοοοῃά, δῃὰ Αἢγδὴ 
2, 8 1.6 ὑμϊτά. Νοδὰ ὑμὸ ἔουτί, δὰ Ἐδρῃδ {π0 ΒΒ. Απὰ {πὸ 8βοῃ8 οἵ Βεοῖίβ 

4 ψοῖθ ἀἀάδυ, δηὰ θσβ, δηά ΑἸ Πηδά. Απὰ ΑὈίβηυδ, 8)ηα Ναδαδιηδῃ, δὰ Αδμοδῇ. 
ὅδ Αμπὰ ὅδζτα, δπὰ Ἰβορῃυρμδη, δμα Ἠύγϑμ. 
6 Απὰ {6860 ἃγὰ ἴῃ 80η8 οὗ ΕΒυὰ ((Π686 ἃτὸ {16 6848 οἵἉ {86 ἔλίμουβ ὕο [89 
1 ἸἹΠΠδὈιδηΐθ οὗ ἀθθ8, δπὰ {6 στοιηονοά ὑἤϑὰ ἴο Μαῃδῃαῖῃ. ἔνθῃ Ναβϑιηδῃ, 

δηὰ ΑΒίδη, δηαὰ ὐδγὰ, μ6 τοπιονϑα ὑῃ 61): δηὰ δ Ὀαραῦ ὕ0ΖΖα δηὰ ΑὨἰδυά. 
8 Απὰ ϑΒδδαγδίτη Ῥερϑῦ, 'π ὕμ0 86]4 οὗ ΜοδΌ, δου 6 ῃϑα βεηὺ ὕθϑτα ΑὙΥΑΥ, 
9 Ηυβῃϊπ δπα Βδδγδῇ, ἢ18 χίνοθ, Απὰ δ Ὀαραῦ οὗ Ηοά 68} 18 ψῖδ : οὐδΌ, δῃὰ 

10 ΖΡ, δηὰ Μοβῆβ, δὰ Μδιοᾶσω, ἀπά ὅδιιΖζ, διὰ Β'μῃοὈίδῃ, δηὰ Μίττηδ: [8680 
11 ὍΟΓΟ [18 βοῆ8, 6848 οὗ [ἈΠ 6 ΓΒ. Αμὰ οὗ Ηυβῃϊη μ6 Ὀοσαῦ ΑἸ δηὰ 
12 ΕἸρδαὶ. Απά [6 8οῃ8 οὗ ΕἸρ88] : Εοσ, δῃὰ Μίβμδι, δπὰ ἤθσωοσ ; ἢ6 Ὀυ1}ῦ 

ΟἿο δῃᾶ 1,οἄ, δῃὰ ἢδὺ ἀδυρῃύογβ. 
18 
14 ὑδηῃΐβ οὗ ΑἸ)δοη ; 1Ππ686 ρυῦ ἴο ΗἸρηῦ ὑπ 6 ̓πῃδοϊδηίβ οὗ Οδι}).Ψ 

Απά Βουῖδῃ δηὰ ϑὅβοιγα (8686 το ἢ 6 Ποδα8 οὗ δύμοτβ ἴου ὑΠ6 1π 8 ]- 
Αμπὰ ΑΠ:ο,} 

1δ, 16 δβῃα]ς, δὰ Φογοαοῃ. ἀπά Ζουδάϊδη, δῃὰ Ατδᾶ, διὰ Εποσ. πᾶ Μιοβμδεὶ, 
δα ᾿ΒΏΡΔἢ, δπὰ δοδδ, βοῃβ οἵ Βευίδῃ. 



ΟΗΑΡ. ΥἹΠΙ]. 1-7. 81 

Απὰ Ζεῦνδάϊδῃ, δὰ Μοβῃυ δα, δὰ ΗΣΖΚὶ, δηὰ Ηθροσ. Απά ᾿ββιιογαὶ, 
δηα ᾿δῇ, δῃηὰ Ψοῦδ, βοηβ οὗ Ε]ρδδὶ. 

19,30 Απὰ Ψαϊίηι, δηὰ Ζιο,τΙ, δηὰ Ζα αὶ, Απά ΕἸϊοιαὶ, δηᾷ Ζ11)6ὑμδὶ, δηα ἘΠ16], 
21 Απάὰ Αἀκαίδῃ, δπὰ Βογδίδι, δηὰ ϑῃἰ γα, Βοη8 οἵ ΘΙ τηὶ, 

29.298 Απὰ βῆρδῃ, δά δον, δὰ Ε16]. Απά ἀράοῃ, δηὰ Ζιομτὶ, αηὰ Ἡδηδῃ, 
24, 2 Απὰ Ηδηδηϊδῃ, δηὰ Ἴδη, διὰ Αὐοῦ ἢ. Απὰ ΙρΒἀοίδἢ, δμὰ Ῥϑμαθ], Β0η8 

οἵ Θ'Βαβῆδκ. 
20, 27 Απὰ δ] δι βῃοσαὶ, δηά ΘΒ μαγίδῃ, δηὰ ΑὐΠ δ] δῆ. Απά Φδδγοβϑηίδη, δηὰ 

28 ΕἸ Π)}8ἢ, δἀπὰ Ζιςῃ τὶ, βοη5 οἵ Φοιοβδιη. Τῆθ8θ ΟῚ 6848 οὗ ἔλύμθγα ἴῃ ὉΠΟΙΣ 
ΘΘὨΘΙΔΌΙΟΏΒ, ΟὨ]ΘἵΒ ; 08.680 ανγο]ῦ ἰῃ Ψογβδίθτη. 

2. Το ἤοιιϑδε 07) ϑαμῖ;: γοτβ. 29--40. 

22. Αμπά δὖ ΟἸθθου ἁποῦ ΑΙ -ρίθθοη ; δπὰ 18 τ 165 πᾶπθ ὰδ Μαδϑοηδῇ. 
80 Απὰ μ18 ἄγβῦ-θοση βοὴ γγχαϑ Αὐθάοῃ, δηὰ Ζυτγ, δπὰ Κα ἰβὶ., δηὰ Β88], απὰ ΝαάδΌ. 

1, 82 Απηὰ ἀδάοσ, δηὲὶ Αἢϊο, δὰ Ζθοῆθσ. ἀπὰ Μικίοῦβ Ὀοραὶ Θ'ιτηδῃ : πα ὕμ68θ 
4130, Ὀθϑ: 46 ὑΠ|οὶῦ Ὀγούῆγοη, ἀν ὶῦ ἴῃ Φογ βίο σὰ τ ἢ ὑπο ῖν Ὀγογθῃ. 

9ὃ.ὗ ὀΑπὰ Νἕγ Ὀοσαὺ Κίβῃ, δπὰ Κ᾽ βῇ θδσδὺ ὅδ}, δῃὰ ὅδ} Ὀορδὺῦ Ψοπαίῃδῃη, δῃὰ 
84 ΜΑΙ 1 -5ἢπα, δὰ ΑὈϊπδαδΌ, δπὰ ἔβῃ- δαὶ. Απᾶ {6 βοῃ οὗ Ψοπαύμδη νγ88 
85 ΜοΡΙὉ-Ὀ88] ; δηὰ Μογὶθ- 84] Ὀδραὺ Μίοδῃ. Απά 086 βοῃ8 οἵ Μίοδῃ : ΡιύΒοι, 
0 δπὰ Μεϊδςῇ, δῃὰ Ίδγθα, δηὰ Αμδζ. ἀπᾶ ΑΖ Ὀοραῦ Φοῃοδάάδῃ ; δηὰ 6 )ῃοδά- 
37 ἀδὴ Ὀθσδὺ ΑἸδτμοίῃ, δῃὰ Αζτηδυϑίῃ, δῃηὰ Ζιιωσ; δῃὰ Ζιμησὶ θοσαῦ Μοζᾶ. ἀηά 
88 Μοζᾶ Ῥοσδῦ ΒΙηδὴ : Βδρῆδ ὨΪ8 βοῃ, ΕἸδβ8 ἢ} ἢ]8 βοῃ, 4.26] ἢ18 δῦῃ. ἀπά ἊΑΖ6] 

᾿λὰ 81χ 80η8; δΔη ὑμε80 ἃγθ ὑΠ| 6} Ὠδιη68 : ΑΖγκϑη, ΒοοΒοσυ,3 δηα 1Βῃτηδεὶ, δηά 
39 δηθδαγίδῃ, δηὰ ΟΡδάϊδῃ, δὰ Ηδηδῃ ; 411 ὑπε80 6 [6 8βοὴβ οὗ 426. ἀπά 

1Π6 8βοηβ οὗ ἔβῃδὶς ἷ8 Ὀσοῦμογ: 0141 ἷβ ἤγϑῦςθοσῃ, 9 6υβῃ ὑπ βϑοοηαᾶ, δῃὰ 
40 ΕἸ ΒΘ οῦ [Π6 {π|τὰ. Απά {ῃ6 8οῃ8 οἵ {[Π|8πὶ 6 γ6 γϑ]δηΐ ἤθγοθβϑ, δυο ΓΒ, δηᾶ 

᾿δΔα ΤΔΏΥ 8018 Δ Πα 8Ο0Π8᾽ ΒΟη8, ἃ μυπάγοα δηά ΠΙ͂Υ ; 411 [ῃ686 σγοσθ οἵ [89 8008 
οἵ ΒΘἢ)7 Δ 1, 

17, 18 

Ὁ Ἰηοίοδᾶ οὗ α ῬΤΟΡΟΤ Ἡ:ΠῚ6 ΔΝ, (9 βερῖ, τοδὰ ὮΝ, ΔῈ ΠΟΥ τοπᾶον ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. ΤΏ ὁρη οοίτο οἵ Β6Γ- 

θιεδα, ἐπὶ ἐἢ 9 δρρε]]διῖνο 16 τὴ 9 οὐ κί δὶ δ6Ώ8ε, δηά {πῶὶ {πὸ πηι ΕἸΡηδΙὶ, πο ἔτγοπι γὸΓ. 18 νγὸ οχρϑοῖ Ὦθγα, [88 

[εἸϊεΏ οπὶ θαίοτο 1186 δ) 50 τπδὲ 1Π6 ἰοχὲ 'νᾶϑ οὐ ΦΙ ΠΑ} 2. ἫΝ ὈΡΒΟΝΝ, 9 τεσ οἰδεῖ ϊα. 8.66 Εχροδ θη 

3 Ἐὸγ γ23 (ὙΠ 006 οἹοδίῃε Νὶ οὐ ῬΤΟΡΟΥ ὨδΙη68, ΘΟΙΏΡ. ὙΟ, Νοῖι. τῇ. 6) ἐῖο ϑερέ. (σρωτότοκος αὐτοῦ) δηὰ 8οπὶθ 

Πεοῦτεν κμδ. τοδὰ 123, ᾿ποΟΥΣ ΟΣ ΠΟΎΘΥΘΣΙ, 85 δἱχ δοδ οἵ Ασεὶ διὸ δηποῃῃηοδά. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ 

ῬΒΕΙΠΙΜΙΝΑΗΥ ΒΕΜΑΒΚ. --- ΤῊ 5. [1]}] δΌΡΡ]6- 
Ἱηθηΐ ἴο 1Π6 βΒῃοσγίεσ ββϑῃθα] ον οὗ Βοη͵διηΐη ἴῃ 
ΥἹΣ. 6-11 ἀρρδδσβ ἴῃ ἐϊ8 8016 ρ]8ῃ δηὰ [οσιῃ ἴο 
ἴανο Ὀθοπ ἰδίζθη ἴγομι δποῖθοσ ἀοσοσυϊμοπΐ, ΒΘῊ 

“πὸ τεραγὰ (86 ἰγθαιθπῦ ὁσσθτγθηοο οἵ ΟΊ, 186 

ο0]]εσἐΐοη οὗ Τ.ΘΏΥ͂ ἴδ η1}1168 ἱη γογ5. 6- 28, πὶτμουῦϊ 
ἐχργοβϑίηρ ὑποῖγ γος 'οὴ πὶ [09 Ὠρδγοϑῖ ἰτὴ)- 
Ἰησ δῖα ἀοβοθημἀδηῖθ οἵ Βοη᾽δηλίη; δηὰ 1850]Υ, 
ἴδε ἱοττηϊπαϊίοιυ οἵ [86 ψ}ο]6 σΘΠΘΔΙΟΘΥ, ἴῃ 8 
Τορίδίοῦ οἵ [6 Ποῦδβο οἵ ϑ4υ], τοδοπίηρ ἀονῃ 
μΘΑΤῚῪ ἰο Τῆς Ἔχ θα (ΟΥ Ῥογῦδρ8 απὶΐθ Ῥεγοπὰ 10, 
ΔΆ. Βεσί βοδὰ νυν} }} ἤανε 10). ὙΤΠ6 Ἰατῦου ΡΠ Θποιηθηδ 
Τοπλ ηἀ 8 οἵ οἰ. 12. ἀῃηὰ ἵν. πῃ το]αἰίοη ἴο οἷ. 1ἱ., 
ἐηὦ δον {πδὺ {π6 ΟΠ το δῇ δὰ Ὀδίοτα Ηΐτα ροηθᾶ- 
Ιι δίςα] δοσουηΐδ οὗ 6 ὑγὶῦθ οἵ Βοη δ Πΐῃ, απ [86 
ΤΟΥ͂Δ] ἤουδα ἰοϑοοπάϊπρ ἴγοτῃ ἰΐ, οὗἨ 019 88Π10 6Χ- 
ὑ πὶ δῃη ἐχδοίῃθβθ 88 οὗ Δὲ δὰ ἴΠ6 τογαὶ 
δουβο οὗ Ὠανά. 

1. απιδ δα οὗἹὈἹ Βεοη)αηιὶπ : σουβ. 1--38..----Οαο. βδ0"8 
οἵ βοηγαπιῖπ απα Βεῖα : γοῖβ. 1--ὅ.--- ον [ἢ τε]δ- 
ἴοη οἵ [6 ἔνθ βου οὗ Βδῃ)ατηΐ ὮΘΣΘ ᾿πϑηϊτοπϑαὰ 
ἴο [Π088 οὗ [6 γ4τ8}]6] ᾿δῇ, 560 οἡ υἱΐ. 6. 61] 15 
ΡΕΠδρ6 σίρς ἴῃ Β᾽ρροβίηρσ ὑπαῦ ΟὨΪΥ [ἢ086 ΒΟῺ8 
816 τηρηϊ ποῖ ποτα ψῆο ἴουηἀθὰ [δπλ 168 οἵ 

88, δηὰ αἶδβο -- ΕἸὶ, ὅθη. χὶνί. 21, δρῬοδΓΒ οεγίδίη. 
Ιζ 18. μοβδι 0160 ὑπαῦ [06 ποῖ οὔθ 180. Θσουγτης 
ΠπδΙη68 ΝΟ Δἢ δὰ ΒδΡ.δ οοΥτεβροηὰ ἴο [9 8}10- 
ῬΒΌΡΒ δῆ δῃὰ ΗΌρΒαπι οὗ [116 ῥμάγα}]6] [15ῖ, ΝΌΠα, 
ΧΧΥ͂]., ΟΓ δἱ Ἰοαδί ἀϑῃηοΐθ ἀδβοοηδηΐβ οἵ ἔμοβ6 ἔνο 
ΒΟῺΩ8 οὗ Βοῃ)δηΐη.--- Ἄγ, 8 Η Απἰ ἐδε 8οη8 οὶ 
Βεία ιοεγε Αἀάαγ, απα Ὅετα, οἷς. Τὸ ϑυδρίοίοη 
παῖ 186 1180 οὗ ἔῃ βοηβ οὗ Βε4 σοῃἤαὶ ἢ Βανθγὰὶ] 
ΟΥΤΟΙΒ οὗὈ ὑγαῃβοσ ρίΐοῃ, 18 ταϊβοὰ ὮΥ̓ [Π 6 ΓΟΟΌΤΤΟΠΟΘ 
οὗ ἴῆ8 δῖὴηθ αἀθ18. "γδλξ 8180 ἌρΡῬΘδΓΒ ἴο Ὀ6 ἃ ἰγδὩ- 

ΒΟΙΙΡΟΪΥΘ ΟΙΤΟΙ ἴῸΥ ὙΊΝ 6δῃ. χὶνὶ. 21, ΒΡ ἴοῦ 

ὈΡΉΘΝ), δπὰ ὉΠ ΠῚ ῬΟΒΘΙΌ]Υ ἴοσ ὩΒΠ, Ν απ). χχνί. 

89. Αἴ ΔΗΥ Γαΐβθ, βεύθαὶ δῖὸ [οπὰ διποηρ 686 
δὶχ 8008 οἵἠἨ Βεἶα, ἐπαῦ ἀρΡῬϑαῦ ἴῃ θη. Χ]Ϊ. 2] δπὰ 
Νυπι. χχνΐ. 88 ἔ. διῃοηρ [Π6 80ῃ8 οὗἨἁ Βεη)δτηΐῃ ; 
πη Ῥαγι σα αν, {8:6 ἢτδιὶ οἵ ἴ6 πο Οἴ6γ88 15 κα [ὃ 
αὐγὰ ἔπογα; δῃὰ Νβδιηδῃ ὕπο Δρρθδῖβ δϑαΐῃ 
οτθ. ΟἾἱΥ Αδὶδυά, Αὐϊδηυδ, δηὰ ΑἸταἢ ΟΟΟῸΓ 
ΘΧΟΙ ΙΒ, ΘΙ ΔΘΓΕ 88 8008 οὗ ΒΘΗΪΑτηΪη. 

ὃ. ϑοηϑ ο"'ὶ λιια : γοτϑβ. 6, 7.--απὰ ἰλεδο ατὰ 
ἕλε δοηϑ οὐ λιά. Α5 Ἐμυά (ἜΠΝ , υπίοη, ἔγοια 

ἽΓΙΝ) 8. τδαϊοαν αἰ δγεπῦ ἔτοσα Ἐμυὰ (ἬΙΣ;᾿ 

τα, ἴτοτα ἽΠΙς, ἰο 80 ταἱ]ά), ἔπι νγθ}1- Κποῦσα 
Βοπ δαιίϊα, Τμδὶ ΑἸ ΓΝ τ Αμίταπι, ΝΌμι. χχνὶ, ἡπᾶρο Ἐμαὰ, [δ βοῃ οἵ αοτα, συάρ. [1..15, 68 

Ρ 



δοιϊῃΐηρ ἴο ἀο νυν ἴΠ 6 Ῥογϑοὴ θ᾽ παπηεά. --- Τ λεδε 
ατὸ ἰδὲ ἀοαάδ οΓ ἐλε ζαίλεγδ ἰο ἐδ ᾿ππαδίέαπέδ ο᾽ 
Οεδα. ΤΊ 688 ννοῦιὶβ, νυν τῃ τὴ [0] ον ποίϊςθ οὗ 
186 τϑῖηοναὶ ἰο Μαπαμαίῃ, ΔΓ ἃ ραγοπίμοβίβ; (ἢς 
ΠΔΙΏ68 οὗ [86 δοηὴ8 οὗ Επυά, ὕ}ΖΖὰ ἢ δηὰ ΑΒ, 
ΤΟΊΙΟΝ αἱ {Π6 αἷοβα οὔ υεγ. 7. Εον αορα, ἐμαὶ 185, 
κΟερα οὗ Βοι)πλἶπ,᾿ πον 9606, ἃ [δν1016 8] οἰ, 
ΠΟΠΊΡ. νἱ. 46; 1 ϑαῃι. χὶϊ!. 8,16. ΤῊΘ μ]δοθ ἰ8 
1:6 δ8πη6 48 ““(ἸΕΔἢ οὗἨ ΒΘη͵ δηλ πη, 1 ὅδ). χὶΐ. 
2, 1ὅ, χῖν. 2, 16 (οοιῃρ. Κποῦεοὶ οἢ 88. χ' 29). 
ΕΣ Μαπαμαῖι, δ᾽ μἷδοο οὗ ἀποογίδί ἢ βὲ(πδίίοῃ, οἵἉ 
Ψ ΒΟ ἴμ6 ἱμ δ Ὀϊίδηἴ8 ΟΙΘ ῬΑΓΌΥ ἴτοηὶ Φπαάδῇ, 
δ866 0 6}, 11. δ2 (ΗζΖὶ-μδιριμθημαμοῖ ἢ). Τὴ 80Ὁ- 

)εῦ ἴο Ὠγ9)») 8 {6 [Ὠγ66 ΤἸη6η παπηθά ἰῃ γϑγ 7, 

οὔ ψὨΟΠ), 88 6 βίη. δ 23 δον, ὑπ6 αϑὺ τιϑὲ 
Ἰανα Ὀθοη ἴπ6 ῬΓΟΡΟΙ οὐχί μαῖοσ οἵ [Π6 ΤΟΙ ΟΥ̓Δ]. 
ὙΠ ομον {819 αὐγὰ 88 [6 ἢγβί οὐ ἴΠ6 βοιοῃὰ οὗ 
{Π6 βοηβ οἵ Βο]8 80 πδπιρά, 8 9. πποογίδι ἢ 88 ἐδ 
οὔδοσς ἀεία!}5 οἵ [18 ο]ὰ ἰδίου α] ανϑηΐ. 

ς. Ζεδοοπάαμδ οΥἹ δλαλαταῖπι; σνοτα. 8-12.--- 
Απαὶ ϑλαλαταΐγπ, δευαξ ἵπ ἐλε Κεία οΓ οαν, εἴς. 
ΤΊ18 ΘΠ Δ δῖ τη, αη ἃ ἢΪ8 σοπηθοίίου ψ]Ὸὴ ἴῃ ροηθα- 
ἸΟΩΥ͂ οἵ Βεη)απιΐη, ἃτὸ ααΐϊΐ ἀηκπόνῃ. Τμαΐ δ6 
ΔΒ ἴΠ6 8811η6 88 ΑΒ ΠΑ ΠΑ , νἱὶ. 10, οὐ ΒΒ ΘΟ Παγίϑἢ, 
νοῦ, 20, οΥΓ τμαὖ δ6 1168 ἰὰ ὑπάον ἼΠιξ (Ξ ἽΠ)), 

-αὶ ὑΠι686 81Ὲ ὑποογίαϊη οοῃ͵οοίαγοθ. ΝΟ Ποῦ ἀο 
νὰ ον ἴΠ6 στουπα οὗ ἢ 8 σομηϊηρ ἴο ἔμ Πεἰά οἵ 
ήοαῦ, οὐ οὗἨ ἶ8 ἱαγγυγίηρς ἴΠ6Γ6.---ΑεΥ ἣς λαὰ 
τεπί ἰζδηὶ αἰσαν, (μὰ 6}γ)}) Πιδλὶπι απαὰ Βααταλ, 

ἀΐδ ιοΐυεϑ. ἐὸν ἸΌ. ΔΙ ΓΟΓΆΠΎ, “ἴγοια ᾿ἷδ βοηά- 

1πα:" ἡπον, ἐν, Ριεῖ, τεϊαϊηίηρ 86 ὁ δῃᾷ το - 
ἰοοτίηρ ἴπ6 δασ. 7}. (ἔν. 8 238, ὦ. Το διῇ, 
1ὴ ὈΠῚΝ ἴθ, τΠουρἢ Πηᾶ86., ΓΘ ΟἾΪΥ ἴο {}16 

ὅτο νυῖν 8 ϑγΠ086 ὩΔΙΏ68 ΔΓΘ ΔρΡρβηἀοα (ςοπιρ. Ἐν. 
8 809, ). ΤΠ σοηῃβίγισῦοη 18 {ΠῸ8 ΤηοΓ ]ΟΟΒ6 
δηὰ περ] ροηῦ {Πδὴ ἰπ γογ8. 6, 7, βίποα ἴο {μ6 
γοβχίηρ οἵ {π8 νϑγὺ ἰ8 δα 6 δὴ ἐπαέῤέαρε ρεπετίδ. 
ΟΥ̓ΘΟΥΟΓ, ἴη6 ἢτγϑθι οἵ [116 ὕνγο ὨβΠ68 ἢ68 ποῖ ἃ 

ζρυιίπῖηο ἴοσι (Ὁ ΟΆΠ), δηὰ ἰβ ΟἹ ΚΟ 885 

ΒΌΠΟὮ ἈὈΥ͂ {Π|0 (Ὁ]]ΟΜ ΠΣ 150). -- γος. 9. 4πᾶ δε 

δεραὶ 9 Ηοκοδὴ, ᾿ἀὲβ ιυοἱξο, ἩΘΤΑΘΙΥ͂, 18. ΤπΙγά, αἴδοσ 
ἘΠ6 αἰθηη 8584) οἵ 1116 ὕννο δῦουβ παιηθᾶ; Ῥϑσῆδῃ8 8 
Μοδθϊζο88, 48 ὑ6 ὨΔΠ68 οὗ ΒοΟΙη6 ΟὗὨ ὮΘΥ ΒΟῺ3 ἢανα 
ἃ ΜΟΟΛΙ Γ8}} δου πα, ΡΑΓ ΓΙ ΟΌ]ΑΥΥ ἐς Ὁ (οοιαρ. 86 

κίπρ αἵ Μοαν, ψρνο, 2 Κίηρα 111.), ὈΞΌΘ (πᾶπιο οὗ 
(6 ἰά4ο] αἴ ΑἸἴητηοι δά Μοαδῦ, ὅεγ. χ]ίχ. 1, 8), 

εἰσ. ἔογ 1 δΊη, ΘΟΙΏΡ. ΟὨ ἱΐ. 18.---Ἄ γα. 11, 

12. Ηργο 90]]ονν πο ἀἰδβδοοπάδηϊ οὗ ΒΔ δγαΐτω 
Ηυβμέπι, ἀὰ {Ππ686 81:6 οογίδι η]γ, ἢ ὁοηίγαβ 

ἢ [Πο56 Μοδὶῦοβ, σοπυΐηθ 8Γγ86} 018} δηὰ οἰἷ8- 
λονγάδηϊο, δ ἴΠ6 τεΐίδθγθῃοθ οὗ [86 0]δοθβ Οὔὸ δηὰ 
1,οἀ, νοβί οἵ ὑπ6 ὑγἱῦ6 οἵ Βεοη)δηνΐη, ἴο ὁη6 οὗ ἔῃ 6 τὰ 
(Ργο Δ ὈΪΥ ἕο ΕἾἸΡδΑὶ, ἴο ψῇοπὶ {16 Ν3 ἈΡΡΘδΥΒ 
Ὧο ΔΡΡΪγ, δονβ. πο, νἱΐδοιϊξςξ ἀουδὲ δάἀϊαδοθηΐ 
10 1,0, ὁσουγβ αἾ8ὸ ἴῃ ΕΖγα ἱϊ. 88, Νδῇ. νἱ. 87, 
χι 80, 88 ἃ υΐαοθ ἰῃ ἾΥ̓εβῦ Βθη  απιΐῃ (ΡτΟΡ ΣῪ ὈΥ 
αἰὐπαϊίοη ἱπ Δ), δηιὶ 1,οἀ ἰβ οογίδὶ ]Ὺ γί άα, 
εαὐτογινατὰβ [)}105Ρ0]18, πον [δὰ οΥ 1,114, ποτίῃ οὗ 
1 π}] 6 ἢ, ὩΘΑΓ ἐμὲ τοαὰ τοι “Ζ6ῇα ἴο 6. Βα] τη. 
Ιη γοῦβ. 17, 18 (ὉἸ]ον8 8 ἔΥΌΠΘΓ 96 γ68 οὗἨ 8008 οὗ 
δὴ ΕἸ ρααὶ, ψ ἢοβο ἰάθη τ Ὑ ἢ [ἢ.6 Ῥγαβομῦ 016 18 
ὩΠΟΘΓ ΔΙ. 

ἄ. Βεη)απιῖε φαΐ οὶ Κ᾽ απιϊἴλο8 9. Αἰ)αίοπ, νον. 
18, απεὶ οΥἹ Χετιμαίοπι (Β.6 γοτ, 28) : νεῖβ. 18--28.--- 
Απι Βετιαὴ ακὰ δῥεπια, εἴθ. ΤΒθσο ἱδ μο νυἱδὶ Ὀ]8 

Ι. ΕἨΠΟΝΙΟΙΕΒ. 

ΕΠ ΠΈ8 δῖε: σοῃποοίίοῃ οὗ ἐδεβαὲ δηὰ [ἢ6 πυχὲ 
ΟΠ] ον; ὙΠ ἴῃς ἰογοροίηρ πϑπιθ8. Οπ {Π6 
ΘΟΒΊΓΑΓΥ, 8 ῬΑΓΌΥ ρεπορί οσίοαὶ σοηποοίἑοῃ βοθῦι8 
ἴο οχὶϑῦ Ὀούνθο ἴῃς ἔνα οδὰβ οἵ ἴδπι 1168. ἴῃ 
γΕΓΒ. 18 δηὰ 14 δηὰ {116 [0] ον ἱ ΠΩ͂ ΠΑ ΠῚ68 ἴῃ Ὑ6ΓΒ. 
15 27. ΕρΓ ἰῃ νοῖβ. 1δ, 16 αῦὸ “"8οῃ8 οἵ Βογίδη "" 
Θηιϊιπχογαϊθα, 1 τόσθ, δ) 25 ““Βοὴ8 οὔ ἢ μδ5) δὶς " 
(866 ΨΟΓ. 14); δῃὰ 1ἴ ν)ὸ ΤΙ ΔΥ͂ «ΟὨηθ. 2 “ἴδ 8008 
οἵ Βἷπιὶ "ἢ ἰὴ ψγοῖβ. 19-2] ἢ} 5 6η)α, νοῦ. 1 
(θαοαιβε 1 δηὰ νυγονδ Ἰοοῖ ἴα ὕνο ἴόγῃβ υΐ 

8} 6 Β8Π|60 ΠδΙηθ), δηὰ ἀΐβοουοσ ἴῃ “16 8Β0Π8 ὁ 
Φογοβδπι,᾿ νοτβ. 26, 27 (ΟΥ̓ Αβϑυ τη ηρ ΔΠ ΘἸΤῸΣ οἵ 
ἴΠ8 Ῥ6}), ἀδβοοῃηάδηΐβ οὗἩ «ἰογοπιοίῃ, νοῦ. 14, 
Μ11 6 50}Π1 τηογο παίαγαὶ ἴο σοῦ Ὠΐῃθ ““ [ἢδ 8014 
οἵ ΕἸΡ48),᾽" σνϑῖβ. 17, 18, χὰ ἴῃ ἈΠ οὗ τὉὉς6 
Βοδὰ8 οἵ ἴδῃ] ο5 ἴῃ γογ, 13 ἢ, δηπὰ δβιὶ 
“ΑἸ Ϊο," τοῦ. 14 τ ΕἸρμαδὶ, γοδὰ νη, τὴ (Ὠ6 

δερῖ,, ἰπϑοδὰ οὗἉ ᾿ξ, ἀπά ΒΌΡΡΙΥ ὄνβὸς Βαίογο 

ἴΐ ((οσοτάϊης ἕο Βεγίμϑδυ 8 Ῥστοροβδὰ διηθῃἀ δίϊοῃϑ ; 
506 (τ. Νοῖθ). ΜϑηΥ ἀουθίβ, ὨονΟΥ Ὁ, στ δ] ἢ 
ἴῃ ἴογοθ δραϊηβϑί (8 Ὠγροΐῃοβῖϑ, δβρθοΐα!] ν [ἢ6 
οἱγουτηϑίαιοα ἰῃΠαὺ ὈοΐΠ γοσ. 18 διηὰἀ νϑῦ. 1 
(ὙΒοΓὸ [Π6 ἀοβορῃηάδι!β οἵ Βουίδἢ, [Π6 ἤγβε οὗ 
186 ἔνα ᾿ιο8α8 οἵ ἔῃ} 168, ἅττα δηππηογαῖβα) Ὀθοσὶα 
ἸῺ ἃ ΤΏΘΓΘ ἡ ἰηϑίοαδὰ οὗ ἃ τηοτθ ἀϊδίϊηοί [ΟΥτηῸ}8 

οὗ ἰπἰτοἀυοιίίοῃ (β0ἢ 848 ἴῃ σγαῦ. 6, "γ"δ} Πρ ι). 

-- ΤὝεδο ιρεγὲ (δε λεαΐδ  ὐνήδι 7οΥ δε ἴη:- 
λαδιίαπίδ οὐ Αὐαΐοη͵. .. ααἰδ. Α ἈὨϊδίοτϊι 8] 
Ὠούϊοα ἐπ γματγεπέλεδι, κα {πᾶὶ ἱπ γοῖϑ. 6, 7. 
ΑἸ͵Δ]οη, ον 9410, ἰαῪ ψοβϑί οἵ ΑἸθδθου, ἰὰ [86 
ΘΑΓ ον αἀἰϑίσὶοι οἵ θη,  οΓΟ α180 Ομο δπὰ [,οἀ 88 
Βεοη)απηϊζα σο]οἢἶ68 ΜΈ͵Θ δἰ (ἴδ (σοΟΙηΡ. οἷ ΘΓ, 
12) : 866 Φοβῇ. χ. 12, χίχ. 42. Ῥδοβδιιβοὸ Βογμἢ 
δὰ ϑΠθπιδ ἃ1ὸ ἤδΓΘ παΙηδα 88 ΘΟΠΑΊΏΘΓΟΓΒ οὗ {Π6 
ἱη πα ϊδηΐβ οὗ αἰδῇ, βογίμϑθαιι. {πη ΚΒ 1 ΤΠΔΥ͂ 
ἰη|οΓ δὴ ἰάθη τυ οἵ [86 ῥγοβοηῦ ἴαςς ὙΠ {πεῖ 
τπϑηςοηορὰ νἱ]. 21 ΗἾ,, [μαῦ [6 Βοιατηϊίο ἔα πε} 
Βροσϊδῆ, αἰΐοῦ [6 ἀείοαί ὑῇοτα σϑοογαρά (ἰὴ ὑπ ῆϊοὶ 
ΕΖΟΓ δηὰ Ε]αά [61]}, οδῖμθ ἴο ἴμ6 Π6]Ρ οὗ Ερῃταὶπι 
ἀραϊηϑῦ ἴμ86 Οδ(μἴθ68, ονοτοαπηθ δηὰ οἱιαδβί βοα 
1Πεπὶ, ἰῃ ρταιί (πὰς [ῸΓ ὙΠ ΐοΝ ΤΟΥ τ γα δά πηϊττοὰ 
ὉΥ ἴπῸ ΕΡ ταί πῖἴεβ ἱπῖο {ΠῚ Γ δοτητηθηΥ, Τ᾿ ΠΘΠΟΘ 
Ἰδευϊδῇ 18. ὉΠ6ΓΘ ΣΟΡΓοβαπίθα 85 ἃ ᾿δἴθ- ΟῚ 800 οὗ 
Ερῃγαΐα. ΤὨδί {}}}8 18. ἃ ΤΏΘΓα ἴδῃ ΟΥ͂ 18 τηδηϊοσὶ 
ἴτοπῃη 1ἴῃ6 ἱπηροββι ὈΠΠΠἢἩΥ οὗ υπάετγβίδπαϊης 1.8 
δοσουῃΐ οὗ Ἐρμιτγαΐτη δῃαὰ 8 808 ἴῃ Υἱὶ. 21 Πἕ 
οἴδογ 86 ἴδηι ἰΌΓΑΙΥ (860 οἡ [Π6 γαβϑαρο). 
Βοβίάθβ, ἴη8 πδιὴθ ΒΓΔ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΔἢΒ 80 ΤΒΤῸ 
ὉΠπδῦ [6 ΔΘ ΤΥ οὗὨ {}|686 Ῥϑυβοῃβ δῃὰ δυϑηΐβ ἐδῃ 
δ ἱπίοιτοα ἴγοιη ἰδ δ᾽οῃδ (ΟΡ. [ῸὉΓ ΘΧΔΙΆΡ]ο, 
ΑΒΠΟΓ ΙΒ 8005) Βετίάῃ, νἱὲ. 80). Απὰ ν»ν χηϊσῃςξ 
ποῦ Οδίἢ, ἰῃ ἴπ6 Ἰοηρ Ρεγϊοὰ οἵ οἱε ποῖ Ὀεῖνθθη 
Ι8γ86] διὰ [ἢ6 ῬὮ]ΠΒΌΠΟΒ, αγα Ὀόθ [Π6 οὐϊοςξ οὗ 
τεροαίθα αἰίαςκβ ὈῪ [8Γ86] 1--- ἡ 18. 15, 16. ,«4πὲὲ 
Ζεδακίαλ, απάὰ Αταά, απ στ, εἴς. ΟΥ̓ τΠοδὲ 
Βὶχ 808 οἵ Βογὶαὶι ποίμίηρ ΤΌΣΟ ΠΟΥ 18. ἰκῆονσα, 
του ὑπο ῖγ Πρ Π 68 δΔΙτηοδῦ 81} ὁσςῸΓ 6᾽βο 610 : 
Ζευδαϊδῃ, νοῦ. 17, διβοηρ ΕἸ} 4418 5Β0}8, δῃὰ 8]90 
ΧΙ]. 7, ΕζΖτα υἱϊ. 8, χ. 20; ΜΙοΝδεὶ 811}} οἴ ὕδῃοσ, 
εἴα. --Ἴ γ8. 17, 18. Απὼ Ζεδααίαλ, απὰ ΜἜεωρλαωί- 
ἰαπι, απάὰ Πικὲ, εἴς. ΟΥ̓ {686 βονθὴ 8018 οἵ 
ΕἸΡαΔ], Βεγίμραι ψ1}} ἰἀθη τ ἰπγοθ, Μ ΘΒ] ]Δπι, 
ΗροΣ, δηὰ ᾿ϑῃηχμηδσαὶ, ψἱἱἢ ἴἢ6 [ὮΤΡΘ 508 οὗ 
ΕἸΡΔΔ4] ἰὴ νδῦ. 12, ΝΜ Ίβῆδλιῃ, ΕΣ, δὰ Βῃοτηοσ, ἴο 
108,16 {πη ἰΔΘΠΟΙΓΥ οὗ τπ6 Ε! ἴῃ ὈΟΈἢ Ρ]δο 68 
ῬΓΟΡΑΌΙ6. Βυΐ {}}18 ἀββατηρ ο ἰ8 (ἢ 6 ἸΏΟΓΘ Ἠπ- 
σογίδιη, ὑπ6 τῆοσο ἀοιθι} ἰδ ἰ8 ὙΒΟΙΒΟΣ ἰδμαξ 
ΘΑΓ]ΟΓ ΕἾΡδΑὶ ἴασιν δ᾽ ἄνα] ἱπ ΟὯο δπὰ 
γάἀἀ οδῃ, ὈΥ̓͂ ἃ δι ρροδεὰ σοϊρταϊδου, Ὀ6 οοἱ- 
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μοοίδα αὐτὴ ὕπ6 ργεϑοηΐ [ΔῊ] ἴῃ 9 ΓΌΒΑ] 6 (860 
γεῖ. 28).---ὕὸν. 19 ΗΠ Ου δἰιϊπιΐ, Β΄ ἤλεηα, δηὰ 
δεγοιδῶ), δὶ ἰμοῖσ γος ἰάθη τιν ψ ἢ ΘΒ 6.8, 
διιαβῆδκ, δηὰ Ψογοιηοίῃ, νοσβ. 18, 12, 8ὲ6 δΌΟνο. 
Οἱ τὲ δοπβ οἵ ἔδπεϑε ἔπγοο ποιὰ οἵ ἴδπι}}168 
Εἰνθὴ 85 [τ 85 ψϑγ. 27, ποίη ἰδ Κπονῖ 686- 
ΠΟΙΟ, ΔἸ ΠΟ ἢ ἘΠ ΘΙΓ ΠΑ Π65 ΤῊΟΒΙΠΥ͂ ΓΘΟΌΓ. --ἾὟ 6Γ. 
48. ΤΆ εδε ιρετε ἠεαάες οὗ [αίλεγα ἵπὶ ἐλεὶγ σεηιεγα. 
ἔϊονδ, οἀλϊείβ. ΤἸδὰ τορει ἴοι οὗ ὨΛΝΣἽ ΒΟΓνο8 

ΒΟΔΙΌΟΪΥ (45 ἐς Ἅ α]ᾳ., »γέπεὶροα διφμαπι, δὰ βοὴ 
οἷάδγ οσροδίζουβ Μ1]}} ἴανα 10) ὕο ἸΑΥ͂ βίγοββ οῃ [ἢ 8 
ἰ(.ο6 οὗ ει 8, ψ ἰςὰ νου ]ὰ 6 6 γα αἰιῖ8 ὈΠΙΏ6ΑΙ- 
ἴῃσ. Τμὸ δοσιδα γαῖθοῦ 80 ἴο Ὧθ. “ταῦ [6 
ἰϑϑρῃςη μαιηοὰ ἴῃ 186 ροηθαϊορίοδὶ 1518 ἃγὰ οἰ θὰ 88 

(οὗ Ἰιοιιϑ68) ; δηἃὰ [18 ΔΡΡΘΑΣΒ ἴο 6 ποίδι, 
(δαὶ ἴῃο86 εἰϊοά 85 808 οὗ πὐαὶ δηα βιιο ἢ ῬΟΓΒΟῚΒ 
ἸΠΔΥ͂ ποῖ δ ἴδίκοῃ ἴοσ ἱπαϊνί αὶ τηοσηῦοτβ οἵ 
Βουδοα " ([61]).- Τοδε αιοοίς ὧι ϑεγιϑαίοηι, ἢοῖ 
ΤΏΕΓΕΙΥ ἴ86 ποδιά 4, Ὀυςζ {ΠἸοὶν ἔδι 1168, Το οαπηοὶ 
Ὅς Ὑ ΉΜ: ἴο "Ὲ βορασγαίθ ἴσοι ὑπ θη. 

2. 7 ουϑε τ" ϑαιΐ: νοτϑ. 29--40 (οομΡ. εἶ. 
ἴχ, 835-44, ψ ἜΕΓο 1})18 βεοϊίοη, ψ ἢ 186 ΘΧχοομ[οη 
οἵ γνεοῖβ. 39, 40, τοοῖΓ8).---αι 54} 8 ΑΠποοδβίυγβ: 
γετα. 29-92.---Απα αἱ Οἰδοοη αισείς Αὐϊ-σίδεοπ; 
απ ἀΐδ το ο᾽6 παπιθ τοα8 λέααελαθ. Τλθ ρμἷατ. 
ἈΝ ΓΕΙῸΣΒ αἷδὸ ἴο [86 8δοῃ8 οὗ ΑὈΐ-αἰθοη, ἴο Ὀδ 

πϑιηδ ἰπ ἴΠ6 [0] π σέγβο. ΟἿΌΘΟυ 8 ΠΟΥ͂ 
εἰ Ψ1ὺ, ἴνγο ἀπά α λα} ἤοῖσβ πογί! -νοϑὺ οὗ Δοτυ- 
88] τὴ; σοΙη}». ον. 1). 851. Το ΠΟΙ ΔΡΡο] δ νε]γ- 
παρὰ Αἱ -σίρδυη, παῖ 18, ἰδίμποσ (οὐ 6γ) οἵ 
ΟἸθεου (οοπιρΡ. ἴδ 1ἰκΚ6 τοπιαγίςβ ἰη ἰδ, 42 ἴ.), 

Ὀολβ ἰπ ἰχ, 855 [86 ἤϑιη6 4«“ε6ἰεὶ οὐ Φοιεὶ (γον": 

Κειὰδ Ὀχῃ 9»). Ηΐδ ἀοβοεπὶ ἤγοπῃ Ββη βπιΐπ ἰς 
ποῖ σίνοη, δπἀ ἢ6 ΟσΟΙΓΒ ΟἸ]Υ͂ ΠΟΙΘ ; δηὰ 80 ἰΐ ἰ8 
ὙΠ} ΜΆΘΟΙ Δἢ 1118 τ ῖΐα, ἢ οθ6 πᾶ πη6, ᾿Ο ΟΡ, 18 
οἵ ἰγραυθηΐ Τοσσα! ΓΟ 6 (σοι. Οἡ ἰΐ. 48). ---Ὗ οΥ. 
80. Απά λὶδ βγηεί-δογπ δοη τσαϑα Αδάοη, εἴο. 1η- 
αἰεβιὶ οἵ ἴῃ εἰκῆ τ 80η8 οὗ ΑὉϊ- αἰ θΘοἢ ἤδΓα πατηρά, 
εἰν. ἰχ. 836 ἢ, οῃημυπιοσαῖθβ ἴδῃ : δηὰ, ἰῃ ἰδεῖ, ἴῃ 6 
μΆΠΙΕ5 οὗ {πἴὋῺ 8661ὶ ἴο ἴδνο [4]]6ὴ οὐὐϊ οἵ ΟἿΓ 

, ΠΔΠΊΘΙΥ Νοῦν (Ὀοΐνοοη 88] δαπὰ Ναὰλ}}) 
δηἀ ΜιΙκΚΙοϊὴ (αὖ {πὸ οπὰ οἵὨ 1110 ΒΕΓΊ68, νοῦ 31}, [οἱ 
ἰδεῖς ἀεβοεπάδηΐβ δῖα ρίνοη ἰὴ {16 [0]]ον πα 

γεῦβρα. [Ι{ ἰβ ἀουθι{Ὁ ἩΠΟΙΒΟΣ {8.9 ὨΔΠῚ68 ο.3 

δηιΐὶ 1) αὖ ἴπὸ οἷοβα οὗ ΟἿΓ γ 56 1.6 0 Ὀ6 (ΠΟΙη- 

ἰἠποὰ ἰμΐο ὁπ6, ἼΣΟΥ (68 Ψ76}18., Τεχέ ἀ. Β. 
δαπι. Ρ. 81, ν1}} Πᾶνϑ ἰὉ. [ἡ οἤδρ. ἰχ. 857 τὸ 
δηὰ ΖεςΒαγίδα ἴῃ μ]ασα οἵ [10 μγδβεμῦ Ἵ57.-- 6 Γ. 

82, Απμὰ Μιξίοιδ, δεσαί δλίπιαλ. πῃ ἰχ. 88 6 ἷπ 
«αἸ]οὰ δηλ θη). --- {4 να ἐδόδ6 αἰδο, Ὡατ ΟἾΎ ΔῊ 
Δη(ὶ [119 [Δ π}ῖ]γ, δεοδίς ἰλμεῖγ δγείλγοπ, αιοεὶς ἱπ 
“ετκβαίετι τομὴ ἰδεῖν ὀτοίλγεθ. ““ΤΊθδα 4180" 
ΓεΓ Δ ρὸ μοίηΐδ οὨΪΥ ἴο ΜικΚΊοΙΝ 8 ἔδυ] 88. }1|κ6- 
κίρ ἀνε Πρ ἴῃ Φογιβαῖοπι. ὙὍμ6 ““ Ὀγοτθη ᾿ 
οὗ ἔδεβ6 ἀεβοε μη πη οὗ διυππδ ἢ ἀχὸ [8.6 Ταπηαϊ ἰηΩ 
εἰς ἀπωύνεν πη ἴῃς ἢἤτβί Ῥἤγαβα (“" Ὀθδῖ 6 πον 
ὑγείθγεη .) ρμεσῆαρθ {Ποϑο ἀν} Πρ οὐϊαϊάς. οἵὗἉ 
δεγηβδίοεη ἴο τ6 ψοβί δπὰ πογίῃ, δῃὰ ἰῃ ἐδ 
δβεοοπὰ (“ὙΠ ποῖ Ὀγείγοη ᾽᾽) ἰμόοθο δεϊ]οὰ ἴῃ 
δεπιβα]οτη {156}. 

ὃ. Το Εδπγ οἵ Νον, δπὰ {πὸ ουβε οὗ 84}: 
ΕΙΣ, 88-45.---Απά διτ δεραί Κίελ, απὰ Κὶδὴ δεραί 
ὅαυί. ΑΚ πη 1 ὅ6πι. ἶχ. 1, χίν. δ1Ὶ, [ἢ ἔμῖΠοΓ οὗ 
Κιδὴ ἰᾳς οα]οὰ ΑὈΪεὶ, Νον ἰ8 δῇ ϑαυ]οῦ δησεβῖου, 

Ρ6 [86 (αὐ ΠΕΡ ΟΥΓ ρταπαίξαῖμον οἵ {Π|6 ΑὈΪεΪ. 
ὈΒΙΪγ, ἰηάεοοά, {ποτ Ψὰ8 ον βίη] ἰπ 186 

ἱεχὶ, ““Απὰ Νεν θοριὶ ΑἾΣοΣ (οφοτρ. 1 . Χὶν. 

61), δηὰ Κιβὴ Ὀοραΐ 8.80] :᾿ [ὉΓ 1ἰ 18 Βοδυο οἷ Υ 60. 
ὀδίνα Ὀ]6 ὑπαΐ τΠ16 ΠΟ] Ὀγαῖθα μϑηθγαὶ ΑὔηοΓγ, 186 
1616 οἵ ὅ4}, δῃοι)ὰ Ὀδ οτἰμίπαγ παηίὶης ἴἢ 
{πὶ ρΕΠΘΑΙΟΥ͂ (οοηΡ. Βεγίῃ. δηὰ Καιηρὶ!.).--ασπά 
ϑαωΐ ὀεραξ ψοπαίλαπ . . . απὼώ υλμῥααί. Ἰῃ- 
βἰοδὰ οὗ ἴΠπο86 ὉὉΓ 8018 οὗ 881}, 1 ἥδατι. χίὶν. 49 
ΠΑΠῚ65 ΟἾΪΥ [ἢ γο66--- οπεαίπδη, ἰβἰι}, δπὰ ΜΔ) Ὠὶ- 
δυδΔ. Βυὶ ᾿δυὶ 1:8, 88 ὩΡΡΘΔΓΒ ἴγοπμ) 1 8.41). 
χχχὶ. 2 8ὴῺ4 1 (Ὥτγοη. χ. 1, ΟὨΪΥ ΠΟΥ ΠΟΥ ἤδη υζ 
ΑὈΪπδάδὺ ; δπὰ ἴῃυβ ἴῃ6 ἰῆγοθ, ΠΟ ἃγὸ ὑπὸ 
ἴὮγοθ {παῖ [6}} ψ] 85.4.1, αὐ ἀστὸθ ὙΠ} 1}10 
ἤγβὶ ἴμτοο οὗ [ἢοδὸ ἤδγα παπιθαὰ. Βυῖ Ἐδβηραι 
ἷδ Ὡ0 Οἵπαῦ ἴπδη ᾿ϑῃοβιοίη, [86 ν 6} ΚΟ 
τίναὶ οἵ ϑανϊὰ 2 ὅδ). ἰϊ. 8 ΗΠ, ΤῈ σμδηρο οὗ 

[π6 δθοοπα εδἹἱοηθηῦ οἵ {18 ΠΔΙῚΘ (3) ἰηῖο 

ΠΟ, ““δβδῃι, ἴ40],᾿ ἐχρυθββίηρ δρβόγτθηθθ δηὰ 

οοπίοιηρί, ΙΏΔΥ Ὧ6 Θοπιρατοὰ τὐτῃ Ψοπι  ΌΆΔ], 
δυάς. νἱ. 82, ομαηρεὰ ἱπίο Φογὰυεβπεῖῃ 
(ΓΞ). 2 ὅδιῃ, χὶ, 21, οὐ ψ ἢ 186 π5πι0 οἵ 

[86 βοὴ οἵ 8}: θοβμοίῃ, ψῆο ἐβ ποτ ο ]οά Μογίθ- 
Ὀ88] (80, ΕΠ} 8 δ ἐσμῦ αἰ Π]Ὰ γθσ6. ἴῃ οὐΠΟΣΓΆΡὮΥ, 

δυ3 τ Ὁ, ἶχ. 40), Ὀαΐ ἱπ 2 ὅπ. ἱν. 4, χχὶ, 7, 

ΜεΟΡΒ θοΒ} 16}. (ΟΥ ῬΟΓΠαδ8 ΤΟΣ. 48 αἱ Ἰεδδῖ 

Βευῖμ. {πῖπ|κ8; θαῦ οοιρ. Δ΄ Ε]1}., 2 εν Τοαχὶ ἃ. 
Β. ϑαπι. Ῥ. 81).--λον, 86. Τ]Ιο δομβ οὔ Μίοδῃ, 
π6 βοὴ οἵ {1186 Ιατὴθ Μου Ὁ 084), ἀγὸ [Ὁ0Υ ἰῃ ΠὰπΠι- 
ὈΘΓ, [Π|6 8816 88 ἴῃ Χ. 41, 42, ΟἸ]Υ͂ {Πὰς (Π6 Ἰδὲ 
Ὀυῦ ομὸ 8 οδ)]εὰ Τδῆγεα (1) ἰμϑίοδα οἵ 

Τάτεα (0 Ν}}). -- ες. 86. Απά Αδας δεραΐ 

ψελοαάάαλ. Τὴδ ἀεβοθιἀδηΐβ οἵ {πἰ8δ ΑΒΑΖ ὅτὺ 
ἱγβοθὰ {μτοῦρθ ἴθῃ βθπεγαίΐομβ, Εοτ ΓΜ) 

(ππ}}") δίαμιἀβ ἴῃ ἴχ. 42 ΣΤ}, ὈΥ δ τηϊβίδκο οἵ 

Ἵ ἴῸΥ Ἵ. ΟΥ̓ [06 ὕπνο ἴο]ο νη πᾶτηθ8, ΑἸοτ ον 

Οὐοι 5 (ἢ 6 δ᾽ κι ναγίδι 0} ἴῃ ἰχ. 45 85 δ 
Βοη)απλὶΐα ρ]4οο, δὰ ΑζΖιβανεῖΐῃ ἱνίοθ, χὶ. 88 
«πὶ χὶϊ. 8, 8ἃ8 8 ΒοηΪδιἶϊ6 μΈΓβοῃ..--- Ὑογ. 87. 
[ποϊθαμὶ οὐ δρῆδ (5), [86 Ράγ8}}6] ἰχ. 48 μδ8 

ττ 

{Π0 ἸΟΙΡΟΓ δηὰ τῇοτθ οτίρίημαὶ ἴοση Ἐορἰδἢ 
(Π8.).- εν. 88, ον [86 παπιθὸ Βοοδέσγυ, ἴδιο 

βοοομπὰ οὗ 16 ΒΟοη8 οἵ ΑΖεὶ, οοτῃρ. (τὺ. Νοῖδε. -- 
γεν. 40. Απά ἐδε δοπδ οὗ ζὕίαπι ὠετὸ υαἰϊαπὲ 
ἀεγοῦβ, αγολεῦϑ. Ἐρτ ἴΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ), ΟΟΠ1}. ν. 18. 
Εογ τ.10 τπΐηρ, ΠΔΊΠΟΪΥ, {0.6 ΑΓΙΙΚΘ ῬΓΟΥ͂Τ688 οἵ 186 
ἐπ οἵ ΒΕμ) δ, τορ. Φυάρ. χχ. 16, ἀεη. 
ΧΙ χ. 27.-- πὰ λαα πιατν δοπ8 απο β0Ή.8᾽ 808, α 
λωπαγεῶώ απὰ ἥν. Ἐρτ Ὁ Ώ, ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ “ πι0}- 

ΕΡΙγἱ πα ̓᾿ ΒΟΠ8, ΠσΟΙΏΡ. Υἱΐ. 4, ἴον. χὶ. 42. Α8 
δταπάβουβ οὗ [018π δὰ σταλιά“ πορῃοπ 8 οἵ ΑΖοὶ 
(γῆο δ {π6 τη ϊσίθοπ πὶ ἀσβοοπί το 8.81), 
[ἴη6 Ὠυπατοὰ δπὰ ΠΠΥ ὮδΓα τηϑητοποὰ 6 γθ {16 
Βἔζοοπ ἢ βοηογα 0 ἰγοϊῃ 5.40]. 1 πὸ τοο κοι [Γ 
ΘΥΕΤῪ οηεγαῖίο ἃ ΠΑΧὶ μη ἀνοῦαρο οἱ ἰὨἑγΓγ 
ΥΘΘΥΒ, 1Π|6 ΓΤΟΒΌΪ Πρ βυτη οὗ 450 γοΔΓΒ ἴγοτη τῃὸ 
{πη οὗ ὅδ] (1095δ--1065) που]α ἰοσπιϊπαῖδ ἱη {116 
τη 1] 6 οὐ δεοοηῃὰ ἢδ]ῇ οὗ ἴπε 71} ΘΟ ΤΥ Β.6., 
δηὰ {πιογοίοσθ ἰὴ {116 {ἰὴθ Ὀείοσε ἰῃ6 δχίϊα. 
Αμεαϊηθὶ Βευι θαι Β δἰ επιμρῦ ἴο εἰδβίρτι ὑΠΠ6 ΒΟΠΒ δηὰ 
ἸΆπάβοηβ οὗ [Π]ὰτὰ ἴο 8 {ἰπ|6 ἰοῦ {116 6χ ]6, 
61} 7 5Ε}} τοσρασκ8 οἢ ἴΠ|6 ψΠ0]0 : ““ ΤῊΪΒ γος ΚΟῺ- 

πᾷ 8 ἴοο ἶσ. ΒΙΧΟΎῪ γεασε οδηηοῖ Ὀ6 4]]ον 64 
ἴοῦ 5860} δῃὰ Φοπαίδδη, 88 Φομπδίπδη ἴθ] ἰπ ἰῃ9 
γοΔΡ 10δδ, ἀπὰ ἷβ δοῃ Μογὶ Ὀθ641 γᾶ8 (ἢ 6 ΟὨ]Υ͂ 
ἢνε Ὑϑατβ οἷά, διὰ ἱμπογοίοσε Ὀοσῃ ἴῃ 1060. [ν᾿ 
116 ΓΟ] βοποσδί 005 αἶδὸ ποῖ ἴοσο ἰδ 



-» 

84 1. ΟΒΕΟΝΙΟΙΕΞ. 

ποηΐϊν- να γὙ68γ8 ΟἹ ΔῊ ΔΨΘΓΘΡΘ (7) σ8 ἢ ὈῸ 8] οὐγϑὰ. 
Ἀσοογ ἰΣ]Υ, ὑπ6 στϑηάβοηβ οἵὁἨ {{Π141πη᾿8 ϑοῦβ, ὙΠῸ 
Ὅ0Γ [Π6 ὑν6 1 {{}} ροπεγαίίοη ἴτοιι Μίοδη (βοὴ οὗ 
ΜεΙΌΌ 641), ΤΥ ἤν οομηθ ἱηῖο [ἢ6 ἈΌΡΙἀ δὐουΐ 
760 Β.0., πᾶν στον ἰπἴο (ἢ Βοϑὲ οὗ 150 σταπά- 
8005 οἵ ὕ]απι δρουΐ 760-700. Βιυξ ὀνϑῃ 1 ΠΤ 
ΥΘΔΙΒ 6 ΤΟΟϊοῆθα ἴοτ Θβδοὴ ροποζαϊίοῃ, [9 δϑῖ- 
πδιηθὰ χεηογδιίοη οὗ 150 
σιδηάβοηβ οὗ ὕ]δπὶ ψουϊὰ αν ἰ᾿ἱνοὰ ἴῃ [6 
Ῥαγιοὰ ἴγοιῃ 660-600, απὰ ἱπογοίογσγο Ὀεΐίοτο {86 
6ΧΊ]6, αὖ Ἰοαϑῦ Ὀθίογθ {ἰπ ἤγβὶ μτοαΐ ἀθρογίαςοη οὗ 
[Π5 Ῥϑορὶβ υπῆθγ Φεμοϊδολίη, 699 Β.0.᾿ ΔΜίοτο- 
οτολ, ἴΠ6 ἔγαοοϑ οὗ ἃ γεργοβοηςεζίοη οὗ [6 ΓΘ] Δ᾽ΟῚ8 
οὗ 186 ἰγῖρο οὗ ΒοΟη)δηλίη δῦ [Π6 Ἔχὶϊο ἡ Ὶοἢ ἢθ 
88 δηἀοανοιγοὰ ἴο ΒΟ ἰπ ΟἿΓ ΟὨδΡΙου, --ἶον 
ΘΧΔΠΡΪο, ὑμε ΟδΟΌΓΤΕησα οὗ ΒΕΥΘΤΑΙ ΠδΔΠγ68 Οὗ 
Ῥίαοθθ δηὰ Ῥθῦβοηϑ οὗ ΟἿ δϑοίΐοῃ ἰῇ {86 ᾿ἰϑ[ΟΓΥ 
οὗ [86 {1τὴ68 οὗ Εζια δηὰ Νεοἢοπιδῖ, [ἢ6 ΘΟΠἢ60- 
Όοη οὗ ἰλ6 Βοη απ ἴε8 ἴῃ ἴῃ6 Ἰαπὰ οὗ ΜίοΔὉ π)θῃ- 

σταπάβϑομϑ δηὰ ρτεδῖ-, 

τἰοηθὰ γϑγβ. 8-10 ῖθ [Π6 ““ ῥυίποθθ ἰη Μοαῦ" 
(ΞΟ ΓΗΒ) παπιεὰ πῃ Εζγα ἱ1, 6, νἱϊ!. 4, χ. 80, 

ΝεΒ. 1. 11, νἱΐ. 11, 786. ἔοστω ΥἹ93 οοττεερομᾶ- 

ἴῃς νεῖ γουϑ, [816 ὭρᾺΣ δστοοιλθηῦ οὗ 86 πα πι- 

ἈΘῸΡ 160 νὴ 10 Πα ΌΘΥΒ οὗ ϑοῖηθ ἴδ 168. ἰἢ 
Εζγὰ δηὰ Νοβοπιῖδ (οορ. Εἶτα 11. 18-30, ν"}}, 
9 ΠΠ, οἴα.,--ανοῦ ὦ ΟὨΪΥ͂ τεηάεῦ ἰξ ργόῦδς ὕπᾶὲ 
[ἢ 6 Ὀγϑϑοηὶ χοηθαϊοσίοα! ἀσοοαηῖ οχίθῃ 8 Ὀογοπὰ 
16 οχίϊο, 1 τ γόγὸ ΘΗ 16 ἴο 500 (Παϊ ἃ 
ΠΠΠΏ ον οἵ ᾿1ηΚ8 πλὰ [8116 π οὐ ἰπ ἴΠ|6 8. 1165 οὗ 
ΟΠ ΘΓ 0 ἢ 5 ἔγοιῃ 588] ἴο ]4πὶ δῃὰ ἷως στα βοῃβ. 
ΤῊΘ Ὁ] Υ οὗ βο ἢ) δϑϑιπιρίϊοη 18 ἃ5. Ὧ1- 
ἀοηἶδὉ}6 88 ἰδ 18 ργδολγουβϑ ἴὸ ἴα κα ἰῦ ἴογ σταπῖθα 
αἰτμουῦ ΔῺΥ βυπηοϊοηΐ στουπά. ---  ἐΐ ἐλεδε ἰδοτὰ ο 
ἐλ 8053 ο Βεη)απαὶπ. ““ ΑἸ] ἴ}.λ.650 ᾿ μοιβ ὈΔΟΚ ἴο 
γοῦ. 1, δηΐὶ ἱμοϊυλοβ [06 ᾿ΠΟ]6 οὗ [Ὧ0 Ὡϑῖλθβ ἴῃ 
ΟἿΓ βθοίζομ. 

7, ΤῊΕ ΙΝΒΑΒΙΤΑΝῪΒ ΟΕ ΦΕΈΒΌΒΑΙΕΝ ΤΙΣ, ΤῊ ΤΊΜΕΘ ΟΕ ΤῊΣ ΚΙΝΌΒ, ΤΤΗ Α ἘΒΕΡΕΤΙΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤΗΕῈ ΟἘΕΝΕΔΙΟΟΥ͂ ΟΕ ὅσ. -ΟΗ. ΙΧ. 

1. Τῆς 7ηλαδίίαπίβ ΟΥὙ ϑεγιδαϊεια: γοτϑ. 1-34. 

ΘΟ. ΙΧ. 1. Απᾶ 411] 1βγϑθὶ γγχὰ8 τορι βύοσϑα; δηᾶ, Ὀδ]1ο] 4, ὑΠ6Υ ᾶτὸ πτιυΐθη ἴῃ 86 Ὀοοῖ 
οὗ [9 Κίῃρβ οὗ [8Γ86] ; δπὰ Ψυάδ)λὶ γγχὰ8 δυσὶ θα ΑΔΥ ἴ0 ΒΑΘ] [ῸΓ 8 ὕγϑῃϑ- 

2 ρΤΘΒΒΊΟΠ, Απὰ ὕμ6 ἴὈΓΠΔΘΓ ἹΠΠΔὈϊΔηΐβ, ὑμπαῦ ΟΙΘ ἰπ ὉΠ ΘΓ ῬοΟββθβϑίοῃ ἴῃ 
8. Ὁὑμοῖγ οἰ168, ΨγΧ6 0 ἴ8γδθὶ, ὑμ6 ῥγιθϑίβ, ὑῃθ [μοντῦθβ, δΔηα ὕηθ Νειμίηα. Απὰ 1η 

Φογαβδίθια ἀποὶῦ, οἵ 0Ὁη6 8οη8 οὗ Φυάδῃ, δῃὰ οἵ 06 βοῃ8 οὗ Βϑηῃ)απιη, δηα οὗ 
[Π6 δοη8 οὗ ρῃγαϊπχ δηῃα Μδηββθθῇ. 

4 {0881 086 βοη οὗ Ατητῃυᾶ, ὑ86 βοὴ οὗ Ομτὶ, [ἢ6 βοη οὗ [τητἱ, ὑΐ6 βοὴ οὗ 
ὅ Βαηὶ,2 οὗ [86 8Β0η8 οἵ ῬΕΓΘΖ ὑἢθ βοη οἵ Φυἀλι. Απὰ οὗ [Π6 Βιιι:]οη 68 : Ὁ Αβδιδὴ 
6 μ6 ἢιβύθογπ, δηα 18 βοῆβ. Αἀμῃὰ οὗ {ὴ6 808 οὗ Ζογδῃ: 9661] δηὰ {ποὶῦ 

Ὀτγο Ὦγθη, Ββὶχ δυπάτγρα δηα πϊποῦγ. 
1 ΑΔΑμὰ οἔὗὨ ἴδ βοῃ8 οἵ Βοη)διηΐη : ὅ'411ὰ (ὴ6 βοὴ οὗ Μοβῃυ] δῆ, (6 δοῃ οὗ 
8 Ηοάδγυιδῃ, 6 βοὴ οὗ Ηδϑβθηυδῃ. Απὰ ΙὈποίδῃ ὑῃ6 βοη οὗ ϑογοῆδιῃ, δηὰ 

ΕἸΔὮ τὉ86 5οῃ οὗ ὕΖΖ!, [ῃ6 βοὴ οὗ Μ|ΊςοἢτΙ, δηὰ Μοϑῃυ] ]δτὰ [ἢ δοὴ οὗἩ Θ'ΡΒΘΡἢΔΌΪΔΙ, 
9 {89 δοῃ οὗ δι], 6 8οη οὗ Ὀπ͵|)83. Απά ὑμοὶγ Ὀχοίπγοη ἰῃ ὉΠΘῚΓ Ρ ΠΘΓΔΙΖΟΙΒ, 
Πη6 δυηάγοα ἀπὰ ΗΠ ἃπα 8ὶχ ; 411 ὑῃθ80 ἴζϑῃ ψ6γ6 οἰιϊοίβ οἵ ὑμϑὶν ἴδίμοι- 
Ὠου 868. 

10,11 Αμὰά οὗὨ [ἢ ῥτοϑίβ : οάδιδῇ, δηα Ψϑῃοῖδγ, δηὰ θοῦ, ἀπά Αζανιδὴ 
(06 8οὴ οἵ ΗΙΣἸΚιδἢ, ὅμ6 8οὴ οἵ ΜοβὨ]]δ, ὑμ6 βοὴ οὗ Ζδάοκ, ὑμ6 δοὴῃ οὗ 

12 Μογϑδιούῃ, [ῃ6 βοῇ οὗ Αἱδαῦ, ἃ ῥσΐποθ οὗ ἴΠ6 ἤουβο οὗ αοά, Απὰ Αἀδιδὰ [}9 
80 οὗ “Θγοόδδῖῃ, 86 δοὴ οὗ Ῥδβῆδασ, ὑΠ6 δοιὰ οὗ Μα]οιγδι, ὑἢ6 βοὴ οἵ Μδβδϑβδὶ, 
ηῆ6 βοῃ οὗ Αἀϊο6], [ῃ6 βοὴ οὗ ΨΦδβζΖογα, ῃ6 βοὴ οὗ Μοβῃυ ατη, ὑἢ 6 βοὴ οὗ 

13 Μοβἢ]) ἢ, 6 βοὴ οὗὨ [τη τ]6Γ. Απὰ {μθὶ} Ὀτγοίῃγοῃ, μοδάβ οὗ Π6 ἴδίθογ- 
᾿ιουδθ68, ἃ ὑμουβαηαὰ δηὰ βουθῃ Βυπαγθα δηά βἰχίυ, 8019 τζϑῃ ἴοσ ὑμθ ποῖ 4 οὗ 
1:6 δογνὶοθ ἢ ὕῆα Ὠουβο οὗ αοά. 

14 Απὰ οὗ ὉΠ ]ονῦθβ : 5Ποτλδδῃ 86 βοὴ οὗ Ηδβϑῃῆυ, 6 βοη οὗ ΑΖ Κδϑπι, 
156 0 βοη οἵ ΗδβηδὈϊδῃ, οὗ ὑπ 8008 οὗ Μογασὶ. Αἀπὰ Βα Κ αγ, Ηθγοβι, δπὰ 

(ὑ414], ἀῃὰ Μαιυϊδμίδῃ ὑῃ6 βοὴ οὗ Μίοδῃ, ὑπθ βοὴ οὗ Ζιοτὶ, (9 βοὴ οὗἨ Αβδρῆ. 
16 Απα Οὐ δάϊδῃ 175ῃ6 βοὴ οἵ 'μϑιμδίβῃ, ὅπ βοὴ οὗ (ὑδ]αὶ, 86 βοὴ οὗ Φοάαϊημῃ, 

δα Βογθοι δῇ ὑῃ6 βοὴ οὗ Αβδ, ὑ8ο βοῃ οὗ ΕἸ Κδῆδῃ, ψῇῆο ἀνγϑὶῦ ἴῃ ὕΠ6 ὙΠ] αρα8 
17 οἵ {89 Νοίορμδι ε8.---Απα 0110 Ῥοτίουβ : 5] ] απ, δηᾷ Ακίκυῦ, δὰ Ταϊτηοῃ, 
18 δὰ Αδιμλδῃ, δηᾶ {ῃΠοὶν Ὀσούμγθη ; ΚΠ] σὰ 086 ἢθδά. Απηά Εἰ Ποτῖο ἢ νγᾶ8 ἴῃ 

010 Κιηρ᾿Β σαύθ δαβύνασα ; {Π686 Δ1΄Ὸ ὑῃ6 Ῥοτίθτβ ἴογ ὑ86 οδῃρ8 οὗ [ῃ6 80η8 οὗ 
19 1ων].---αὐὰ ΚΒ! απ [ῃ6 Βοη οὗ ζογα, [86 βοιι οὔ ΕἸ ΙΒ ρΡὮ, [6 50ὴ οὗ Κογδῇ, 

δηά 18 Ὀγοίῃγθῃ, ἔοσ ὕπ6 ἢοαδο οὗ Ὠἰ8 ἔλύῃον, ὕ16 Κα ΟΥ̓ 068, ΘΙΘ ΟΥ̓ΘΡ ὑῃ6 ψΟΥΚ 
οὗ Π6 Βογνοθ οὗ [6 ΚΘΘρουΒ οὗ ὑΠ6 ὑῃγθβῃο 8 οὗ ἴθ ὑδθηΐβ; δηα {ἰγχοὶν ἔδΌ 6 ΓΒ 

20 1η {Π|ὸ ὁδΡ οὗ {π6 Ποσὰ νγοῦθ Κϑθρϑὺβ οὗ ἢ ΘηΪΓΥ. Απα ῬΒΙμθἢδ8 [ἢ6 508 
21 οὗ ΕΠΘΏΖΑΣ ψγὰ8 ἴΟΣΤΆΘΥΪΥ ΡὈΓΙΏΟΘ ΟΥ̓́Σ ἔπθῖὶ ; (6 ΠΟΒῸ ψιῦ ἢ. ΖεοΠΑΥΔἢ ὅ 



ΟΗΔΡ. ΙΧ. 8ὅ 

22 ἴδ βοῃ οἵ Μοβῃοϊθι δ γὰβ ῬΟΓΙΟΓΙ δὖ {ἢ ἀ00Γ οὗ {μ6 ὑδηῦ οὗ πηδοίϊπο. ΑἹ] 
ἴπθ56 ὑμδῦ ΟΓΘ Θἤοβθη ὕο ὈΘ Ρογΐθιβ δὺ ὕ86 (ἤγοϑῃ 148 νγοσθ ὕτχο πυηάτοὰ 
δὰ ὕνοϊνο ; ΠΟΥ 6 ΓῸ τοριβίογο ἴῃ ΠΟΙ ν}]ασθ8: νὰ δηὰ ϑ'διῃιθὶ 089 

23 560 δὰ ογάἀδιηοα ὕμοιι 'ῃ ὑΠ6 1] ὑγαϑύ. Απὰ ῃ6Υ δηἋ ὑῃϑὶγ 8Β0η8 "γθῦγὸ ΟΥ̓ΘΡ 
24 186 ρδίεοβ οἵ [Π6 ποιδο οὗ ὅπ [0ΒΡ, δὖ [6 ἤουβο οὗἨ [6 ἰδηῦ, ΕΥ̓͂ ψαγάβ. ΤῸ 
25 {860 ἴουῦ ψἱη48 6 ΓΘ 6 Ρογύβσβ, ὕο ὕῃθ ϑϑϑῦ, νγϑϑῦ, βογίῃ, δῃὰ βουῦῃ, Απὐά 

ὑπ 6 1 Ὀγαύγθη 1. ὑ8 61 ν}] ]ᾶσθβ τοῦθ ὕ0 σοῦλ6 ἰἢ βθύθῇ ἀμ γΥ8 ἴγομλ ὕλη 6 ὕο δἰπλθ 
26 τ} ὑμπθπΔ. ΕὉΓ ὑΠ6Υ "γ6ΓΘ 1ἢ ὑγαδβῦ, Ὁπ6 ἴοαγ 684 ᾿ζθθρϑῦβ οὗ 086 μαΐδϑ, {1680 

1,ονιῖοβ, Δηὰ γογθ  ΟΥ̓ΘΓ ὕϊ6 μη θοῦ δηα ὑγθαϑυγιθθ οὗ ὕἢ06 ἢουδο οἵ αοά. 
21 Αῃά {Π6γ Ἰοαροα δτουπὰ [ἢ δουδβο οἵ (ἀοά ; Ὁ οἡ ὑπ νγγὰβ ὑμ6 οἤδγρο, δηὰ 
28 ὑμ6 0 παδὰ ἴο Ορθῇ δνθγΥ τηογηΐϊησ, Απά δβοῖῃθ οἵ ὕμϑθτη γγΟΓΘ ΟΥ̓ΘΓ 6 ν6886}8 
49. οὗ ΒΟΓΥΙΟΘ, [ῸΓ ὉΠΟῪ Ὀτουριῦ ὕμθαὶ ἰη δηὰ ουὖῦ ὈΥ ἰαἰ6.ἁ. Απα βοῖῃδ οὗ ὑῃϑῃλ 

ΜΓ ΔρΡοΪηὐθα ονὸῦ ὕἢ6 νϑββ86}8, βὐύθὴ ΟΥ̓ῸῚσ 4}} [86 ΠΟΙΪΥΚ νθ886}8, δηὰ Ἴνϑῦ [ἢ9 
80 δουτ, δηὰ ὑῃ6 ψίηθ, ἀπά {π6 οἱ, δπὰ ὑΐθ ἔγαπίησθηβο, δηὰ ὑπ βρῖοθϑ. Αηά 

οὗ [ῃ6 80ῃ8 οἵ ὕΠ ργθβίβ βοῖῃθ ὑγχογθ σοι ρου Πἀ6Γ8 οὗἉ [86 οἰπὐπχοηῦ οὗ [ἢ Βρὶ668. 
31 Αὐὰ Μαιειμίδῃ οἵ (86 [ον ῦθβ, το τγ88 ὕῃ6 Πγβῦ-Ὀόγὴ οἵ ϑδ':;ῃδι απ {Π6 Κοτῃϊίο, 
32 νχὰβ ἴῃ ὑγυβῦ ον ἴ:6 ὈδΚίηρ ἰὴ ρᾶπ8. Απά οὗ [6 Κομαί!ῦθ8 ὑΠ6}Γ Ὀτο ΓΘ, 
89. ΒΟΙῚΘ ὙΕΙΘ ΟΥ̓́Σ ὕ86 Βηθιν-Ὀτοδα, [0 ῥγϑρᾶτγο 1ῦ θυ ΘῪ δα. Απηά ([1686 ὑ}6 

ΒΙΠΡΈΓΒ, 6848 οἵ [Π6 ἔα 6 ΓΒ ῸΓ ὑπο [μον 68, 6 6 ἔγθϑῦ ἴῃ [ἢ σῃδΠΘΓΒ ; [ὉΣ 
μον 6 ΓΘ ΟΥ̓́ΘΣ ὑῃθιῃ ἴῃ ὕΠ6 ΒΟΓΝ]06 ΟΔΥ 8ηα πἰσῃῦ. 

δϑὲέ ΤΤΠδ8θ ἃγὸ [86 ᾿θδαβ οὗἉ [6 ἔδύ 618 ῸΣ 086 [αν ναι 6845 ἴῃ ὑμι6ὶ" ρθῃοΓα- 
[108 ; ὕμο8ο ἀννοὶῦ 1 Φογυβδίθῃ. 

2. Ἰερίείον ὁ7 ϑαιιῖϊς Ἐαπιὶϊν τορεαϊεά : γοτα. 85-44. 

8 Απᾷ ἴῃ αἴθθοη ἀννοῖῦ 86 δύμοτ οὗ ΟἸ Ῥθοη, 616] ;8 δηα ἢ18 τ 176᾽8 ὭΔΙῺΘ ΓΔΒ 
86 Μδδοῖδὴῆ. Απά μι15 γβῦ θοσ βοὴ Αθάοῃ, δηὰ Ζυσ, δηὰ ΚΚ151}., διὰ Βδδὶ], δῃὰ 

81, 38 Νοῦ, δα Νδᾶάδῃ. Αμπὰ αδάοσ, δὰ Αδιῖο, δῃὰ Ζϑοδδγίδῃ, δηρὰ Μικιοίῃ. ἀπά 
ΜΙΚΙοῦΝ θοραὺ Βῃΐτηδτα ; δη4 ὑβ6γ 4]80, Ὀθβϑίθ {πθὶγ Ὀσγθίμγθη, ἀνγοὶῦ 1η δογα- 
8861 Ὑ | ὉΠ ὲγ ὈΓοΠΓΘΏ, 

89 Απάνδονῦ θοραὺ Καὶ ἰδῇ, δπὰ ΚΚ βῃ Ὀαραῦ βδυὶ, δα ὅΐδι] Ὀθραὺ οπαίμδῃ, δῃά 
40 Μαὶοπί βμυα, απὰ ΑΡ᾿πδάδρ, δηὰ ἔβηρααὶ. Απά {μὸ βοὴ οὗ Φοῃδίμδη νγ88 
41 ΜεγΡ- 48]: διὰ Μεγ. 88] Ὀεραὺ Μίοδῃ. Απὰ 0Π|0 8οῃβ οὗ Μίοδῃ : ΡΙΌΠοη, 
42 δῃὰ Μοϊθοῃ, δηὰ Τῆτοα Απὰ ΑδδΖ δοραῦ ϑαγδὴ; δηὰ “δγαὶ Ὀθρδὺ ΑἸδιηθί, 
43 δὰ Αζιηλνοίῃ, δηα Ζιμητὶ ; δηὰ Ζιμασὶ Ὀοσαῦ ΜοΖζα.Ό. Απᾶὰ Μοζὰ ὑοραῦ Βίηδ, 
44 ἀπὰ Βαρμδίδῃ ἢἷ8 βοῃ, ΕἸ] ϑδὴ ἢἷ8 βοῃ, ΑΖϑὶ μἷβ βοῦ, ἀπά Αζοὶ ᾿ιδὰ βὶχ βοῃβ ; 

δηά {πθ86 8γὸ ὑῃπϑὶῦ Ὡδιη68: ΑΖείκδιη, Βοοῦοτι, δηα [8 πη86], ἀπ οαγδῃ, δηὰ 
ΟΡδάϊδῃ, διὰ Ηδηδῃ ; ὑπθ86 σγϑγθ ὕὉΠ6 80}8 οὗ ΑΖΘΙ. 

1 Το δορί, ἴδ Ψαἱς., δηὰ Γαἰἢ εν διίδλοῖ ΤΠ ἴο 186 ἴοτοχοίης πνογάδ (τῶν βασιλίων Ἰσραὴλ παὶ "Ἰοῦϑα), ἩΐῈ δὰ 

ΔΕΙ͂Ν ΤΑΙ ἰπίεγροτγοείδείοη οὔ [Π6 ΟἸον ης "}} ὑπ (μετὰ τῶν ἀσοικισθίντων εἷς Βαβυλῶνα,---ἰγαποϊα ίσως δεπὶ ἐπ, Βαδμὶ.). 

5 οτ το Κεἰλέδ ΞΘ 33 19 ἀοπδιϊοθθ ἰο Ὁ6 τοδὰ {86 Ζεγέ 59 “33 (ϑοπιρ. ἔδιο πδπιὸ 2.3 [0 υἱἹ. 

δι. ἐποης 156 Μοεζαγίϊς8). 

8 Ῥὸτ οϑπ, εἶποθ που (δ νῳ) [6 ἃ οἰἐγ οὐ ἘρὈταίαι, ποδὶ δρρδιθπου ὅδνο ὕϑει το, δοοογάϊης ἰο 668. 

Χχνΐ. 20, ἶϑη (ἰδο 8)εϊδη!ιοα, ἀοοοερὐδηίδ οἵὗὨ 5μείδη, ἐμἰγᾶ δοὰ οἵ 7044}). ΤΌο ἱποοττοοῖ Ῥοϊπίης δοθη 

δρρεδῖθ ἴ0 ΠδΥΘ διΐϑεπ ἴγοπι 86 διγίρείο ρίεπα: Ὁρθπ. ΟοωρΡ. Νίοδ. χὶ. δ, σιβοσο, ἱπείοδὰ οἵ πη, πὸ διουὰ 

δμο ροτβαρε ροίης ΠΡ. 
4 Βείοτο ΠΡ Η δ (π δυβεοαύσδηοο οἵ (6 ὃ δἱ ἐι:6 απά οἵ δ ΟΟΙΩ8 ο Ὦδγο ἐλ]16 οαἑ. Οοιαρ. εἰς ἐργασίαν 

αἴλ6 5ερ΄., δπὰ ςἢ). υἱῖ. 2, χί!, 26 (αἴτο ΕΒ, Βδίϊοποτ, ἥεως ἀτορ. Σρές. Αφλνειΐδ, 111, 333). 

ἃ Βείογο ΠΠΞ] 8 ἡ δεῖ ἴ0 πδνὸ {4]]ετὶ ουξ. 

4 γον ΠῚ ΡΠ ὈΣΤῚ (δ οτί αἴπαὶ ἐεχὲ ϑϑεῖῃϑ (0 βανθ θεϑὴ Ἧ"1 ὈΜ5Π ΘΔ οοπαρ. τας. 14. 

᾽ κακό: ὮΣΩΒ. Κετέ: ὈΣΙΏΒ. 

5 βοῖδε Κεγέ. Τηο Χείλόὸ ἰδ ΙΝ 



δύ Ι. ΟΒΕΟΝΙΟΙΕΒ. 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΪΜΙΝΑΚΥ ΒΕΜΑΒΚ.--Οἴ [06 ὕνγγο πηθαῦδὶ 
Βοοι 008 ἰηΐο ἡ ΙΘἢ ΟἿΓ Ομαρίοσ ἴ61]8, [ῃ6 βροοηά, 
γοτθ. 835-44, οοἰποὶο8 δἰπηοβὶ ᾿ἰΤΟΓΆΪΥ 11} ὙἹΠΕ[ψ' 
239-38, δΔηὖ 80 Ὀχύβϑηϊδ ΟὨ]Υ 8 σοροιοη οἵ [160 
τορίβίος οἵ ὅ8111 δηὰ ᾿ἷ8 ἔυι8θ ἵπογο σίνθῃ, ὕτθ- 
ΗΠ ΠΔΓΥ ἴο ὉΠ 6 παγγδαινο οἵ [89 ἴ4]] οὗ 15 ἀΥπιαϑίν 
[Ο]]οπί τς ἴῃ οἰ. χ. Ὑι6 ἤγδί ϑϑροϊίοπ, γϑγβ. 1-- 8 4, 
ἀβρρεβεννε ἴῃ 18 ἢτϑι ἢδ]ξ, σοπ δὶ πίη ἃ 1181 οὗ {πὸ 
6818 οὗ ἴατῃ 168 ἀν} } 1ηρ ἴῃ “θγβα] θη, ὙοΓ5. 

4-17, 86 ν 6 ΓᾺ} μοϊπηΐβ οἵ σοηϊχαδὶ ἩΪΓΏ ἃ 5:1}}18 
᾿δῇ ἴπ Ν ἢ. χὶ. 8-19, ὙΠ ρῥίδῃ οἵ Ὀοϊὰ 1βὶβ 18 
Αἴ 41} ἐνθηΐβ ἴΠ6 βΒατηδ ; δηῃὰ 1, στ Βοτγίμοδα, οὗ 
(86 ἴῃγθα ομ εβ οἵ διά}, γοτβ. 4-6, γὸ μαΐ ὕ τ] 
μοβίάθ Αἰδαίδῃ (Νϑῆ. χὶ. 4), δηὰ Αϑβϑδιδῇῃ Ὀοβίὰθ 
Μδδβοίδη (Υοσ. 6) (60 ὑπαῦ ΟἸΪΥῪ [86 τὰ ΠΆΠῚ6, 
ὅοθι6}, 85. ποίηϊηρ οογτεβροπμάϊησ ἴο ἰδ ἴῃ ΝΟ 6- 
Ταἶδ}}); {{ νὰ σοηδί ἀν {Π| ΓΟσΌΓΓΘησα οὗ ἴπ6 Βοη͵ᾶ- 
τοἰϊΐο οἰϊείβ 8541} δἀπὰ Ἡοάανίδῃ ἴῃ ΝὍἢ. χὶ. 7- 
(ΘΓ, οογ Ὠ]Υ, ὑπὸ ΤΟΙ ΔΙ ΠΙΉ ὨΔΠ168 8.6 Ψδηῦ- 
5); 1 τ σομραγθ ἴῃ δὶχ οἰϊείβ οὗ [ΠΠ6 ὈΥΙΘΒΟΥ 
αἰνίἰοηϑ ψὶ 0}Δ [ἢ 086 ΘΟΥΤΕΒΡΟΠάΐηρ ἱἰπ ΠΌΤΟΥ δηὰ 
ΤῊΟΘΊΪΥ ἰπ ΠΑΠῚΘ ἴῃ ἴΠ|6 118 οὗ ΝΠ μλδ, δὰ δηὰ 
ἦεγε (τοτβ. 10--18) {Π6. ϑογῖ68: Φοαδίαῆ, ΦϑΒο ΓΙΌ, 
Ἰδομίη, ΑΖαγίαν, Αἀαϊδι, Μαβαὶ, ἐλεγα [ἢ 6 86 Γ168 : 
Τοάδίαι, ΦοίατιΌ, Φδο λη, δοταίδῃ, Αἠδίδῃ, Ατηᾶ- 
8ῃαί; ἱ{ ν6 ΟΌΒΟΓν διηοηρ [Π6 οἰ οἴ οὗ [6 μϑν1ι68 
ἔνο, 5; θη δῖδ ἢ δηὰ Μδιταπίδῃ, ν ΥὈΔ}}} Ἰάδηῖὶοδὶ, 
Ἀπ ἃ ὑπϊγά, ΟΡδάϊαιι (-ῷἮ ΑΌὐα ἰῃ ΝοδΒ τη 4}}), 
ΔΡΟΡΓΟΧΙΠΔίοΪΥ 80; 1, ἸαΒ.]γγ, νὰ πειοεῖὶνο δ΄ Ἰβαδβὶ 
ὃνο οἵ ἴπ6 ἴΟᾺΓ οὨϊοίβ οὗ ἴΠ6 ρογίογβ, 5} 8) υτῃ δὰ 
ΑΚ, οοτηηοπ ὕο Ὀοΐἢ 11818,:--- ἃ ὈΓΕΤΓΥ ΖΘΏΘΓᾺ] 
Δυτοοιηθηῦ αν ἰῇ ὨΔΙΏΘΒ ΡΡΘΑΓΒ ἴ0 ὈΓΟΥΔ1] ὑθ- 
ὕνοου {Π6 νχο Τορίϑίοτθ. [Ὁ ΒΘΘΙΏΒ ὨδΠΓΆΙ, 8150, 
οἰ ΠΡ ὙΠ ΖυπηΖ (Οοἰξοκαϊοηδίί, Ῥοτίγαγε (ον 
“Ψιάεη, Ὁ. 81; δ]80ὸ Ηονζίοϊ ἃ, Οεϑεὴ. γ. 298) ἴο 
δομοσῖνο ΟἿΣ δῦ πιοάο]] δὰ αἴΐονῦ [ηδὺ οὗ ΝΟΒοΙα 8}, 
ΟΓ ὈοΐῊ ἀγαῖνη ἸΤοΠ ΟΠ6 δοῦϊζοσ, δΔηα ἴῃ Εἰκθ ΤΏΔΏΙΘΣ 
τοίεσγίης ἴο [η6 1} 1}14}18 οὗ ὁ Γυ ϑα]οῖη δα {116 
6ΧΙ]ο, ἃ8 Μονοῖβ (ρΡ. 284), Βουίῃ., Καρρῖι., εἴς., 
ἀο. Βυῦ ἰἢ ὈοΐῈ 1818 ἀγὸ Ὀαβοὰ ὉΡΟῚ ΟΠ6 ΘΟΙΏΣΠΟΙ 
ἀοουτηθηΐ, τεϊαἰηρ ἴο [Π 6 {{π|68 οἱ ἔχτα δῃὰ ΝΕ )6- 
ταΐδ ἢ, δῃὰ αὐ βίηρ ἔγουι [ἢ 6 Ππ|, γΧχὰ δἰιου)ὰ οχρεοῖ 
Τογα οοτηρίοϊθ ἀρστοοτηθηῖ Ψ10}} τοραγὰ (0 81} ῃε 
Πϑῖηθ9. ΤῺ6 δισοσάδηςα οὗ {16 ΠΔΙΠ68 1 ΟἿΪΥ Δ] 
οὗ [ὴ6 ὙΠ οΪ6 ΠΌΤ ΌΟΓ σίνοη, δηἀ ἴΠΠ6 ΓΟΒΟΙ  ὈΪΔη 66 
ἴῃ Ῥΐδοο (χἰνιης {ἰγβὲ 110 80η8 οὗ πάλ, [Ππθη [6 
80η8 οὗ Βοη)δτηΐη, ὑμδὴ [ἢ 6 Ῥγίοβίβ, δῃὰ 16 {116 
Τ ον 68 δη( ροΓίθ6Γ8), τα 80 ΠῚ ΠΟῪ ΟΧρ] αἰ πὰ ὈῪ 
ἘΑΡΡΟΘΙΩΕ 8 ΖΘΠΘΣΆ] σΟΠ ΕἸ ΠΌΪΟΥ οὗ {ἢ 6 ἱπ ΠΔὈΣΔης8 
οὗ Δεγιιβϑαϊθπὶ Ὀδίοτο δπὰ αἴζεσ ἴῃ 6χῖ]6, δηὰ ἰαυίην 
1π6 αἀἰνουβὶ [165 οὗ {Π6 ὕνο ἰἰβδῖβ ἴο ἴη6 δοσοουηΐ οὗ 
ἴθ αἰϊοτίηρσ, αἰδίαγοίηρ, δπὰ ῬδγᾺΥ ἀεδίσογίηρ 
οἴοοί(δ οἵ 16 Ἔχὶϊο, πὰ τῃ6 51}}}}4 1} 168 ἴο [παῖ οὗ 
16 Θηἀοανοῦῦ οἵ ὕΠπο86 γϑ᾽ ταὶς ν ἢ ΖΟΓΌ θα ὈΘ] 
δηὰ Ἐζγα ἴο σϑϑίογθ 88 [ἌΓ 88 ροβδὶ 0160 [6 [ΌΤΊΩΘΓ 
δἰαῖο οὗ ἐπίηρβ. 'Ὧὰ [ΟἹ] ον η Ἔχορϑίΐοδὶ ἰγθαῖ- 
πιορηΐ οὗ [Π8 ραβϑαζο Μ1)} ἤγουν ὑπαΐ, σὴ [ἢ Ϊ8 
ῬῈ ΟΒΌρΡοβιἰοη, {Π|6 ἀδϑυσηρίίοσ. οἵ (6 οτχίη οἵ 
ΟῸΓ μγεβθηΐ 11δὲ Ὀοΐογο ὑΠ|6 6χὶ]θ, ἰῃ σοηΐγαβι 1 ἢ 
10 οὈνίουδ γοίοσθηοθ οὗ Νεἢοιἶα}}}8 11δὲ ἰο 1ῃ6 
εἰσηθβ αἴϊζου {6 οχὶΐο, ἢ88 ποϊδίηρ οἵ τηρχηθηΐ 
δραϊηεῖ 1, πὰ ἰ8 ουθῃ ἀδιηδηάοα ἘΔ ΥΟΥ, 2 δηὰ 
οἴδιεον ἰηα οας0Ώ8. 

1. οῖ9. 1-8. 7ΤταποὶοΉ ἤγοηι {δ} 6 Οεηπεαϊοσίσαϊ 
ερσὶοίοενε οὐ ἐλο Τιρεῖυε Τ Υὶδεδ ἰο ἐδς Επμωπιεγαϊίοη 
φ ἐλε Ἰπλαῤίέαπέε 9 “εγυϑαίεπι.--- πὰ αἰΐ ]δταοὶ 
1068 τεσὶδίογοα ; από, δελοία, δον αγὸ ιυτίἐδη ἴῃ 
ἐλε δοοῖξ οΓ ἐδλ4 ζίησε 9 ]σγαεῖ; απὰ Χυιααὴ τσαδ 
οαγτίρί αὐὐσαψ. ΒΥ ἴπα Μαϑοτγοϊίς δοσθηζιδίζοη, 
ὙΊΟΝ ΡΙΑΣΗΙΥ͂ βορασαῖθβ ΠῚ ἴτοιῃ ἴδ6 ἔογο- 

δοὶπς ποτάβ, δὰ τηδῖζο ἰδ ὑπὸ δυῦ)οοῖϊ οὗ ἃ ΒΟῪ 
ϑεῃΐθῃοθ (οι, Οτῖ, Νοῖθ), 186 ἤγδι δοῃΐθηοσσ 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἴο ἰγοδὺ οἵἨ 5786] ἴῃ ἴΠ6 ἸΔΙΤΟΥ͂ 8086, 
ἐδ ἷ6, οὔ 1ἴὴ9 πογίμοση Κίηράοπι, διὰ 1 κϊηρϑ 
ἰῃ Ῥδγι ον (80 Βεγίἢ., Κδῃρῆ., οἷο). Βαὲ 106 
ΡἈΓα86. “4}1 ἰ5γαθ] " τωαῖζοβ 10 ποῦ ΠΔΌΤΙΓΑΙ ΒΘΓΘ 
ἴο βίῃ κΚ οὗἩ [86 Ρθορ]6 οἵ [1:8 βου τι 88 ν70}} 85 οὗ 
16 πογίΐι ; δηὰ 10 18 4180 ἴῃ ἕδνοῦγ οὗ 1})}5, [δὲ 
1Π6 Θχργββδβίοῃ : “1116 ὈΟΟΚ οἵ [1 ἴηι ρμβ οὗ 15Γ86],᾽" 
8 ἴῃ 2 ΟΠ τοη. χχ. 84 τηδῃ 80} οὗ κὸ ἱπηροτὲ 
αἰ “16 Ὀοοὶς οἵ ὑπ6 Κίηρε οὗ Φυάλῃ δηὰ 
15.861," ΟΥ̓“ 1886] δηὰ ψυάδῃ,"᾿ 88 τὸ}} 85 ἰδὲ 
[Π6 ΐνεγβαὶ 5θη86 οἵ {6 ἴοττῃ ““ [8γδεὶ ᾽ 5 ἐσυηὰ 
αὖ {6 Ὀερίππίπρ οἵἠἨ [869 βεοοπὰ νέσϑθ. Κεῖ} 
τπεχγείογα 708} ΤΕΙΔΑΓΚα: “ΤῊ δηθμοδὶ8 οὗ 
18.801 δπὰ δυάδῃ 8 δῃδϊορουϑ ἴο ἐμαὶ οὗ υάἀδῃ 
δηὰ ΨοΟΓΌΒΑΙΘΙΩ ν᾿ Ὠϊαΐ 18, [8γδθὶ ἀθῃοῖοβ ἴῃ Ὑ0]6 
οογόπϑῦ ροορίθ, δυάδι ἃ ρατί. Τὸ υπάογβίδπα 
[6 Ὥδπὶθὸ ᾿βσϑοὶ οἵ [6 ΜΏΟΪ6 Ῥ6ΟΡ]Θ ἰ8 ἃ]50 
ἀεπιαηἀοὰ ὉΥ 18 γοδβιεἰο οὗ ΟἿΓ Υ6γ80 δ ἴ89 
ομὰ οὗ [Π6 ζθῃθϑ ορίοδ οἵ 8}} {Π6 ττῖ 068 οἵ ἰδγδεὶ, 
δηὰ ποῖ ΠΊΈΓΕΪῪ οὗ ἴῃ6 ἴδῃ ποτίσῃ ὑγσῖθο8. ὙΤΠᾶς 
γεν, 1 οἴεοῖα 186 ὑγδηβι θη, ἔγοπι 1116 β ῃ Θ]ορῖεϑ 
ἴο {116 [0] σης δηυτηοταϊίοῃ οὗ [6 ἸπΒ Δ ἴδῃ 18 
οὗ ΨΦογυβα]θπ), δηἃ 80 [ὉΓΠῚΒ ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ ἴῃ 6]ο86 οὗ 
[6 φοηθαϊορίοβ ἴῃ οἷκ, 11, --ὐ }., 18 80 ΟὈν!οιιβ, ἰμδὲ 
Βεσίποαὰ πὰ8 ποῦ Ὀθθη 80]6 ἴο ὈΓηρ ἰογνασὰὶ 8 
Β'ηρ]6 ἰθηδΐο στουπαὰ [ῸΣ ᾿ΐ8δ ΘΟ ἾΘΥ ΔΒΒΕΓΏΟΠΙ, 
παῖ “16 ψΈΙΕΘ ἰοστηβ ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἃ ΠΟῪ Ὀορὶπ- 
πἰηρ." Εοτ (ἢ Αἰ γτηαίζοη, ὑμπαῦ “πὸ ρεγοοῖγε ἐπ 
ἰδ ἃ ὑγιεῖ ᾿Ἰπιγοἀποϊίοι ἴο [6 ἰδίου αὶ δοοοιπὶβ 
οἵἨ {Π9 ἰὑγῖὶῦ6 οὗ Φυάδῃη, οὐ οὗ {ὑπ Β8γδϑ] 68 αἴεῦ 
[16 οχἑ]α," σδῃ διγη δὴ πο ρτουηά ἴογ τ ͵8, Ὁ6- 
οϑπ86 ἱΐ ποῖ ΟὨΪΥ οοπίχααϊοίβ {ΠΠ|6 δδβδογίΐοῃ πὶ 
Ι9γ88ὶ ἰβ ἴο θ6 υπάεχβίοοά οὗὨ ἴη6 ποτίπογη Κίηρ- 
ἄοτα, Ὀὺύὺῦ σαπποῖ Ὁ6 γτοοοποὶϊοἐ τ τὴ [6 οἰ [ΕΓ οὗ 
Ὅι:6 ψεσβο (8ὺ Ὀορίη8 ὙΠ ἴμ6 σοιποοῖνο "). 
ΤῊΘ δᾶπι|θ δχοροίθ 8.17. ἀθοϊαγοβ δραϊηβὶ ἰὴθ 
[ΓΙῸΣ δϑδουιοῃ οὗ ἔεμν, ἐδαῖ νοσ. 1 σδπποῖ Ὀ8 
τὶ 6. ΟΥ̓ ΟἿΣ ἢιἰἰδύογίδη Ὠἰτηβο], Ὀὰΐ τηυδὺ πᾶν 
ὈδΘῊ ἴδίζοη ᾿ἐὕο γα] ἔγοτῃ 8 ΒΟΊΓΟΘ, --- 8 ΔΒΒΕΣ ΘΙ 
ψὨἱοὮ ἰβ ἀονοϊὰ οὗὨ 41} 8οϊ] ἃ στοιηά.--- "γ᾽ ἐλεὶν 
ἰγαπδρΥοδδίοη : 80 οἷ. ν. 25 ἔ,, 41.-εσ. 2. 4πα 
ἐλε “ογτηεῦ ἱπλαδίίαη δ, ἰλαξ τοοῦὸ ἴῃ ἐλεὶγ 
δίοη ἵπ ἰλεὶγ οἰξδδδ. ον ῖβ, Βογίῃ., δ1᾽ιἃ Κδιῃρῆ., 
0 ὅπὰ ἴῃ ἰῃς [0]ονίης ἰδὲ ἴπ6 ἱπμδ ἰδ η18 οὗ 
δ οΓυϑδ]οτη δἵοῦ 1.6 οχίϊα, ἱη {86 τἰπ6 οὗ Νεδ6- 
Πδἢ, 11 υπογοίδη ἃ ὉΥ͂ {Ππ|686 ““ ΤΙΟΥΤΩΟΣ ἱπηδὈϊ- 
[δ 18 {Π|080 αἰτΖ6 8 οἵ Φε6Γιβα]οα ἈΠῸ ἀποὶξ 
{Πογ9 πῃ ἴη6 ἤϊη6 οὗἨ ΖΕΓΌΌΡΑΡΟΙ] ἀπὰ [εἶδ ᾿τηπὶθ- 
ἀἰαῖθ δι ΒΒ ΓΒ, Ὀσίοτα ΦογΌΒα]οη Ῥἴἃ8 ὩΘΎΪΥ 
Ῥθορ θὰ ἔτοιῃ ἴῃ βϑυττουπάϊηρ αἰδίγοἰβ. ΙῈ ἰδ 
ΤΩ ἢ ΙΏΟΓΕ ὨδίιΓΑΙ, ψ]Γἢ δ]τηοβὶ 4}1} οἱὰ ὄὀχγοεὶ- 
ἴογβ, αῃὰ ψὐτ Καὶ], ἴο τοῖοῦ ὩΟΝ ἽΠ ΠΟΤ ἴο 

1ῆ6. ἐππαθὶϊδηΐα οὗἨ «6Γυδαϊοπὶ Ὀοίογο ὑῃ 6 δχὶϊο : 
ἴοτ, ἴῃ {Π8ὺ σα86, “"1η9 ἱπηδοϊ Αἴ ἐπ ΠΟΙ μοδ- 
ϑ6βϑϑίοῃῃ. ἴῃ {ποὶγ οὐἐἰ68᾽ 816 ἴῃ πὸ ΨΥ ΟΡ 
ὯΒ ΓΟΓΙΏΟΥ ἐπα ϊδηῖ8 οὗ ΦοΓγβαϊο ἴο [Π6 ἰαἴοσ, 
Ὀαΐ ΟῚ ΔΡΡΘδαῚσ 80 ρ]αςθὰ β'4θ ὉΥ βίὰθ ὑμαὶ ἐπἷδ 
ΟΡΡοβί το 185 ἀχοϊπἀθὰ, Τὴ Ῥδγα οὶ Ν ἢ. νυ. 1δ, 
ΘΝ ΗΝ ΌνΥ Βεγίμβοδι, ὙΠ ΟΓΘ Π6 ΦΟΥΕΓΏΟΣΒ [ΤΌΣΩ 
ΘΓΆΡΌΔΌΘΙ ἴὸ Εἶτα δἂῖθ ορροβοὰ ὃθ ΠΕΣ 

2}... 8.01 ἰο ΝΕ Βοσ Δ} 88 189 ἰαῖος ΠΠΠΒ. ῬΤΌΤοΣ 

ἰηαοοα 16 ΡΠ Ὴ οὗ υπαογβίδηάϊηρ ἴ86 Ῥγθ- 
ἀϊσαίδ ΝΠ ἰπ [86 δοη86 οὗ “ Ὀοΐογα ἴἢ6 
Ἔχ ]6,᾿ Ὀὰΐ ποῖ {Π|60 ποοδββίΥ. Απᾶὰ ἔχοιμι 119 
ἀπο! ηρ “ἴῃ {ΠοΙΣ οὐτἴ6 8 (οοτρ. στα 1ἰ. 70; 
Ν Ι. νἱι. 28, χὶ. 1 1.) ποις σοδῃ Ὀ6 Ἄοοποϊυαδοὰ 
ἷπ ΑνΟῸΓ οἵ [8]8 ἱπίογργοίδιϊο.---- ἤΐεγε ]γαεὶ, ἐλ 6 
»γἱεδίδ, ἐδ 1, ευΐΐεε, απὰ δε Νείλίπηεμδπα. “18ταοὶ 
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ἀσῃοῖεβ μεγα ΟὈνΙΟΥΔΙΥ [ἢ 6 ἸΔΥ οἰαπηεπῦ οὗ [ἢ 
εἰζίχεπβ, ἔμπαὶ ψΒὶς ἢ ἴα οἴ οτνν8ο ἀοδίηαῖθα ὈΥ͂ 
ὯΨΡ Ρεεϊὰθ ΪΠ3 (188. χχὶν. 2; Ηοβ. ἱν. 9). ΕῸγ 

1μ6 ποίΐοη δηὰ ἤδτηθ οὗ ἴμ6 Ναί} πῖτη, ὈΓΟΡΕΓΙΥ͂ 
06. “θυδίονοα,᾽" ἴδ 18, {π6 ἴθ }0]6 ΤΩΪ βίο γβ, 
ΘΟΙΡ. Ναπι. νι. 19; Φοωβ. ἰχ. 27; 1 ὅτ. ἱ. 11; 
Ἐζγα ἰἱ. 48, νι], 17. 20, δηὰ εἰβθυν ῃθῦο. ---  οσ, 8. 
«πὰ ἱκ υεγιισαίετη, αἀτσεῖέ 07 (ὰε δον οἹ Ψμάαλι,, εἴς, 
ΤΏοθε ΟΣ ἀγὸ ποῦ ἃ ΒΌΡΟΓΒΟΓΡιἱοη οὗ ἴδ6 1181 
οἵ ἔμοδϑὸ ἀνθ] ηρ ἐγ Φογβα] οὶ ἐπ σοηίΓγαϑὺ Μὴ 
{ποθ ἰνὶηρ ἰῃ ΟἾΠΟΥ οἰζίε8 (869 Βοτίῃ., εἰς.). 
ΤΠ 1ἰδὺ ταῖμος Ὀορὶπβ τ] [ἢ686 νγογάβ, 80 [δϊ 
ὑἱμπ8 ἴῃ ΨΟΓΒΘ δοῦν 8 0 ἰηίσοάςθ ἴμ6 οοηΐθηῖθ 
οἵ 186 στοδῖογ ρα οὗ ΟὟΓ ομαρίοσ (ἴ0 νοσ. 84), 
δηιὶ φοΙΠεβροηὰβ ἴο γεγ. ὃ56. ΤῊ 8. ο]οβθ σοῃπθο- 
οῃ οἵ οὔγ νοσβϑα ὙΠ ἴῃς [0] τ] Βρθοῖδ] δηυ- 
τηογαϊζίοη οὗ {π6 ἴδιη}} 168 οἵ Φογαβαίθηι (νοῦ, 4 ἢ), 
δηὰ 16 πιρηῖίοη οὗἨ “116 80η8 οὗ ΕΡὮΓαΪπ δηά 
Μδηδββθἢ 85 [6110 -Οἱ ]Ζοδ τὶ ἴθι ἴῃ Δοτι- 
5416 (σορ. 2 ΟἼγοπ. χχχίν. 9), 810 αραϊηβῖ 
Γείοττίηςσ ἴπ6 Ὀγεβθπΐ Ἰἰϑῦ ἴο [86 ἰ{ἰπιὸ αἴζον {16 
Ἔχ ϊο. ἥν μο Ὀοοκ οὗ Νοβοιλδῃ (χὶ. 8) Βῃ ΠΟ ΠΟΘΒ 
118. 1180 σοΙΓΕΒροπαϊηρ ἴο οὐγβ ἴῃ αυϊΐθ δῃμοῦθεγ 
ΔΎ, 80 ὑπαὶ ὑἤετο 0 ἀουδί δὶ 411 τειηδίῃβ οὗ 1ΐ8 
ΘΧΟΪυβῖνα Γοίογεηοθ ἴο οομαϊτοη8 δηὰ σϑ]δίϊ ἢ 8 
αἴτεον [6 οχὶϊθ. Μογθρογοῦ, [89 εἰγοιτηδίδηοσ ὑπμδῖ 
1π [οΟ]]ονίης 1151 σοῃαὶπ8 πο παῦχεβ οὗ ΕρἢΓαὶτὰ- 
νϊε5. δῃηὰ Μαιδβδίϊθβ ἴῃ ΦοΓΌΘΑΙ τη, 8 ἈΠΏΡΙΥ 6Χ- 
ΡΙδϊηδὰ ὃν ὑμι5, ὑμδὺ οὗἨὨ [ἢ [ὈΓΠΊΘΓ ΟἾΪῪ ἃ ΨΘΙΥ͂ 
ἴεν [δῃ 165 ἀνεὶς ἴῃ Φαγιβαίοιη, τ 116 τὴ9 2ὸν8 
ἀηὰ Βεη])απλῖο8 ἰοττηθὰ ἴῃ6 Ὀ0]}ς οὗ 118 ΡΟΡυ]8- 
ὥσῃ. Οἷἱ {ΠπΠ ονδηρο] 104] δηᾶ πδοστγαίὶς ἱπηροτῖ 
οἵ ἴῃ6 δδβοοϊδίίοη οὗ Εἰριηγσαίπι απὰ Μαῃββϑθὴ ἡ [ἢ 
δαάδῃη, Βοη)απιίη, δπὰ [μονὶ ἴῃ [πε οἰ ΖΒ. οὗ 
δεγυβα] θη, οομρ. Ὀεΐονν, θυ δ η 6 }164] δηὰ δἰ ϊοδὶ 
ῬΠΆΘΙΒΊΕΞ, Νο. 1. 

2. Ὑετβ. 4-17. ϑρεεῖαϊ ηπμπιεγαίζίοη Οὗ {λι6 7η- 
λαῤῥαπέδ οΥ̓ νεγυδβαίοπι, απὰ ἥτοί, ο (δε Πεαάδ 
᾿απρδεα οὐ ὐμέίαλ ἀπά βεηγαπιΐη, ο77 ἐλε Ῥυὶοβέυ 
απά ευΐίεδ.: νοτϑ. 4-6.---ΤΊιγοα Π6δα8 οἵ [ατη1}168 
ουΐ οἵ {116 ἔχοο οὨϊοῦ Ὀταηςῃο8 οὗ {πώ λ}, ἔμο86 οὗ 
Ῥεσεζ, 56] ἢ, απ ὰ Ζοσγα!λ (σοιηρ. ἰΐ. 8, 4).-- 
{Πωὠιαὶ, ἐλ δὸπ 97 ἀπινιϊλμα . .. Γ᾽ ἰδλδ 8οπ8 οὔ 
Ῥέεγεσ. 6 βᾶτης {0Π|41] ταῖρηῦ 6 οὐνπιοϊορίοα!ν 
οηυϊνα]οηῦ ἴο ἴμδῖ οὐ ἴΠ6 Αἰμαῖδ (7,}}) τηθ- 

τἰοποὰ Νεῆ. χὶ, 4 88 ἃ Ποαὰ οἵ α ἴαμα γ οὗ 1116 
8018 οἵ ΡΈΓΕΣΖ ; ἴογ 7} ΞΞ ΠἼ"Γ}}}), ““ Λ]ιοια ψΘπονδὰ 

ΒΕ ς," ταϊσηῦ, 1 τὸ τοραγὰ 18 βοπιον δῦ ΟὈΒΟΊτΟ 
τοοῦ ΠΡ 88 ἃ Ὀγ-ἴοτπι οἵ ΓΤ}, ἰἰᾶνθ ἴμ δᾶῖηὸ 

τρεβηΐηρ 885 ΩΡ. Βαΐ ἴο {86 811}} αἀἰνεγβθ [ὍΤΙ 

'5 ἴο Ὀ6 δή ἀοὰ τῃ6 αυἱΐα ἀϊ ἴδγεηῦ βευῖθβ οὐ δ Π668- 
ἴογβ δῖ σοπποοΐ Αἰδμαΐδἢῃ ὙΠ ΡόγὸζΖ (Ὁ ΖΖίΔ]}, 
Σδοβαγίδῃ, ΑἸπδιίδη, μι ρῃδιϊδἢ, Μα4]} 34] 4] οὶ, ἐπ- 
δἰοβὶ οὔ {πὸ φχγυϑοηῦΐ Διημίῃυά, Οπιτῖ, ]πιτὶ, 
ἤδη). [Ι͂{ δοεπηβ 1παγοίοτε νϑτΥ ἀου : Ὁ] Ἡν ἢΠΘ 6 Γ 
ὉὈΠππ61 Ὀ6 Γ[Ὧ6 βαπι6 νν{1}} ΑἸ Βαίδἢ. ἘΕῸΥ ἴΠ6 ἀοῖρο- 
ἀϊνα τοδΣπρ σΟΠΘΟΑ] πα [Π6 πᾶτηα Βαιΐ, 866 18:6 
(πηι. Νοῖδ. --- εν. δ. Απά φ' ἰδε δλιίμοπεεα, Αφαϊαλ 
ἐλε βγείςδοτπ, εἴθ. [10 βοδῃιβ ῥγου οαγίδίη 1ῃαὶ 

ὐθπ δβουϊὰ ὃ γεδὰ 1ιθγο ἱπϑίθαα οἵ ") τ, 88 

ἴῃ Νεῖ. χί. ὅ.ἁ. ἯὙε οχρεοοΐ ἴο πὰ {πῸ ἀοβοοηά- 
δηΐβ οὗ 3)61]4} (ΝΠ. χχνΐ. 20; σοιηρ. 1 Οἤτοη. 
ἦϊ, 8, ἦν. 21) πηοπίξοποα Ὀοΐνγθοη [6 830η5 οὗἩἁ ΡΕΓῸΖ 
δὴ ἱποδα οὗ Ζοιδῆ. Μογϑονοσγ, 1 ἰβ ἀοιδθίδι] 
ἩΠΕΙΒΕΡ [86 βμεἰδηϊ Αβϑαίδῃ (Πῶν, ““πδοιη 

τι Ὁ: 

δοθονα ἢ 45 τηδὰθ᾽") ἷβ ἴο Ὀ6 δ οὔδο ἐδίκθῃ 88 
ἰάοῃ σαὶ τ τ ἴμ6 Μδδδβείδῃ (ΝΡ, “26 δον Β 

σοῦὶς .,)), ΑΒ ὈΟΪἢ ΠδΠιε8 816 οὗ ἔγοαιοι ΟΟΟΌΓΤΘἢ δ 
(ΘΟ Ρ. ἴοσ Αϑβαΐίδῃ, ἱν. ὃθ, νἱ. 1ὅ, χν. 6, 11, 3 
Κίηρβ χχὶϊ. 12, 14, δπὰ ἴου Μαδβεϊδῇῃ, χν. 18, 20, 
2 Οτοι. χχίϊὶ. 1, δοσγ. χχὶ. 1, χχίχ. 21). 7ιὲ 
οχίβίθησο οἵ δὴ ἀϑαϊδῃι 88 μιοδὰ οἵ ἃ ἰχοι80 ἱπ [ἢ9 
[Δ Πλ]γ οὗ Β.μ6] ΔῈ Ὀδίογο [86 οχὶὶο ἀο65 ποῖ ρσθοϊὰθ 
[86 ΔΡρϑδγβηοο οὗ ἃ δαλβείδη, δοὴ οἵ Βιγιοῆ, 800 
οἵ Οοἱ-ἰιοΖθ}, δοη οἵ Ηαβαΐαϊι, εἴθ., 88 θδὰ οἵ {δὶ 
[ἈΤΩΪῪ ΔΙΓΟΓ 186 6ΧΊ]6. -- ον. 6. πώ οὗ ἐλὲ δοπδ 
9Γ Ζεταλ : ὑειιοί απὰ ἐλιεὶν ὁτοίλτεπ, δὶς λυπάγει 
απὰ πὶπείν. ΤὨΪ8 ΠΟΙ ΌΟΣ τοίρσβ, 88. ἴῃ6 ῥ]υτγ. 
807. ἴῃ ὉΠΩΝ δον 8, ῃοὺ ἰο 7616} δἱομο, θυΐ ἴο 

(π6 [ἤχου οἰἰοἴβ παιηοᾶ πῃ νοτα. 4-Ὁ, ἀπὰ ἰοὸ ἐπεὶγ 
Ὀγοίμγθη, [π6 Γοπιαὶ πίη ᾿ιοαἀ8 οὗ Ὠου 568 οὗ δ} Ὁ- 
οὕ παῖς πηροτῖ. 80. ἱζ 18 δϑὸ ψ]Ὲ 0116 πυιαθοΓ 

966 ἴῃ νοσ. 9. Μοσθουεσ, {89 Πδι.6 Ψ61:6] (ὄννν)), 

ΟΓ ἐΐ8 νασίαπὶ (ὔμνν»), οσοΌτΒ Θἰβεγῃογο; [ῸΓ 6Χ- 

8ΏΡΪο, ν. 7, 2 ΟἜγοη. χχνὶ. 11. [πη Νϑῆ. χὶ. πὸ 
ἀδβοθηάἀδηΐβ οὗ Ζογαὴ ἃγὸ μίνϑῃ.--- Ἄγ. 7-9. συγ 
Βοπ͵δηνῖα οἰοίβ: 8411, ἰρηοίδη, ΕἸαἢ, Μ6588}}}- 
ἰαπ, οὗἨ ψποπὶ (ἢ 6 ἢγοϊ (ἀηἀ, ἃ8 Ὦδγε, ἴπ0 8οη οὗ 
ΜεΒὨ]]Δ1Ὼ) οσσυΓβ 4130 Ν ἢ. χὶ., Ὀυϊ {86 ΟἿΟΣ 
[ὮΓ6Θ9 ποῦ ; 866 ἴἢ6 ῬΓΟΙΣΠΙΪΠΑΤΥ͂ ΠΕ ΑΓΙΚ.-- ἐγ, 9. 
Απα ἰλεὶγ δγοίλγεη, οο.; οοῖηρ. οἢ νϑῦ, Βὶ --Ο-Ο᾿ ὦ 
ἐλεϑε πιέπ ἰσέγε οὐέοῦδ 7 ἐλεὶν Γαϊλεγ- λοι, ΤῊΐδ 
ΤΟΙΊΑΓΚ, Ἡ ]Οἢ παιγα! γ γοΐδγβ, ποῦ ἴο πε Ὀγοίῃγοιι 
πυπιρογοά, Ὀυΐ ἴο ἴῃ οἰ εἴβ πασχθά, Δ Ρ}]}168 ἴο δὶ! 
(μαῖ 816 πδηπγχοὰ ἴγοιη νϑῦ. 4, ὑυΐι Φεν8 δπὰ 
Βοη͵ατηϊΐοβ. [Ὁ βογνεβ ὕπὰ8 ἴο οἷοθθ 16 ἰϊδὲ οἵ 
[ἈΤΑΙΪΥ οἸἱοίβ, ἀηὰ Ἰοαά ἴο {6 [0] ΟΠ ΟὨ6 οἵ [Π6 
τοδῖβ δηὰ 1 νὶῖοϑ, --  ογα. 10-18. ΤΊΘ γτήοβίβ οὔ 
ΘΓΙΙ84]Θ}). ---ὐ δααἱαΐ, απαὶ υελοϊανὶδ, "6: “αελῖλ. 

ΤΠ6 ὨδΙΩ68 οὗ ὑπ86 ἴ8τεθ ὈγΙ ΘΒ] οἰ,5868 ἀν 6! Πρ; 
ἴῃ ΨοΓΌΒΑ] 6 πὶ (οοτηρ. χχὶν. 7, 17) ἃτὸ Του πὰ 80 
ἴῃ ἴθ Ῥάγα]]οὶ 1188 ἰη Νο. χὶ. 10 ΕΣ (Βα ρροδίηκ 
[μα ἴΠ6Γο, ὉΥ ἃ σἤδηρο οὗ ΔΛ ΥἽἼΞ ἰπο ΛΠ, 

“1 Φ ἰὰὰὶ ὁ 1 

[6 ἴτρ τοδάϊηρ 8 τοϑίογϑα). --- νοῦ. 11. Απώ 
Ασατϊαΐ ἐλ δοη οἱ" Ηἰἰβίαλ. .. α μγῖποε 7 ἐδε 
λουδε 9 Οοά. Ἰππῖοδα οὗ ἐπΐᾳ Ῥυΐηο 6 ΟΥἩ ργοϑιἀθηϊ 
οἵ 016 ἴθ ρ]θ, Αζαγίδῃ ὃθη Η ἰ Κίαῃ, σογίαί αν [ἢ 
ΒΆ1ὴ6 Ὧο, ν. 40, γγὰϑ διηρὰ ε΄. στα [Ἀ0Π16 οἵ [ἢ 9 
Φεοβοζαάακ ψ]ο τνὰ8 οαγτθὰ ἴο 4406] (δοτηρ. 6]80 
2 ΟἼτοπ. χχχί. 18), Νϑῆῇ. χὶ. 11 πϑηιθ8 σα Γ ἃ 
ΟΓΑΙΔἢ δοὴ οὗ ΗΙΚίΔἢ. Ὑ οὐ {Π|0 ἸΔΘΏ ΤΥ οὗὨ 0818 
ΘΟΓΑΪΔ ἢ Ψ10}}) {π6 ΑΖατία ἢ οὗἨἁ ΟᾺΓ ραββᾶρθ 8 Ἀτο- 
Ὀ4}}}6, 88 ὕΠ6 ΟΥΘΓ ἀπμοοβίοῦβ οὗ ὑυοῖϊῃ ἂρ ἴο ΑΒτα Ὁ 
(δέ 9] ]4πη, Ζαάοκ, Μογαϊοῖ ἢ, ΑἸ τ Ὁ) ἄγ φυϊο 
[δ βδῖηθ. ϑδογαίδ!ι τηῖριιῦ ἰπἀθοὰ Ὀ6 ἃ ἀθβοθπαδηξ 
οὐ ΑΖεγδἢ) Ὀθη ΗΠ ΚΊαΗ αἴζεγ {Π|ὸ 6χὶ]ο.--- Ἴ δγ, 12. 
Απώ Αιἰαϊαὴλ ἐλ δορὶ 9. “εγολαηι, οἷς. Τῆι] 
ΓΓΌΕΥ ΠΟ Δάδία!) (Ὀο]ομίης ἴο ἴθ 0488 οἵ 
ΔΙΑ ΟΠ] ἢ; ἀοὴρ. 1 ΟἼτοη, χχίν, 9) 8 φίνοῃ ἴῃ 
ΝΟΙ. χὶ. 12 ἰη εἰς ΒΆτηο ἴογιη δηὰ Ψ] ἢ [6 δ: 
ἴϊ:6, ἂρ ἴο Μα|ο]}}174}}, ἃ8 ἤθγο. Τὴ6 [Ὁ]]Ἱον 
Μαδβαὶ ("}9}»}2), ὈΟΙο σης ἴο [86 ο]488 οὗἨ [ΤΠ ΠῚῸΓ 

(1 Οἴγοη. χχῖν. 14), 18. οδ᾽οᾷ ἴῃ ΝΕ ουϊ δῇ 
Απλάδμαὶ (ὉΠ 2.) ἀπὰ ἀρρθασβ ἴβοτγο σοηῃθοῖθα 

Ὁν ποῖος ᾿ἰη6 ἢ Ἱπιπηοτ. ΑΠΟΙΒΟΡ ῬΥΟΘΏΥ͂ 
ἙοἰϊοΥ χίνοη Ὀγ Νοἢοηγίαῃ, ΖΑὈά 6], βοη οὗ αρρο- 
(0]1 πὶ, 0 18 ἀοδὶχηαϊοά {π6 Ῥγοδιἀθηῦ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΓ- 
806 οἵ {πὸ ᾿δϑὕ- παιηθαὰ ὈγΙΟΒ ]Υ ἔδτ]γ (ἰδὲ οὗ 
ΑπιΆ8}41), 18. νδητὶηρ 6 Γ6.--- ον, 18. Απα ἰδεῖν 
δγοίλγοη, ἀεαάπ οΥΓἹ ἐλ 7αιλεγ-λοιδοα, 1160. ΤΡ} 5 
ΠΌΠΙΊΌΟΥ οδπποῖ μΟΒΒΙ ΟΪΥ τοίοῦ ἴο ἴΠ0 Πρδάβ ; ἰξ 
ταῦ ἀοηοῖοα (Κα [6 πα τηὈΟΣ 1] 92 ἴῃ Ν᾽ ΘΠ ΘΠ 8}}} 
[δὶ οὔ 106 Ὀτοῖῆγει οὐ πα ἢδ85 οὗ Που868 δριηα- 
ἷησ υηᾶοντ ὑπ Πουΐβ οὗ 19 ἀπινὶ στρ οχ οἵ 
[δυο 165. ΤΏ ῬὮι 836 ἀρρϑεῖδ ὑμμ8 ἱποχϑοῖ; Ρδιν 



88 

Παρ, 410} Κοὶ!, ἃ ὑσαῃϑροβί τοι οὗ ἰὴ νογάβ 15 ἴο 
δ δὐδυϊῃθά, πη βυς ἢ ἃ ΜἈΥ δαὶ ““ ποδάβ οὗ [αἰδεῖ- 
Βοῦ οδ" ἰδ ρμἰδοοὰ Ὀδίοτθ δῃὰ ἀγα ἴο νοσ. 12 
5. υἹοδὶπρ ἰογπιυ]α, τ ἢ1]6 “ δπὰ [Π6ῖὙ ὈΓΕΙΠ ΓΟ ᾿᾿ 
(ὉΠ ΠΝ.) ἰδ ἱπιπηθ ἰδἴοὶ Υ οοηπθοίθά τ {86 ἑλ λοι 
ΒΌΡΟΓ 1760.0 ΜΜΌΓΘΟΥΘΥ, {δαῦ 411 [6 γυγχίϑδίβ 
ἀν! ηρ ἴῃ Ψογαβα]θῖη, ογ [86 ῬΓΙΕΒΕΥ ἴδτη}] ες οὗ 
{16 81Χχ εἶα8868 Ὠδιηθα, διηουῃΐ ἰῇ ΟἹΓ 6 ἴο 
1760, δἀῃά ἴῃ Νεμοιι δ ἢ ΟὨΪΥ ἴο 1192, ἰοπάβ ἴο 
ὀοπῆττῃ ον Υἱὸν οὗ [Π6 ῥὈγεβθηΐ 118 88 Ὀθ] ΟΠ ρΊ 
ἴο [86 ροιϊοὰ Ὀεΐονο {Π6 ἐχὶϊα; νψ͵ ὄδχρθοῖ ἴοσ {116 
Ῥυβι Βοοά οἵ Ψεγ 5416 πὶ δον ἴῃ 6 οχὶὶο, δυοῦϊ 150 
ὙΘΑΙΒ ΔΘ [Π6 τοβίογδίζυῃ οὗ ἴῃ οἱγ δηὰ ἴθι ]ο, 
ποΐ 80 ψτοδῦ ἃ ὨυΤη ὈΘΓ 88 ἢΘΓ6.---Αὀέφ πεση ΠΟΥ ἰδέ 
τοοῦἢ ο ἐλα δεγυῖσε ἐπ ἰδλε λοιιβδε οΓ αοά. βεῖοτο 

πον ρΌ, Ὑ]ΟὮ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀ6 8 Ι26716 δοοιιβϑαίίνε οἵ 

γοίογθποο (“8816 τθὴ τ ἢ τοϑροςεῖ ἴο {πὸ ψοτκ ")), 
ἴμο ποτὰ γ᾽) (οοταρ. χα!!! 24; Ν Β. χὶ. 12), ογ Ρϑὺ- 

ὯΔΡ8 8 τρετα ὃ (ἡ ΐοὰ ταΐχης οαϑῖ]ν θ6 ονθι]οοκοά 
ΓΟ 0), ΔΡΡΘΔΑΓΒ ἴο παν δ] ] 6 οὐὲ ; 866 ΟΥς, 

Νοῖε.---Ἴοτε. 14-16. ΤῊε 1,ουἱΐε8 φ ὕΧεγιιδαζδηι. --- 
ϑλεπιαϊαλ ἐλε δοπ οἱ αδλωδ, εἰς. 'ΤῊϊ 9 Μογαγὶΐο 
ΒΙδυλαίδ ἢ, κ8 [πΠ6 ἀἰοδοοπάδηΐ οἵ Α880}} (1 γεΐογε 
Οὐουβῃουτθ) Μαιϊϊληϊδῆ παπιοὰ ἱῃ ὙΟΥΓ. 15, ΓΟΟῸΓΒ 
ἷπ Νϑῆῇ. χὶ. 15, ἀπ νἱτἢ δὰ Ὀδίδη 14} } } 10} 6 5816 
Ἰῖμ6 οὗ ἀῃοοβίοσβ. Βα κκαν, Ἠογοβῆ, δηὰ Ο]αὶ 
(νογ. 1584) ὅγὸ ψϑῃηϊίης ἴποσε ; ἔοῦ [η6 γϑῖ ΠΔΠῚΘ 
ψ οι] ἤανα ἴο θα ἀφ θφὰ σι Βα ὈυΚίδῃ, Νοἢ. 
χὶ, 17, οὗ ψἈἱο ἢ {πο γ6 ἀγὰ ὅτὰνθ ἀοα Ὀἴ8, 85 ἽΡ33 

(Ξ ἽΠΠ 033) ΒΘΟΙῚΒ ἴο ΙΏ68} ““ ἀοδισυςιου οἵ 

(86 ἈΠΠι,᾿ ὰϊ ΠΞΡΞ, ““ ἀεϑοϊδιοη ἴγοτῃ δε μο- 

νδῇ." Απηὰ οὗ [ἢθ Ὠδη)68 οἵ 1,ονἹἴ68 ἴῃ γογ. 16, 
ΟΠΥ ΟΡΔἴΔ ἢ} σα ὑὕὉθ ἰἀδη δοὰ 1 Αὐάδ, ΝΕ. 
ΧΙ. 17 (45 Φεῦ ἀΡΒΕΔΓΒ 88 [η6 δηῃσθϑίου οἵ 
νοΐ). Βογοο ἢ ἰ8 ψδηϊηρ ἴῃ ΝΟΒΟπ ΔΕ ; δηὰ 
186 Ἰαϊἴοσ 85 ὑννο ὨΆΙΏ68, ΘΠΔΌΡΘΙ δὶ δὰ Φοζαθαὰ, 
ὙΔΊΟἢ ἀγὸ ἰογείσηῃ ἴο οἂν ἰοχί.-- (πα δεγεελίαδ, 
ἐλὲ δὸπ οὐΓὈἩ Ἅ44α, (δε δὸπ Ὁ Εἰξαπαΐ, ἀπά 50 ἃ 
Κοπαιῃϊῖα, ὧς [ἢ ἤδπια ΕἸ ἸΚΔΏΔἢ 5 παίνο ἴῃ [ἢ ἷδ 
ἔτη! ; σορ. ν᾽. 18--28. --- λο αιοείξς ἐπ ἰλε 
τ αρεδ 97 ἰλε Νείορλαϊῥάίοδ, 8 Ὡθδῦ Βοίἢ- 
Ἰεῆδη ; σοὰρ. Νοῆ. τι. 26. ΤῊνΐβ οἴδιιδθ τοΐοτε, 
ποῖ ἴο Βογεομίδῃ, Ψο86 ἀπο Πρ 18 ἴῃ ΨΦοΓΌΒΔ]ΘΙΩ, 
Ὀαΐ ἴο δὲ δΔησοϑίοσ ΕἸ Κδηδἢ. [{ 18 ἱτηροββί ὃἷθ ἴο 
ἀοίογτηΐῃο ταὶ 1η6 ΚομδΙΣϊα 8δὸ οδ] θὰ ἴῃ νἱ. 
18 ἢ. νὰβ ἴο {πϊ8 ΕἸ Καηδῇ. -- εν. 17. Απά ἰλε 
ρογίετα : δλαίϊωπι, απα Α κι, απαὰ Ταίπιοη, απὰ 
Αλίπιαη, απα ἰλεὶν ὀγείλτοη ; ϑλαίϊίυηι δε ἡξαά. 
ΤῊΘ ΤΟΣ ΠΟΓΘ πδηιοὰ (οἵ ψὨοπὶ, ἰη ΝΌΟΝ. χί. 19, 
οἷν ἵνο, ΑΚκΚα δηὰ Ταὶπιοη, ΓΟΟῸΣ) ἃΓῸ ἴο Ὁ6 
τορεγάθα, 88 Δρμθατβ ἴγοτῃ ὑδ6 ρῬαγιϊο τα (οἸ]ον- 
ἱπρ {νογβ. 24, 26), ποῖ 88 ΟΣ ΟῚ Ῥογΐογα, Ὀπὶ 88 
σδρίδίῃβ οὗ [16 [οἿἹΓ ΟΟΙΏΡΔΏΪ68 οἵ Ῥοτγίοσβ, Ψὴ0 
Ὑ6Γ6 ἴο 6 ρυαγαὰ ο {ΠΠ6 00 51468 ἀπά ραΐδβ οὗ 
186. ἰ6πὴρ0]6 : [ΠΟΥ τὸ ἀοδὶρηαῖο, τοῦ, 26, 88 
“ Βεδά ΚΘΟΡΕΙΒ οὗ ἴῃ ραῦθδ,᾽" ἃ ῬὮΏΓΑΒΘ τοτηϊηἀϊηρ 
18 οἱ ἴὴ6 στρατηγοὶ τοῦ ἱεροῦ 1Ἰπ 1ὍΚ6 χχὶϊ. 52. 
ΤΏ6 ΠΌΠΛΙΟΣ οἵ 41] {π6 ἀοογίζοοροσθ, ὙΒΙΘΝ 18 
εἰαϊρα ἴο Ὀ6 172 ἱπ ΝΟ. χὶ, 19, 18 υυδῃ τί ηρ' ΠΟΙΘ, 
Ὑ ΠοΓΟ 1 που]ὰ, Πἶἶκο τὲ οὗὨ ἴῃ ῥὈγοβδίβ, ἢανθ Ὀθθῃ 
ΕΠ Ε ΠΕΣ ΙΥ ΠΡ ΕΣ, Ὀθοδτι86 ΨΘΓΌΒΔ] τὰ ὈδΙΌΓα τ} 6 
Οχ Ϊϊθ τυδῦ δάνὸ Πδὰ ἃ ΤΟ ἢ ΙΏΠΟΤΘ ΠΌΠΏΘΤΟΊΙΒ δἰδδ 
οἵ οἰὔσογΒ ἴῃ ΘΥΟΤΥ τοδροοῦ ἴδῃ {πδὲ αἴϊον {Π6 
δχὶϊο, ἴο τ ΟΝ ἴδ οαἰδίορσυο οὗ Ν᾽ ΒοΙηἰΔἢ Τοΐοσβ. 
Ετοπὶ 411 18, 1π6 σοστεβρομάθποθ οὔ {π6 ἵνο 
Β᾽ ΠΙῈΡ 58 ἴΏ [Π6 ῬΘΙΒΟΠΔΙ τοδίίοτβ 18 ΟΠ]Υ 
μαυθα], δηὰ ΟΥ̓ ΠῸ ΠΙΘΔἢΒ ΒΟ 88 10 ὑθ ἱποοῃβὶβ- 
ἱκπὶ ψἹ} ἰδ6 οτἰσίη οὗ [86 ὁῃ6 Ὀεΐοσθ {86 οχὶϊο 

Ι. ΟΒΕΟΧΙΟΙΚΕΞΒ. 

δηὰ οὗ ἴῃς ΟἾΕΣ δἰΐζεσ ἰξ. ΤῊΘ Γοϑο ὉΪδθοο δυὰ 
ΟΥ̓́Θ ΒΆΠΙ6ΙΙ685 οὗ {86 ΠΑΙΠ6Β ἰὴ ἴψνο ΟΥ ἰδγοὺ 
Βεπογαίϊοπβ ἀ0»8 ἠοῖ οἵ ἰἰ8ε] ἢ ῥσονα ἰἰ6 ᾿ΔΘΠΕΙΥ͂ 
οἵ τῃ6 γμοῦβϑοῃβ, ὈθΟδῸ80 γγὸ ΘΓ ἴγοπι ἰδ 6 ρεμθᾶ- 
Ἰορῦ οὗ Ααγοῃ (ν. 29 ἢ.) ὑπαὶ τὴη}6 ϑουῖθβ ΑἸπδγίδὶι, 
ΑἸμταῦ, Ζδάοϊκς στερθαῖβ ἰΐβο αἱ αἰεγεπὶ {ἰπλ685 
(ΘΟΙΩΡ. γοΓβ. 89 ἴ. δὰ 87 1.). [ἢ βοηεγαὶ, {11 δᾶτηθ 
ὨΆΤ.6Β ΓΟΟῸΓ ΥΕΓΥ οἶδ ἴῃ βεΠοδ]ορίθβ, ἱοομαδ8ε 1 
νγἃ8 {86 εἰιπΐοτῃ ἴο σίνο {πε οἰ] άτοη ἴΠ6 πᾶπιεα οὗ 
ὑπο ῖγ δῃΟϑ[ΟΓ8 ; ΟΡ. [016 1. δθ; ΝΠ ΠΟΓ, Δ φαΐίιο. 
ἰϊ. 138, Ηδνοτγηίοϊ, Δ πὶ. 11..1,.179 4. Βυῦ {{ΠῸ 
᾿ϊκύη659 οὗ ὨΔΠ168 ἱῃ {Π|6 ὕνο 1185 [ὈΓΏ 598. ΠΟ 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ στοιπὰ ἰοῦ ἴῃς ἰἀδητιῖν οὗ ἴῃ ᾿ἰπῖα, 
Δηὰ ἷπ ΠΟ ΨΑΥ͂ ΔΙΤΔΠῖΘ 08 10 ᾿ς ΠΌΤ {11|ὸὲ 1κ6 
ΒΟΌΠΟΪΠΡ πϑῖηθ8 ὈΥ (0:86 Δ5Β. ΠΡ. ΟΠ Οὗ ΕἸΤῸΓΒ οὗ 
16 Ῥεὴ, Ὄόο τημδί, οὐ δοζουῃῦ οὗ [ἢ6 ρτααὶ 
αἰ γϑ ΟΥ̓ ἱῃ 41} ροϊπῖβ, απαἀογβϑίδηι οὐν 1ἰβῖ οὗ ἴδπο 
ἰδ υΣ δὴ 5 οὗ “ΘΓ 5416 π) Ὀοίοσο {1}|86 Ἔχ ὶ]6, 6806- 
Οἴ41}}γ 85 πε [Ὁ] ΠΩ ΤΟΤΝΑΓ ΚΒ οἢ 6 Γι οῖ 0.8 
οὗ 1Π6 1νὶΐεβ ἀδιηαπαὰ ἰ)18, Ὀδολυ86 {ΠΥ Γεϊαΐϊυ 
σου ρποιῦ ἴο 1116 [τὴ6 Ὀοίοσο 16 ἐχί]ο. 

8, γεῖβ. 18-34, 76 Αἤίπιοίεταὶ ᾿ εποίϊοπδ οὗ 
ἐλ 1} ευΐϊίεα, απ ἤγδέ (νοτα. 18-26α), οΓΓ ἐὴξε 
1,ουἱεσαὶ ρογίογ8.---Απα ἀμ λετίο (Ἰ6 ν'88, ὩΔΙ ΟἷΥῪ 
ΘΠ Δ]] πη, τἢο 18 σα]]οὰ 1 σοὺ. 17 ἴῃς ποδὰ οὗ {Π|6 
Ῥογίθτϑ) ἐπ ἐλθ ζξέπσ᾽ 8 σαίε οαδὲιραγαὰ ; ᾿μαὶ ἰ5, 11}} 
1Πη6 Ῥχοβϑοηΐ {π|6 ἴ}16 ΤΆ Δ]Υ οἵἨ ϑ5.4]}]ὰπὶ "δὰ ἴω 
Κορ {ῃ86 ρυδγά αἵ [ἢ οαβί ραΐβ οὗ [Π)6 ἴθ} }]6, 
[Παΐ ἙσὨϊοΥ ΘΓ ΓΔΠο6. ἴο [ἢ 6 1ΏΠῸΙ οοιγῖ, ὈῪ Ἡ ΟΝ 
{π6 ἰηρσ αἴοπο θηΐογρὰ (οι ρ. 2 Κίηρβ χν!. 18 ; 
ἘΖοκ. χὶνὶ. 1, 2). Τῇ ““ἈΣΠΠοσῦο " ΒΟΔΙΤΟΟΙΪΥ͂ ρῖνο5 ἃ 
Ὠϊηΐ οὗ [9 ὕτηθ ἤθη {πΠ6 μγοϑοηΐ 1181 τν88 σ0.11:- 
μοδθά. [Ιζ ΤΥ Ῥοϊηΐ 88 ν6}} ἴο ἃ τἴτὴ6 Ὀείοσγε ἴΠ6 
ΟΧῚ]Θ 88 ΔΙ ἰΐ, 858 δ΄] ] πὶ ἰ5 ἤοτὸ οὈνϊουβ) 
ΠΒΙΘιἰ 88 ἃ ΠΟΙΟΥ͂ ΠδΙηδ οὗ 8 ὨΟΙΒ6 ΟΥ 60]- 
Ἰθοῖνθ βουβοὶ νυ, ὙΠ ἢ 6] σΟὨ ΑΛ Θηο8 τπμ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΪΥ, ΕῸΓ ἴΠ6 οἰγουτηδίμηοο {πδ΄ ἃ ρεαΐστοῦ 
οὗ ΚΠ] απ 6 ρίνεη, ποῖ νοὶ ἴῃ νοῦ. 18, Ὀαὶ αἵ 
Ἰοησί ἰπ σον, 19, βϑῆονθ ὑπαὶ ἴῃ {118 Ἰδοῦ Ρ68- 
δᾶμ6 186 Ῥόγβοι οὗ ἴδ Ῥδίσίαγοῃ οὗ πε Ἰοδαϊης 
Πουδθ οὗ ἀΟΟΥΚΘΟΡΟΙΒ 18 ἢγβί ἀϊβιϊηριΒ.)6 ἔγοπι 
Εἷ8 ἀοβοοηάδηΐθ ; 866 4180 αἴϊιγ.--- 7 λόδὸ αγε ἐλε 
ρογίεγϑ 7ογΥὶ ἐδε σαπιρ8 ῳ' ἰδδ 90η8 οὗΓὈ 1ευὶ. ΤῊ 
ΟΧΏΓΟΒβίοη, Βαυΐῃρ 8 δηϊίαυθ τίη, δπὰ τειηϊπὰ- 
ἴῃῦ 08 οἵ {16 ψδηάογίηρβ οἵ {1186 Ῥθοῦ]ε ππᾶετ 
Μοβοβ (Ν πὶ. 1, 21 4}, ῥσόυδβ ΠΟ τοῦτο τ 8 186 
ΤΑΔΏΥ ΟἾΠΟΓ ἀοδίσηδίϊομβ οἵ {18 Κὶπὰ (“ ̓οηΐ,᾿" 
ψαΥ. 20; “δῖ οὗ τηθοῦ κα, ΘΓ, 21 ; ““Ὠοῦυδα οἱ 
[8 ἐοηΐῖ, ἡ γον. 28α) 1πδὶ οἿἿΣ 118ὲ 'ννδϑ οοτηροβοά Ὀδ- 
ἴὉΓ6 ϑοϊοϊῃηου. ΟΥ̓ ΏΘΔΓ ἴπ6 [ἰπη0 οὗ Μοβο8 ; σΟΙΏΡ. 
“ΘΔ οὗ Φεμονα" οἵ ϑϑο]οση 8 ἴοσηρὶο, 32 
ΟἌτοη. χχχὶ. 2.-- σον. 19. 4παά βδλαζίωηι δοπ 
φ Κοτε, ἐλε βοη οΥ' Ἐδίαδαρὴὰ, ἰδε 8οη φῇ Κοταλ. 
ΤῊ]8 τοίργθμοα οἵ 5) ] τὰ ἴο Κογδῆ, {Π8 σταμάβοῃ 
οὗ Κομαιῆ (ν. 7), ΘΟΙ65 80 οἷοϑαὲ ΠΡΟῚ {Π|6 δΔῃ- 
ϑϑίγΥ οὗ ΘΒ 6] Δ ἢ οὐ ΜΙ οβ  ]οτδἢ, {86 Κογὶϊθ 
ΔΡροϊπίεδα ὈγΥ Πανὶ ονὰσ [8 δαβὶ ραῖθ, 1 (του. 
ΧΧΥΪ. 1, 14, [δι ἴπΠ6 ΒΒ4]] ΠῚ οὗ ΟἿΓ μᾶβδβαρο ὅδ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 6 Αἰ δεγεπῦ ἔσοση ἢΐτῃ. 10 18 8180 ὨΪὮΪΥ 
ΡΓΟΌΔΡΪο {πᾶὶ {Π6 Ὡδῖῃ οἵ ΠΝ 3 ξ, [16 ἰδίμεῦ ΟΓ 

δηςοβῖογ οὗ Κουδῇ, βηου]ὰ Ὀ6 τεδιοτδὰ 1ῃογοίβοο τὶς. 
Νοῖδ), 80 ὑπαξ ἰδ ἸάΘη ΤΥ οὗ [86 τὸ ρΕΓβομ 8 δὰ 

1Πι0 ΤΩΘΙΟΙΥ ΦΌΓΤΩ Δ] αἰ γοΓΒ ΤΥ οὗ ἰμοὶγ ὨΘΙῚ68Β (οὐϑτ’, 

ΤΟΑΌΣΙΑΙ ; ὙΠΟ, ἩὮΟΙῚ δοϊιονδὴ Τοαπΐΐε8) ὧδ 

ΑἸπιοϑί οοσίδίη ; δὰ {π6 Μοβδο] στη, νοσ. 21, 
τησδί θ6 Β6]4 ἰο δὲ ἰάοηςοαὶ τὰῖϊἢ 1Π6 ΒΔ] Ώ τα 
Ὀε]οηρίπρ ἴο 1ἴῃ6 {ἰπι6 οἵ θαν]ὰ : ἴ0Γ ἴποσθ, 88. ἦῃι 
χχνΐ. 2, 8 δοῃ Ζϑο δγδὴ 18 δβουὶ θά ἴο ἰῃη. ΤῸ 
1η9 τοοογὰ ρμοθ8 Ὀβοὶκ, ἃΒ ἱῃ γϑγ. 20 ἴο ΡΒ ΠΘμδΦ 
[λ6 ΘΟΠΟΙΔΡΟΓΑΙΥ οὗ Φ9οδιιυα, 80 ἱῃπ ΥΟΣ. 21 δὶ 
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ἰεαδὶ ἰο ἃ σοῃ ἜΙΏ ΡΟΓΑΤΥ͂ οὗ αν ; πὰ πο συδτγὰ 
αἱ ἴῃ) εαδὶ ζαΐα (ἴπὸ Κιἰηρ᾿5 ραΐῖθ), 89 ἰῦ νὴ 
μεβα  ΥΥ ἴῃ ἴῃς ἴῃ} γΥ, 18 τοίοσγοὰ [0 ἃ ποπιὶὶ- 
πδοη ὉγΥ Κίηρς αν. Τῇθ ἴμδη τηθιἰοηοὰ 
Ὀγοῖ το οὗ μδιίαπι, οἵ ἴΠ6 που οἵ 1118 δ. οΣ, 
1)6 ΚοΙ να, αὐτὸ ἴῃ6 σαι οὗ ἴῃ6. ΟὟΠΟΡ ΤΠ Γ66 
[8 :}}}}.8 οὗ μοτίοτα, ΑΚκυῦ, Τα] θη, ἀπὰὶ ΔΒ ἰπιδη, 
᾿ἰνίηρ ἴῃ ἴπ 6 της οἵ αν, νϑγ, 18.--- ἤγεγε οὐδ 
ἐλε ιοοτὰ; οΥΓ ἐλε ϑεγυΐος ῳ" ἰλε ἄεερεῦβ 7 ἰδε 
ἑλγεελοίιία ψ' δε ἐεπέ. Τν8 βρθοϊεβ ἴΠ:6 βϑεγνῖοθ 
Ῥεγίοππηοα Ὁγ ἐδοβο [ονυϊϊεβ δὶ 1.6 ἴθ} ]6 ; {Π0Υ 
ἪΕΓΘ {πγεβΒο ] ἃ ΟΥ ραῖθ ᾿ζθορεσβ ; οορ. 2 Κίηρβ 
Σὶ. 10; 2 ΟὨτοη. χχὶϊὶ. 4. 'Γμ6 ρεπιῖ, “ οἵ [Π9 

ἰκης ᾿(Ὠ6γα Ἔχργεββοὰ ὉΥ͂ : Ῥεΐογε δηδ, Ὀδαδιι86 

1ῃς6 ἀϊης ποτὰ δΒανΐηρ [116 ἀγίῖς]6 σδῃποΐ ὉῈ 
ἱῃν ἴη6 οοῃδίτιες βίαι) δρρὶϊο8 ἴο {Π6 ἴθηῦ ἰὴ 
δοτιβδίθτη δγοοίεά ὈΥ͂ αν, υἱτ]ουΐ, ΠΟΥΘΥΘΓ, 
ΤΉΠΞΕΙΒΕ ΔΩΥ͂ σοπίγαδὶ ἴο 86 ἴδε} οὗ ϑοϊοσίοῃ 
(Ὡς ἢ, ἰὴ νοῦ. 238, 8606Π}8 οἰ ΘΑ ἴο Ὀ6 ἱποϊυι θα 
ἴω [6 ἴεγια ““ἴθηΐ ᾽)) ; ὁορ. ΟἹ ΨΕΓ, 18.--αὐπώ 
ἐλεὶν Ταίλοετα ἴῃ ἰδέ ςα!} φί ἰλε ᾿οτὰ ἰοεγα ἔϑορεῦδ 
φ' με ἐπίτῳ, Ἰδτροὶγ, ἱπ ἴμ6 ἰἰτη6 οὗ Μοβεβ, ἴο 
οὶ ΤΠΟΓΟ 8 τοίογθησο 6 γΘ ἃ8 ἱπ ἢ 6 [ΟΠ] ηΩ 
γεῖβο. ““ἾΪὴ ἴπο Ῥρηϊδιθυ ἢ ὕΠ6ΓΘ 8. Π0 τῃθῃςοὴ 
οὗ [6 Κογλϊεβ Κεαρίπς συλτὰ π᾿ {π6 {ἰπ|6 οἵ 
Μοβεβ; Ὀιχὲ δ8 ἐπε ομδιμῖο8 ὕο Ὑ Βοτὰ ΠΟΥ Ὀὸ- 
Ἰοηροὰ ὑογα ὑπ6 ἢγβί ϑυσνδηῖβ οὗ [Πδ6 ΒΑΠΟΙΌΔΤΥ, 
Ναμπι. ἱν. 4 ΗΙ, δη!ὰ οδροοδ!ν δὰ [ἢ 6 οἰᾶγμο οὗ 
86 ἰΔΌΘΓΏΔΕ]6, ᾿ῦ 18. ἴῃ 1{86}7 υγοῦδὉ]9 δαὶ {ΠΟΥ͂ 
Βιδή ἴο Κοὲρ [86 δῃΐγβῃσθ ὕο ἴΠ6 βδῃο ΙΑ ΓΥ͂ (Ο0π}}: 
Νυπι. ἱν. 17--20): ἀπὰ {Ποτγοίοσο να σδηποῖ ἀοιϊ δῖ 
ἔδαῖ ΟἿἿΓ δίδιθιηθης 90] ὃ 8 δὴ οἱὰ ἱτγδαϊζίοῃ " 
(Βεγίἢ.).--- εν. 20θ. “πὰ ῥλέπελαδ (δε δὸπ οἵ 
Βίραξαν τσαϑ γογτπενὶν ρῥγίποο οὐδοῦ (ἄδηι, ΟὐΘΤ ἴΠ6 
[πππ οὗ ἴπὸ Κογῖῖδ (ἄτα γ. 1 ΔΙ Θ 88 σαπηοῖ 
δ᾽ Ὀδ6Π ἰηνοβίοα 1 {Π|8 ονογβίσηΐ οἵ {}16 
Κογ 6 ρογίογε θη ἢθ 88 Βὶρῃ ργοδί, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ 
ηάογ {πε Εἰ -Ὀγεδι μοοὰ οἵ 818 ἰαἴθοσ ΕἸ ΆΖΑΣ ; 
88 8150 ΕἸἼΘΆΖΑΙ, 85 οἰ ἰοῦ νοῦ ἴΠ6 οἰνϊοίβ οὗ μον], 
ΝΌμΩ. 111. 82, ἀπο [Π6 ὈΓοβι ἀθῃοΥ οὗ Αδγοῦ, ᾿ιδὰ 
ἴδ ονογείμῃς οὗ [πὸ Κϑεροῦβ οἵ ἴδθ βδῃοίιδΙΥ.--- 
Τὴε Γογὰ ιοἰδὦ λΐα. ΤῊ5 οἰαυβ86 πιο ῦ Ὀ6 πηρδηΐῖ 
δὲ ἃ Πἰςίοτ 68] ΤΟΙΠΑΥΚ, δηὰ 80 σοπηρ]οϊοα ὈΥ͂ 8 
ΠΗ, “ ΧΆ8,᾿ ἴῃ ὙΠΙΘῊ 6886 [6 οοραϊὰ ἡ ψὰ8 ἴο 

νε ἐχρεοίϊεά Ὀεΐογο 471", 88 ἷπ χί. θ. [Ὁ 18 ΠΙΟΤΘ 

πδίυγα] ἴο 866 ἰπ 86 ἵτο πογὰβ ἃ Ὀϊοδδίη, “ Οοα 
Ὀς πὶ Ὠἰπι,᾽" δηὰ ἴο Ἦν τὴ 1π6 Οθυτηδὴ 
Ὦγαβοβ, “οι ὈΪ688 Ηἷπι,᾿ “ΟἹὨἨ ὈΪ]68586α ΤΔΟΙΠΟΤΥ. " 
6 ΤΠΔΥ͂ ΤΕΙΠΘΏΙΌΟΙ αἶβο Οοα᾽ 5 σονοπδηΐ οὗ ρϑϑὸβ 
ἢ ῬὨἑη6 85 δηὰ ἷδ ἘΠ ΕΥ; Ναμ. ΧχνΥ. 1] ἢ. 
[Τιῖς ροθβ ἰο ὑγονθ ἔμπαῦ {16 ἰβίοσίσαὶ ἷβ [116 
ὁοῖτοοῖ τηρϑηΐηρ, δηὰ ποῦ οὐδ {παῦ 8 ὨΘΑΤΙΥ 
δκίη ἰο δὴ ΟΥΤῸΣ οἵ ἀοοίτίηο. --. Ο. Μ.]--Τ ἐν. 
41. Ζεοελατγίαλ ἐδλα »οη οΓΓ Μοελείεπιαν, ἰμαῖ ἰδ, 
ΒμΑ] υπι ; 866 οὐ νοῦ. 19. Τῇ ἀοδὶριηδίίοῃ οἵ 
τὴῖ6. 56] τὰ (Ὀοίογο ὙἢΟ80 πδῖηθ ὙὰῶΩα. τη ἷ88 (}6 
ΘΟΡαΪα ἡ; 866 (τὶς. Νοῦθ) ἃ8 ρογίδσ δῇ [πε ἀοον οἵ 

[86 ἰοπὶ οἵ τηρϑοϊϊηρ ᾿88 βοιμοϊ εἷς ἱπάεβηίίθ 
ἱπῷ οχρίαπδίίοη. Βυῖ νὰ ὁδὴ πηὰ ποίῃίηρ 

εἰἴθοῦ ἴτοτα 16 Ἰρᾳρὴν Ῥαββᾶρο ΟΥ [ΓΌΪΩ οὗ. ΧΧΥ͂Ι. 
2 ἴο οἷεῶσ Ρ (δὲ αἰ ΒΥ, οὐ δοοουηῖ ἴῸΣ {16 
Ῥιοαϊΐποηςα ρίνεῃ ἴο {118 ΖΕΟΠΑΥΔἢ. --- Ἴ ἐγ. 22 τὸ- 
ἴυτη9ϑ ἴο ἴπὸ ἀεβοτίριίοη οἵ (ἢ 6 βεγνίοϑ οἵ [δ6 
Ῥογΐεσα, τίς ἢ πῶθ ἰηϊεττυρίθα ὈΥ͂ {86 ἢιἰϑίοτ! 6] 
αἀἰϊψτεβείΐοη, νϑσα. 19-2]. δαῖ ἰβ ΠΟῪ βίδίθα Ὁ6- 
Ἰοῦρῃ ἴο τ.6 {ἴπηε οἵ ἴπ6 δαΐδον οὗ {Π6 11εῖ, ψ ἰ0ἢ 
{με ἐχοορίίοη οὗ {86 τειηατῖκ ΔΡΡΙ χίπρ 16 
ἀπε οὗ Ῥανίά, νοῦ. 292Ὁ. --- Αἱ ; τῦεγὸ 
ελοεέη ἰο ὃς »οτίεγε αἱ (δε ἐϊπγεδλοίάδ. Οἱ ὈΣΥΣ, 

“ἐΘΒΟΒΘῺ,᾿᾿ σΟΙΏὉ. Υἱὶ. 40, χνὶ, 41 ; ἴογ σοηῃβίστιο- 

τοη 10} ὃ, χχνυ. 1. Τὴ6 ὨυΠλΌΟΙ 212 88 [9 

τοῖα] οἵ ἴΠ6 μογίεγβ ἀρτοθδ ὨδῚ 6 1 [ἢ 6 {16 
οἵ )ϑανὶ ἃ, πὰ ΜΠ οἢ (χχνὶ. 8-11}) 98 Ῥογίειβ ἴῃ 
41} οἰπείαῖοι! αὖ [ῃ6 Ἰδθογπμαοΐο; ποῦ ΜΠ} {παΐ οὗ 
Ζοτα ὈΡα οὶ, ἴὸγ 1.0} ἔζτα ἰΪ. 42 γῖνοβ [ῃ6 πυτὴ- 
ὍΘΓ 139; Ὡοσ, ἰαϑυ, ψίἢ (μδῖ οἵ ΝΕ ΘΙ Δ ἢ, [ῸΓ 
ΜἸΠ ἢ, ΝΌΗ, χὶ. 19, [ὴ6 πυπιῦοῦ 172 ἰ8 βεὶ ἀονῃ. 
μι ἢ βυϊϊ5 [6 πα Ὀδίογα ἴΠμ6 οχὶϊο, ἰο Χ  ΪΟΝ 
1.ὁ {16 πα ΌογΒ οἵ ἴδ (Δ η}}}1698 δῃκὶ Ὀγλεβίβ ἴῃ 
γογΒ. 6, 9, 18 τηοδῖ ἜΠΟΣ Ἐπνταν τ 'μεν ὐογὰ 
γερὶδίογοῶώ ἴηι ἰλοὶν υμίαηεδ ΠΥ ἀν εἰῦ, [πο γὸ- 
ἴοτο, ἰπ ν ]αρο8 (ὩΣ Υ, 88 υἱ. 41 8.) δτουμὰ 

ΦοΓΏβ6] θην, δηὰ οϑπηθ ἰο ἰδ οἡ {6 ἀδγ8 οὗ {πεὶγ 
ϑεγνίοθ, 859 [0 βίῃ ρεῦβ ἴῃ ἴθ {1π|6 δίζεσ 1116 Ἔχ! ]ο, 
ΝΘἢ. χίΐὶ. 29 [----ὀἠραυϊὰ απὰ ϑαπιιοὶ ἐὴξ δες ῦ 
(ἀποίοης ἀοβίσηαίοη [ῸΓ Ῥτορμμθῖ, δξ᾽ 3) ; σΟΙΏΡ.1 

ϑατι, χ. 9) λαά οτὠαϊπεὰ ἐλόπι ἴηι ἐλεὶγ ἐγιαί, 
ὈΓΛΌΣΣ3. “ἰμ ὑμεῖν ἔταϑῖ," ΟΠ οἴ4] ὑσυδὶ ὁγ ἀαίγ ; 

σΟΙΡ. ἴδ βᾶπ|6 ἴοστῃ ψὶζπουῦ δι ἢχ, νοτβ. 26, 8]; 
2 Κίηρε χίϊ. 16, χχὶΐ. 7; 2 Οβγοῃ. χχχὶ. 12. ΤῊΘ 
ὩδΌρ οἵὗἨ Ξβαϊηθ6 1} τι αν (ἀπαὰ αἰτοῦ Ὠΐπὰ, 
ἀραϊηβὺ [86 ΟΥάογ οἵἁ {{π|6; οοπιρ. ΗΘ. χί. 82) [}}6 
ΟἸγοιῖβϑῦ πὸ ἀουῦξδ ἰουη ἐμ Ὦ18 Βοῦγοθ, απὰ 1ζ 18 
οχρἰαϊποά ὮΥ {}|6ὸ δεῖ [Παΐ [1186 ἀσΈ ΠΟΥ οὗ 848,16] 
πῃ {86 τεϊ σίου ἱπαιι τα η8 οὗ 18γΓδεὶ ρψγεραγοὰ 
{06 ΜΑΥ ἰοῦ ἴπΠ6 τοίοτιηβ οἵ θᾶνὶὰ, δῃὰ ῬΌΓΘ 
{ἘΠ γοίουθ ὈθΌ}}}Υ τηοηςδιιοὰ δἰοηρ αἰ ΤΠ 6πι. 
Απαὰ μεῦπαρθ βοπὶθ διταηβοιηθηϊ ΓΕρΆΓΑ ἢ [86 
[,νττἰς6}] ρογίουβ να8 Ἰηδάθ ΟΥ̓ ϑαιμοὶ ἡ οὶ Ἰδὰ 
ἴηΠ6 Ἰουπάδίίοι ἴοῸγ ὑμαὶ οἵ αν ἁ, τπουρὴ τὴ 
ἢάᾶνα πὸ ἱπίογτηδίίοη σοῃσογηΐης 118 Ὀογομὶ [ἢ 0 
ῬΓθβοηῦ μιδββᾶρο. -- οῦ, 28. Απώ ἰλον απά ἐλεὶν' 
9018, ἰῇ6 ῬΟΓΙΘΙΒ οὗ {Π6 {πι6 οὗ αν απὰ αἴτοῦ 
ἰϊ, ΤΟ [οἸονίης μἤγαβα 4180, “δῇ ἴῃ ουδθ οὗ 
[86 ἴδηΐ ᾿᾿ (60Π10. ΟἹ ΥΈΓΒ. 18, 19), 18 ἐοβοη, ὈΘ- 
ΟΑΌΒ6 86 Γοβοηΐ βίδίομηθηξ δΡῸ 1168 ἴο Ὀοτἢ--- 
[η6 ὑδη -8ϑδ Ποῖ ΓΥ Ὀείοτγα ϑο] π)0}), δηα {Π6 δίοῃθ 
ἀξη δ Ὁ} ὉΥ ἢίπη.---Ἄ εν, 24. 70 ἰλε ζοι 
ιοὶπα8 (υδγίοτβ οὗ 88 Ὠδανθῃ ; οοῃρ. Φοῦ 1. 19; 
Μαῖῖ, χχίν. 81) τοέγὰ (6 ροτίεγϑ, γν, δαὶ ἰδ, 

ΔΟΟΟΓαΐηρ ἴο {86 διτδηροιαθηὶ οὗ Ὀανϊὰ (χχνὶ. 
14 {{.).-.8ϑ)νν υαγάδ, ΟΣ Ὁ οἵ γετγϑομβ, 88 ΝᾺ. 

το. 

χΧὶ!, 9, ἷν. 8, 16.---Ἴ ον. 26. Ἰῆοτε ἰο σοτῆς ἴῃ βευδη, 
ἄανψϑ, ἴα βονθηϊῃ ἀδΥ ἔγοση ἔἶτλα ἰὸ 1ἴπ|6, (μα ἰδ, 
ου ῃ0 ϑβαθραϊῃ οὗ ἴ:6 ἌθαΚ, οὐ ὙΏΙΟ ΟΥΘΓΥ͂ 
ἔτι 88 1 {Π6ὶγ ταὶς ἴο μδγίοστη [6 Βεσν]οθ 

(ὃ ἱπ κῆρ, ἰο ἀθῃοῖο ον] ραίίομ, δ ν. 1).--- 

γγμλ, ἰλεπι (πα Ὁ), δίοηρ ἢ [86 Ποαᾶβ ΟΣ 

οἰϊοῖθ οἵ ἴπ6 αἀϊνίδίοηβ, νοῦ. 17, σὴ ἀνεὶς ἰὴ 
Φογυδβδαίοῃ 186], ἀπὰ ἴο ψ ῃοπ [ἢ οί 6 ἱῃ Ψ6Γ. 
2θα τοῖΐεγϑ. ----ῸΤ ἐλον τρετοὸ ἐπ ἰγιιδί, δε ἴοιν λεαὰ 
ἀδορεῦ ῳ' ἐλε σαΐδδ; ΠΟΤΩΡ. ὁ. νϑγ. 17. --- Ἴ ογ8. 
26ὺ--32 τορογῦ οἱ ἴδε ἀυἱ68 οὗ 186 οἰ ποὺ [ευϊῖε8 
Ἰνεδίἀ68 {1:6 μοτίοτβ.---- 7 λοϑε δενίίοβ, απὰ τοετε, 
εἰς. [1 ἢδ9 Ὀδοη τοπιαγκοὰ ἴῃ ἴμΠ6 Οτἱὶ. Νοῖθ 
ἐμαὸ ἴος {πῖ6 ψγὸ δ.ὸ τηοϑὲ ῬγορϑῦΥ ἴο τοδὰ 
(αοοοταίΐηρ, ἴο νον. 14), “"Απὰ οἵ {86 1δν1ῖ68 ΜΤ6Γθ." 
Αἱ 8}} Ἔυϑηΐβ, ἰὴ 6 ἀπῖ168 δηππιογαῖοά ἴῃ [86 [0]- 
Ἰονὶης 6 (θχοϊυδῖνγο οὗ νϑγ. 27) Ὀθ]οὴς ἴο 
{86 1198. 1 ΘΟὨΠΊΟΏ, δηὰ ποῦ ἴο ἴΠπ|ὸ γῬογΣΐο σα. 

Λορογάϊηργ, ἐμ6 πορὰβ ὩΡἽ ὩΠ[ ταυϑὺ Ὀ6 Σθ- ἐπ τ. 
ξατἀοὰ ΕἰΤΠΟΣ 88 6 δι βου ρίοη ἰὸ 1:6 8016. Ῥχθ- 
οορήϊΐη Ρἢ ἴτοπὶ νοσ. 14 (86ο Βοετγί.), οὗ 
Υρρα τὶ (ἢ Κεῖ) ἰῃ (86 ψΑΥ ἱπάϊοαυεα,-- 
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Οὐυεν ἰλε ολαιηδετα αὶ ἐγοαδωνε8 ο ἐλδ λοιιϑ6 οἵ 
αοά. Τθοβα οἰδεῖ (Ὠ Ὁ) δη ἰγοδϑῦσὶθβ 

(λυ) τέτὸ ἰπ [6 εἰάθ Ὀυπάϊηχθ οἵ ἐδ 
ἰϑιημῖθ, οὐδοῦ ΓΒ Οἢ [86 1,ον 68 ̓ γϑϑί θὰ ; οτρ. 
ἘΖεϊζ. χ]. 17, χ]ὶὶ, 1 ἢ; Ν6ῆ. χ. 88 ; δηὰ Κεὶ!, 
Διδί, Ατοῖ. ἃ, Ῥρ. 121, 124. ---ν εν. 27. Απά ἐλευ 
ἰοάσφεοιί ατομπαὰ ἐλῈ ἤομδε οὐ αοά. ΤΊνὶβ ποίϊοορ, 
τοίοστίηρ ἀραὶπ ἴο (6 μογίοσβ, Ψ 1 τὴ6 δαῦ- 
ἡοϊποα βἰδίοιηεπί, {ἐμαῖ ἦμεν μδὰ ἴο ΟΡΘἢ ΘΥΟΓΥ͂ 
τποτηΐηρ (1. κ΄ ΟΓο βοῦ νοῦ ἴΠ6 ΚΟΥΒ," ΘΟΙΏΡ. 
ὨΡΙΒ, δαᾶρ, ἢ, 2ὅ; 188. χχὶϊ. 22), 18 βίσδῃρθ 1} 

Ὅη6 ῃγεϑεηῦ ρ]868: ἰξ Παὰ 18 Ρ]Δοε Ῥδσθδρ8 
ΟΥ̓ ρί Αγ οἴου νοῦ. 2θα.---Ἴ εν. 28. Απά βοπιὲ 
9Γ ἐλϑην ἰοοῦὰ ΟΥΕΥ ἰδ υοεβοὶα ΟἹ βογυΐσε, ἴ1γ6 τῆογα 
γα]υΔ Ὁ]6 ν685.18 οὗ ροϊὰ αῃά βίϊνοτ, σῖτα [116 
ΒΔΟΤΙ ἢ 14] Ὀον}8 (χχυὶ. 18 ἢ, Πδπη. ἱ. 2, ν. 2 8..), 
ἶσον τεαυἱγοὰ σαγοῦι}} Κοορίηρ, δηἃ 48 ὑΠ6Ὺ ἡ 6τΘ 
ἴο Ὀ6 ἰΔΚδὴ ουΐ οὗ [116 ἰγραβυτίοβ ἴου τ 6 ῬᾺ]16 
ΜΟΙΒΗΪΡ 8ὴ δχϑδοὶ “ ἰ4]6.᾿--- τ, 29, Οὐδν ἐλιε 
Ὀρδδείς, εὔεπ ΟὐΟΡ αἷ ἰλ6 λοὶν υεδδοίν, απα ΟΥΕΥ 
ἐλε βοιτ, απὰ ἐδα τοῖπε, εἴς. ΑΒ 16 ἕεττα Ὁ Ὁ3 
8 δορὰ ἤ2Γ6 88 ἰῃ τ τ, 928, 16 αἰ βδιθηοο Ὀδίθθῃ 
η9 ν658618 616 δηὰ {θογο πιρηϊὶοηθὰ βθοιὴ8 ἴο 
ἀορεπὰ οἱ {δι ατγίϊς]68 ψ ΪΘὮ γα ἤοΓΘ παιηθᾶ ἴῃ 
οοῃπθοίΐοι ΜΓ ἰμ6 ἸΔεἴοσ, παπλοΥ, ΗΟΌΓ (γδΌ, 

ον. 11.1 81), νυἷπο, οἱἱ, ἔσαν Κίησοηβο, δῃ!ἃ βρίοθϑ 
(ΘΟ ὉΣΞ, 88 ἔχ. χχχ. 23). ΤΆΕΥ ΙΩΔΥ 6, ἐδατο- 

ἴοτο, (86 ΤΊΟΤΘ ΟΥΪΠΑΓΥ͂, 1658 ΘΟΒΟΪΥ γ65386}8 86 
ἴῃ [ῃ6 ΑΑΙῪ ἰποθπβθ, τηθεῦ δηὰ αἀτίηἰς οἤετίης 
(εοπρ. οὐ Εχ. χχν. 6). ΕῸΓ ΠΣ, “ογάεσι, 
ἜΓΡΟΣος ἴῃ 1π6 οί, σόα». Ὦδη. ἱ. ὅ, 10, 11; 
ὑΠὸ μαγίῖς. Δ᾽. ΟὨ]Υ͂ ΠΟΓΘ. --- Ἴ  ογ, 80. Απα ο ἐλε 
8018 ΟΥ̓ ἐλε »γιεδίβ, οἴο. Τὸ {ἤθη Ὀοϊοηροά, ἔχ. 
ΧΧΧ. 28 ἢϊ,, [86 ᾿γεραγαϊίοη οἵ [Π6 ΠΟΙῪ δποϊηξίης 
οἷ", ὈΥ 186 δοτηρουῃάϊηρ οὗὁὨ Β6 6 ΓᾺ] βρίοεβ, ΤῊΐβ 
ποίϊοα τείοστίηρ ἴο [1:6 ῥχίθδίβ ἰοθ8 ποῖ, β τί εν 
ἴδ κοῃ, Ὀθίοης ἴο 1π0 Γιιποίίοηθβ οὗ {π9 [ον ΐθϑ. 
ΤῊο αἰν βίου οὗὁἨ τη ΐηρβ 88 ἤαγὸ [0Γ 16 τηοπιοῃξ 
Οὐοστι θα [116 ἀϊνίβίοη οὗ ροῖβοῦβ. [ΤῈ6 ῥτίββίβ, 
ΒΟΘΥΟΣ, ὍὍΥ ]ονὶῖ68.}-- ον. 81. Απὰ Μαιρβίι,- 
ἑὐλδαλ οὗ ἐλε ]ιευϊίεα, τοὴο τοαα ἐδ βγδί- δογη 
ϑλαϊϊιης ἐλς Κοτνλίία: ἰῃυβ δὴ οἱάονυ. ὑτοίμοτ οἵ 
ἴδαὶ Ῥοσίθν Ζβθοβασίδῃ, γϑσ, 21, 1 {818 15 δοῖι}}}γ 
ἴο ῬΆ88 [ὉΓ {Π6 δΒοη οὗ ἴΠ6 ΒἢΔ]]υτὰ ἤοτο. Βαϊ 
οοτίαϊαϊν, ἴῃ οἢ. χχνΐ, 2, Ζϑομαγίδῃ ἰ8 ἀΐτθο 
οΔ]]οὰ Πτβί-θοσα ("23) οἵἨ Μεβμοὶθιηΐδῃ ; δπὰ 

ἈΘΠ6Θ, ἴο τηαϊηἰδίη [6 ἰἀοηοίν οὗ {818 Μοβἢο]6- 
Τηἷδἢ ΜΠ 5.4] ] τ, τὸ τηυβὲ δβϑιηθ ““{παὶ ἴῃ 
ΟΌΓ γμββᾶρθ Μδί {18} Ὀδασα [6 ΠοΟΠΟΌΓΣΑΪΘ 
{{0|86 οἵ ἢγοί-Ὀοτη ΟΠΪΥ ἴῃ δὴ ἱΏΡΓΟΡΕΓ Β6ηΒ6, 
Ὀεοοδυμθ Ἠ6 ΤΑΠ ΚΒ Εἰρ διοηρ {Π6 ἀδδοομάδηϊε 
οἵ ΚΒ ΑΙ] ΤΩ οἱ δοοουπὶ οὗ [εἰ8 οἰῆοο᾽" (Βετίὶ.). 
Νοιδίηρ ΠυΓΌμοΣ ἰδ Κπονπ ἴο τ8 Θοποοτπίης 186 
ὌΘΙΒΟΙ ΟΥ {τὴ9 οὗἨ ΜΑΙ ἰδ Ὦ. -- ΗΓ α 8 ἴηι ἰγιιδέ οὐοῦ 
ἐλα δακῖηρ ἐπ᾿ ραπδ'ι Ὑ8ὲ ἴοστω ὨΣΠΣΠΙ͂, ἃ Βακίῃσ 1} 
4 ῬΔῺΒ (ΘΟΙΏΡ. ΤΩΠΌ, δὴ ἴσοι Ῥδῃ, ἴμεν. 11. ὅ, 

Υἱ. 14:1 Οἤτοη. χχίϊί. 29. ἘζΖοϊκ, ἱν. 8), ἰ8. πϑοὰ 
ΟὨΪΥ ΕΓΒ. --Ἴ εν, 82. Απὰ ςο" ἐδλε Κολαίλέϊεε ἐλοὶν 
δγείλγεπ, ἴὩ6 Ὀσείσοη οὗ ἰὴ ]Ἰδβί-τηδηιϊτὶοηθά 
1ουϊΐοβ, αὖ ἢο86 μοδὰ ψὰ8 (06 Κοσγῃίϊο Μαι- 
18. ἘΕῸΓ [16 ΨΥ οὗὈ Ἰαγίπρ οἡ ἰδ Βῃθπ-Ὀγοδά, 
806 ἴον. χχίτ. 6 1ἴ-- ϑαδῥαίδ. Ἑον 6 
ῬὮγαβα 3 3 ([λ0 ὅτοῖ νι αξαοΐ ἴῃ [86 

Δοκεῖ 5711 Ὁ]6, ἴῸΓ ΦΌΡΟΥ), ϑοσὴρ. Βογίμθδῃ.---- 6. 

Ι. ΟΗΟΧΊΙΟΙΕ5. 
-----.... δδτττττττχ4..͵. ω .Ῥ-ἢ 

398. Απὸὰ ἰλέδϑε ἐδε δίηογα, ἀφαάδ 97 ἐλε ψαίλον: 
 ΟΥ ἐδε δευδοδ, σελ {7εὲ ἴπ ἰλε οδαπιδεγθ. ΤῊ 
8 ᾿ϑ1}8}}}7 τοραγάθα 88 ἃ ἄσχθϊ διιυβογ ρεΐοη ἴο {}}0 
ἰογεχοίηρ, ἴγοτμαη νϑῦ, 14, ἴο 0} ἃ ϑοοοῃὰ διλ}} 
ΠΙΟΓΘ ΦΘΏΘΓΙΓΑΙ ΒΌΘΟΓ ρ ΐοΠ 18 δα ἀοὰ ἴῃ γνοῦ. 84. 
Υεῦ ἴῃ 1πῸ πηθἰΐϊου οὗ ἴπ6 βίηροσβ ((Π 6 ἀπ} 168 
οὗ πῆΐοὴ Πδὰ Ὀδοὴ τορογίθα ἴῃ νϑῦβ. 14--16), 109 
ΕΒ πιογϑίϊου οἵ {116 Ἰη1η:βί ουαὶ ΓΟ 0η8. οὗἩ {89 
ΒΘΥΘΓΑΙ Οἶα8868 οἵ [η6 1 ονὶΐοβ, τ Ιοἢ δὰ Ὀομαι 
νοῦ, 260, ἱβ Ταῖμποῦ οοηϊϊημοὰ : δηὰ ἱμογείογο, 
ἰηβίοδα οὔ “" [})|696 ἃγθ [116 ΒΙ ΠρΈΓΒ, "186 τομάοτησ 
8 Ταῦ ΕΓ ““ΤΠ686 ΒΙσΌΓΒ, οἵο., ἡ δηὰ (8 ἃ ἴοτοι, 
οχίθηάϊηρ ἴο 8 σαῖμοῦ σοιοΐθ ροϊῃΐ (γοτ. 14), 13 
ἴο Ὅδ6 αϑϑίρηθβαά ἴο ἰῃθ ἀθιμῃοιϑίγαϊςίνο (Καπιρἢ. 
51:1}}γ).. Τῇ “θείης ἴγοθ" ἴῃ ὑπαὶ ΟἸΔΠῚ ΌΘΓΒ 15 
ϑεῦ ἰογι ἢ ὙΘΓῪ Παίιγα ]Υ, Ὀδοδυβα [Ποῦ ϑχοϊαεῖνα 
οσσυραϊου Ὑἱ 1} ὉΠοἷγ αὐτί ὰ8 ἰο 6 ἱπαϊσαϊβα. 
οπρΡ. Βδβὶ 8 δηὰ ΕΚίιηο  β ἰηἰογργοίδιίοη οἱ 
Ὁ ΏΒ, ὑπηιμηέδ αὖ οπιηὶ αἰδο οβὲοϊο.---ῸΥ ἐλευ 

106 γ8 ΟΥ̓ ἰΐόπι ἱπ (δε δογυΐοε ἀαν απαᾶ ηΐσῆλέ. 
ΤῊ Ἰἰΐογαὶ στοπάθυϊης οἵ 6 Μαβοσγοϊΐς ἴοχὶ 

(ΠΡ ΡΩ3 ὈΠῸ}) ΒΟΟΙῚΒ ἴο ΘΧΡΓΟΒΒ [86 8686: 

“ΠΟΥ͂ ἌΟ͵ΙΟ Ρ]δοοα οὐδοῦ ὑπ 6πὶ, ἴῃ 6 δ θογάϊπαῖο 
Β'Προῖβ, δὰ ο διυρογπίοηα ἔδοῖῃ " (Βετίἢ.). 
Βιῖ [6 σοταραγίϑοῃ οὗ ἴῃ βοιηθν αὶ αἰ ἴδγοης 
Α88Ά56, 2 ΟἸγοῃ. χχχίν. 12, 18 ἰηϑυβηοϊοηῦ ἴο 

}ΒΌΠ [818 νἱονγ. [0 8 ΙΠΟΓ6 ὨδίμΓΑ] ἰο ἰδ 

ὉΠ ἴο πηθδῃ : “1 ΙΑ΄ Ὄροπ ἰδμοηὶ;" Ὀπῖ πο 

ΡΛ ψου]ὰ μαναὰ ἴο Ὀ6 ομδηκχοά ἐπΐο ΡΟ ΡΩ, 

(γεν. 27), πὰ 80 ὑ86 βιυι 8. Ὁ]6 8686 τοβϑίογοά : “"[ὉΓ 
ΟΥ̓ ἀαΥ δηὰ πϊρῃΐ ὑποῖνγ βούνίοθ, {ΠῸῚΣ δἰησίης 
Γαποξίοη, 88 ἐποιοῦ οἡ ἴθοτχη."--- οσ. 84. 
7 λεδε ατε ἐλε λεαάδ Ὁ ἰδ ζαίλετα ον ἐδλε 1, ουϊέδα, 
εἴς. ΟΟΙῺΡ. ἴδ6 δίπλα δι βου ρύϊοη, υἱϊῖ, 28. 
Θίπμοθ 1818 ργεοθᾶθβ [86 ἢγβὶ βε ΘΙ ΟΩΥ οὗ ὅδ], 
8ἃ8 ὮΘΙΘ ἰῃ6 γτοροί ἰΐοη οὗ {1818 ροπεδί ΟΡΎ ἱπηπλ6- 
ἀϊαύοὶγ 9}Ὼ0]1ονγ8, Δίονοσβ (Ρ. 82 1.) σοῃ]εοοϊατεὰ 
ὑπαὶ 1 μαὰ 1:18 Ῥ]δοθ ἤθγθ οὐ βία! γ, Ὀυΐϊ ψγ88 
ἴδ κοῃ ΌΥ 8ὴ οἷά ἰγβηβοσὶ ὈΘΓ ΘΙΓΟΠΘΟΊΌΒΙΥ [0Γ [86 

ἱπηΐης οὗ [6 [0]]οσίην ΒΟ ΠΡΑΙΟΡΥ οἵ δι], 
Δα {Βογοῖοσο ἰσαηβροβοὰ ψἱΐπ 1}}}8 (8 ἢ6 6ῃ- 
ἀρανουχοᾶ ἴο ροϊῃῦ ουὖΐ ἃ ΙῃΟΓΘ δ 1 4 0]60 Ὁ͵]δοο, 
85 ''Θ ὑπουρθῦ, ἴοσ 11 δὖ {Π|6 61056 οὗ πὸ βΈΠΕΘΙορῪ 
οὗ ΒΘ Ἴδη, νυ. 1--27) ἴο ὑμδῖ Ὁ ὐλού αλῃ ῬΪδοο, 
δηἃ ὑΒΟΓΘΌΥ͂ Βοιμουπαῦ αἰ οροα. 8. ΔΒΒΌ ΤΙ ΡΊ ΟΝ 
ΜΟΙ] ΟὨἸΥ 6 Ρ]Διδβὶ 019 1 116 ἀου Ὁ]6 μοδίζἰυη οἴ 
[116 ζΟΠΘΔΙΟΡΎῪ οὗ 8541} τηυδὶ Ὀ6 τοραγαθα 85 τεβίϊηρ 
ΟἹ 8 Ιηϊδίακο, δῃηἃ σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο ἴΠ6 μ͵δῃ οὗ ἴΠ6 
ΥΪοτ, ἴοσ Μ ἰσὮ ἸΠΘΓΟ 18 ὯὩῸ ΤΏΒΏΠΟΣ οὗ ρστουηὰ. 
Ηδ σαῖμοσ τοροαϊθὰ 018 ΖΘ ΠΘΔΙΟΡῪ ὁίθῃπ τ 0} 4}}Υ 
Ἰδτα ἴο ἴογπὶ ἃ ῬΤΌΡΟΡ Ἰγαμ δ᾽ [0Π. ΤΌΤ ἢ]18 ροΏθδ- 
Ἰορίοαὶ βϑοϊΐοη ἴο 1.18 [Ὁ] πη ς (ἰἰγοσυείηρ 16 
ἰδίου 8] βοοϊϊοῃ) δοοουῃΐ οὗ {|ὸ [41]} οὗ 54] 8 
Ἀου8θ. ΤὨΪΒ δὶ} 016 σΟηΒ᾽ ἀθγα 05) Γοον 8 4]] 
{παῖ γγὰ8 ΤΟΥΠΊΟΣΪΥ δι] ἀυςοὰ πῃ 186 ΨΑΥ͂ οὗ ἀοιίϑ, 
οι ͵θοΐιτοθ, δπὰ ὨἰσὮΪΥ αὐϑυσὰ πὰ βυρογἥυουθ 
το ἤθοιοἢ8 οὐ [8:6 Βρροβθὰ στουμά οὗ [πΐ8 το βο- 
το, 88, δοοοσγάϊηρς ἴο Μασ δυῖγα ἰπ 7γ. Ῥώδα- 
εὐὲπι 620, 400 (ΟΥ ἰῃ δῃοίδοῦ ἐν γελῶ 2800) 
οδτη6]- Ἰολβ οἵ ὀχ] δηδίϊοηβ ἃσγὸ ου  Οοτ Ὁ ΟΝ 
1818 ΤΟ ΡΟΌ ΠΟ δηὰ οἢ {86 ῬΓοδϑηῦ Β6ο. 0} ; ΠΟΙΡ. 
Ἠεγζίο , Οεδελ. γ. 299. 

4. ομεοαίειί Θεποαίογν 9 ϑαμῖ; γετϑ. 84- 44. ---- 
Οὐ {πὸ ἀον ἴον. οἵ ἰἈἷ8 1188 ἔγοσῃ υἹ}. 29--59, 
866 Οἡ ἴμαϊ Ῥᾶβιδρο, πΏΟΣΟ ἀξ [88 ὈΘΘῚ ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 
δίδιθα {Πὺ ΟἿΤ 5}. Γι βοηῦ ῬαΒΒΑρΡῸ ΒΘΘΙῺΒ ἴο ῬΓΟδΟῺΝ 
109 οΟἸεγ ἀπ πιοιὸ οοττεοὶ ἴαχὶ ψ{1Π τοδρεοῖ ἴο 
186 ἴοστῃβ οὗ {με μαπι68. 



ΟΗΑΡ. 

ΚΥΛΝΟΕΙΙΟΑΙ ΑΝῺῸ ἘΤΗ͂ΙΟΑΙ, ΚΕΕΙΨΕΟΤΙΟΝΒ ΟΝ 

ΟΗ. 1.-ΠΓΧ, 

ΤΉθτο ἰ8 ἴΏ ἸΩΔΗΥ͂ Ταιρθοῖδ ἴμ6 ἱπιργεββίοῃ οὗἉ 
πΑΠεσ ἴῃ ἃ Μ]ΔΘΓΏΘΒ8, οἵ να] ΚΊὴ  δΙΠΟῊΣ 
{86 δἴοῃηθϑβ ἴῃ ἃ ζταν σι, γαηρεὰ ἴῃ ἸΟῺΡ ΤΟΥ͂, 
δηὶ ΤΠΟΙῸ ΟΥ 688 τραϊπογοά, ΤΟΙ δἰ ΠΩ ΟΠ ἴ}16 
Ἰηἰηὰ αἰζεῦ ἴπ χοροῦ] δχαιηϊπαίίοη οὗ {πὸ 

ΠΟδΙορίοδὶ οοηΐοηϊβ οὗ ἴΠπ686 σμυρίοσα Βαϊ 85 
τι ἴ)6 νι] ἷς οἵ Ηδιγαη, [ἀπτηθα, δπηαὰ Αταθὶδ 
Ῥεῖγρα, Ὀγί τσ πὶ ᾿πΗΔ ΠΟΤ Ϊ6 ΔΙῸ τος 8, 
{ΠΟτῈ ἰδ, ἀνοτεατ: ΤΑΙΘΕ ἦπα 8}} 186 ἀτουρῃΐ δηὰ 
γειδῖθ, ἃ την ϑίγουβ Ἴμάττα ὑπδῖ δοΐϑ ὙΠῸ) ἰΓΓΟ: 
βἰϑιϊ 0]6 αἰϊγαοίΐοη οἡ 4}1 ΟἸ τ βιϊδη {ταν 6] 16 Ὑ8 
δηϊπηδίοι ὈΥ (86 Βρίγιἐ οἵ ὈΪ0] 164] ΤΟΘΘΑΓΟἢ ; ΟΥ̓ 
88, ἴ0 186 Δηοῖμοῦ Ὀὰΐ Κἰηάγοα ἤσυτο, 1Π6 ᾿ΔὉΥ- 
ΤΙ Β1π6 ΙΒ αΐηρθ οὗ [ἢ6 ο]8 ΟΠ τ βιίβη οαἴδοομ Ὁ5 
οἵ Εοϊηθ, 11 ποῖ ΓΠοιβαηάβ οὗ βδυοορῃηασὶ, 
ἃηὰ {6 ΘΥΟΓ-ὙΑΤΎΪΠΡ 8 ΓΙ ρυ0Π8 δηα τηδηϊο]ὰ 
ἘΥΤΩ 0] ἄρυγεβ ΟἹ [6 Π|, ῬΓΘΡΑΓΘ ἴογ ἔῃ 6 ΟἾΓίδ- 
εἰδὴ δης αυδτίδηῃ ΜΑΙ Κίς ἰγουρσὶ {πο , ποῖ 
ὙΓΘΑΣῚ 689, Ὀὰϊ 8 ἱηύχἤδυϑ.10}6 ΑἸΑ ΕΝ Δῃι ἀν ῸΥ 
ΠΟ 50. 5 Δ 0Π]100; ΘΥΘῚ 80 40 ἴῃ6 Β6ΟΙΣΏΡΙΥ 80 
εἰσγ δῃὰ υηγοίσοβ ἰ πω ὨΔ1η68 οὗ [ι686 ΠΙῺΘ ΟΠ ΡΊΘΓΒ 
δοῖ ὉΡΟῚ ἴΠ6 ΒρΑΣΟΠΟΓ5. οὗ ϑδετίρίαγο, ἢοῦ ΟὨΪΥῪ [ἢ 6 
Φονῖβ), θὰ 4150 {μ6 Ο(Ἰ γί δυίδη, ΕῸτ ἰδ ᾿ἰ8 ἴτοτι 
Ῥεσηπίηρ ἴο δηα ΒΟΙΥ ατουπὰ ᾿Βσουρὴ ὙΒιΟἢ νὴ 9 
Ἰεῖθ Ῥβθ8. ὙΤΏΘΥ ἅ1 ἴῃ86 ῥτανθιδίομεβ οὗ [6 
Ῥεορὶθ οὗ Οοά, [09 τηοπυπηθηΐβ οὗ ἃ ᾿πουδαηὰ 
γοᾶτβ οὗ ἰδθ οἱὰ οονθηδιῖ ῬθΟρ]6, Ὀοΐνγθθη [68 
τοῦ οὗ τ Ϊοἢ [86 ΟἸγοπὶβὶ ἰθαὰβ ἃ8. ΤἬΏΘΥ αΤῸ 
186 οἱ[658 αηα 0]4068 οὗ [Π6 ΠΟΪΥ Ἰδηὰ, {π6 οΥσίηβ 
οὗ πὩ] ἢ 8.6 ἤδσθ ῥγοβθηϊοὰ ἴο 8 ἴῃ ρτϑαΐεγ ΟΣ 
᾿ριεΐον οχίθηῖϊ. Απά {6 Ββπη6 τηγϑίοσίοιιθ δἰίγδο- 
οη παῖ ὙΘΔΥΪΥ ἱτημ6]8 ᾿πουδβαηβ οἵ ΟἸ τι ϑίΐδη 
{ ετῖτϑ, οἵ 4}} ὀουπίγο8 δηὰ σοὨ 6β8ί 08, ἴο [μδΐ 
πα, ἴῃ ἡ ἰςὮ Ὡοΐ ΤΩΘΓΟΙΥῪ 18Γ86] αἴζοσ {μ6 ἤδβῃ, 
ναὶ 4150 {Ππ6 σοῃΐοβϑοιβθ οὗ (γὶβῖ, ἤανα ἴο βθοῖκς 8 
πρῃὶ οὗὁἨ ΒοΙηθ, ᾿πΒΘ Β. Ὀ]Υ ἰηβΌ ΘΠ 68 ΘΥΟΥΥ Σέ δ᾽ 
οἵ {πι8 βοοϊίοῃ πὸ ἱδ θὰ ὈΥ 4 ΟἸ )γἰβι δ δὰ 
βοϊθηϊϊῆς ἱπίοτοβί. 'ΓΠ6 βαῖὰθ Βοτηθ-]οησίηρ ἐμοῦ 
ΘΟΠΙ6Β ὩΡΟῺ 118 Οἡ ὈΘΠοΟΙἀἰπρ ΘΥΘΓΥ ΟΠατί οὗ 186 
ΘΟΙΠΙΤΥ οὗἨ {Π6 ἔψεϊνα ὑσὶ 68, Οἡ. Θχϑιηϊηϊηρ ΘΥΘΤΥ͂ 
Ῥίδη δηὰ ρίοϊυσο οὗ “6 ΓΒΑ], Ἔνθ ὁἢ σοδάϊηρ 
186 Ρ]αίῃηοδῦ δηὰ βρ]οβὲ οὗ [Π6 ἱππυτϊηοσα Ὁ ]8 
ὈΟΟΚΒ οὗὨ {ταν ]8 στ ἢ (.6 Ῥγοβϑοηΐ Ἰυχυτίδης 
Ἰπογδΐαγο οἵ Ῥαϊοδίϊηθ οοπβίδηι Βοοΐβ 1.8, 861Ζ68 
ὙΠ ἱττοβὶ3010]6 ῬΟΜΘΣ [8.6 ὈΪΌ11041] ᾿ΠαΌΪΓΟΣ ψῆῸ 
ἰαΓΩΒ 1185. δἰοπίϊοι ἴο {1686 Ορθῃϊηρ Πα ρύοτβ οἱ 
ΟἹΡ ποτὶ ; ἰ βιυθοίθηθ ἰἢ ἸΏΔΗΥ Άγ8 [ῃ6 Ὠαγὰ 
ἸΔθουΤΒ ἔπαῦ 8 οὐύδβίοηθα ὈΥ͂ ἴΠ6 ἀθοὶ ΡΠ οτίης 
οὗ πὸ οἴϊθη 116 ρ!}]6 ἰοχῖ, ἴῃὩ6 ρΡοηάογίηρ οἡ [δ 
ἱτηρογὶ οὗ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ἰδοϊαϊεὰ Ὠδτηθ8, [86 ΓΘ ΠΟΙ Πρ 
Οὗ 80 ΤΠΔΩΥ͂ σο γα οἴΟΥΥ βίδιθιηθ δ ΘΟΠ ΘΓ ἢ 
Ρίδοοβ, ῬΘΙΒΟΙΒ, δῃὰ ροηῃθδίορίοδὶ 1ἰβῖ8, Οοπδία γος 
1ῃ ἀοῖαι}, [ΠΟΘ δγὰ ἰΟὉὙ ΟὨϊοΥ ἀϑρϑοίβ ἴῃ ψ 6} [ἢ 6 
ἀθορεῦ βίη βοδπιὸ οὗὨ [6 ἈἸΒΙΟΙΥ οὗἁ Βαϊ ναϊίοῃ ἰὴ 
ΟἿΤ ΟἸΔΡΊΟΥΒ 8 Ῥτγοβεηϊοα, ἀπά οὐ 10} ἴἢθ 
δἰζοπιίοη οὗ ἴῃ ὨΙΒίΟΣΙ 4] ἱπαῦϊγοσ, πον ὉΥ͂ 
ΔΙρθεῦ πιοίδνεβ [ΔῊ ΤΆΟΓ Ῥγοίδπθ ἰδίου ἀηα 
οὐ τἰοΐϑτα σδη γἱ614, Ψ1}} θ6 σοπορηίγαϊοα. 

1. ΤΙ ρτουρίῃσ δηὰ δσιδηροτηθηὶ οἵ [ἢ 6 ροηρᾶ- 
Ἰυγῖς4] πιαξοσίαὶ, ψ ΣῈ 41} 6 οοτρ] οαἰΐοη, βθοτη- 
ἴῃᾷ ἱποοῃῃθοίίοη ἀηὰ δγ ΤΑ 688 οὗ 1{].86 Θ0ῃ- 
ἸΘοσαῖ]ο8 ἱηγνοϊγοα, 18 ἢ ΖΉΪΥ δἰἰγδοίλνο, 88. 11 

δἴοτάβ α ἄθδθρ ᾿ποίρηΐ ἰηΐο {π6 ογρϑυῖο ΔΥΤΔΏρΟ- 
τοοηξ οἵ ἔϊ6 ὑγ] 068 οἵ οα᾽5 ΡΕΟΡ]6, ἀπὰ ἴη6 ραγίβ 
ΠΟΥ ἀγὸ ἀοβι ηϑ ἴο Ῥϑγίοστη ἰῃ [Π6 ἢ βίοτΥ οἱ {86 
(πδοστμΥ. ΤῊς [Ὁ Ππαδπιθηΐα] ῥυἱποίρ]α οἵ ἀϊν βίοη 
ἷβ ΠΕ ΠΘΡ ῬΌΓΕΙΥ ροποδιορίοαϊ ΟΣ ρΡο] ἰἰςο-ἴμ60- 
«ταῖϊΐο, Ὀπΐὺ Ἠδλ8 γείδτθησα ἴο 811 ἴῃθ86 σϑδΌ 008. 
ΤῊΘ ἐπυτηογβεϊοη οὗ 186 ἰγ]ο8 ἰδ ηοῖ διταηροα 

ϊ.-ἸΧ. οἱ 

ΦΟ ΘΔ] ορΊοΑ}}Υ, δϑοογά ἰηρ ἴο 86 αβὸ8 οὗ πὸ ἔνγοὶνθ 
80ὴ8 οἵ ὕδοοῦ ; οἰποῦν δε 10 Ψψου]ὶ μαν Ὀερυπ 
1} ΕΘΌΡοη δπὰ οπάθὰ νὰ ]Ἰδοη)διηΐη. [1 
Ῥγοσθθὶὶβ οῦ δοοογάϊπρ ἴο {Π6 Ρο] οι] το]αύζοσ9 
οὗ 186 ϊπηο οἵ ἴπεῸ αἰνϊἀοὰ Κίηράοιῃ ; οἴδοσν ἶδο 
δυΐδὴ διὰ Βοηϊαπιὶη σσοὰὰ πανὸ βιοοὰ γχβι, δῃμάὰ 
ἘΡΏχαῖπλ σοῦ ὰ ἤαγθ [0] ον θα δὲ [πὸ μοδά οἵ (ἢ6 
πουίδεση Κίηράοιη. 1 9Ὁ]]ὸνΒ ποῖ Θσχοαϑῖνοὶ 
16 ρεορταρἢ οὶ Ῥγ ΟἿ} 16 ; ἴὸν 1 10 βίαγίβ ν] 
Φυΐίδῃ, τὴ6 οἰὶοῦ τυῖθα οἵ [{|ὸ βουίῃ, δηΐ ἱπκ 
ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ δοαῖϑ οὗ ἴΠ6 Κ᾽ τηθο 68, Οχύσημαληρ [ὯΓ 
ἴο ἴδε βοιίῃ, Ὀοπα8 τοιπά ἴο ἴπ6 {Π|͵γ66 Θαβίογῃ 
ἐτίθοβ, απὰ δηπτηογαῖοθβ [δῖ ἔγοση βουτῃ ἴο ΠΟΣᾺ, 
ἴῃ ΟΓΘΡ ἴο Ῥ488 ΟἹ ἴο ἴ[ἴῃ6 ΓΟ) Αἰηΐηρ {Γἰῦε8. οἵ 
ταϊἀ 16 δπὰ πουΐμοσῃ δηδδη, 1 ἴῃ 6 ΘΠ ΘΓ 0Ὲ 
οὗ ἴμο Ἰαϊῦον ἐξ δοδηοῃ8 4]} ΟΡ μα; ΟΥ̓ΟΥΓ, 
88 [886 Βοιιςοση ΒΘΠ πὴ δηἃ ῬτΤΟΌΔΟΌΪΥ δὴ 810 
δηποχοὰ ἴἰοὸ {ὴ6 ποιΐμοτη ϑββοῦαν, δηὰ ἴπθῃ 
ἴο]] ον 8, ποῦ Ερἢγαίτα, ἴθ τῆοσθ βου γῃ οἵ {}1ὸ 
τὶ 68 οἵ Φοβορῇ, ὕὑὰΐ [6 τλογα που ΘΓ Δία ΠΆΒ56},, 
ποχί ἴο ΝΑρ ἰ]}; ἀπά ἸαβΕ}γ, αἴτες ἘΡὨΏσαΐα δὰ 
Αβῇοσ, Βϑῃ)ατηΐῃ τϑδρΌθασΒ. [Ι͂ἢὼ ἴΠ6 χτηϊάϑὶ οἴ 
[18 ποῦ ΥΟΓΥ βοοσταρἢ 081 ΘΠ πιοσγαϊίοῃ [4118 1ἢ 9 
σΟΡΙου5 σζϑηθαοίοαὶ ἀοῖδ}}8 οὗ [μονὶ, ἴο ψ ΒΟῊ] 8 
ἀοίϊηϊῦο ἰοστί ΟΥΥ τνα9 δη 9, ΟὨ δοοουηΐ οἵ 18 
ἀϊθισι θα τοη οΥοῦ 41} [6 ὑσὶ θ68. Απὰ γοῖ ἰὴ {1115 
ἜΡΡΌΕΠΕΥ ὈΠΩΘΟΡΓΑΡ 04] δηὰ Ὁπϊβίογοα] ΟΓΘΓ 
[ΠΏ 6.Θ 165 8 ἀθοροσ βθὴ86. ΤῈΘ ΔΌΓ ΠΟΥ, 88 ἃ δίγιοῖ 
τΠοοογαϊὶο Ἰορὶυηγῖϑι, δ θοτά  παῖθϑ 4}1 {πὸ οἴ ῖβ 
ἴ9 ἴη6 ὕννο οἰιϊοῦ {γῖθο8, δππιά8} δηῃὰ Βθπ]απιΐῃ, 
[ογτυλίηρ ἴπ6 Κίπράοχῃ οἵ Φυάδῇ, δηὶ δαῃογίηρ ἴο 
1μ6. Ἰορ!ϊπηαῖθ παύϊο πῃ] βαποϊ Δ ΓΥ, 88 176}} 48 109 
ὑτῖδθ οἵ 1,ονὶ τοπηδί πίῃς ἴῃ ΠαίΌΓΑΙ] τηυἴιιἃ] 60Ὴ- 
προῦοη ν᾿ ὑπο. ΑὉ Ὠ6 οἴ ΠΟΥ 188. ἱρΉΟΓΟΒ, 88 
ἴᾺΣ ἃ8 Ῥοββί ὉΪ6, {16 πουίμπογῃ ίηράομ, ἰδδῦ 8 
τονοϊϊοα ἔγοτλ {π6 Ἰορὶοἰπιαῖθ ῬΟΤΒ}}]Ρ, δηα ϑ8Ὁ- 
ΟΓΪπδίοβ ἴμ6 {ὑπῖρὸ8 ὈΘΙοηρσίηρ ἰο 1ἴ, ΟἹ ΘΝΘΓῪ 
οσοδβίου, ἴο 86 οτἱπβοάοχ {τὶ ΟΥ̓ {16 δον, 
δηὰ τοραγὰϑ ὑπ6 πὶ 88 ΙΏΘΓΟ ἀερθηἀθμοίο8 οὗ [ἢ9 
Ἰδοῦ (οορ. ἰχ. 8, ὙΏΘΓΟ, δ᾽οὴρ ΠῚ) 66 ν8, 
1λδη)δπγλῖο8, απ [μοντῖοβ, ὑΠο86 ὈΘ]οη μη ἴο [ἢ 9 
ὑγι 065 οὗ ἘρὈτγαΐτη δῃηὰ Μδηδδβοὴ Δ.ΓΘ Ὠδιηθα 88 
Ὀεϊοησίηρ ἴο 1πῸ ἱπῃδθϊϊαηΐα οὗὨ Ψ6Γ 084] 1 ; 8180 
1} 9 υΐΐα δἰ παῖ] βαββαρο, 2 ΟἸτοη. χχχὶν. 9, δπὰ 
ΟἿΥ ΤΟΙΏΔΤΪΚΒ ΟΠ 1), ἸΘΓΘΟ 8180 18 411 (Πδΐ ἀοο8 ποῖ 
Ῥο]οπς ἴο ἴμ6 Κίπσάοτῃ οἵ Φυἀδὴ ἰγθαῖθα 88 δ0068- 
ΒΟΓΥ, δηἀ ποῖ ΟΠΪΥ͂ τλοΓα ὈτΙΘΗ͂Υ ἀοϑραίοῃμϑα (Π0η6 
οὔ 186 ὑτῖρο8 Ὀδϊοηρίηρς ἴο πὸ ποτίῃ 18 ρίνθῃ 88 
[Ὡ}}γ 28 ἴπ6 ὑπ]ῦ9 οἵ βἰτχθο ὑοἰουεῖπε ἴο δυύδῇῃ; 
ΒΟΙΏΘ, 88 ΠδΔη δηὰ ΝαρΐΑ]}, ἃσὸ δ]τηοδὺ ὙΠΟ]]Υ, 
δηὰ οηθ, ΖοὈιϊθη, ἘΥΚΙΝΣ οπκὶ 64), Ὀὰΐ μυΒ]ι6α 1 
88 Βινοταϊπαῖο, Π]]ηρ ρΡ Ὀεύνοο ἴῃ {πῖθε8 οὗ 
Τυά}, [μονΐ, δηιὶ Βα )Δ πίη, (οστηΐϊηρ [Π6 ὈΘρΙ ΠΠἸἢ 
ἴπ6 ηιἱἀἀ]6, δπὰ 1:6 ὁπά. δῇ 18 δϑρβοϊβι 
σοηβρίοιοιβ ἀθα Ὀδϑυ Ὁ] 18. ὑἢ.6 σΘΠ ΓΑΙ, 81}- 6 ̓- 
νδΐη, οῃη Ὀγαοΐηρ, δπὰ οοπποοϊίης Ῥοβι(ἰοῃ οὗ 
[6 ῬΓΙΘΒΟΥ ὑσὶ οἵ 1δν΄. ““Ονὸῦ [886 ὙΜ80]9 
ἀἰδίσιαϊτίοη οὗὁἨ 188 {πὶ ρε8 18 Βρσοϑδὰὶ οι 88 ἃ 60})- 
προΐϊϊηρ ποῖοσκ ὕΠ9 ὉΠΙΓΟΤΤηΪγ - ἀἰϑ σι θα οα ὑγ] 09 
οὗ Ιμνὶ, δἃ8 106 Ῥγ ΒΟΥ πιριἰαῖοῦ Ὀδίτθου οα 
διὰ Ηἰβ Ῥεορὶθ, ἱπ ἰἰ8 ἴογίγ-οῖρῦ οἱδῖθ8, {Πδξ 
Βοϊοηρσοά ἴο 41} [6 {γῦθβ, Ὀὰὺ δῇ ποῖ ἴο Ὀδ Γϑ- 
ἐαγάοα 88 ὀχο]υβίνοὶ ἱπμδ Ὀἱτ6α ὈΥ͂ 1μϑν1068 (ΘΟ, Ρ. 
ΟἿΓ ΓΕΙΏΔΓΚΒ ΟΠ. Υἱ. 65); ἩΠΕΓΕΌΥ, δοοογάϊηρ ἴο 
7οβῃ. χχὶ. (αἀὰ οὔγ οἷ. υἱ.), ἃ ῬΘΟΌΪΑΓ οτοϑϑίην 
οὗἩἨ ἴδ ἔδυ ]165 οὗ 1νὶ ἰοοῖὶς μΪδοα, ῬΑΣΤΥ ἴῃ {}}0 
οαϑί δῃὰ ῬασΟῪ ἰὴ ἐμ6 ποῖ οὗ Ῥα]εβίϊῃθ, 80 {πᾶ 
[Π086 ακίῃ ἴῃ ΤΆΤΑΣΙΥ ἀΡΡΘΑΥ σοπηον δὰ 88 ἴδτ βΌ ΠΟΥ 
88 ῬΟΒ810]6 (ΚοΠαι Σἴο8 ἴῃ Τυἀ8}) δῃὰ β᾽τηθοη, νὰ 
δἷβδο ἱῃ ΕΡὨγαίτη δπὰ  εδ Μδῃδδββεῆ ; Μογαυῖῦθϑ 
ἵπ Βουῦδη δηὰ ΟΘδά, θαϊ 4180 ἴῃ ΖοὈυΐυπ, οἷς.). 
1: ͵ἱβ δϑ 1ἴ Ὁχ18 ὑσῖθθ, ῥσονϊ δὰ 11 στοϊιδι πϑὰ δῇ [86 
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πιοΐμς οὗὨ ἰἰ8 ἀοδίίηγ, δηὰ [16 δοηβοϊουβηθβθβ οἵ 
ὌΝ Ῥοορὶα οἰαπῃρς ἴο ἰδ, Βῃουὰ γσεργοβθὺῦ [ἢ6 
ΒΊΤΟΣ πον δηἀ πιι1.36165 τη πἰπς του (ἢ6 
Ῥοάγ οὗ ἴῃς ρόορ]., ψ οι Ὀἱπα ΓΠ6 τηθτ Ὀ6ΓΒ ἰῃο 
ἃ νης δηὰ πιονίηρ 016 (Ηοἰἶπιαμη, Βέοξε ἐπ 
αἱό "ἐμ ως Οεδβο ιἐολίς ἀεα σείοδέεπ 1, απάεδ, Ῥ. 
99 [.}. 

2. Ῥτοιχίπομί ἴῃ {π18 ἀτταηροπιθηῖ, τ ἢ τοραγὰ 
ἴο {86 ᾿ιἰϑίοτγυ οἵ ζγᾶςθ, 8 [πὸ ραβϑίῃρ' οὐϑῦ οὗ ἵννο 
εἰ θὸβ ἴῃ βιίθθοθ. Τμδὶ Ὀδῃ ἴ8 ΟΠΪΥ ἰηαἰοεῖοα, 
ποῦ πδπιοά, ἰῃ νἱϊ. 12. σδῃ ΟΠΪΥ ὉΘ οοποεϊνγρά 88 8 
οἰ τα) Ἰιάσιηοηϊδ οὐ ἢ 8 ὑγὶ 06, [παΐ ΘΑΥΪῪ δηὶ 
αἰπιοδῖ ΟἿ] Υ [6]} ἰηΐο ᾿ἀοἸΔΙΓΥ (866 οἢ [Π|6 Ρ48- 
Βασ6, δηὰ στρ. χχνὶϊ. 16 ἢἴ, ψ Πεγθ ἈΠΈΓΘ 18 ποῖ 
80 τῆ ἢ δὴ ΟνΟΓΡιβϑίηνς οὗ ἔπ 6 ΠθηΠιΘ 88 ἃ ἰγδηϑ8- 
Ῥοεϊίοη οὗ ἰζ ἴο ἴμ6 ἐπὰὶ οὗ ἴΠ6 ὕνοῖνο ὑτγί Ὀε8, ὉΥῪ 
ΠΟ. [86 88π|6 ὑποοογαιίοο- ογ 164] ᾿υἀρπιοΐ ἰδ 
Ῥαβϑοὰ ὑροὴ 10) Οπ {π8 ΘΟὨΓΓΑΓΥ, ἰὖ ΤΏΔΥ δ6 
δοοϊἀοηΐαὶ ὑπαὶ ἢ τηθηζίοη 5. πιδα6 οὗὁὨ [6 τὶ θὲ 
οἵ Ζευαϊυη ἴῃ ρίνίημρ ἴΠ6 ροηρΘΙΟΩΥ οἵ [Π6 ἔν εὶνθ 
ἰγῖθο8, [βου ρῇ 11 οσσυτβ ἴῃ [6 Θηυχηθγδίίοι οἵ [δ Ὲ 
1 νῖτ 64] οἰἴλοβ (νἱ. 48, 62). Υ εἴ ἃ οογίαϊ ἢ δἰ χηὶ- 
ἤοδηςσθ ἴὸΓ ἴῃ Ὠἰβ(ΟΥΥ͂ οὗ Ββδϊ γαϊϊοῃ οδηηοὶ ὃὉδ 
ἀδηϊοά ἴο ἐ}}18 δοοϊἀθηΐδὶ οπηϊβδίοη, δ ἰΐ ψδβ 
σογίδ  ὩΪῪ ὑπὸ τρὶδίϊνο 8Π18}1η 689 οὗ [6 ὑτὶ 6, {86 
ον ΠΌΤΩΌΕΓ οἵ ἔδιηουβ δηε ρΡοριι]ουβ [Δ η}}} 166, ὑπαὶ 
οοσεϑἰοποα 1ἴ8 ἀἰθαρ ΘΆΓΘΠο6 τῸπὶ ἴΠ 6 ρρΠΘΔ]οροδ) 
ὑγρά ϊτοηβ οὗ {Π6 ἰαῦον {1π|6.0. Υἱοῦ {1118 80 5118]} 
δηἀ οὔβοηγο {τδ6᾽ 1ἴ 58 ὑπαῖ ἱποϊιάοα ΝΑΣΑγοῖῃ, 
ἦη6 ἀνε ]]ηρ - Ρίαοθ οὗ ὕπθ ΘαγΥ Ῥδγοπίβ οὗ 
Φεβυβ. Ζοῦθυϊαμ, υἱτὰ 105. ποιρῃῦους ΝΑρβίαὶ!, 
γ88, δοοογάΐπρ ἤο Ῥτορμεῖϊο δῃπουποθηιθηΐ ([88. 
ἷχ. 1; Ῥβ. ἰχνὶ. 28), ἴο ῥγονε ἴο Ὀ6 “"{Π6 06 
μαϊκίηρ πῃ ἀδγίςη 685," [86 Ἰαηὰ ονογβῃδαονεα 
ΠῚ Ποῖ ο ρίοομι, ὑπαὶ ψγὰ8 ἴο 866 ἴη6 ρτοδί 
Ἰσῃῦ οὗ μα ναίίου ρὸ οτθ ἢ ἔτγοπι 8 σιϊὰδί. [|ἢ 
1118 σοη [ΘΠ ΡΟΓΔΠΘΟῈΒ Οτη ΐβδίοῃ, ἴἤσθη, οὗ [δ:), [86 
ὑγί Ὀ6 ἐΥρί δ Υ ροϊπύϊηρ ἴο [πε Απιο ἢ τῖβί, δὰ οἵ 
Ζεθυλαη, [ἢ {Π106 ΒΟΥ Πρ 88 [Π|6 ὑδ 1680 866 }6 οὗ 
ἴπ6 ΘΑ ]Ὺ ̓ ἰνίπρ δηὰ πογκίηρ οἵ ὅπ ϑανίοιγ, 
ΤΠοΓΕ ἰβ ἴῃ ΟἿΓ Τερ βίου ἃ σογίδι ἢ βρη βοληοθ [ῸΓ 
{πι6 ἸἸδίΟΥΥ οὗ βαϊ νδϊίομ, ὑμαῦ ὄνθπ ἱἢ 1 τεβῖϑ ΠΡΟη 
δοοϊάοηΐ, ροϊη!δ ἴο ἃ ἰσθογ συϊάδποθ δ ἃ 8 Ῥγου]- 
ἀοηἰἰ4] ἈΥΓΑΏρΡΟΙΩΘη. 

8. ΤΏε ἰῃνοβίί ψαϊον οὗ 8}1 {Παΐ 8. βρη! οδηΐ ἴο τ 
186 Ὠἰδύοτγ οἵ δβαϊναϊΐοῃ δπὰ {πὸ ἀρίεποθ οἵ (86 
γαῖ, ψνἢ}} ἴα κ Ὧο 1688 ἰηΐογοδ ἴπ {Π8 ΤΩΔΗΥ͂ 
Ἠἰϊϑύοτίοδὶ πὰ δγομθοϊομίςα) ποίίοοβ {8 ἀγα ἰηεγ- 
ΜΟΥΘῊ ἴῃ [6 ρα ΘΑ] 4] ἰοχ, ὙΠ (Ποῖ ΠΟῪ 

" ΒΟΔΗΓΙΥ͂, ΠΟῪ οορίουβ, σοπτγ δυϊίοη5 ὕο {8 8 ϑρθοΐδὶ 
ἨϊβίοτΥ οὗ ἴμὸ ἐγί 6, πεῖν ἀεἴα!}8, οὔζδθῃ ἔτ} Υ 80Γ- 
Ῥγβίηρ ὈΥ μι ερῖὶς στα ῃ δ δἀπὰ ἀγαπιαίϊο [16 οὗἉ 
{πὸ παιταῖϊνε (ἴ0 ν᾽ ]ο ἢ ὈδΙοηρ, ἴῃ ραγίϊουϊδγ, {86 
Τοοοτὰβ οὗ {π6 σοπαμαβίβ οὗ [6 ϑιτηδοη ζοθ, [ἢ 6 
ΒΌΠΟΘΒΘία] ταϊὰβ οἵ {0 ἴῃ το ὕγϑῃ8-  ογάδηϊο ὑσὶ Ὀ65 
ἀραϊηδὶ {Π6 ποτίῃῃ Αταϊίδη Βεοάαΐη, απ ἴῃ 8]Αγ- 
ἱῃρ οὗ 1Π6 ὕπνο 80η8 οὗ Ερἢγαίπι, ΕΖΕΙ δηὰ ΕἸδὰα, 
Ὀγ {Π6 ργίπιοναὶ ἱπμαυϊίαηΐ8 οἵ Ο6 (ἢ), {ποἷτ ΜΘ 
δηοίεηΐ οοἸουτγίπρ Ὀοΐὰ 1Π δἴν]6 δηὰ ἀθοά, ψ ἢ] οἢ 
ῬΓΟΙΏΡΙΒ 08 δἰπηοβὶ ἴο σἝΠΟΓΑΪ ΖΕ {Π6 ΓΤΟΠΙΔΡΙς ΟΩ66 
ἐὐθει. Ὁγ {116 δυίῖποτ: “ὁ [Π686 [6 δηοϊοηΐ {Πηρ8,᾽" 
Δηα ΔΡΡΙΥ ἴΐ ἴο 1πΠ6 πΏΟ]6 οἵ {Π|686 δοοουπίδ,2 (ἢ 686 
Ὡοζίοο8 ἀοἸ χῃΐ υ5 65 μεϊτ δοϊλομβ ἔγοτπι ὑῃ6 5.1 Ὺ 

1 Τηδὶ Ζεῦυϊπη, ἰη ἐπ 6 1{π|68 οΥ̓͂ λίοτοςα, δὰ ὄγοπ Ὀανίά. 
δεηΐ ἰπῖο τῆς διὰ δῇ δέν οἱ δ0.0ι τη θῇ (5366 χί!, 33). [6 ποῖ 
πη οουτγαάιστίου ὙἱΓ ἰὼ πε χηὐ ἤολ' ὁὁ ἴῃ 11|16 αν {{π|68 Ὀ6- 
ἴογτο δηὰ δίδγιῃο οΧ 6. δπὰ ἰδ ᾿εἰλεογίςα!ν αυδὸ σοποθῖγ Ὁ]. 

3 Τα ἡ. Εὔνει (σελ. εν διδί. ἐξέ. ἃ . 818) οοηῇθο- 
στοῦ ἴπδὲὶ ἘΠ ταὶ οἵ ΕἸδ διὰ Εσοσ, τη6 ἐοπὸ οὗ ΕΡὮΓΚΙΠῚ, 
δααϊποι Οδὲ, παγγαι οἀ τῇ!, 21. [6 μι ὉΘΔΌΪ ἴακεπ ἤονι "1Π6 
οἱὰ δεοοπηί (Ὠ ὩΣ 2) πεπιοποὰ 1γτ. 32, ψὩίοΝ 
4η.6 ΟἸτοπίεὶ πδὰ Ὀείογο πΐτα," Ὀυΐ τἱουΣ δά ἀπείπῃ Δ 
Φιγϑοῖ ὑγοοί ίογ ἰξ, 

[οτοϊίθ ἱπη οἰ δὰ ἐμ ἐῃ 6 δἰγαῖδ οἵ ρεμπθαϊοσίοδὶ 
Βοῖοι ; ὉΠΟΥ͂ ΓΟΒΈΠΙ ὈΪ6 δοδι ογοαὰ βο 8 ΟΥ τηρήαἰἷκ οὗ 
δι ζϊ48. βία βηϊηΐηρς τὨτοιρσίι [06 ΤΌ ὈἰΒἢ οἵ 
ρθ68, ἴπαΐ γίνε 8 δεοουηίβ οὗ οἴ ογνν 156 ΠῚ ΠΟΥΤΩ 
δνθηῖ8 οἵ ᾿πδοσγαίὶς ἰβίοιυ, δηὰ ορδη ἴο υ8 γνὰ 
βρθοίϊνο νίαν ἰῃἴο Γοιηοΐθ θροοἢβ οἵ (ῃ6 ἀδναῖομ- 
πιοηΐ οὗ Οὐκ 8 Ῥ60}]6, οὐ. ψιϊσῃ ὑπ6 ἀπ τη θ85 οἱ 
δὐυϑοϊυῦο ΟὈἸ νου Ψοι]ὰ οἴμογίθο ἤᾶγα γοδιθα, 
Ετοπὶ 686}) οὗ ἴπο86, ΠΟῪ βῃοσίοσ, ΠΟ Ιοηροῦ, 
ἀοσιηιθη 8 σοησογπίηρ [ἢ 6 οΟἹἀδγ δηα οἱ δϑβϑὶ ᾿ἷ8- 
[ΟΤΥ οὗ ἴῃς {τ θ6, ρΌ68 ἰογιϑ [86 ἐοδ|! ΠΠΟΗΥ͂ οὗ δὰ 
ἘΠυΒΌΔΙΥ το ἀηι ἸηΔΠγΥ -δἰἀοα ᾿πάϊν] ιν) ἢ ρΓοδ8 
οὔ {πὸ 15.γδθὶ {ἰ8ἢ δρί τὶ, του πάϊς 8 δἰτηοεδὶ οὗ 
1Π6 ἀὀτγτηιη παῖϊοι ἰὴ [ἢ 6 τη ΠΡ] ον οὔ ὑτ1δ68, 
οὗ ὁ ἔγεβῃ Ὀὰΐ στινὰθ ἢδύϊνο ΡΟΥΘ 88 ἃ Πουϊδρθ 
ΤΏΟΓΕ ΟΓ 1688 ὈΓΌΡΟΥ ἴο Θαοἢ οὗ ἴῃ ὑχοῖνα {τι 68, 
δηιμὶ ἴο 6. ἢ 1) μοΟΙ] α΄ τηοα  βοδίϊοπ, δπὰ ΤΠ οΓἊὈΥ 
οἴ ἃ ἀϊνίῃς ρῥγονίθπος συϊάϊηρ δηὰ ρονεγηΐηρσ [ἢ 9 
Ἰ1{π οἵ 186 ϑενθιαὶ ἐγ θεβ δῃὰ οἵ {πὸ 016 παίίοα 
αὶ υπ᾿πἰοττυρίοα (αἰ ΠΟΣΪΥ ἸἰοΥ6 83 γγ0}} δ 0 1- 
οἷαὶ ἱπίορτιγ. 

4. Οἵ μγε-ϑινίποηῦ ἱπιροτίδμοθ ἰ8 ἤπα}]ν {Π6 
ΒΡΡΘΑΓΆΏΟΘ, ΤΠΟΓΘ ΟΥ 1658 ΟΙΘΑΓ 1 ΦΥΟΙΎ (Τἰδ 6, οὗ 
8 Ῥιδροπάογα[ηρ τορυΐϊθ δηὰ ἱπἤυθηοθ οὗ οὔθ 
ΓἈΠῚΥ ον {πὸ τοϑῖ. ἴῃ ἴδε {πὺ6 οἵ Φπάα}ι, ἰδ 
8 16 ΤΠ οὗ ἩσΖτοη {ῃ6 βοῃ οὗ Ῥογεζ, δὰ 
δτδηάβου οἵ 71πἀΔῃ, ὑπαὶ Ὁν 118 στο ἂπὰ 
ῬΟΥ͂ΓΟΙ οαδίβ 81} {π6 τεϑὺ ἰπῖο 86 βῃβδάθ. [Ι͂ὴ 186 
ἰγῦ0 οὗ Ικ«νἱ, ἴπ6 Κοδί 68 ργοάὰοτηϊηαία; ἴῃ 
[δῖ οὗἨ Βεοη)απχίη, ἰζ 18. {πΠ6 πουβα οὗ ΦΖ6ι16], οΥ 
ἘΝ ἐἰρϑν 186 Διηοοβίοσρ οὗ ὅδ] (νἱῖϊ. 29, ἰχ. 
86 ἢ.), τῃηαὐ, οὐδουτγίηρ 41} {16 Ττοϑῖ, σῖβοθ ἴο 
ΚΙΠΑΙΥ ΜΟΤΙΒ δηὰ ῬΡΟΘΙ, δηᾶὰ ὄνομ πη ἰδ ᾿δίδσγ 
οὔἴβιιοοῖβ, δβϑρθοὶα! ἰῃ6 8008 οἵ 426] διὰ [88 
Ὀο]ὰ ἀιοθογβ οὗ ὕ]Δπ| (ν1}}, 88--40), τοιηδίηβ στοδὲὶ 
δῃὰ τοηοννῃθα, Ατηοης ὑπ6 δίτηδοπὶἴοβ, ϑῃϊποὶ, 
[Π6 ἀοϑοοπάδηϊξ οὗὨ ϑὅ δι}, 1Π6 Ἰαϑὺ οὗ [86 να βοὴ 8 
οἵ Βιίπηθοη, Ὀδοοῖηοδ [ἢ δηῃοθεῖοσ οἵ ἴδ6 πηοδὲ 
βου ΐηρ δι ν (ἰν. 26 [.). ΑἸποηρ ἴΠ6 Βδυ- 
Ὀφηΐΐεδ, [ἢ6 ἔβη γ οὗ Φ06] 18 σοηβρὶσυουθβ (ν. 4 ἔ., 
8 [.); διῆοπρ ἴε Οδάϊύοβ, (μπαὶ οὗ ΒὺΣ (ν. 14); 
διποηρ ἰδ6 Μαηδβϑὶΐοβ, ὑπαὶ οὗ Μδοηΐν [89 δῖ 6 Ὁ 
οἵ ΟἸΠ]εδά (νἱϊ. 14 Π..); δἴβοὴσ [116 ΕΡΉΓαϊ πη ῖοβ, 
παῖ οὗ ΒΟΒΒΘΡῊ {86 διιοοδῖοσ οὗ φοβῇ (νἱϊ. 26) ; 
ΔΙΩΟΏΡ; [86 808 οὗ 5βδύθατ, [Παἱ οὗ ᾿Ιστϑῃ δὴ [80 
8Βοῃ οἵ ὕδπε]ί, {μ6 βοὴ οἱ 'ΤοΪδῃ (νὶϊ. 8); διηροηρ [ἢθ 
ΒΟ0Πη38 οὗ ΑΒβῆογ, ἰΠπαὶ οὗ Ηδῦοσ {π6 βοὴ οὗ Βογίδη 
(ν1}. 82 ἢ΄.). [10 12 οὐνίουβ δηουσῇ ἴο Ἔχρίδὶη {118 
ΓΟΙΔΆΓΙΞΔ Ὁ]6 ῬΠΘΠΟΤΏΘΏΟΠ ΠδίΙΓΑΙΥ, δῃὰ τορατγὰ ἱξ 
88 φγεβθγυαίίοῃ δηὰ οοτηρ᾽είϊοῃ οἵἠ ἁ [6 βίγοῃ, 
δι} 168 ἰη ὁ [86 16 ἴοσ. οχίβίθῃησο," οὐ, ἱ 
νωὶ Ψ111, 88 παίυσγαὶ ἴσα! Ὡ]ρ. ΤῊΘ δίδιοιηθηϊ οὗἁ 
Αἴστανο, ἔπ ΕΠ ρ] 5}; ὕγανθ!]οῦ, τοραγάϊηρ ἴῃ6 
αν βίου οἵ 41} 186 Αταῦὺ ἰγῖδεβ ἰπΐο ἔννο Κὶπᾶβ οὗ 
[ατα 1165, Π6 ἰοΟΥΤΠΒΠΠΘἢ ΟΥ φοδεδηΐδβ, δὰ ἰὴῃθ 
ποιηδὰ8 οΥ Ὀοραυΐη, οὗ ψ. 161} 116 ΙΟΥΔΟΥ ἃτὸ ἐδθ 
ΒΙΓΟΠΡΟΙ δηὰ πηοῖὸ ἀονοϊοροα, 1ὴ6 ]Ἰαιΐεῦ τῃ9 
τ κατ, ὑποῦσῃ Ῥδίγ σον [Π86 ΠηΟΓΘ Βἰ ΠΡ Υ͂ 
σοηϑεϊ παρα, δηιὶ {Πϑγοΐοσο Ὀεΐζίον Αἰρα ἴον παηὰ- 
ἱῃρ ἀονῃ [Αἰ Γ}]γῪ ΓΠΟΙΓ ποηραϊορίοϑὶ ΤΌ οΟ]]6ο- 
[10η8, ΒΟ ἃ ΡΟΓΠΔΡΒ Ὀ6 Γορατγάθα 88 ροϊηϊίηρ ἴο 
ἃ Ῥαγίΐα] ὀχρ δηδίίΐοη οὗἨ [Π6 Ῥγεβοηΐ 1η γος 
ῬΒΘηοτθο. ΝοΙΠο οὗ ἴμεβο ὕνγο ῬΌΓΟΙΥ 

1 ῬαΊκταυθ, Οεπέγαὶ! Δναδία, 1. ». 85: "' ΑΥΔῸ δι] 
ἧς δῃὰ εἰνσατνϑ ἢ89 ὕὑδοῃ Ὀδιερὰ οὐ 1Π6 ἀἰν βίο οἵ 16} 68 
διιὰ οΪδὴ8β Τἤόδα οἷ8η8 Ἡ6ΙῸ δυο Ὁγ ἴπ6 παδίῃγο οὗ ἐδ Ἰοηᾶ 
[τ66}]{( ἀϊνί δά οδοῖϊ δινά οτοτΥ ΟἿ6 ἰπ:0 ἵθὸ ὈΓαποθα, Θοῖτο- 
Ἰωῖνο ἰηάοοϑά, πὶ οὗ ὑπεαι8ὶ δ|26 ἀπά ᾿πιρογίδπεο. ΤῈ6 
ξιοδῖρυ βοοιίοἢ τοιπιδίποὰ 8 ᾿ον ΠΕΙΏΘη ΟΥ ῬΟΒδ6ΔΏ8 ἰὴ ἔδπ8 
ἀἰειγ οί 8 Ὀδδ᾽ δυδοορέι Ὁ] οἵ οὐ] γα δη Ῥογπιδποπῖὶ οσοῦρα- 
(ρπ, Ἐν ΠΤ ΠΟῪ δὲ}}1} Κορὲ ἂρ πιυσὴ οἵ 1Π61Ὁ} οΥΚΊΠΔ] οἸδη ἢ δὴ 
ἀεποιὶπαιίοπ δὰ ἔυσπιδ. που σὴ οἥεη Ὀϊοπάδα, απὰ ὄνθῃ 
δὶ εἰπιοο ΟὈἸ δ᾽ αἱϑ, ὉΥ 1.6 Πιϑίοη ἰπϑοραγμ 6 ἔγοτῃ εἰν! 
διηᾶἃ δοείμὶ υγιδηϊσδιίοα. ΤὨ6 υἵδεῖ δηὰ ἰϑϑδὸζ 

“ 



ΟΠΆΑΡ. ΣΧ. 

ὨΔΙΌΓΑΙ πεθωο ἐς ἂαῦ ΧΡ] Δηδ[ 0) οδ Ὀ6 σα Ἰεὰ 
βδιἰοίδαοοτγ. Τὰ Ἰαδῇ αν ὦ ἀδλοροβί πΓ 0 οἵ 
ἴῃς τίβε οἵ ὁΠ6 [ἈΠ Υ οΥ ἰγ]ῦ6 ἴ0 ἃ ΒΡ} ὙδΙς ]}γ, 
Εἰ ΙΔ] γ, οὐ ἐπίθ]] οἴ }}νΥ «ἰἰπ! συ 8ῆο 1. Ργα- 
ΟΙμΐπθη δ, μὰ ἴἰο 8 1] υδῖιϊουβ δῖ 6, ΟὈΒΟΌΓΙ 
κἰπάτεα ὑσὶ θοβ ΟΥ [ἈΠ}1}}168, 8 ὑπ δοιγεῖ οὗ 186 
αἰνίπο οἰοοϊίοη, παῖ, ἰοὺ τεδροοῖ ἴο ΟΠασδοΐεσ 
ΟΓ ξοῃαυςῖ, ταῖϑεβ ἀπὰ ρ]ογῇοβ [ἢΘ ὁ ῬΘΟΡ]8 ΟΣ 
ΤΑΊ, δὰ ᾿οανοδ τῆ6 ΟΠ ΘΓ ἴο ἸΟΥ Π688 δι εἰ ΟὈ]]- 
νἱοη, ϑοοογάϊηρ ἴο {δε ψογάβ, ““Ψ9}600 δᾶνο ] 
Ἰονοὰ, Ὀπὲὶ ἔβαιι. αν 1 Βαϊεδα ., δηὰ, “1 »}} 
Ἰιδνα ΤΠΘΓΟΥ͂ Ου  οτὴ 1 Μ1}} Ὦάνο ΠΙΘΙΟΥ͂, πὰ ] 
«11 αν δοιῃ ραϑϑίοιι ὁἢ ὙΠΟΙΩ 1 ν1}} ἢανε οΟη]- 
Ραββίου "᾿ (ἔοπι.. ἰχ. 18, 15; Μαὶ. ἱ. 21. ; ἔχ. 
χχχὶϊὶ. 19). ΑΒ ἐπ {πΠ6 Ἰ16 οὗἩ  ΠπΑΙΟΠΒ, 90 15 (Ὠϊδ 
εἰδοῖίνε βτϑοα νἱβ᾽ Ὁ16 11) [Π6 ἀενοὶοριηεμὶ οὗ βίῃ ρ]θ 
ἰδέ, οἶδηβ, δηὰ ἔδῃ] 68, πὰ οἴϊθῃ ἱπ 8 νΑΥ͂ 
πὶ αἸΓΘΟΙΥ͂ σοπ χα ἰοῖθ ἴ.6 ΠοΥλ4] τηοάθ οἵ 
στοχίῃ δηὰ 56] [-ἀθυθὶοριηθηῖ, δβιρθοία! ]ν [6 ἰανν 

ἀονοίεα {Πδτημεῖνοα [0 6 ῬΑσίουὶ "6. ΤΊΟΥ, ἴοο, τοί! ποὰ 
τοῖν οὔ χίπ 1] οἰδηπίδη δή (τ γ ἀστηδιςδίϊοιβ, 8) ππ- 
εοἴϊτοι δι! ὉΥ εἰν ἢ! χωτοη, δη ἃ ἈΠ} - πάει Ὁ Γ᾿ τ Κα οἵ εἸουνε- 
ταν κοσίοῖν : 80 [ἢ δὲ 1π {Ἰν5 Ῥοϊηπὶ ΠΟΥ ἤδτο σοητπυδὰ ἴ0 
ν»ΟΒ71της {δι} ὀφροδίίδγὶ 65 οὗ Ῥχίπιονεῖ ΑσοὉ {Ὁ ἀ τον, δη ἃ 
ἐρῆδ 6 8 5οτἵῇ οἵ δ' αηθδγά χΤιΐο ΓῸΣ [ΠὉ ν]}Ο]6. πδίίΐομ. 
ἤκης», τ ἤεη βευδαϊοκίςαὶ ἀοθ15 δηᾶ αἰεκί!0π8 οἱ ἀφοσοπὶ 
αἴΐδο, 86 ΠΟΥ οἰΐσ 060 διιοπα [πὲ ἤχρα ἐ}}ν ὉΠ Ώ18. ΓΟ ΠΓΡΟ 
ἱβ οὔεπ δὰ 10 15.686 ποίῳ ΠΡΟΌΓΙΗΚ δή ἴΓ ἃ ἀφο 0 ῃ 
ἘΠΆΠΏΔΌΪα ἰ [Π6 οὐ ἐμ! δ τροογδ οὗ [πὸ ἕνῃ Ἰ Π0.᾿" 
ἩΓΕ δι οη (δὲ σεπέϊδωε οἱ Καπιΐ “να; εἰς, Ὁ. 24 [.). κοι τη α; 
ὁπὶ ἔσυτν ὅπ ΤΙ ΠΥ Οἰἀτοσῖ ργΘΑΌΡΡΟΣ ΟΠ, ΗΠ1πἴ ΤΠ κα ΟὟ» Γ- 
τδῖΐοπ οἵ Ῥαίρτανθ οα τη 6 ΑΥΒῸΒ ΧὈΡΙῪ πιμέαἐ 8 πιμίαπΐ τὸ 
6 τῆ εα οἵ δηςσίοιις [εγϑς]. Πὼ8 ἀδι οι θα 1.8 δ! οἵ 
(Ἰοὺ (1. 18 Δ΄. 42 (1) δὲ δὴ ὄὌχϑῃρ]θ οἵ ἃ Φ εν δὴ ΤΩ ΤῊ 
ὁποῖος ἰὼ το δοὰ ΟἸΜμη δ τἢ0 του, δὰ ἐπογοΐυγθ 

- 

ὃγ {1|6 Ῥγϑναίρποο οὗ [6 5ἴΤΟΩΣ ΟΥ̓ΣΥ (ἢ 6 πα κ ἰη 
“4186 δίταρυ]ο [Ὁ οχίβύθηοο," ἀμ γλῦΒ.Γ ῥτοσοοὶδ 
δοοογάΐπρ ἴο [πὸ Ῥαθ] 16 Βα ΠΡ : “ αοὰ Πα ΟΠ οβθῃ 
ἴΠ6 ψεδῖκ {πη 5 οὗ ἴπὸ νοῦ] ἴο σοπίοπηἀ {}6 
{πΐηρ8 Ψ ἘΙΟΝ ἀγα τι σῃν ; ἀπ Ὀαβ6 τὨϊ)453 οὗἨ ἔΠ 0 
νοΣ], δὰ ἰπίηρδ  ἰοἢ ἀγὰ ἀδβριβαεὶ, 1} Οοὰ 
Ἑἤοθθῃ, δηαὰ πῖηρθ ΨΕΙΪΟΝ ἀΓ0 ποῦ, ἴο ὑτίηρ ἴο 
που τη ρ5 ὉΠπαΐ το, {π΄ η0 ἤτβἢ) δι  ] σ] τ 
ἴῃ Ηἰ8 Ῥγεϑθηοθ᾽ (1 Οὐογ. ἱ. 27-29).. Αδονε 4]], 
ἴῃ ἴῃ ἀονοὶορτηθπΐ οὗἁὨ {Π|ὼ Γογοίλι]!οτβ οὗ ΟἸ τίϑι, 
Ῥεΐοσο ᾿αν ἃ 88 ν6}} 68 αἰΐοσ, ἱπ τῆ {1π|68 οὗἩ 19 
τἶβθ ἃΒ ἰῇ ἴμοβε οἵ [6 ἀθο)1πο, (18 δἰδεϊϊοη ὈΥ͂ 
ἄτδοθ 85 σορεδίθα! Υ δϑϑογίοα ἰβε] [, ἀπὰ ορογαϊοα 
88 [86 ῬΓΟΡΘΟΙ ῥΓΪΠΟ1}}]9 ἀπά ἰῃπηοβί τηοίνε οἵ {μδῖ 
Ὀ]οββϑοὰ Ὠἰδύου!οα] Ῥγοσθ88, Θ. ὈΓΔΟΙῺΣ ΤΠΔΗΥ ἰδ οὰ- 
βθῃηὰβ οὗἩἨ νϑαγβ, ΜὨΪοἢ, 889 ἴΠ6 αἰνίπο δἀποβίίοι οἵ 
106 πυϊηδη Γασα, ἰ8 [Π6 οἴ γρασὶ οὗ 8}} ἡδίιυγαὶ 
ἐταϊηΐηρ, διὰ 106 ἰά681 διομβεῖγρο οἱ 4}1 Βυτηδῃ 
οἀποδίίοη. 

νον δργοδά, πὶ σον ηἿγ αἰ Ἔοη}} ἰ0 τοάποθ το 8 βόπρη- 
ἸΟῪ: διὰ, οὐ ἴΠ6 ΘΟΠΙΊΓΩΤΥ, τπδὲ οὗ 15 1 ΤΟΙ ΠΥ (6ΓΒ] Πιδεὶ, 
ιϊ. 2δ-41. 5 δὴ ἐχδπιηρὶε οἵ Δ ἢ! νὰ ητἶγ, ΓΕ ἸΠ Πις οὐ Γα 
ἐμὲ} 5 ΔΙΙΟΥ 2Πἃ 16. 8 ΓΠΟΥΠοα. Ὀ8ῖ κ͵νὸ ῃγονυιάεὰ ν|}} (ΑΥ 
τιόγε Ῥγοοῖκο δη ἃ σοῦσϑοῖ κ πε] ο κί οΝ] ΓΘΟΟἸ] οἰ 5 διρηδη 
εἰ ποπ 7ζαςζίωπι σε, Ὦ6 ΓΙ Π Κα. ἢ τυΐγηποα ἴο ἢ. 225-41, 
συοὰ πιρσιάῆι ἐχοι ον ἱπεοπέν αγίἰομΐα!ο σοΟΥ̓ΡΟΡΣ εἰλπο- 
ἰοσιοΐ, φιιαπι αὐ μα «ογἀελπιεε οι “ηπτηο μί 10. {{|6 δολμεγτησία 
σοηεα!οσίτο σφρίησεπάδι νὲ8 σεη ἔγας ἤυχ Ῥγημστνίε ὁ (αἱ 
δοοίο'αία. συ τπανῆᾶὲ 7α"ηἶ 5 ἐγ ε  εἴσιι! ψπ' ουσηη αγ ἐβοίοια 
ας σΟΉΟΥ 8 εἰγωσίμ 8 οἰσί αὐ! φη τεςίε αἰἱοὶ ρυΐφεί. ἑ(α Ῥοείεα 
εἰΐαπι ἰδὲ δἰηο οἀμδίο πιαχίπιο εἰσιν. ουδὲ αν ἰσυα Ραΐ Ταγολανῶοι 
"“ΜάοιναΣ δεγταδαίυν' οἱ8 ἐὐπευοίυσο. 25 φυνΐάεηι μὲ δου αὲβ 
νὲε υπυέηε οἱ αὐνἡτη Ή8 σεέεν ἰξ οὐν"πέδιι καμοΐκ, σμΐδμε λοπεῖννοα 
δοίη οοποι αν οἰ οδαϊεπατί, απ νουενα »» υα ρνεί αὐ οενία 
δεευπάμπι ςορεοῤενμίαπι Ροριίαγεηι ρῬυαναίενε ἡκάϊοαν οἰων, οία, 

82, ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗᾺΕ ΚΙΝΟΒ ΙΝ σΕΕΒΑΙΓΕΜ ΕΕΟΜ ΡΑΥΙ. ΤῸ ΤΗΣ 

ΕΧΙ1Ε.---᾿Ἰ ΟῊἼΒΟΝ. Χ.--2 ΟἼΒΟΝ. ΧΧΧΥῚ. 

1. ὍΛΥΙΡ".---1 ΟἾΒΟΝ. Χ.--ΧΧΙΧ, 

α. ἸΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ; ΕΝἌΙΙ, ΟΕ ΤΗΣ ΗΟῦΒΕ ΟΕ 5Αὖι,.--- Ἢ. χ. 

(μι. Χ, 1.. Αμᾶ ἴὴ9 Ρἢ δι ϊη68 Τουρηῦ δραϊπδὺ [ϑγ86]; δῃὰ [88 τωϑῃ οὗ 15γ86] ἢδᾶ 
2 Ὀαεΐοτο ὑῃ6 ΡΒ] βίληοθβ, δηὰ [6}1] ἀονῃ β᾽δίη η Μουηΐ ΟἸ]Όοαᾶ. Απά 16 ΡὨἢ1]18- 

(η68 Ρυσβυοαὰ 3401 δἃπὰ ἢ18 ΒΟΠΒ ; 
9 ΑὐἱηδάδὉ δηα Μία) )Ἱ- βῆ, 50η8 οὗ ὅδι}. 

δηα {86 ῬὨ1]βῦλπ68 διηοΐθ Ψομπαίμδη δηάὰ 
Απάὰ ὑπθ Ὀαΐι]6 ννυϑηῦ ΒΟΓ6 ἀρδὶηβυ 

4 ὅλυϊ, δῃὰ (Π ἀτοθογβ ἰουπαὰ μι, δπα ἢ6 ὑχϑι ]6α [ῸΓ [η6 Δσόῆοσθ. Απμπὰ ὥἴδυ] 
Βα ὕο ἢ18 ἈΙΙΠΟΌΓ. ὈΘΆΤΟΙ, ΓΑ ΤΥ βυνοστὰ δπά ὑῃχιδῦ τὴθ [Ὠχοῦ ὑπ γ 1, 
ἰοϑῦ [686 ὑπο Γοιτηοϊδοὰ οοϊηθὶ δηα 1π8ι]Ὁ τη6 .; Ὀυῦ 18 ΔΙΤΊΟυΓ- ὈΘΆΣΟΙ ψου]ά 

ὅ ποῦ; [ὉΓ ΠΘ 28 ΒΟΙῸ δίγαια : δηὰ 34] ἴοοῖς {Π6 βιυγοσα δῃά ζ6}} ὑροὴ 1. ἀπά 
ἢ8 ἈΓΙΩΟΌΓ- ὈΘΆΓΟΙ 88} ὑπαὶ 584] τνδβ ἀθδά, δῃὰ ἢθ δἷδοὸ [861] οῃ ἐδιθ διτοτὰ δηὰ 

6 ἀἸεαά. Απὰ 80] ἀἰθᾶ, δπα 1118 ὑβγθθ 80}8, διὰ 411] ἢϊ8 ἤουβθ αἀἰθα ἰορεί]ογ. 
1 Απὰ 8]}] {6 τηϑθὴ οὗ ἴβγδϑὶ (δὺ ΨἜσθ 1 ἰδθ γϑ]Π6 0 δᾶ ὑμαῦ {Π6Υ ἢθα, δπὰ 
ταῦ 540} δῃὰ [8 80η8 Ψ6ΓΘ ἀθδὰ ; δῃηά ὑπ 6 ἔόσβοοῖ ὑ86 1 οἱδί68 δὰ θά, δῃὰ 
186 ῬὨ] δ 68 ὀλτη6 δπὰ αἀννο]ῦ ἰὴ ὑἤ σὴ. 

8 Απα ἰῦ οἌπιθ ἴο ρΡᾶ538 ΟἹ ὕΠ:6 ΙΔΟΥΤΟῪ λιδὺ [Π6 ΡΠ 501068 ΟΔΤΩ6 ἴο 5|Σ1Ρ {816 8]ἴη, 
9 δῃὰ ὑμογ Τουπα ὅ81}} δῃα ἢ ΐ8 80}8 8]]6ἢ} ἴῃ Μουηΐ ΟἸ]ῦοαᾶ. Αμπὰ {Π6Υ βἰτρροά 

δῖπι, δια ὕοοῖς ἢ18 ἢθδα δηά ᾿ἶ8 ἃσιηουγ, δηὰ βου ᾿ηΐο [ῃ6 Ἰαπὰ οὗ {86 ῬὮΣ])ΒΌ 68 
10 δτουπά, ἴο ὈΘΑΓ ὑϊαἸηρβ ὑο ὑμῖν 1401]8 δπᾶ ἴο {19 ΟΡΪθ. Αμπά {ποῦ ρυὺ ἢὶβ 

ΔΙΤΠΟΌΓ ἰὴ {Π 6 που86 οὗ ὑπ6ὶγ ροα, 8πα ἔδϑίθηϑα ἢ]8 βἰκὰ}} ἴῃ [86 ἤουδβο οὗ Ὀδροη.. 
11,12 Απά 8}1 Ψαβββῃ-ρ]θδα ἢθαγὰ 4}1 τμᾶῦ 86 ῬΒΙ] δυο μαὰ ἄοπο ἴο ὅδ]. ἀπά 

81} π6 νδ] δῦ τηθη δσοβο, δηὰ ὕοοῖς πο Ὀοαγ οὗ ὅδ} δηὰ {16 Ὀοάϊεθβ οἵ εἶδ 



94 Ι. (ΗΒΟΝΊΙ͂ΟΙΕΒ. 

Βοη8, δηἃ Ὀτγουρμῦ ὑῃδπὶ ὑο Φ4Ὀ 68}, 
Φαθοβῇ, δηὰ [λϑίθα βονθὴ ἀδγ8. 

δῃὰ Ὀυχίοὰ {ΠΡῸῚῚ ὈΟΠ65 ὑπ θὲ {Π6 οδῖ 1 

13. Απά ϑδυ] ἀϊοά ἔον ἢ18 ὑγδῃβρτοβϑίοη τ ΒΙΟἢ. ἢ6 οοτηπι θα ἀραϊπϑὺ [Π6 ΤΘΒΡ, 
ἴον ὑπ πογὰ οὗ {6 [00 νυ  ϊοἢ ἢ6 ἱκορῦ ποῦ, δ: 4130 ἴὉΓ 853 ΚΠ σ᾽ ἃ ΠΘΟΓΟΙΏΆΠΟΣΟΓ 

14 (ο ᾿Ἰπαυϊγο.2 

Ὁ Καλῶ: γι) 2). Κού: γ. 12). 

τ λπα ΟἾΥΡ τ8ο Βερὲ. εἰτοα ἴδο σαραδασαι βἀΔη οα: 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΕΙ ΓΙ ΜΙΝΆΑΒΥ ἘΕΜΑΆΚΚ.---ΤῊ 5. δοοουσηΐ οἴ ἴΠ6 
ἀοπ[Ἀ}} οἵ 854] δπὰ ἷβ ἤου 86 ἄστοθβ, δχοθρὶ ἴῃ 
δβιιυογάϊπαῖθ ἀδίαὶ]8, ἸἰΟΓΑΙΥ͂ τὰ 1 ὅδτη. χχχὶ. 
1-18 : ΟἿΥ ἴπ6 νογβ. 18, 14 δῦὸ δὴ δαάϊ(οη οἵ 
{Π6 ΟἸιγοπῖεῦ, ἀοβίσηθια ἴο τηᾶτὶς ὑΠπ6 ἢ ἰϑίοτγ οἵ {Π|Ὸ 
[ΑἸ] οἵ ὅδ} 58 ἔπι 88 0Π6 ἰγδηβι τἴοη ἴο [86 ἴο]- 
Ἰονίπς πἰδίοτυ οὗ αν, ἰπαΐ ἰοτπηβ ἴ8:6 ὈΓΌΡΘΓ 
οοηῖτο οὗἩ ἴΠ6 016 ψοτῖκ οὗ οὐγ ἰβϑίογτίδη. ΕῸΓ 
ἴο {818 Ὠἰβίοτν οἵ δ ανιὰ Ῥοϊπὶβ α1] ὑπαὶ ργοςθάθ5, 
156 ψΠ0]6 οἱ {Π6 σοιιαϊορίον ἴῃ ἴῃ 6 ἔτει πἷπα 
οἸιαρίοτβ, ψι ὑδοὶγ θη ρ δος οἱαναϊίοη οἵ [86 
{τἰ|ῦ6 οὗ δυάδῃ. Απά 1 ἴΠπ686 ροΠοδ]ορίθδ ΔΓ 30 
αἰθροβοὰ {αὶ ΠΟΥ οἷοβα ἢ ἐπα τόρ βίον οὗ {116 
Πα π͵ατϊΐα μουδα οὗ 54], [18 ϑοῦνεβ [0 Ῥγερδγε 
ἴογ ἴδ. δοπΐοπῖβ οὗ ΟἿΤ σπδρίογ, ψὨὶςἦ οἢ ἐΐδ8 ραγῦ 18 
Ῥτγορδγαΐοτυ ἴἰο [86 [Ο]]ονγίηρ Βροςοΐαὶ ἢ ἰβίοτυ οὗὨ {π6 
τοίσῃ οὗ δ ανϊά, {Π6 δῃοοβῦοσ δῃὰ ἰουπάεογ οὗ [ἢ 
Ἰοσττππαῖο 11π6 οἵὨ Κίηρδ. 

1. ϑαιιῖα Ζ)εἴεαξ απα εαίξλ ἔπ (δε αίέϊε ιοϊἐἢ 
ἐλε Ρλὶϊἐκέϊποβ οα Μομμε Οὐἰΐδοα : νοῖβ. 1-}2 
(οορ. 1 ϑαῃη. χχχὶ. 1-12).-- -ἀπὰ ἐδλε πιθη οὗ 
]εγαεὶ ἤρά δοίογε ἰδ ῥΆλιϊἐοίδποα. Τῇδ ζῸ]]ῸΓ 
βιαἰοιηθηΐ οὗὨἩ (9 ὈοΟΚΒ οὗ ϑαπ)αεὶ (1 ὅδπι. χχὶχ. 
1; σοπρ. χχνὶϊ!. 4) βῆοννΒ {πὲ 18 σης οὗ [86 
ἀουίοαϊοα δγαθ! 68 τγᾶ8 ἀἰτοοϊοαὰ ἔγοπι {πὸ Η]αἱη οἵ 
ΦοΖγθο], 88 ἴΠη6 ῬΓΟΡΟΥ δο]ὰ οὗ Ὀδι|]6, ἴο Μουπί 
ΕαἸἸθοα, ποῦ ΓΟΤΤΏΘΓ ἐναυσΜιΑ 9. Αμὰα ἰ(ἰἢδε 
Ῥλ δ ιῖπεε Ριυιγϑιοαὰ δϑαμΐ απα δὶδ ϑοπδ; ῬτΤΟΡΕΙΪΥ, 
“ἭἸπης ἴο ὅδ}, 8 δύ Ἔχργθββίοι ῸΣ [ἢ 6 Ἰπσοβεδηΐ 
δαηὰ νϑβθιηρηῦ ρατγϑαϊ (ϑερῖ. : συνάπφουσι τῷ Σαούλ. 
1αἴ}.: “ ὨἰΠροη βιοἢ δὴ 840]. ΤῈ δογ ἀσοὰ 
ἴογπι 1031, [ὉΓ ὙΡΞἼ, 88 ἴῃ 1 ὅπ. χὶν. 22, 

χχχὶ. 2. Ὅκ οπδΐμδη, ΑὈϊηδαῦΌ, δηὰ Μα]οδιὶ- 
βἰιια, 866 οἷ. νἱϊῖ!. 833.---  ογ, 8. Απαά ἰδε ατολεογδ 
7)νυπά λἴπι, ονεγίοοϊς Βΐτι (88 νϑσ. 8; σορ. 1 ἤδη). 

ΧΧΧ. 11). ---απὰ ἦς ἰγεπιδίο 707 (δε αγολεγδ. ὅῃη, 

αϊ. δροο. Καὶ οἵ μ᾿ Π, ἰογχιιογέ, ἐγδπιοτα ; 80 

1 ϑδιω. χχχὶ. 8; δοῃῃ. ὑπ), Ῥᾳ. χουν. 4. Τῆς 

Ῥτοβοηξ ἰοστοῦ οἵ 34] οογτοβροπὰβ πίῃ ἐμαὶ ἴῃ 
1 ϑαμη. χχυὶ. ὅ. [Ὁ 18 ὉΠΙΗΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΟΙδ ἴο 
Ῥτγείοσ [86 τεδάϊηρ οὗ ἔμ βορί. : καὶ ἐπσόνετεν ἀπὸ σῶν 

τόξων (ἰπόνεσιν, ῬΟΓΏΔΡΒ ΓΕΒ ΟἿ 8 ὅπῃ, ἴτοτῃ 

πδῃ, φονιν), Δα δ0 Γοηἀογ (τ Κατ Ρ.), ““δηὰ 

6 ΨᾺ8 Ῥγοββοὰ Ὁν {1|ὸ δγοθοτβ." ἘΕῸΣ ἔδπὸ ἐσραυ- 
ματίσθη, “Ὧ6 Ψψὰ8 ψουπάοα,᾽" οἵ [6 ϑορῇ. ἴῃ [ἢ 6 
ΑΤᾺ}18] 1 ϑαῖη. χχχὶ. 8, οοῖρ. Βοτίῃ. δπὰ 
Ὅ1ἢ., 7Τεχὶ αἀδν Βιεολεν β'αηι. Ὁ. 147, σψῆο 

ῬΘΓΠΔΡΒ ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ Δ8ΒΌΤΊ68 ὑμδί 86 ΟὨτΟΙ ἰδὲ 
ΠΙΑΥ͂ ᾿ανο τοδὰ ὅπὴ), “Δηῃὰ δἢ6 ψὰ8 πουηϊοὰ ᾿" 

(ΝίρΆ. οἵ δῦγ), ἀπὰ ὑμοτεἴοσα οτοϊ εὐθὰ δε, σι μί οι 
ἀϊά ποὶ δαϊξ τηΐα γοσῦ. ΤῊΘ οπικἱδβίοη οὗ {8 
δ νογ ἰ8 δα ΠΟΙ ἘΠῪ δοοοπηΐϊοα ἔοσ ΟΥ̓ [6 ΔΌΌΓΣο- 

Αμπὰ ᾿παυϊγοά ποῦ οὗ (ἢ 
Κιηράοτῃ ἴο εν [86 βοὴ οὗ “6886. 

ΒΡ; δῃὰ Ηε βἷον ἢϊπι, δηὰ ᾿υτηοὰ [190 

ποι} ἀσεπρίνωτο αὐτῶ Σαμονὴλ᾽ ὁ σρορήτης. ΟΟἸΏΡ. 81ν. χἰνὶ, 20 

νἱδιϊπρ πα οὗἨ [Π6 δυΐθοτ, ου σι ἰεΐ αἶϑο (86 
Ομ βϑίοη οἵ [86 Ρ]εοπαδίίς Ὠδδιὲ αἴϊες ὩΣ 9Π 

(1 βδῃν. χχχὶ. 8) τοϑδίβ, 83 90 (μεΐϊ οὗ ΐῶν δῖ τΠ9 

αἶοβα οἵ νοῦ. ὅ, οὗο. ---ἤοΥ. 4. 7.εδέ ἐλέ8ε υπεϊγοιτη- 

ἰδοῦ οοη απ ἵπδιιϊέξ πισ.Ό Ἐείογα ΠΡΟΤῚ 

(ςοπῖρ. 76Γ. χχχνὶϊὶ. 19; 1 84πι. νἱ. 6) [Πι8 Ῥ8γ8}}6} 
[εχὺ ἴῃ βδπιπεὶ Ἔχ 1 [8 6), πιο μοταρ8 

ἀϊὰ ποῦ οτἰ σί πα Π}} δίαπὰ ἴῃ 1Π6 ἑοχί, Ὀπὲ 866 Π|8 ἴο 
Ὅ6 τερεδίθα ὈΥ͂ το ϊβία κα ἔγοτηι ὕ})6 Γοτυροίῃρ' ἱπρ 6 γ. 
ΡΝ, 80 ὑδιαὺ 786 ψογὰ 18 τ βΒΕΥ οπιτϊοὰ ὉΥ 

{Π6 ΟΠ τοηΐδὲ : δορ. Βεουίῃ. απὰ ὟΥ 611}. .--- ὁ ν. 6. 
Απὰ αἰ πὲδ λοιωο αἰεὰ ἰοσείδεγ. Αγραΐῃ Δῃ δοῦγε- 
νἱαϊίοη ἴον, “" δηὰ ἢΐβ8 δπιοῖιγ- ὈΘΆΓΟΓ, δπὰ 4]} εἶ 
ΤΏ6 Οοἡ {ἰαὺ ὧδ ἰοφοῦποτ," ἴῃ 84πι. χχχὶί. ΤΠ 
ἀοδίψη οὗ [18 δΔῸ ὈΓαν Δ τ] Ο ἢ Ὑ͵88 5ΟΆΤΟΘΙΥ ἴ0 ΤΟΥ͂Θ 
[16 βίτοῃρ ““ ἀχαρροτγαίίου ᾿ (ἡ 611}..} οοπταϊποὰ ἰῃ 

ἜΣ ΧΩ, Ὧ3, ὁπ δοοουηΐ οἵ Ὑ1οὰ 86 ϑερί, 

ΡΟΓΒΔΡ5 Ἰοῖζ {π686 πογὰβ πη ταηϑ]αιοὰ ; ἴῸγ [06 

ἐΠ 309) οὗ οἿἷἵσ δαϊμοῦ οοῃίδίῃ ἃ ᾿1Κ6 Θχασρογα- 

ἐἴοῃ, 88 3841}}}8 Ὑἢο]6 Ὠοιβοὸ ἀϊὰ ποῖ [411 ἱπ 1ηΐ8 
Ὀα 016, 28 πὸ δυῖμον (ἰχ. 85 [.) ΚΗΘ νόγῪ π0]]. 
ΤῊ δχργοβϑίοη 18 ζΈΠογαὶ δηιὶ οχοθβϑῖνα, 88 ἴἢ6 
ἸΟΠΖῸΓ ΟὯ6 ἴῃ 1 ὅδϑιῃ. χχχὶ. 8150. -- ἐσ. 7. «πὰ αἰὲ 
(δὲ πιρη οΥΓ ]εταεὶ ἰλαΐ τότ ἐπ ἱδλε ταῖϊοῃ, οὐ οπι 
{Π6 ρὶαῖη. Μίογο δχβοί νυ, 1 ὅπηι. χχχὶ., “"ἢ6 
τπ6ῃ οὗ [8.86] {παὶ σσόγ Ὀδγομὰ ἴμ6 νδ]] 6 δηά 
Ὀογοπά {πὸ Φογάδῃ," ἐμαὶ ἰ8, 1ῃηδὲ ἀντοὶῖ τυοϑὲ δὰ 
ραβδὶ οὗ Μουπὶ ΟἸἸΡοα. Τμαῦ ΟἿΤΓ Ὑτὶῖοσ Πδὰ ἃ 
ἀοίροϊἑ να ἰοχὶ (ὙΠΟ 5) ἰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 δϑβϑιιπηδά : 
ταῦ Ὁ [6 Β8Π|0 ἤγοσθββ οὗ δΌὈΓανίδιίοη 18 ἔΓὰπὰ 
ὮΘΓΟ, 88 ἱτη πη  ἰα ἴθ] Υ αἴοσ, ἤοΓ [16 χρη ἐτοὶ 

βΒιι Ὀ͵εοὶ ΟΣ δ) λὲ 8 οΥηϊ(ἰεα αἴΐζοῦ 325) 55.-- 

γον. 9. «πὰ ἰδλεὺ εἰγὶρροά ἀὲπι, απὰ ἰοοξ λὲα λοαὰ 
απὰ λὶδ αγπιοι. Ἰιυικίοαα οὗἉ (18, 1 ὅδ). χχχὶ, ὃ 
[ι48, “δηά {ΠῈΥ ουϊ ο΄ ἢἷ8 Πιοδ δηὰὶ βἰγὶ ρρεὰ οὔ 
ἢἷ8 ἀιτηοῦγ. Τῆς ὈΕΠοδαΐης, υπαοτβιοοὰ οἵ 1836] 
(σοι. Οο] δ .ἢ, 1 ὅδπ). χνὶϊ. 64), ΟἿ δι μου Ἰοανοϑ 
ππτηδηςοῃθα.--- (πα δοπέ ἱπίο ἰδὲ ἰαπὰ οΥ ἐλε 
λει δέῖποα ατουιπα, ἩτΊΟΙΥ, ἴΠ686 ἐτορ ἢ θ8, 580} 8 
Ἰιοβὶ δηὰ δι ΟΌΓ (ΘΟ. Φυάρ. χὶχ. 291.).. Α-ς- 
οοΓαΐηαΥ, 86 δερῖ. ἴῃ 1 ϑδπγυς ἢδ8 ὑγαηβ]α δὰ καὶ 
ἀσοστίλλουειν αὐτά, ὙὮΘΓΘ ῬΟΓΊΒΡΒ “΄ ΠῚ ΘΒΒΟΏΘΌΓΒ “ἢ 
(τυ ν, Ὀ639) ἦ8δ ἴο Ὀ6 δυΡρ) οὰ ; 866. ΤΏΘη. 

δηὰ Ὑ611}.---Τὸ ἐλεὶν ἰαοίδ απα ἰο ἐλε »Ῥεορίδο. 
Εοτ ὈΠΣΎΤΙΝ (ΟΣ Πρέπει, Ὀοίοτο), ἴδια 

ἰοχὶ πῃ βδπηθθὶ [88 ΎΣ Ὰ, “ἴῃ ἴδ0 Βοῦβε οὗ 

1 εἷτν ἰάο18,᾽" ἃ τοδϊηρ ποῖ σουῆττηϑα ὈΥ ἴπ6 ϑορῖ,, 
ὙἜΙΟΝ ΘΘ6ΙῺ8 ἴο ΟὟΘ 18 οτσίῃ ἴο {πὸ [0] ης 

ψοῦβα (ὩΣ Π,5}).---ῦον. 10. Απα ἐλεν ρει Αὲφ 
αΥ̓τ ΘΟ ἐπ (δε ἦοαϑε οΓ ἰλεὶγ ρσοὰ ; δοοοταϊΐϊῃᾳς ἴο 
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1 ὅαπι.. χχχὶ. 10, πῃ 1ῃ6 ἴθιη}]6 οὗ Αϑίατίς. οι 

ΑἸΠδὶ οὗ {π6 Αταῦβ, Ηδγοά. 11. 8 (ρογῇα}8 4180 
τοῖδθα ῬΒοηΐοϊι τηοῖῦμοῦ οὗὁἨ ρο.}8, Αβίγοποθ οἵ 
Π)διιαβοὶυ8 [υἱΖ. 715914. 802 ; οορ. Ὠ ] κοῦ, 
“]καεπίλ. ν. 148}, δὰ ἴπ6 ϑραγίδῃ δ οηπβ λαϑίαία 
οἱειγὶΣ οἵ ΟΥ̓ 6γα), 8 ἴη6 οἰϊοῖ ἀεἰγ οἵ ἴῃ 6 
Ῥμμ δἰΐηοθ5, ταὶ ᾿Αφροδίτη Οὐρανία ΜΏΟΒΕ ἀποίϊδηΐ 
ἀπ ΘΘΙΤΗΥ͂ ΒΑ ποίιι ΤΥ δῇ Αϑιοίοη ἰβ τηδῃηἰοποὶὶ 
νυν Ηεσγοάοῖιϑβ ἱ. 1083. ζβ ἅγθ ρεγῆδρβ, {6 βίογο, 
ἴο πῃάἀοτβίδπα τι Αβίαγίε ἴθ }]6 αἵ Αβίκείοῃ, ἃ3 
(πο ποχὶ παπιοα ἴθρὶο οὗ θάροῃ, (δ βεοσοπὰ οἰ ἱεῖ 
ἀἰνί πεῖν οὔ πὸ ἢ 811 068, ψ.1}} Ὀ9 ὉΠ4ἴ χηθηἱοποά, 
1 ὅδπι. νυ. 8ΠἾ, δ Αβμηιϊοι, ψ] ἢ τ 88. ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 
[τοψφυοηὐοὰ ἴῃ 16 {ἰπι6Ὰ οὗ 5848] (στ ρ. Ν᾽ δ. ΕΓ, 
Ατί. ““ῬἢΠ ἰϑογ "ἴῃ Ἡργζορ᾿β Τπιοψοί. χὶ. δ76 [.}. 
Τῆδὶ ““τηοῖς ροά " «ηα ““ ᾿λαροι ᾿ οουἹὰ ποῦ Ὀ6 
ομΡοββᾶ, 48. Ὗ εἰ}. 1810 8, 18 ἴοο τη ἢ ἴο Δββδσί. 
Ἐλῖηον γα 116 Αβίαγίε οἵ {1|ὸ Ρ]}} 180} η08 ἃ Κὶπὰ 
οἵ ἀπάτοσυμῃουβ Ῥείη, [δὶ ἴοττποὰ νἱἢ Β88] ἃ 
ΕΥ̓ΖΥΩ͂Ν ΟΓ ἃ ΒΙΡΓΕΙΩ6 αἰνίπθ ῥγίποῖῃ]θ, δηὰ ὁθγ- 
Ἰδίη] γΥ οὔθ Γππάἀ δι θη}}}ν αἰ ἴδγαηῦ ἴγοπὶ {86 {18} 
οὶ άσοη (θοόδα86 [Π6 Ἰδιίοῦ νὰ9 Ὀοΐῃ γοΟΙ ΜΓ 
δηά 1ε85 ἐβίθειηθὰ). Οορ. Ὠο]] ηρσογ, Ρ. 397 ὄν 
Δι Ὰ]]οσ, 4 δίατίε, ἃ οοῃ γι θυ 105 ἴο ἀἢ.8 πὴ ΠΟ]ΟΡῪ 
οἵ οτἱθαίαὶ δου, θη 1861 (ἰπ ΠἸ ἢ αἶβὸ 
ἴ86 Οτεΐδη Ετιτορδ [- ΠΞ Ἢ, ἴῃ δίσου )] 18. 1Ἰάφῃ- 

τἰβοὰ πι}} Αβίαγίθ), Ὑ ΒΙΧΟΓ, 858 δῦονο.--- πὰ 
ζακίεπεὰ λὲδ δι ἥν ἰλε ἤοιδε οὐΓ θαροπ. Τιθεα 
ΟΡ Α͵Υ6 ὙΔΗΛῺΡ ἴῃ 1 ὅδπι. χχχί., ἡ ΏΘΓΟ, οη [ἢ 6 
ἐοπίγετν (νοῦ, 10), 18 Του {μ6 [Ὁ] ον ἱηρ ποίϊοο: 
“Δη ΠΟΥ [ἀδιοηρα 88 Ὀρὰγ ἴο {Π6 Μ4}] οὗ Βείἢ- 
δῆθδη. ἥεῖο 6 τηϊδὺ οἸιοοβο ὑυοί θη {}|6 88- 
Ἐπ ἐνρν παῖ οὔτ ἰοχὶ ἄγοδα ἴτγοϊὴ ἃ σοιτι ρί0ἢ 
οἵ τιῖ8. τεδάϊηρ οὗ βδιηιθὶ (Ὁ 611η.}, δῃηὰ διιοἢ 
ματι οὨἰζίηρ αἰϊοιηρὶβ δα ἰμαΐ οὗ πα δπά 
Ἱπεηίυβ, ΝΟ αδβϑβυτηθ {Ππδᾶΐ οὐχί πα] αἴΐζογ ἴλῈ 
πογάβ, “" ἢ18 5Κ}}} ἴῃ ἴΠε Βοιιβο οἵ θευροη,᾽ βίοοα 
ἴδε [0] ον ης, “ πα ὉΠΟΥ͂ Γαβῖθηρα ἮΝ ἡ ἴο {πὸ 
ΝῈ]}} οἵ ΒΟ ΠΏ θαη," Ὀὰϊ ΤΠ6Υ 061} ουῦ ὁ δοοοιῃῖ 

οἵ {πε αἰ πη Αγ! Εν οἵ Γι οῦ) ΤΙΝῚ ἀπά 17.) ΤΙΝῚ: 
οΥ {αὶ οἵ Βογίποδα, π}οὸ ἜΧΡΙαἾπ8 1[Π6 οτα βδίοη οἵ 
ἴδε ποῖος οὗ {86 ἤδδίεηΐηρ οἵ ἴμ6 Ὀοάγ ἴο {πὸ 
Μ8}} οἵ ΒΕΓ ΒΘ ἢ 88. δὴ ἰπῖθη Εἴ 0Π8] οπ6, {ἰαὶ 15 
ἴο ὕὲ ἡπάροά ἴῃ [86 βατὴθ ΨΥ 88 πὸ οὔδιοσ αὈῦτο- 
ὙἸΔΙΟΠΒ οἵ ΟἿΣ ψτὶΐοσ. ΤῊΘ Ἰδοῦ δεβυμη μίϊοῃ 18 
ἴδ πιοβὺ Ῥγοθθ Ὁ ]6, Ὀδοδῦδα ἴῃ στο, 12 {Π|6Γ6 '8 0 
ἘΙΕΠ ΠΟ οἵ οι ΐηρ {Ππ6 Ὀοάγ ἔγοπῃ Β ἢ γθδη.--- 
γεν. 11, Απαά αἰ υαδεεδὶι-σἰἰδαά: 1 ὅδια. χχχὶ.: 
“᾿δηὰ ἰῃς ἱῃ μα υϊῖδηδ οἵ 760 68}}-μ|]ραα." Αδοοσνὶ- 
ἵπρ ἴο Βείῃ., Ἐ6 νῦν Ὀεδίοσο 92) σϑῖῃηδ ἱπΐο ἴῃς 

{ἰ|6 Αβμίδγοι, {Π|| 88π|6 ἀεἰ ΟΥ̓ 88 ἴΠ6 ““αιθθῃ οἵ 
ποανοι" οἵ ἴδ ΟὀἙπαδηϊίεβ, Ψ6Γ. ΥἹἱῖ. 18 ΕἾ, οὐ {116 

ἰοχὺ οὔ δοοουηῖ οὗ [ἢ6 θ]πγ. Ὑ ΟΡ; Ὀπὶ μογϑ 

ϑαΐη [6 Θαβίθῦ ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΠ 18 ὑπαῦ ἴῃ ΟΠ τοηἶθς 
ἢδδ8 Δυῦυτονίαίοα ἴη6 ἴοχ οἵ ϑαηγ6]. Βοβίάθβ, ἰΐ 
ν.88 σταί! 46 ἴοΓ [η6 ἀο᾽ νογάποθ στοῦυραῦ [οΥ ἔῃ πὶ 
ὈΥγ ὅϑ40} (1 ὅδπι. χὶ.) 1 τηονοὰ {πὸ οἰκο 5 οὗ 
Δι ῦσβὶι ἴο ὉΠ18 ῃἱουΒ σᾶγο [ῸΓ [15 Ὀμτία], --τ ἐγ. 12. 
Απα ἱοοῖ ἐλε δοάν 97 δα, ὩΡ52 ἰ8. 86 Ἰαίθὺ 

ῬὮταδΘ, 8114] ἰῃ Αταπιαΐο, ὁοσαστί ὩΣ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΓΟ ἴῃ 
[86 Ο. Τ΄. ἴοσ [9 ΓΝ} οὗ δαηθοὶ. θη οΘ 1ῃ6 

Ὀοάγ ν͵αϑ [οἰοποῖ, δηὰ νηὶ 88 ἀοπα τ 10 (0 Υ 
ΘΧϑΏΡ 6, 18. ἱπογοϊηδίίοη, 1 ϑδῖα. χχχὶ. 12), οὔ 
ΔΌΠΟΥ, ἰγὰ6 ἴο 1118 δ γον αῖὶηρ μα ὶδ, οπὶ ὑ». 

2. (Ἰἰοδὶπρ Ποβεοίίοη οἡ ἐλ  εἱἱ οΥ ἐλ Κὶπσάον 
9" ϑαιῖ; νοῖβ. 18, 14.---4παά ϑαιώί αἰοὰ 70ΥὉὁ, ἢ 

ἐγαπϑογοδδίοθ. ἊΝ Ὠογοΐη {}}18 ἘΓΑΏΒΡΤΟΒΒΊΟ. (ὃν, 
τἀ ΔΙ} {Ὁ] 688, ἀροβίδδυ ; οοσωρ. ν. 25, ἰχ. 1; ἴεν. 
ν. δ) σοῃπβιοα, 18 δΔα64---]. ἰὴ ποῖ [0]]ον ης {116 
νοτιὶ οὗἉ {Π1ὸ Πμοτι], ᾿μδῇ ἰ8, Η18 σοτητηδπα ἴο ἀθβίγοῦ 
ΑἸΑ]6Κ (1 ὅδπι. χν. 11; σοῦρ. χχυὶ!, 18); 2. πῃ 
ἱπαᾳυϊ της οὗ ὉΠ ΠΟΟΓΟΙΏΔΉΓΕΣ. -- Ὅτ ἐδ τοοτὰ οὗ 
ἐλε ,ωογα τολιοεῖ λ6 ἔορέ ποί. Βεβί 68 1 ὅδπι. χυ., 
δ 4Γ6 ἴο πηἀογβίαῃα ἤ6ΓΘ, εἾ80, {Π8ὺ ΘΑ ΓΙ ΘΓ 6886 
οἵ ἀϊβονεάΐοησθ ἐμ 1 ὅδ. Χ. 8, Χ ἰΪ. 18, δηἃ α͵βὸ 
1 ὅδ. χχὶὶ. 18 ἴ.---ἀπά αἶϑο [ΟΥ̓ αδξὶησ ἰδλε ποοτο- 
τη ΠΕ ἰ0 ἱπῳαῖγο, ἴο βοαῖς 8 ογβϑοϊθ, ἃ γϑυθ  ι 0 ; 

ΘοΙΏΡ. 1 ὅδιη. χχνῆ. 7, ὙΠ ΘΓ ὉΣΥῚ ἰ5 υβοὰ ἴῃ {πὸ 
881ὴ6 ὨΓΟΤδηῦ δοη86. Οπ [60 ατἰΐθ ΒΌΡΟΓἤπουΒ 
ἷοδβ οὗ {πὸ ϑὅθρῖ., σοπ!ρ. (τὶ, Νοῖθ.--- ἐγ. 14. 
Απὼ ἱπφιῖγοα ποί οὔ (λα " οτά, βουσὶ ποῖ ἰῃοτιηδ- 
ἰἶοῃ. 718 ἰ5 ποῖ Ἰποοῃδίϑίοην νὶτἢ {16 ἕδος {]αἱ, 
1 ὅπ). χὶν. 87, χχνὶ. 6, ὅδυ] πδὰ ἱπαχυϊγοὰ οἵ ἢΠ6 
Ι[,γὰ, θὰϊ νιοὶ οτος (Ὀδοδιιβα (ἢ6 1 ,ογτὰ ᾿ιδά 
ἀοραγίθα ἔτομα ᾿ΐπ), χχυὶΐ. 16). [Ὁ ταοβῖβ σϑῦθ Σ 
ου ἴπι6 ΘΟΥΔΙΩΪΥ σοιγαοὶ δηὰ ἢἰβιουοδὶ ρΓΕΒΌΡΡοΒί- 
(ἴοῃ, {πδῖ ὅ4] μαὰ πορ]θοϊοα ἴο βθεὲῖκ [9 ἵανοῦζ οὗ 
Φϑῃοναὶι υἱῦ ἢ} 106 ΚΌΡΟΥ Ζ64], δηὰ {Π|60 ἸΠαΌΪΓΟ 
οἵ Ηἴη. Οομρ. ϑἴαγκ: “116 δουνῃῦ Φοθονδῃ ποῖ 
ἀΡΤΊ ΒΟΥ δηὰ ἴῃ ἀπο ογάθγ, δηὰ ρμυΐ ποί ἢἷ8 γυδὶ 
ἰὼ {᾿Ἰὸ Ἰνογά, ἰπ ἔπ6 ΟΥΟΥ οὗ ἵγαθ γορϑηΐδῃσα ;-- 
6 ἀϊὰ ποὺ Ἄοοπίίπιδ 1ιἰ8 παῖ οἱ 109 ωοπὶ, 
ΜΉΘ η οὐ τοὔιβεα ἢΐπὶ 8Π ΔΏΒΆΟΓ Οοἡ δεσουμΐ οὗ 
8 818, ἴο {ϊπ:6 σοη  βδίοη δηὰ θη ΓΟ (ῸΓ Ῥάγάοῃ 
οὗ ν} οι μα δὰ ποῖ Ὀγουσιῦ Ἀἰπιβο]ζ, Ὀὰῦ ὑδίοοῖκ 
Ἀἰ Πι56 1 Του ἢ ἴοὸ ἐἶ6 βοούμϑαγοτ,"΄-- ἀπα 116 
δέει λῖπι (ἰὰ [Π6 ὈαΌ]|6, αὔΐον δι} }8 βρὶ γὶ Ὁ Ἰιδκὶ 
δηπηουποοὰ ἴο Ἀἷπὶ ἷ8 ἀοοπι, 1 ὅδ. χχνἹ δ, 19), 

απὰ ἱωγηοα ἰδ ζϊησάοπι ἰο Σ)αυϊά. Οὐ 2Ό", 
οΟΙΏΡ. χὶΐ. 28, 2 ὅπὶ. χὶ!. 12. Οπ δμ6 δἰρηϊῇ- 
“Δη68 οὔ [ἢ ᾿Γοβοηΐ 8114]} βϑοίοη [ὉΓ ὕἢθ ἢ ἸΒΙΟΓΥ͂ 
οἵ 8εἸ]ναϊίοπ, σοῦιρ. 1:6 Θνδηρθ] σαὶ δηὰ οἰἶοαὶ 
ἡΕΠοο 0.08 οη οἷ... χ.-χΧΧχῖχ., Νο. 1]. 

ὃ, ῬΑνρ 8. ἘΠΕΥΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΚΙΝΟΡΟΝ; ΕἸΧΙΝΟ ΟΡ Η18 ΒΕΒΙΌΕΝΟΕ ΑΤ ΦΈΒύβαιεμΜ; ἸΥ̓ΆΒΒ 

ΑΝῸ ΝΌΜΒΕΠΙΧΟ ΟΕ ΤῊΕ ῬΈΟΡΙ,Ε.---ΟΗ. ΧΙ. ΧΧΙ. 

«. Τὰε Αποϊπίϊπρ 9.77 Παυϊά ἰπ Ηεῦτοπ, απ ἀΐκ Ἐεπιουαῖ ἰλεπος ἰο ὕεγιϑαΐεηι: οἰ. χὶ. 1-9. 

ὅπ, χι. 1, Απὰ 411 Ι5τϑοὶ ραϊμογθά ἴο Πανὰ απίο Ἡθῦτοη, βαγίπρ, ΒΘ Ο]4, γγθ ἃγὸ (ὮῪ 
2 θΟη6 δηά ῃγ ἤθβῆ. ΑἸβο πογοίοίοτθ, θυθὴ ψ θη 5ὅ'.4] τγᾶβ εῖηρ, ὕπο τγαϑῦ ἢθ 
(δῦ ]οα ϑγϑϑὶ ουῦ δῃά ἰῃ : δῃὰ 186 ΤΕ ἰδ γ Οαοά βαιά υηΐο ἴπ66, ΤΠου Βῃδὶῦ 

8 [δορὰ ΤῊΥ ῬΘΟρΪ]6 [εγϑοὶ, δῃὰ ἰοὺ βμαὶῦ ὍΘ ῬΓΪΠΟΘ ΟΥ̓́ΘΡ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡ]Ὸ [8γ86. ἀπὰ 
411 {Π6 6] ἀ6γ8 οὗἁ 18.860] Ἴϑῖηθ ἴο {6 Κίηρ ὑο Ηφῦτου ; δῃὰ θανιὰ τηϑαὸ ἃ οονθ- 
πδηὺ τ 10}} ὑπϑῖη 1 ΗδΌτοι Ὀδίοτο {π6 ΓΟΚΡ, δὰ {Π6Υ δηοϊηϊθα θδνὰ ΟΣ 

᾿]ετβοὶ, δοοοσάϊηρ ἰο ὑπ0 ψογὰ οὗ {}6 
4 

Τιοτὰ Ὀγ ϑδημοὶ. 
Αμὰ Ῥανὰ τοὺ δηὰ 411] 1βγδϑὶ ὅο Ψοσιβαίθηι, {πῇ 18, ΦοὈυ8., δῃά ὑπο γθ 
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2., 

δ ἴμ6 ΦεὈθυδίίοβ γα ὕΠ6 ᾿ΠΑὈΙὑΔηΐβ οὗ ὑῃ6 ἰαπά, Απὰ [ἢ 1Π]ια υἱδηῖβ οὗἉ Φοῦυ8 
88:4 ο εν, Του βῃδ)ῦ ἢοῦ οοιηθ ἈΙΌΠΟΣ ; δηὰ θαᾶνὶὰ ἴοοῖκ (6 οἈ50}6 οὗ 

6 Ζίοη : ὑ818 18 ὑῃθ οἰ οὗ ἢανιά. Απὰ αν! 8814, Ἦ ποβοθνϑῦ ϑιηϊθῦ [ἢ 9 
ΨοὈυδιῦο8 ἢγδῦ 80.411 Ὀ6 δῃϊοῦ δηὰ ολρίδιη ; δῃὰ Ψοδὺ ὑπο 8οῃ οἵ Ζογιλδ)ὶ ψϑηῦ 

ΤΟ ῸΡ βτβῦ, δὰ Ὀδοᾶπὶθ ομϊεῖ, Απὰ ϑανιὰ αἀνγοὶῦ 1 086 οδϑ0]6 ; ὑμογοίοσο {Π6Ὺ 
8 ο8]16ὰ 10 (Π6 οἰγ οὗ αν 4. Απά ὸ Ὀυ1}0 [ῃ6 ΟΙΌΥ διοιιπά, ἔγομι Μ|}}ὸ ἴο [89 
9 οἰγουϊῦ ; δηὰ ΨΦοδὺ τορδὶγϑὰ ὑπ τοϑὺ οὗἨ ὑδθ οἱῦγ. Απαὰ θαν ἃ Ὀθοϑιμθ σζτθδῖοῦ 

δια ρτοαῦοσ ; δηὰ Φϑθονδὰ Ζθυδο ἢ τγ88 Ὑ} Ἀἰμλ, 

β. μὲ ὁ Δαυϊά'ς Ἡετοοδ: οἷ. χὶ. 10-47. 

10 Απὰ {8686 ἅτ ὑπὸ οἰιϊοῖβ οὗ 6 Ποτοοθβ οὗ Πανὶ, σψῆο Πο]ὰ [δϑῦ ἴο Ὠΐτ 1ἢ 
ἢ18 Κἰπράυχῃ, ψ10} 4}} [βγδθ], ἴο τηδῖζο ἢϊπὶ Κίησ, ὈΥ 1.6 ψοσγὰ οὗ [86 ],οτὰ οοη- 

11 οογαὶηρ [8γ861., Απὰ {18 185. ὕπ6 ΠΌΠΟΙ οὗ (Ὧ6 ἤοτοθβ οὗ θαδνιὰ : Φαβῃ δι 
80η οὗ Ηδοβιηοηὶ, 86 οὨϊοῦ οὗ [ἢΠ6 ὑΠΙΓῸΥ ;} ῃ6 }1Ὁ0ἀ 8 ΒΡΘΑΓ σαϊηθῦ ὕΠΓ66 

19 Ὠυπαγοὰ δ]αῖῃ δὺ οὔθ ὑϊθλ. ἊΑπά δἴϊεσ ἰπη Ἐ]ἸΘΆΖΑΣ δοὴ οἵ Ποάοϑ [9 
13 ΑΠΒοδῖϊθ ; Β6 νγβ διιοηρ ὕπο ὕὮγθο ἤοσοθβ. Ηδ ψ8 σι Πᾶνα δῦ Ῥαβ- ἀδῃ)- 

τηΐπι, δηα ὑῃ6 ΡΒ] Ιβυη08 ΤΟ γα ραϊῃογοὰ ὑῃθγο ἴὸγ Ὀαύι]6,52 δα ὕμοτθ ψγᾺ8 ἃ 
ΡΪἷοῦ οὗ στουπα [}}} οὗὨ ὠὦὈΔΙΙΟΥ ; δπὰ ἴπ6 ρϑορὶα θά Ὀοίοσα ὑπ Ῥ1]]501η65. 

14 Απὰ Ὁπογ βιοοα ἴῃ (πὸ τηϊάβι οὗ Π6 ῥ]οῦ, ἀῃὰ ἀείεπαάοα 1{, δῃὰ βιηιοῦὺθ ὑδθ 
ῬὨΠΠβ01η68 ; δια [86 ΓΠΟΒΡ σταηῦθα ΓΠ6η} ἃ στοδῦ βαϊ νδίίοη. 

18 Αμπά (ἢγοο οὗ ὑπὸ ὑπ γὺγ οἰοΐβ ννϑηῦ ἄονῃ ὑπ τοοῖς ἰο Πανιὰ, ἴο [6 οἂνθ 
οὗ Αἀυ] απ ; δπὰ ὑπ6 οδιὰρ οὗ 0:0 ῬΣ]Ιβύϊη 68 νγα8 ἱῃ {16 γ4]| 6} οὗ Βδρ δίτη. 

10 Απά θανϊά νγ8β ὑβϑῃ ἱῃ ἴἢῃ0 Βο]ά, δῃὰ ἃ ροϑύ οὗ ἴθ ΡΠ] 101 η68 γγὰ8 ὑθη δὖ 
17 Βοβίθμθηα. Απά αν Ἰοηροά, ἀπά 881, ν8ο ψ1}} ρίνθ τὸ ἀὐῖηκ οἵ {Π6 
18 ψδῖδσ οὗ ὕμ6 νγϑ] οἵ Βου]] θα, ὑμδῦὺ 18 δῦ Π6 ραίθ Απά {86 ἴπγεθ ὈΓΘΚΘ 

ἰῃτουρὶι [Π6 στρ οὗ 86 Ῥἢ]Πϑυ 68, πὰ ἄγον γαῦοσ ουὖ οὗ ἴῃ γ16}} οὗ ΒΟΙἢ- 
Ἰθῆδια, δὖῦ (πο ψαῖθ, δῃὰ ἰοοὶς δῃὰ Ὀγουρῦ Ὁ ἰο 1)ανὰ ; Ὀυῦ Πᾶν! ψου]ὰ ποὺ 

19 ἀσὶηκ τὉ, Ὀαῦ ρΡουγοᾶ 10 ουὖῦ ἰο 6 00. Απὰά βεαϊὰ, ΜῪ αοά, ἔογ]α 10 τὴϑ 
{Παὐ 1 Βῃοι]ά ἀο {}18 πρὶ ; 81:41} 1 ἀτσίη]ς {86 Ὀ]υοά οὗ 0686 πιϑῃ δὺ ὕΠ6 τὶβὶς 
οὗ ὑμῖν ᾿ἰν681} [ὉΓ δὖ 086 ἰδ οὗ ὑπ ὶγ ᾿ἴνοβ ὑὸν Ὀτουρηῦ ἰῦ : δῃηὰ πὸ ψου]ὰ ποῦ 
αἀσιηὶς 10; (686 ὑίηρσβ ἀἰὰ [ἢ [Χ66 ΠΟΓΟΘΒ. 

20 Απὰ Αὐβῃδὶ, 9 04}»}8 Ὀγούμιδν, ἢ νγᾶβ οἰϊοῦ οὗἨ ὑπ ὍΠΤ66; δῃὰ [6 ᾿δπρὰ ἀρ 
[18 ΒΡΟΑΓ δραϊηβῦ ὕγθθ ἢυηάγοα βἰδη, δηά 844 ἃ Πᾶῖηθ διημοηρ ἴ86 (ἢ γθα. 

21 Αδονϑ {86 ὕδγθθ ἢθ γὰὼβ Βοπουγθα Διηοηρ [Π6 ὕνγο, δη 4 τγα8 ὑΠ6ῚΓ οἀρίδίη ; δὰ 
22 ἢδ6 δίδιπϑα ποῦ ὅο ὕπ ὕμγθθο. Βοπδίδῃ {110 βοῇ οὗ Φϑῃοϊδάβ, βοὴ οὗ 15}- αἱ], 

στοῦ ἴῃ ἀ6648, ἔτοῃ Κι 8ὈΌΖΘΕ] ; ̓6 βιῃοῦθ ὕν [φοπε] οὗ Αὐ]ὸ] οὔ Μοδῦ, δὰ ἢθ 
23 νοηῦ ἀοὐη δηά ϑβιηοίξ ἃ ]]0ὴ 1ἢ ἃ οἷῦ ἴῃ ἃ ΒΏΟΨΥ ἀΔγ. Απηά δ 5πιοῖθ {ἢ 

Ἐσγρίϊδη, 8 τηδῃ οὗ βίδίυγο," οὗ ἄνο οὐ 18; δηὰ ἴῃ 0η6 Βδηά οἵ μ6 Εσγράδη 
γγ88 8 ΒρΡ6 Ὁ {1 ἃ Ὑϑυϑτ 8 Ὀθδτ, Δηαἃ ἢ6 γϑηῦ ἀονῃ [0 πὶπὶ τ ἢ ἃ βίδῆῖ, δηὰ 
Ῥ᾽υοκοα ὑπ6 ΒΡΘΆΓ ἔγοιῃ ὑπ Εσγρύϊδη᾽ 8 Ὠδηά, Δηα β᾽ϑνν πἰτὰ ἢ 8. οὐσὰ 

24 βροᾶγ. ΤΉθ860 Ὁπϊηρδ αἸά Βεπαϊδῃ ὑμ6 βοῃ οὗ Φοπῃοϊδάδ, δῃηὰ πδὰ ἃ ἤδῖηθ δηγοῃ 
“5 1Π6 [ΠΓ66 ὮΘΙΟΘΒ. βοίοτο [ἢ6 ὑμιγῦγ, Ὀ6 80], ἢ6 νγγχὰ8 μποηῃουγτοά ; Ὀαΐ ἢθ αεἰδιηοὴ 

πού (0 [86 ἴπτ6θ ; δῃα θανια βοῦ Ὠΐτὴ ον Γ ἢ]8Β σιιαγα, 
26 Λπὰ [Π6 Πογοῦβ οὗ γὙᾺΓ 6 γὸ Αβδῇῃοὶ ὑῃ6 Ὀτοίπον οὗ Φοδῦ, ΕἸ Βδῆδη (ἢ 8 5οῃ 
8 οὗ ])οάο οὗ Βεοίῃ]θῆθα. ᾿ὐδαιῃτηοῦῃ {ῃ6 Ηδγοτγῦθ," Η6]6Ζ ἴη6 Ῥο]οηϊΐθ. [τὰ 
29 τ} βοη υῇ [ΚΙΚ68ἢ} ὑπ6 Τοϊκοιῦθ, ΑὈΙΘΖΟΣ [6 Απιοίῃϊῖθ. ΕἸ ΡΘο δὶ ὑπ6 Η.5}8- 
80 μϊο, Παὶ ὑη6 ΑΠοΙ6. Μδμδγδὶ η6 Νοίορῃδιιῖο, Η6]6α {ῃ6 βοη οἵ Βαδηδὴ 
31 τὉΠ6 Νείορῃαίῃϊθθ. {Π08δἱὶ (Π9 δοῃ οὗ Εἰθαὶ οὗ ΟἸΌ68}, οὗἩ {Π|8 βοῃ8 οὗ Βϑιη)απιῖη, 
32 Βοηδίδῃ {116 Ριγαύποηϊϊθ. ἨΗύυγαὶ οἵ ΝΠ Δ]6-ρϑδϑ, ΑὉ16] 186 Ατρδιμτῖο. 

23} 84 Αζιμδνυοίῃ {6 Βεδβδαγυτϊῖο, ΕΔ θα 86 ΘηΔΑΙ θοπϊ 6. ΤῊ 8οη8 οὗ Ηδβἤοα 
938 {6 αἸΖζοηῦθ, Φομδίμδη 6 βοὴ οὗ ῃδρη μ6 Ηδγαγὶίθ. Αἰίδιη {Π6 βοὴ οἵ 
80 ὅ΄δοδαῦ [ῃ6 Ηδγαγὶίθ, ΕἸ ῚρΡἢ8] {86 βοὴ οὗ Ὅτ. Ηθρθῦ 06 ΝΟ ογαι ῃἰῦθ, ΑΒ] ἢ 

87, 88 0.6 Ῥοϊομϊῖ6. ΗΘΖΙῸ {δ6 Ολγιο 106, ΝΑΔΙΓΑΙ ὑῃθ βοὴ οὗ Εὐζραὶ. {006] 186 

4], 

959 Ὀτούμον οὗ Ναίδδη, ΜΙΌΒΑΡ ὑπ6 βοὴ οὗ Ηαγστὶ. Ζ6]6ὶς [πη Ατωτηοηϊΐο, Νδῇῃδγαὶ 
40 86 Βεοσούμ!θ, [8.6 ΔΥΤΩου- ὈΘΑΓΟΡ οὗ Φοδὺ ἴ}|6 βοὴ οὗ Ζεογιι δῆ. [τῷ ὑπὸ 1 τῖῦο, 
42 Οδγοὺ {μ6 {πστῖῖ6. σίδὴ 0 ΗΙΐα, Ζαρδα (Π6 βοὴ οὗ ΑἸ αὶ. Αἀϊὶπα {μ6 

δ0ῃ οἵ ὅ᾽1128 9 δι δηϊ6, ἃ οἰϊεῖ οὗ [86 θυ θηϊ68, δηά ἰὶσΟΥ τ ἱὉἢ Ὠΐτα 
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«ὦ, 44 Ηδῆδῃ 80 80ὴ οὗ Μδδοῃδι, δῃὰ “οβμδρηδὺ ὑπ ΜΙ πη: 6. ὕ2ΖΙΔᾺ {}ι 
45 Αξῃϊογδαυὶῦα, ϑμδταδ δηὰ “6191 [ῃ6 β8οηὴ8 οὗ Ηοίδμδη ἴθ Ασοοσίθ. ἁὍϑαϊδοι 
46 [ἢ βοη οὗἉ ϑ'Β᾿ ΓΙ, δηὰ ΦΖο.4 ἢἷ8 Ὀτούδον, (6 ΤιΖίθ. ΕἾ16] ὑμ6 Μδηδν,," δηα 
471 Δογιθαὶ δηὰ “οβῃδνιδῃ ὑΐθ βοη8 οὗ ΕἸπδϑτα, δηὰ Πῃτηδῃ Π6 Μίοδοιίθ. Ε|16], 

δηὰ Οὐσοά, δηὰ “85316] οὗ Ηδιηῃοζοθδίδῃ.ἢ 

Δ Ῥοτ 156 Καί Ὁ ΟΘη, 8ο Χελί Ὁ ΦΟΙΘΤῚ το το δ τοαϊποᾶ ; δῶρ. να, 16, 36, χι!, 4, 18, χχτῇ, δ. 
5 ον ἸἸΥΤΓΞ 86 8ερὲ, φοϑπιθ ἕο βατο τεϑὰ ὙἼΪΠΓἼ3; οὐπιρ. χχτῇ. 4. 
8 Ῥὸγ 186 ποι ππἰωροτίδπὶ κδρ δοῦο, 800 ἔσχοφ. Ἐχρὶ. 

4 Ῥὸτ ΤῸΝ 15 ἴο Ὀ6 τεδὰ ὅδ, ΟὯΘ οὔ ἐδο δῆϑοπ οδδ6 ἰὴ ψδϊοῖ Ἐ819 ἔοττ ΟΟΟΏΓΟ ἴῃ ἐΠ6 Μαδοτζοίίς ἰοχέ, 88 Ἐχ. Χχσζί. 10, 
8 

ἴμ5. Ἱ|ΧΕ!. 9. οἷο. 

δ Ἐρτ ΠΡ το ῦδὲ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ὈῸ Σεδά, πὶ 186 δορέ. (ἄνδρα ὅρωτον), ΠΙΣΟ. 

4 Ἱπεϊοδὰ οἵ ΠΣ τοδὰ, 2 58π). χχἕ!!. 26, ΠΠ, δηδ, 88 ἔδιοσγα, δΌΡΡΙΥ ΠΣ ἀρ τς. Ἐον ἐδο ἔατίδος 

ἐοδλεεῖατ) οοττηρίίου οὔ ἐΠ6 δχὶ 111 τοῦ. 41, οοΐρ. Εχοι. Εχρὶ. 

Τ Το ϑερί. δὰ Ψυκ. ἀρροδγ ἴὸ πᾶν τοδὰ Ὀοοτ δ... ἮΧΟ πο Μδοοτοίίο ἰοχὶ, πὲ ἰ)6 ΚΓ, ΣΙ, ὄν; 

ἴ0᾽ 'ὲ τοηάθγ ιἢ8: " δηὰ οτϑὴ πο (Αἀΐπ) "δ 8 ὑγίηοο οὐδῦ Ἐπ ΓΕ Πετοϑα" 

δ Ευς ὨΓΠΩΣ 186 δθρὲ. εἰνοθ ὁ Μαωΐ, [μο Ναας. λίαλωποίίει. Ὑὸ οοτταρέοη οἵ 186 πδιθ, πθάσγ ἩΒΙΟΣ, ροσμδτα, 

ὌΣΠΠΘΣ ἰ6 σὐηςεα]εᾶ, 966π:8 πιά υὈΓ ἐ4Ὁ]6. 

ε ΓΡΩΜΘΣ [8 δὲ 81} συθηΐδ οοττιρέ. βορὶ. ὁ Μισωβία, Ν αἷκ. ἄς λίαεδοδία; οοτορ. ἔχος. Ἐχρὶ. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ,. 

ῬΕΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ΒΕΜΑΚΚ. --- [ἡ [0.6 ἰδίοτγ οἵ 
αν, 186 δῦμοῦ ἀνγ6}}8 σὨϊογ ὁπ ἴη6 Ὀτίσδὶ 
δῃ ῬΓΟΞΡΟΓΙΟῚΒ 546 οἵ ἴπε ανίάϊς ίηράοπι; {}16 
ἸΟΌΌΪο8 αἀπὰ αἰἰβογάοσβ οὗ ἢ18 ρ)]ογίουβ ΘΑΓΘΘΓ, 
οεσλδίοηδὰ ὈΥ πιϊβίοσι π δηὰ ἢἷ8 οὐ μΌ}], ἢΘ 

ΟΥ̓ΘΡ 85 ΤΟ 88 Ῥοδϑὶ Ὁ]Ϊ6 (οορ. [υἰτγοα. 
δ 4. ν. 11). Ἠξδηοε [86 τηρηϊίοι οὗ ἢ͵8 δηοϊ Ὡς δἱ 
Ἠεύσου, νοῦβ. 1- 8, δῃ γοῦ [6 Θη ἰΓ6 Ομ ἰβδίοη οὗ 
1ῃ6 τῖναὶ Κιηράοιῃ οἵ 18} Ροβῃθῖὴ δ Μδβδῃδίτ, 
ἴο πΉΏ ΘΟ ἰΠ6ΓῈ ἰβ ἢοΐ ὄυθη δῃ ἱπάϊτοοϊ δ] βίο ἴῃ 
δἰδίηρ [6 δανθὴ γοδγβ᾽ ἀυγαίϊίζοη οἵἨ αν] Β τοβϑὶ- 
ἀεποο αὖ Ηδυτου, Απ δοοουηΐ οὗ [86 ἰακίης οὗ 
δοπιβαϊοιη, δὰ ἴπ6 ψαϊοις οὗὐἨ Φοδὺ ἰἐδογαοίη ἀΪ8- 
γἰαγοὰ, νοῦβ. 4-9, 15 ΤΠ ζΟ]οσοὰ ὉΥ αὶ Ἰἰδὶ οἵ 
1ῃ6 ΟἴΩΓ ἴδπιοιδ ψαγγίοσβ οἵ Πανὶ, νογα. 10-- 47, 
ὙΠΟΓΕΪῚ δραΐη ἃ βΒιδὰον ἴῃ (86 Ὀσρῃϊ μἱεζοτΓο, 
ἴθε Ὀπρτϊ ποῖ ρ]οἀ πὰ ὈΔγθάσγουβ σοπάποϊ οἵ Φοδὺ 
(1ὴ9 τηυγάογοσ οἵ ΑΌποτ, ὑὐτίδῃ, ΑὈδαϊοπι, οἷς.), 
ἷς Ῥϑββρ οὐδὺ ἴῃ 81] θη66. Απὰ δἴζον {Πἰ5 1ϊδὲ, [Π|6 
δρρεηάϊχ ἰπῃ οἰ. χίὶϊ., σοπίδἰ πίη ἴΠ16 ἤθγοθδ ἀ6- 
γοϊδὰ ἰο αν ἃ ἀστὴρ [86 τεΐχη οἵ 840}, δηὰ 1δ 6 

ἰησθ ἴῃ ἷ8. οἰοναϊίΐοῃ ἴο ἴπ6 {γῸπθ αἵ 
ἰφΌγοι, πᾶ 68 Ὡ0 τοίθγεμοθ ἴο ἴῃ σῖγα] Κἰηράοτῃ 

οὗ ΙΒ θοδ ΒΘ, ἐν εἹ ΤῊΔΗΥ͂ ΟΟΟΑΞΙΟΏΒ οὗ ἀοὶπρ 80 
ΜΈΓΕ ρτοβοηϊοὰ ; 50 ἰπαῦ 1 ΔΡΡΘΑΓΒ Δ] ηοβὶ 88 1 [ἢ 6 
εἰδίοϊηθηΐ ἰῃ χ. 6, ἰδὲ 8361}} δηὰ 81} ἢΐ8 Ὠουβ 
τορεῖδοῦ δα (4]]εἢ ἰπ 1ῃ6 Ὀδτι]6 οὗ ΕἸ] ροα, Τ6ΓῈ 
πιεδηῖ ὈΥ [ῃ6 διιΐῃοῦ ἴὸ 06 1ἰΓΟΓΑΙΪΥ ἴγαρ. Βαϊ 
ὑεβ 68 τῃ:6 σοῃβοΐουβ θη ΠΟΥ ἴο ρἸΟΥΓΥ 48 τυ 0ἢ 
85. ῬΟΒΘῚ ὉΪ6 ἴ6 ἰησάοιμι οἵ ανίῇ, 88 Π8 Ῥτοῖο- 
{770 οὗἨ 411 ἐμοοσγαῖϊς δα} ]θηοθ, 8 ῬΥΟΡΟΏΒΙΥ 
ἴο ΘΟΤΩΣηΠπϊοαα Ἰοης 115315 δη πιογα ΘΠ] ΥΒ ἰ 08, 
᾿ῖ8. δια ϊβεῖοδὶ ταῖμοῦ ἐμδη ἰβίοτίοα] τηοὰθ οὗ το- 
ΓΕΘ [Δ ΈΟΉ, 4150 σοη ἐσ υυδ68 ΙΏΟΓΟΘ ΟΥ 688 ἰὸ [86 
οπθ-δἰἀοὰ π658 οὗ ἷ8 πατταϊῖνο. ΤῊ]8 τηοί ποῖά Ἰοδὰ 8 
δεΐπν ὅο ρ]δοθ 1Π6 118 οἵ ἢδγοθδ, ἡ μοὶ ἴῃ [6 ὈΟΟΚΒ 
οἱ ϑδηθεὶ (αὐ Ἰεδδῖ ἴῃ 118 ζτεδίου . 8686 2 ϑΔ1η. 
ΧΧΙΪ!. 8-89) δία πὰ αἱ [Π6 Θῃηὰ οἵ αν 8 ἢἰβίοσυ, 
δἱ ἴμ6 γοῦν Πορὰ οὗ ἰϊ. βοβίἀθβ, ποῖ ΟἹ] {18 
Ἰϊδῖ, οἵ λον 1Π6 οἱοδίῃρ σεῦβα8 ΟἹΪΥ (41 -- 47) 
8[δ ῬΟΟΌΠΟΣ ἰο ΟἩτοηίοἶοβ, Ὀαὶ 4190 [ἢ 6 δοοσοιηΐ οὗ 
ἴδε δηοίπτηρς δἱ ἩἨθῦτοη, ἢ88 1ΐ8 Ῥδγδ]]εὶ ἱπ 16 
Ὀοοκα οἵ βαιημοὶ, 2 β6πι. νυν. 1-10. Τθδ δρτϑο- 
ἴῃηεηῦ Βοΐποοη {116 ἔνγο ἰδ ΤΟΪΓΔΌΪΥ οχδοῖ; ΘΟΙΏΡ. 

οΣβ. 1-3 τ ἢ 2 ἤδη. ν. 1-8, δηὰ συϑῦβ. 4-9 τ ῖϊἢ 
2 βδτη. ν. θ6-10. Ὑοῖ [Π9 ποῖδ οὗ 1116 Ἰθηρίῃ οὔ 
αν ὰ᾽ 8 τοΐχη, 2 ὅδπι. νυ. 4, δ, 5 τδηςπρ ἢ ΟΌΓ 
τοχῖ, ποὺ ἔγοτα 8ὴ ονὐογδίσς οὗ 86 ΟΒγοηΐδῖ 
(ΤΠ 6.}, Ὀὰϊ Ὀοσδῦϑα ἢ6 Ῥγοΐοιτοὰ ἴο ἰπίσοάποο ἱξ 
αὖ ὕΠ6 Θπὰ οἵ ἢΪ8 Τοροτγῖ, Χχχῖχ. 27. 

1. 7λε Αποὶϊπδίησ οὗ δαυϊά αἱ Ἡδτδτνοπ : τυοτα. 
1-8.---Α πα αἰΐ ]Ἔγαεὶ σαϊῤλεγοὰ ἰο Παυϊά τὠπέο 
Ἠεῦγοα. πὸ Ῥ γαβο “" 41} [8.86] ᾿᾿ (οοσῃρ. ἔζγ 
1ϊ. 70) ἱποϊυάθβ ὑμ6 ποσύβοση δηὰ ἰτγαηβ-  υάδηΐο 
{υῖρθε ; ἰὉ 15. {ποτείογ ποῖ ἴἢθ ΘΑΣ] Ϊ6Γ δηοϊητίης 
οἵ αν ἃ ἰῃ Ἠδῦτοῃ ὈΥ ἴπ6 ὑγὶθθ8 οὗ Δ} ΟἸ]Υ, 
2 ϑδη. ἱΐ. 4, ν᾿ οἢ 18. ὮΘΓΟ τορογίοιϊ, Ὀυϊ ἴδδὶ 
ΜΟΙ τα 5 Ῥογίοστηθα αἴθοσ ἴπ6 ἀδδίἢβ οἵ ΑΌΠΟΡ 
δηὰ 18 Ὀοβ με ὈΥ̓͂ 11 1π6 ἰτὶθε8 ὑορείμον, 2 βδιη. 
γι 1 ΠΠἰ, ἴο ψΠΙΘῺ ΤΏΟΓΘ 18. 8 81}}} {11}16 Ὁ σϑίβγθῃοθ 
ἴῃ χιὶὶ, 28 [ἴ.-- Βολοίαά, ιοε ατὲ ἐἦν δοπε απᾶ ἐὰν 
"εολῆ, ΤΥ τοϊαϊνοβ ὈΥ ὑτὶῦθ δηῃὰ Ὀ]οοὰ ; σοσῃρ. 
Οεῃ. χχῖχ. 14.--- ὑοῦ. 2. Αἰδο λογείοίου, Ἰλῦδσα )γ, 
“ γΘδίοΓΔΑΥ δηὰ 6Γ0 γοδϑίθγι δυ," {παῖ 18, ἃ ον 
ἀἰπιθ βίησθ ; ΘΟΠΊΡ., Ὀ681 468 2 ὅδιη. νυ. 2, 4150 ὕβῃ. 
χχχὶ. 2; 2 Κἰηρβ χὶὶ. ὅ.--- 7 λας ἰφώ 7 4«γαεὶ ομὲ απὰ 
ἐπ, ουξδ ἴο ἴ86 Ὀδί116, ἀηα Ποχηδ δἰΐοσ [ἢ 8 ὙΥἱοίοτγ : 
ΘΟΙΏΡ. 1 βδχῃ. χυὶιὶ. 18, 16.---( πα ἐλὲ 7, ογὰ 
Οοα δβαϊὰ μπίο ἰΐεο, ὈΥ͂ [6 τησυτἢ οὗ ϑβασησοὶ 1ἢ9 
ῬτορΒοῦ ; (οπιρ. 1 ὅδῃ). χνὶ. 1- 8; 2 ὅδ, 111, 9, 18, 
εἷα.---Ὗ εν. 8. Α4πᾶὰ αἱὲ ἐλε εἰάδγϑ φ΄ ]δγαεί ᾿αΉδ, 88 
[ἴῃς τοργοδοηζδτίνεβ οὗ ἴῃ6 Ῥθορὶς, ἴο δβί δ Ὁ 18} 109 
τίρ!8 οὗ ἴὸ Κἰηράοτῃ (1 ̓ Αϑὴ ψ}}1.. 11, χ. 26) ὈΥ 
σοηΐταοῦ (ὈΥ̓͂ Ἰηᾶκὶη ἃ οογοπδηῦ ΟΥ αδἰθοῖνθ 
ἐγεδίγ). --Αἀ υταϊιρ ἰο ἐδ τοοτὰ οὗ ἐλε Ζοτὰ ὃμ 
ϑαγιιοῖ, Τηεδβε ποσάβ, πδηϊηρ ἴῃ ἴ}16 ΘΟΥΙΤΟ- 
ΒΡοπαϊηρ ῬΪδοθ ἴῃ 2 ὅδπι. ν. 8, ΔΡῬΘαΣ ἴο ἢθ δῇ 
ΘΧΡΙΆΠΑΙΟΥΥ δά αϊξίοι οὗ ΟΌΤ δῖον ; ἴον ἰΐ ἷ5 ποῖ 
ῬΓΙΟΌΔΌ]8 ὑμαὺ [ΠΟΥ οτἱσίη}}} βίοοά ἴῃ {Π6 ἰοχὶ οἵ 

βατηυ6), δηὰ [61] οαΐἷ ὈΥ ὁμοιοτίλ. (δικνυ---ιοοῦ); 
ΠΟΙ. τοῦ. 10 σψὶῖὰ 2 ϑάϊη. χχὶϊδ. 8 (αραϊπδὶ 
ΤῊο.). Οἡ {80 ΔΌΘΒΟΠΟΘ οὗ {μ6 ἀδΐδ Π6ῖΘ 8ἢ- 
Ῥεπάοὰ ἰπ [6 Ῥ6Γ8]16] ἰοχὶ 2 ϑδπὶ. ν. 4 ἴ, δ ἴῃ - 
ἰδ τομαὶ] οἡ {86 ραγί οὗ [ἢ8 ἩΤῚ ΟΣ, νὴ 0 ΓΟΒΟΓΥΘΘ 
τ ἴῸΣ χχὶχ. 27, οοῖρ. ῬΓΘΙ ΤΕ ἸΠΑΣῪ Ἀοιηδγῖς. 

2. ΤῊε Ταξίηρ οἱ Ζίοη, απὰ ἰλε Ολαπρε ο" Κε- 
ἱ ἐγμδαΐεδνι, δίἰάδηος ἰο Φ ΥΟΙΆ, 4-9.--- 7Ὸ 

1παὶ ἰ8, ἤεδιδ; απὰ ἰδλεγε (δὲ «εδιιδίίεδ ιτρεγὰ (δά 
ἑπλαδίέαπ φ ἐλε ἰαηά. Ἑοσ [15 οἰτουση]οουϊέοη 

α 



98 Ι. ΟΒΒΟΝΊΙΟΙΕΒ, 

4 ϑατὴ. νυ. 6 ρἶνοβ τηογο Ὀγίοῦγ : “ ἴο 6 τιβδίοτα, ἴο 
16 Φονυδίϊεβ, [ῃ6 ἱπηλ δὴ οὗ [Π6 ἰαπά.᾿᾽ 
Τπδὶ [6 ἰαιίοῦ τοδαϊρ οὶ ἢ85 Ὀδοη οὈἰαϊ ποθ ὈΥ ΟΟΓ- 
τυρίίοιι οὗ {πὸ ἱεχὶ ἴτομῃ ἴδε ἴοσπηοσ (Βογίῃ., 
Τμοη.}) 10 18. ΟΥ̓ ΏὨΟ ΤΙΩ68}8 Ὠ6Θ([Ὁ] ἴο ἀββῦτας ; [Π6 

ὉῪ2 ΔΛ τεῦ ὈΡΟΥ ΒΘΟΙΏΒ ΓΑΐΠΟΡ ἴο δ 8 

δὴὐάϊίοι οὗ ἴῃ6 ΟἾἸ τοι δὲ, βοῦν ηρ ἃ3 4 ὑγδηϑι(οη 
ἤτοι “ Φοσυβα οτα ᾿᾿ ἴο ὑπὸ ΦοὈσ81168, τ ἢὶο ἢ ἐπθη 
Γατῖθον ποορβϑιίαίοβ ἴη6 ἰπβογίίοῃ οὗ [6 ποῖϊοθ: 
“διὰ ἰδέγα (86 ΦοὈθαδβιῖο8. 6ΓῸ ᾿᾿ (Ρτγορουὶυ, {118 
Φοθυδὶῖθ τν 88) ; σοι. ΝΥ 6]. ἡ. 162 ἴ.---Κὁτ. δ. 
«Απὰ ἐλε ἱπλαῤίίαπίο ῳφί Χεὐι βαϊὼ ἐο αυϊα, Τ λοι 
δὐαΐξ ποί εοπιε ἀἰίλευ. ΟἾΪΥ ὑΠ0 οἷοβα οὗ {18 
τητοδῖ, σίνοῃ ἴῃ (1]] πῃ 2 ϑατηῦοὶ, 8 οτα γοοοσάθα, 
αἴϊον 1}16 δ τον δος ΤΩ ΔΏΠΟΓ οὗ [16 ΔῈΓΠΟΓ. --- 
γε. 6. Ρλοδοευοῦ δηι είν, ἰδ ὡεδιιδῖίο8 ἢγεί, 
Οὶν ἴπε56 ἤγβὺ πογιὶ8 οἵ αν 5 βρθοοῖβ ΟΟςῸΓ 
ἴῃ 2 ὅδπι. ν. 8, ΜἤΘΓΘ δοιῃθι ἷηρ αὐἰτ6 ἀἰετοηὺ 
ὧδ σίνθη 88 Βροΐζθῃ ὉΥ͂ πη. ““ΤῊΘ ΒΙΡΆΪΥ ΡΘΟΌ ΑΓ 
δοοουηΐ ἰῃ 2 ὅδιη. ν. 8, οἰ δαυ] Υ γοβίϊηρ οἡ δβίγιο]} Υ 
Ὠϊδίοσγ οὶ] χϑοο]]οοίϊίοη, 18 ΟὈν ον ἴἢ 6 ΠΊΟΓΟ 
οὔ ῖπαὶ δηὰὶ οχαοῖ. [ἴ ΤΥ Μ0611] 6 οοπορίγοα 
{μδ0 ἴῃ ΟἶΠΟΥ δοοοιηῖβ οὗ [ὴ6 οοπαμοβί οὗ Φοῦυϑ, 
[Π6 ξτοδὶ οδρίδίη οἱ [)»ανίά, Φοδὺ (1ῃ 116 ΣΏΔΠΠΘΓ 
88 ΟΥΠηΐοὶ, Φπᾶρ. ἱ. 12 Π᾿, 1 116 οομᾳαοδῖ οὗ 
Κι γα ἢ -8ορ ἢ 67), ᾿ν88 τηδϑητὶοπεά , διὰ ἃ ςοἰ εταϊθα 
δα οὗ 1λιινϊὰ ἴῃ [6 εἰορα 88 τοίοστοὰ ἴο δῦ, 
ποῖ (ΤΟΤῚ Οἶδα Γ γοςο] ]θοιίοη, θυ ἴγοτῃ ἃ σοῃ]θαοΐιτα 
Ὑ ΘΟ. τοϊσιῦ τοῦ ου ἴΠπ6 δοοοπηῖ οὗ ΨΦοδῸ 1ῃ Ὑογ.Ψ 
8.( Τηυ5 ἴνο αἰἤεγεηὶ δοοουεῖϑ οὗ [Π18 δβαγίηρ 
πὲ σηῦ ἀγῖβα ; [Π6 ΒΠΊρ]6Γ, Ῥ: ΘΒ πῦ ΔΡΡΑΓΟΠΕΙΥ 
Ὧο αἰ βιου]οίεθ, Τοαμὰ [05 ΨΥ ἰηπῦο ΟἸτοηΐο]68.᾽" 
Βυςῖὶ ἰδ Βοιίῃοαδυ 8 νἱον, δὲ 411] οὐϑηίβδ ΣΟ 
το αῦ!Ὲ ἴπδη παῖ οἵ ΤΏΘη. ὁ 2 ϑδπι6ὶ, ἢ 
τηαΐζοβ [6 ΟἸγοπΙδὶ σοι ρ]οα 8. οΥ 1641} οογταρὶ 
τοχύ οἢ ἴδ στοιιηὰ οἵ ἔτααϊζίοι ὈΥ δΟΠ]Θο.ΠΓΘ.--- 
«πὰ υοαὺ ἰδλε δοη οἵ Ζετιιδαλ, (οοιρ. ἱἰϊ. 16) τοόπέ 
τρ ἤτεί απὰ δεοαπιε οἰίο, Ταῦ ὑπ18 ““ θοσοΙἱηρ' 
οἰ] Υ "15. ΟὨΪΥ͂ ἃ σοῃ ττηαίϊίοη οἵ Φοδὺ ἰῃ Πἰβ ῥτθ- 
Μοῦ ΟΥἾΟΘ 8 δϑῃῆονψῃ ὈΥ 2 861). ἰΐ. 8.---ΥοΣ. 7. 
«πὰ Ῥαυϊά αἰιοείς ἐπ ἐδιε οσαδίϊε. ὙὝΨΌΟ, [ἢ Β61|6 88 

ΣΤΤΙΧΌ ἴ σεῦ. δ; σον. χίϊ. 8, 16.- Τλοτφίοτε δεν 

οαἰϊοὰ ἱι (λιε οἰ 4 ΤῬαυϊά. Αεοοτάϊηρ ἴο 2 84πι. 
ψ. 9, ᾿ανϊὰ ᾿ἱπ|86} χανα ἱΐ [}}18 πϑῖῃδ ; Ὀὰυΐ 16 
Θ΄. ἀοε68 ποΐ οχοϊιάσ [86 ΟἴΠΘΓ.--- ον. 8. πὰ ἂλε 
διέ ἰλο εἰν ατοιπά, ἤτοι ΑΙ ἶἴο ο ἐλ οεἰτγοιιῖέ, Ὀθ- 
αἰπηΐηρ ἴγουι Μ111ο0, δὰ σοϊυγηΐηρ ἴο 1ΐ ἴῃ ἃ οἷτ- 
οὐϊ, οιρενμαὶ αἰβοσοηὶ ἰθ 2 ἥδ. νυ. 9: 
““ Αιουῃὰ ἰγοῖὴ Μ|}|ο δπὰ ἱηπαγὰ :" {παΐ 18, τοῦ 
τῆ6 οἰγουμαίεγοηςα ἴο [ἢ σοηΐσο. ΕΓ ἴα [ογίγαδ8 
Μ111ο, δἰτυαῖοά ρῥγοθαϊγ οὐ ἐδ ΠοΙῖ]1-γδδῦ ΘΟΤΠΘΓ 
οὗ Ζίου, ὁοορ. Τιδπΐυ8 δὰ ΒΕΉΡ οὐ 1 Εἰηρβ 

ἶχ. 11. ΤῺ πδπὶ6 ΝΟ εἰχηῖῆοβ ΔἸ] ὴρ ; ὑμαΐ ἰδ, 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ποῖ ν͵6ὲ}} Οὐ δοοῆςθ, θαϊ ἃ δίγοηρ ἴονγεῦ 

(δαδεΐομ, 648116) ; οοπιρ. ἐπ Γλ5, 2 Κίπρε. χἰϊ. 
21 δῃὰ 2 (ἤγοη. χχχὶϊ, ὅ.---Α(πά ὕοαῦ τοραϊγεὰ 
ἐδε τεδί οὐ (δε εἰέψ, ῥτορεῦγ, “ αυϊοκεπεά, τηδὰθ 
αἸΐνϑ ; " ΘΟΙῺΡ. ΜΠ ’ὶ 6 ΒδΙηθ 86 η86, ΝΕ]). 11}. 
δῚ, .ϑ ἴδ δίτῃ]ὰγ ὀχργοβδίουῃ “" ἢθδ],᾽ 1 Εἰηρβ 
Χύ, 80. Οη δοοουσηῖ οἵ [δ δυρροβεὰ ἴγϑοορ οἵ 
δησίοηΐ δβίγ]6 οομίαϊηοὰ ἴῃ [86 180 οἵ ΠΛ [ὉΓ 

ΓῺ, “το ρα}, Ὑ ΘΙ δύβοη, Ρ. 164, ἀθοΐαγθβ 

{π18 δα αϊζίίοη ροου]αῦ το 1π6 ΟἸτοηἰδῦ τοραγήϊη 
δοαῦ᾽ 6 οο-ορογαίοῃ ἰῃ {μα θυ ]άϊηρ οὗ ΦεΓΌ 84} 6 πὶ), 
ΦΒρϑοΐλ]}ν ἰΐρ (οτβοδίίοι, ἴο Ὅ6 ποῖ ὀνϑη ἰβίοσί- 
ἐδ ἵγ ογθά 0]. [θΐ ἰδαῦ ΠῚ ἰῃ {μῖ8 δεῆϑε 

ΘΟΘΌΓΒ ΟΣΪΥ ΒΟΙΟ δῃὰ ἰῃ Νοβθιλίδῃ ἀοθδ ποῦ ῬΓΟΥ͂Θ 

[6 Ἰαΐοηθ88 οὗἨ {9 . δηὰ [πὸ οἰτοῦτηδία:. 3 
τὲ Πενία ̓ 5 θ6]-Ἰ δ γϑ μα] ἴοοῖς ρασὶ ἴῃ ἴπ6 ΤοΓίι- 
βοαίζοῃ οὗ [Π6 σαρὶϊαὶ 5 80 [ὯΓ ἔγοτῃ Ὀεΐῃρ 1πὶ- 
ῬΓΟΌΔΌΪ6, ἰμαῖ [Π6 δβἰδίοτηθηϊ βθϑῖὴδ 8 Ὁ1Πη6 
τα οὗ δηοϊοηϊ ἰσίογ. ἈΝ Βογείογε δηπ οοῖς᾽ 
οιμοπἀδίίοῃ, δοοορίοά ὉγΥ ΤΠΘηΐα8, 18 ὉΠΙῚΙΘΟΟΒΘΑΙΥ : 

ἽΩΠ “Ὁ ΓΝ 2), “᾿δηὰ 7οδὺ Ὀδοδπηο βΌνΟΓΠΟΣ 

οὔ 1μ6 εἰΐγ. "-- νος, 9. 4πῶ δαυϊά δεοατπε γγεαίεῦ" 

απὰ σγεαίεγ. Τθα οοῃδίτηςϊς 5 τὴ ὰ “τ 8. 1ἰἸκθ 

1πδῇ ἴῃ θη. “ἰἰϊ. 8, δ, χὶϊ. 9, χχνὶ. 18, Φυαάγ. ᾿ν. 
24, σοῦ. ἔτ. 8 280, ὁ. Οπ ὁ, σορ. ἰχ. 20. 
ΤῊΘ ρεῃογαὶ τοτηαηκα οὗὁ [ῃ9 ὙΟΓΒΘ ὈΓΘΡΑΙΘ ΨΕΙΥ͂ 
ΒΪΔΌΪΥ ἴον 16 [ὐλονίηρ ᾿δῇ οὗὁἨ 109 ΠυϊΘΣΟῺΣ 
Ὠδγοῦβ οὗ αν ὰ. 

ὃ. δὶ οὐ δαυϊα 8 Ἡδπτγοςδ: νοτϑ. 10-47; δπὰ 
ἢγϑῦ οἵ Φαβηῃοῦατῃ, Ε]οαζαῦ (απὰ Κ'΄ ἢ ΘΠητη8}})} : ΥΟΓ. 
10-14.---Α4πα {ιεδε ατε ἐδ ελὶοίϑ οΥ̓ ἐδε ἤφτοξε οὐ 
]αυϊά. ΒΥ ἴδεβθ ψογάβ, Ῥθοῦ ἰδ ἴο [86 ΟΠ τοη δὲ 
(16 Ῥάγβὶ]!] 6] [αχὶ 2 84πι. χχίϊὶ. 8 ορβϑιιβ ἴῃ 1194] 
ΤΏΘΓΕΪΥ ἢ [δ οἴδυβε: “δηλ [Π68ὲ 816 ἴἢ 6 Πδτ 68 
οἵ 186 Ποῖοθβ οὗ αν ᾽"), [1160 σοτητηυ σατο οὗ 
[89 [(ο]]ονίης ᾿18ῖ 18 υϑι1Π16ἀ, ἃ8 ϑιαπάϊης ἴῃ τεϊδ- 
τἴοὴ ὙΠῸ 1λαν άἀ᾽ 8 οἰοναϊίοι ἴο ἴῃ6 Κίπράοτα δηὰ 
σοηβγτηδίίοπ ἴῃ ἰ. Πθηος ἴδ ἀθαϊσπιδίίε: 
“4 ΠὨΪο8 οἵ [86 Ὠοτοσϑβ," οἰίοῖ μιϑτοθβ,  γοοδ οὗ 
{6 ἢγδὶ τϑηΐς.--λο λεία [αδέ ἰο ἠδπι ἐπ Δ 
ξἰπσάοπι, ἶιο βίοοϊ ὈΤΑΥΟΙΥ ΟΥ̓ Ὠἰπὰ (πῃ σομλπιοῃ 
ψἰῦ Βἶτη) ἀυγίηρ ἷβ τεϊζῃη. ὮΝ ΟΥΠΠΠ, 88 ἰῃ 

Ῥδῃ. χ. 21.--- Τὸ πιαξε λΐπι λπσ. ἘΪΘΒΕΥ Κεῖ]: 

ἐς οπῦ ἷ8 ποῖ ἴο θὲ Ἰἰηϊϊεὰ ἴο 186 δρροϊῃῖ- 

τηϑηΐ ἴο ἴμ6 Κησάοη, Ὀαὶ ἱποϊυ 468 4150 σΟΠ ἢ τηδ- 
(ἰοη ἰὼ ἰῦ ; (ογ οἵ ἰδ πηϑῃ πδιηδά, ᾿οσοὶς ἀδοάβ 
16 Ιηδηςἰοποα, πιο ὉΠΟΥ͂ Ῥογίοστηθοα ἴῃ τἰδ6 
ΜΆ78 Ὑ οὶ Ὀανίὰ 68 Κίηρ ψαροὰ 10} Ϊ5 ἴορα, 
ἴο τηαϊηΐδίη δηὰ οὀχίθηδ ἢΐ8 δναν."---ὐὺΚν ἰλε τοοτά 
4Γ ἰλε 1ωονὰ οοποεγηΐηρ ]δγαεὶ, ΟΟΏΡ. οὐ νοῖὰ. 2 
απὰ 8; ἴοτ [6 βᾶῖη)6 ψοζγὰ οἵ Οοὰ ἰῃ δπὰ ὉΥ 
ϑδηθ} 8 Ἰηθδηΐ ΠΟΙ 4180, 88 ἴθ 6Γ6. ----Υ6γ. 11. 
Απὰ ἰλὶδ ἰδ ἐλε πωπιδὲν 4 ἐδι6 λεγοε οὐ ϑανία. 
ἴῃ 2 ὅδιη. χχ δὶ. 8: “ δηὰ [686 8.6 [Π6 Ὡδ1η685 οὗ 
126 Βογοῦδ οὗ αν." Τὸ ἤθσω ἽἼΒΘΟ ἰηϑίθαιὶ πως 
οὗ ἰδ ἰδ ποὺ βαγρτίδίηρ, ἐβρϑοίδ!!ῦ αἴθε {πὸ 

Ρἷαν. πριε. ΠῚ ἼΒΌΘ ὃθ ἴμ6 οτίρίμαὶ, [86 οχ- 

ῬΓοββίοῃ τησϑὺ ταθδῃ : “{παΐ ἔπ686 ἨδΤοοΒ δὲ ἢγαὶ 
ἴογσηθὰ 8 σοῦμβ ἀεβηΐΐα ἴῃ Βα ΌΟΓ (016 Ὀμ τ) "" 
(611). Μογθονογ, Βεγίμβεδα᾽ 5 ἐοηὐούταγε, ἽΓΙ;9 

ἴοῦ ἽΒΌΣ (““απὰ ἐῃϊ5 8 (86 οδοίῖος͵, 186 ἐξέο, οὗ 
186 ΠΟΥΟΘΒ "., ἀσβογνοβ 81] αἰἱδηϊίοη. ---ὐαδλοδατη 
δον οὐ Παοὐπιοηὶ, ἐλ οὐιῥεῦ οἵ (δε ἐδμἔέγιν. Αἴτον [ἢ9 
ῬΟΓΏΔΡΒ τὶ τοδάϊηρ Παγα 8 ἴο Ὀ6 σ-ττοοϊοὰ τ. 
σοτυρὺ ΟΠ 2 ὅν, 2 ϑδ χχὶϊδ. 8. }ῖ 
Τοτηδὶπβ ἀουδίδι], οσονοῦ, ἰῃ [18 τοβροςὶ, τας 
Φαβμοῦαμῃ ἱπ γχνὶϊ. 2 18. ο8]16 ἃ βοὴ οἵ Ζαθάήϊεὶ, πος 
οἵ Ηδοβιηοπὶ, δὰ ἐμαὶ Ἐμ6 μ88. οἵ ἴπ6 ὅϑερί. 
αἰ ἴοσ ἘΟΤΡΠΒΙΠΕῪ ἴῃ το ντὶτὴρσ οὗ {π6 πᾶσῃο, 
᾿ΠΑΒΠΊ ἢ 898 οοα. «Ἅ4Ἶ62. Ῥτοβοηΐϊθ ᾿Ισβαόρε (οΥ 
᾿Ισβοάμ, χχνὶϊ. 2), Ὀαὶ Ῥαέϊξο., [6 ὅν’ ἰτοθ, χὶ. 11, 
᾿σαβαδώ, [86 ϑεοοομὰ [πι6, χανιὶ, 2, ᾿Ισβοιξ. 
Ηεποο ΘΙ] αῦβοη (Ρ. 212) ταϊρῃϊ Ῥοβϑί ΌΪῪ Ὀθ 
τίσις ἴῃ ὨΪ8 οοπ͵οοΐαγο, ἐπὶ ἴη6 {τ|6 Ὡϑτηθ 
ἸΏΔΥ αν 661) “ [8}} ὈΟΒῃο.ἢ [ἢ ΗδοδτηοηΣῖφ ᾽" 

4] Οὐ Ὁ9ΠΠ ὨΣΆ0)), διὰ παῖ [Π6 ὈΡΩΦΝ οἵ οὔ 

ψΟΓΘ ἰδ οοτταρίοα ἔτοτα ὀνϑῦν, 186 νο] ον πὶ 

Ὀγ-ίοττη ΟΥ ταῖθοΓ ῥτίπιΐτἶνο ἴοττα οἵ (πῃ πδιὴθ 
ἰδ} Ὀοβμδῖ, Τμὸ ““μοοὰ οὗ Ὧ᾽16 ἘΠ ΓΙΥ δ (πος 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 12-20. 

Οτίξ. Νοῦε) 8 σίνεῃ 85 δῇ δρὶ Ἰιοΐ ἴο 18 οΟΌδΠ 88 
Ἰοοάον οὗ ἴπ6 ΤἈΪΓΙΥ Ποῖοςδ οἵ δοοοι)! ἃ γαηΐϊς ὙΠῸ 
ἅτε δβεΐ ἀόσχῃ ὈΥ̓͂ ὨΔΠ16 ἴῃ νον. 26 ἢ .--- "76 ἐἐιεὼ πὲα 
δρέαν αφαὶϊκδέ ἰλγεε λεπάγεα δἰαὶη αὐ οπε (ἷπιε. 
ἼΠο δλπλὸ Ὠογοὶς ἀδοή ἰδ τϑοογἠθα, υϑῦ. 20, οἱ 
Αὐεϊιαὶ ; Ὑποποα ΤΠοπίαβ, Κοὶὶ, δπὰ ἍῈ]1Π., 
εἰλγλης ἴσου [Π6 δι μροϑίτοπ ἐμαὶ Ψ 68} Ὁ. Πλ 783 
ἃ σιολῖογ ἤοῖο ἤδη ΑὈδἢ αὶ, 8 ἴο σογγθοῦ ΟἿΓ 

αἴϊον 2 ὅδπι. χχὶΐὶ. 8, Πογο 116 ΠΌΤ ὈΘΓ 
οἵ 1056 δα δὶ ποθ ὈΥ̓͂ δδδῆοθδῃ 18 5εῖ ἀονῃ 
8ς 800 (οἰμεγνσίθο ἔνν. Οἐδελ. ἰἱ. Ρ. 608, ψ1οὸ 
ἀείεπα5 ἴἰῃ6 πῶ θεῦ 800 ἴογ Ὀοΐδ ΡΪδοαβ; π 116 
Βετίδοδα σίνεβ η0 ἀδο β] 00). --- ὕ ογ, 1.2). Απα αἶἴεν 
ἀΐπι Εἴξαζα δον ῳ' ϑοάο ἐὰλε Αλολέθσ. »ἜΠΝΩ 

ἰδ ἴῃς οοττδοῦ γεδάϊηρ, 88 ἀρ ῬδδγΒ ἔγοπη χχνί!. 4, 
ποί ΝΑ. 3, 2 ὅδπι, χχὶνὶ, 9. γ᾽ οί οΓ [ῃ6 

ὭΔΙηδ ἢ} ἰ5 ἴο Ὅ6 Ομδηρο, ψὶτὰ [ἢ 6 βορῇ. (45 ἴῃ 

εἶ. χχτίϊ. 4), ἰαῦο Ὑ1} ΔΡμϑδγβ 1688 σοσίβίῃ.--- "7ς 

τ: απλολῦ ἰδέ ἰΐγές ᾿ξγοδϑ, διθποηρ ἴῃ 6 ἴἤγοα 
ΨΑΙΤΊΟΓΣ οὗ {ἢ 6 ἢτθι σδκ, 8  ΟΌΒΙΩ, ἔδοξαν, αι 
διδιηπια, οὗ Ποῖα ἴἢ6 ὩδΔηη6 οὗ [86 ὑπιτὰ ἢ88 
41]]|δὰ οὖ οὗ πο πάϊς οὗ νοῦ. 13, δὲ ἴδὸ 
ῬΆΓΑ}1ε1 2 ὅϑατη. χχἱ. 1] βίον. Οἱ (ΐ8 βυτ- 
Ῥτβίηρ Ὀσὶ 5011} γγαπιπχδιοα ἶγ δά τα ββὶ Ὁ16 σΟπι- 

δίμαἴου ὨΥΎΞ3Π ΑΖ, ἱπδίθαὰ οὗ ΠΣ 

" (οοΡ. γ. 19), 866 Βεγί!., ὑἾιο ᾿05ΒῈ}} Γα- 

θοῖβ ἃ8. πΠΉΘΟΟΒΘΑΥΥ͂ ἔπ 6 οιημοπαδίίοη οὗ Τἰιοηΐι8 : 

Ὀ39Π Ὁ ΘΟ, “διθοπα ἴμ0 Κηϊριῖθ (884]:- 
δ ΐπι) οἵ [86 Παγοοβ.".---ῦεσ. 18. Π|ὸ τοαϑ ειαἰίῃ 
αν αὐ Ῥαρ-ααπιπιῖπι, απάὰ ἰδλὲ λιἰἐδεϊηο8. 
Τθοδο τογὰβ τοίου 5311}} ἰο ΕἸΘαΖα : 806 2 ὅδ 1). 
ΧχΙϊ, 9. αβ- ἀδτημηΐτη, ΟΓΥ ΕΡΒοδβ- ἀδῃιντηΐπ, 1 
βαιη. χυὶϊ. 1, 15 ἃ ῥἷδοθ Ὀεύχοοῃ ϑόοῦο δπηά 
Αζεκδὴ, ηοῖ οἱμβογνίβο Κπόνῃ ; ἰῃ 2 ὅδπ). χχὶϊὶ. 
ἴὲ παῖὴθ 18 γα πο πρ, ἤτοπὶ ἴΠ6 στοαὶ σοττιρίίοῃ οἵ 
ἴδε ἰεχὲ, ψ ἢ ΐοἢ 15 Οὐ ποΥ 80 ΤΌΠΟΥ ἸΠΔὴ ΟἿἋ ἱαχὶ 
Βοτο, 88 ἰξ ἀθβοῦ Ὀ68 Τ[ΠΟΤΘ ΘΧΘΟΙΪΥ (ἢ6 Βοτοὶς ἀοοὶ 
οἱ ΕἸοαζασ. [1 8 ὑῃογα βαϊά, γσϑγβ. 9, 10, δὲ {π6 
εἰοδα οἵ [6 βοηΐδησα : “Ὃ δηὰ {16 ῬὮ 1} βΕ 65 ῬῸΓΟ 
βαϊμετεὰ {ποτ ἴου Ὀδιΐ]6:" ““ἀηὰ {ΠπΠ6 πιϑῃ οὗ 
ἴστε] ποῦ 9ῸΠ6 ΔΈΘΥ (ἴο {86 Ἰπουηϊαίη, Βοος 
Ὀοίοτα {ΐπ6 δμηιοήχιεη; δηὰ ἢδ δἰοοὰ δηικὶ διῃηοίδβ 
πὸ Ρμ δ ποα, ἀη0}} 18 πδηὰ ττὰ8 ὙΘΔΙΥ ἀπά 
αἶαν υπΐο ἴΠ|6ὸ βυοτὰ  δπὰ ἴπὸ [ἃ,οτὰὶ ττουσῃί ἃ 
Ετεαὶ υἱσύίοσυ [μδ΄ ἀΑΥ ; ἀπά [Π6 Ῥ6ΟΡ]6 γοϊπγηρὰ 
δου ἢΐπὶ ΟὨΪΥ ἴο ϑ8ροῖϊ. Απάὰ αἴθ Ἠϊπὶ νγ88 
διιαπηηδὴ [6 8οὴ οἵ Αμὸ {π6 Ηαγαγῖία ; δηὰ [ἢ6 
ῬἈΠΙδεποβ τότ μαι μογθὰ ἔοτ Ὀαε016,᾽" οο. ΤῊ 8 
ποῦ ἰῃοοηβί 6γ Ὁ}6 καρ ἴῃ οὔ ἰοχὶ, ὉΥ ΜΓ ΒΙΟΣ ὑπαὶ 
πα ΓΟἸ]οννΒ ἴῃ γον. 196 δῃὰ νοῦ. 14 βθ6πη8 ἴο Ὀε 
8 ἀεβοτιρίίοη οὗ ἃ πογοὶο ἀθοὰ, ποῖ οἵ 'ῃδιτδῇῃ, 
ἵπιῖ οἵ ΕἸοΑΖαγ, ἜΡΟΝ ἴο αν Ὀθθη οὐοϑβίοπθα 
ὈΥ [μὲ ἐγ οὔ ἔπ ὑγδηβογί θοῦ ψαπάοσίπρ ἔγοιῃ 

Ὁγ᾽ ἸΒΌΝΣ ὈΤΟΕΣ, 2 ὅδ, ΧΧΙΪ, 9, ἴο ἸΘΌΝἢ 

σ᾽, γεγ. 1].---( πα ἐδεγε ὧαϑ α »ἷος οὕ 

σγουπὰ  ιὶ! οΥ δατίεγ. ον Ῥατῖ ον (ὈΣ Ὁ), ἐπ 
2 86πι. χχίτϊ, 11, [89 Ῥ]οῖ ἰδ βαϊᾷ ἴο μ6 ἐμ}} οἵ 
Ἰεμ 168 (8 Ὁ») ; υἱοὶ 18. ἐλ6 οτγρί πα] τοδαϊηρ 

4 ἰδ ἢατὰ ἴο ἀεοίάο, θαξ ἰδ ΤΑΥ͂ Ὀ6 8 Ἰη6τὰ 810 οἵ 
ἴδε Ῥεῃ (Μονοτβ, ἾΝ Έ]1}.). -- 4πα ἰλεν δἰοο ἐπ ἐλε 
πεϊώεί ο (λε μίοί. Μοτε σοττοοῖγ 2 βδη. χχὶϊὶ.: 
“8Δῃὶ ἢα δίοοί," παπποῦ, Κ'μϑιηπηαῖ. ΤῊΘ ἵτο 
(]ον τσ νοτθα 4130, “" ἀοίοπ δὰ " δὰ “"βπιοίο," 
ἂς ἴο Ὧ6 οΒληρσοά ἰηΐο [8:6 δἰηρ,, 88, δοοογάϊης ἴο 
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2 ϑαιηθοῖ, {πὸ ὁΠ6 ΚΘ'Βασ τη Δ ἢ ΟἹ ΘΑΥΪΥ δοιϊονοὰ ἐἢ6 
80 ΘΟΘΒ5[Ὁ] ἀεἴρηςθ οὗ ἴ μοί. Το [Ὦγθθ Ρ] ΓΑ} 
ἤδνα ΘΟΠῚ6 ἰηΐο ΟἿΓ ἰδχὶ δἰίυ {116 11 68 τοί] 
ἴο ϑῃατητηδὴ ἢδαὰ [8 ]] 6 γι. 

4. Οὐπεϊπμαξίοπ. Τῆι. ΓΉτοο Ηδε 68 νἘ0 [οἰο] οὰ 
Νναῖεῦ ἴο αν ἃ ἴγτοπι Βοί Ὠ]θθπὶ : νοῖβ. 1δ-19 
(σοΠΡ. 2 ὅδπι. χχὶϊὶ. 158-17). ---απὰ ἐΐτες ο ἐδ6 
ἐλίγέν ολίοίε ιοσεπὲ ἀοισπ: ἴἈγδθὸ οὐδοῦ ὑδηὴ ὉΠΟ86 
ΑΙΓΟΔΥ παιηθα, Τῆι ὉΠ ΓΟ ἢ οἵδ ΟΥ σα ρα  Π8 ΓΘ 
ἴμοϑα τηθηϊοηθὰ γοτ. 1] δηὰ ρίνεῃ ὈΥ͂ πᾶτὴθ ἰῃ 
γον. 26 ἢ΄.---Τὴε γοοῖξ ἰο αυμί, ἰο οεαῦε ψ' 
Ααἀμέαπι. ΤὨϊΐ8 σανὸ τἸησϑὺ παν Ὀδοὴ οἱἰζ 6 ἰδ 
1.6 τοοῖκ 196] οΥ ἱπ ἰΐδ8 ἱπηπηδαϊαῖα πο οι Ρ- 
Ὠοοά. Οη {Ππ8 τοοῖς 861, ποϑόνογ, βίοοα {ῃ96 
Ποὶὰ (ΠΥ) πιοιζοποα γοσ. 16. Τ|ι6 νδ]] 8 

οὔ Βορ δίπι (σα }}]ὸν οὗ σἰαηΐβ, κοιλὰς τῶν Γιγάν- 
φων ; ὁοδερῆ. “Απίΐῳᾳ. νἱὶ. 4. 1}, τηθητοηθὰ 88 [6 
οδπηρίηρς στουπάὴ οἵ ἴλο ΡΒ] 801π68, ᾿ΐος, δοοοτγα πα 
ἴο Κοδίπδβοπη, “" Ὀεΐπννοδῃ [ἢ 6 ΡΓεβεηΐ τοηγοηΐ ΔΓ[47- 
Ε]118 δπὰ Φογυβα]θπὶ : 18 στὰθ, Ὀουπάδαά οἡ ἐδο 
ὨΟΓΝ ὈΥ͂ 8 5118}} τὶ άρε οὗ τοοῖ, ὑπαῖ [ογὴ8 1ἢ}0 
ΤΕ οὗ ἴπ6 νϑ εὐ οἵ Ηἰΐπποπι, δηὰ βίηκα 
ξιδάυΔ}}ν ἴο [μ6 δοι ῃ- νει" ΟΥ̓ ἴπον,  εαϊιοσγίετγό. 
τἱ, 822); σοτρ. Φοβῆ. χν. 8, χνὶ!. 16; 2 86π). ν. 
18, 22.--- εὐ. 16. (πᾶ α γοκέ οΓ ἐς Ῥλὲ[ἐοϊξηδα 
ισαϑ ἐλέη αἱ Μειλίολενα, πὶ ἢ 15. ΤΠογοίογο ἴο Ὀδ 
οοηςοὶγοαὰ 85 ποῦ ἴδ ἴγοπι ἀπ} πὶ αηὰ [ἢ6 τα ]]ον 
οἵ Εδρδΐπι. ---- ἐγ. 17. Ογέλε ιοοἰς φ Βειλίοελεπι, αἱ 
ἐλ ψαίφ. Οπ {6 ἀτίοα-ρ οἰπίογη δἰζυδιοαὰ οὁΠ6- 
φιαγίοσ ΒΟῸΣ πουῖῃ-οαδὶ οἵ Βα] ἤθη, πδῖο ἢ 
ἰγαά του χῖνοβ 85 πε 5 }}} οἵ ΟἿΓ 96ι: 
ἘΒοδίμηδβοῃ, Ιἱ. 878, δπὰ Βογίῃ.--- εν. 18. Απα ἐλα 
ἔλγεο ὑγαζε ἰλτουσὴ (ὃς σαπιρ οΓΓ ἐλε Ῥλιἐἐἰδέδποδ, 
ὨΔΠΊΟΙΥ, ποῖ ἐπγουσῇ ἴΠ6 παῖ οαπιρ, ὃπὶ ἐμαΐ οὗ 
[6 ῬΡοϑὲ Ὀοΐογτε Βοι ἢ] ἢ 6 η.--- διέ ρομγεα ἱξ ομξ ο 
ἐλε “ον, ταϑιὶα ἃ Ἰἰυαϊίοη ἴο ἀοα ὈΥ ρΡουτγίης ἰδ οἢ 
Π6 στουπά ; σοΙαρ. 1 ὅδπι. υἱΐ. 6..---  οσ. 19. Ψ΄ν 
Οοα “ογυϊώ ἱ πιό. Τὴ 8ᾶπ|6 οοῃδίγυ [0 88 ἴῃ 
1 δα. χχὶν. 7, χχυϊ. 11,1 Είηρβ χχὶ. 8, εἴα, --- 
ϑλαίέ 1 ατὶπὲ ἰλε διοοὰ 97 (ἦδδε πιεη αἱ ἰδέ τὶ δὲ; οὕ 
ἐλεὶν ἴἄνοβ, ᾿ἰτοτα!}γ, “1η ὑπο ὶγ 5018: σοπιρ. αεῃ. 
ἰχ. 4: [,ον. 111. 17, νὶ}ῖ. 26, χνὶϊ. 10 ., χὶχ. 26, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ}Ὺ χνὶΐ. 14. “4.8 Ὀϊ]οοὰ δπὰ 801} ἀγθ ἤθγθ 
πηδάα δα], {π6 ὈϊΪοοὰ 45 ἴΠ6 βεδῖ δηὰ Ὄδδγοσ οὗ 
6 βοιὶ, [}:16ὸ 800] δ τηονΐῃρ ἰὰῃὰ ἴθ Ὀ]οοά, 80 
Πανίά, δοσογι πα ἴο ΟἿΣ τορογί οἵ ΐβ πογάβ, 
τηϑῖκο5 {π6 ναῖον πο {Π086 ΠΟΙΟΘ8. δὰ Ὀγουρῃῖ 
αὖ {Π| ὈΥΐοθ6 (οΥ σί8Κ) οὗὨ {Ποῖγ 8ο.}}8 θαῦδὶ ἴο {ποὶγ 
δου ἷβ, δῃὰ (86 ἀν κὶηρ οὗ π6 ψεΐοσ Ὀγουρΐ ὉΥ 
ἴΠὸπὶ 6404] ἴο {16 ἀτίη Κίηρ οἵ 1ποῖτ 800]8, δῃὰ [δ 6 
8015 6418] ἴἤο ὑπ Ὀ]οοά, ἴῃ ογάθῦ ἴο οαργθβδ ἢἷ5 
ΔΌΠοΙΤΟΠοα οὗ δυο ἀτίηκΚίησ. 80. {παῖ νὰ ἸΏ ΔΥ 
ἜΧΡΓΟ88 [86 τηδαπίης ὑπῈ8 : Κ'Βοι]ὰ 1 ἀτίηκ ἴῃ (ἢ6 
ὙναῦοΣ ἴΠ6 8018, ὑπμδΐ ἰ8, {πὸ Ὀϊοοά, οὗὨ {Π|686 ΤΏ6Ὲ ; 
ἴου ΠΟΥ Πᾶν [οἰοποὰ ἰῃ6 ταῖν δὲ [Π6 τίς οἵ 
ἐποὶς 8019 ̓ (Κ6}}}. ΜΜογθονογ, ΓΦ ΣΣ ἃΡ- 

ΡΘδτδ ἴο Ὀ6 ρα ἄονγῃ ὑπν166 ΟΠ]Υ͂ ὈΥ͂ Δῃ ονετγαίρῃ ; 
ἴῃ) [6 Ῥᾶγα] 6] 2 88). χχὶϊὶ. 17 18 βίδπαάβ ΟΪΥ 
ομσα, ΜΠ ισοῆ 198 ροΥΠΔΡ8 6 οτὶρίπαὶ ἴοτῃ) οὗ πὸ 
ἰαχὶ. Τμδαῖ [αν ρΡοῦγβ ἴμ6 ψαῖοῦ οὐδ ποθ 
οὗ ἀτίπκίηρ μα8 ἰἴ8 στουηὰ ἴῃ ἐδπίδ, τί ἰδ νγῶδ 
Ὀδοοτηθ Ὀϊοοά ἐπ Ἠΐβ αγδ8 ; ἴογ Ὀ]οοά, 17 11 οσδηπηοί 
Ὅ6 Ῥυὺῦ οὐ ἴμπ6 Αἰΐδι, πηιιϑὲ Ὀ6 ““ ρουγοὰ οῃ [ἢ 
οατίῃ 85 παῖορ," Ὀοιυΐϊ. χὶὶ. 16 (Βοσ.). ΜΕῸ 
{Π6 1μον [164] ῥτοΒί Ὀἱ θη οἵ 16 186 οὗ Ὀ]οοά, ἰδ» 
βδυΐης οἵ δανιὰ ἢδ8 εν ΕΠ ποι ίηρ ἴο εἰο. 

δ. Αδεδαὶ απ Βεπαίαΐ, : γοῖβ. 20--2δ (ςορ. 2 
ὅδ. χχίϊὶ. 18--28).---(πα Αδελαὶ, ὕοαδ' 8 ; 
ἂς τοαϑ οὐὶεῦ 4 ἰδλὲ ἰλγεε. Αὐδβιδὶ οὐ ΑὈϊβῃαὶ 
(2 βαπιθ6}), οπα οὗ ἴπ9 ἴῆγθθ ϑὴπ8 οἵ Ζαιτι δὰ 
(. 16), ἰθΘ μετ ἀρεϊχπαίοα 88 ομίοί, δῃὰ ἴ 188 



100 Ι. ΟΗΒΕΟΝΙΟΙΕ5. 

[0] ον τ β Ω5 σπρίδίη, οἵ [86 ἴγτϑο, τσ ἢ 1]6 ἐξ 
ἐδ βαϊὶ οἱ εἶπ: “αὶ δα δια θα ποῖ ἴο ἐπι6 ἴμγθα, " 
ΤῊΪΒ ΘΠ πη Δ.108] ΒΑΎ ΠΣ ὯΔ8 66 ΘΧμ]δϊποὰ ἴῃ 
ΨΑΙΪΟῸΒ ΨΑΥΒ: 1. 80 {δὲ {πὸ σΥΤΟΌΡΘ ΟΥ 6]. 5968 
οἵ τες δῖ ἀϊδιϊηρι 8)1ι6 : [Βοθ6 τηθηἰ οηθα ψΕ ΓΒ. 
16-19, σ]ιοδο ποιὰ ΟΥ σῦ]Γ Αὐδηδὶ ΤΩΑΥ͂ αν 
ὈσδοΩ, δηὰ {ἰὸ {Ππιγθθ ΠἸΘΓΌΘΒ, Φαβῃοῦδῃ, οἷο., τ] 6}- 
τἰοποα Ὀοίοιθ ἱῃ νοσβ. 11-14, ἰο ποσὰ Ὧ6 ν͵88 ποῖ 
80 τεϊδιθὶ (80 ἴῃ Ῥαγίϊ συ δῦ [88 δῃοὶοπῖβ, δπὰ 
βδίδυκο). 2. 80 {Πιαὶ 1 18 δου ρεί ἴο απὶΐο Ὀοΐδ, 1ῃ6 
Ῥεΐης οἰιϊοῦ οὗ ἴδ ἴῃτοθ δηὰ δίδπαϊης δἴϊες ὑμεηι 
(π΄ ὈΙΆΝΕΓΥ), 88 Ῥοβδί ΟΪγΥ οο-οχἰβίοηϊ, ἐμοιἢ [Π6 
βαῖης ἰἰγορ, Φ88)οῦαση, ἘΠ ΘαΖΑΣ, δα ΔΙ ΠΔ}, 
8ῖὁ6 85{1}} τοίεττοά ἴο; (πὶ 18, ΑΌδαὶ 85 βίῃ, 
ΔΙοπς 1} Φο6 Ὁ ὑπὸ 6] - ΤΠ Υβ 8), [1:6 ἢτϑι ῥρ᾽δὺθ 
δΔιηοη [αν 8 σα (ΔΒ ; ἰ8 ἐπογοίοτο, 85 παυϊης 
ἃ Ὠσμοῦ οοτῃητηδηί, ἴπ6 οἸιἰο δηὰ Ἰοδοσ οὗ {δ 
[γθα ΠΟΓΟΘΒ, ΜῊ} 6 ΠΟΥ 6Χχου] ΐπὶλ ἰπ ῬΘΥΒΟΠ 8] 
ὈΓΑΥΕΙῪ ἀπὰ ἔδιηοιδ ἠδὲ (Κ61}}. 8, ὅο [δεῖ 

ΠΟΘ ἷπ τοσβ. 90 δηὰ 21 15 ἰἌκϑῃ ἴῃ ἔνο ἀἱδ- 

τοηΐ Β6η865, ἰη ὑπαὶ οὗ [6 ὩΌΤΩΌΘΡ (ἢ Γ06 (50 ΤΟΥ. 
21), δηὰ ἴῃ {{18 οὗἩἨ ἴπ αὐϑίγαοῦ βιιθϑίδτϊνο, “ὍοαΥῪ 
οἵ {πἰ τίν, ΘΒ 6] ΒΔ}. ΟΟΤΏΡΔΩΥ ̓̓  (80 {8 ἴἢγδα ταὶ 
{{π|68),---ἃ 8636 1πὶ ΠΕΟΟΒΒΑΣΙΥ ΓΟΒ1} 8 ἴγοπὶ {πὸ 
Ομ ραγίβοῃ οἵ γὙ8 7. 21 ψἱ1} νοῦ. 26, ἀπὰ οἵ 2 ὅδση. 
ΧΧΙΪ). 19 ψ τ 2 ὅλτῃ. χχὶὶὶ. 28 (Βουῖἢ.). 6 8}}8]} 
δανα {π6 ομοῖδο υδίνθοῃ [Π686 {ΠΓ66 τηοίΐθδ, Ὁ Π]688 
ἯΘ ὈΓΘΙῈΓ [86 ἴῃγοα ἢγϑί {ἰπ|68 (νοῦ. 20 δπὰ γνϑσ. 2] α) 

ἴο τοδὰ {πὸ ρὶ. Οὐ οϑσ [ΟΣ προ, 45 ὟΤ6]]- 

᾿ιαῦβδη (θα ρροτίοα ὈΥ ἴΠ|6 ΠΈΤΩΘΤΟΙΙΒ 0868 ἴῃ Ἢ ΙΟἢ 
[δ680 116 ΠΣ ΌΘΓΒ Δ1Ὸ Ἔχοραηροά; 866 ΡΡ. 20, 8], 
4214 Ηἶ, οἵ 8 ψόογκΚ) ἀδοίαγοα ἴο 6 ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ {6 
ῬΆΓ8116] 2 ὅδῃ. χχἰϊὶ. --- πα ἐς ἐν εα τι ἀὲδ δρθαν 
ἀραϊηδί ἰλτοο λιπαγεά δἰαῖη ; σοι. ΟἹ ΜΟΓ. 1].--- 
γεν. 21. Αδονε ἐδλε ἰἦγεα ἦξ τσαϑ λοποιυγοα ἀπιοηρ 
ἐδλε ἐιυο. Τῆδ8ο δηϊρηηδῦϊς 8] τνογὰ8 ἰη ἢ ργθϑοῃὶ 
ἔοττω σδὴ ποι μ6 Γ ὈΘ ἐχρ]αἰηθὰ, σὰ} ἴπ6 Ὑ]ρ.: 
“Οὗ ἴδε ἴητοο οἵ ἴΠ6 βοοοῃᾷ οἶδϑβ᾽᾽ (ἐπέεργ ἐγεδ 
ϑεουη08), ποῦ, ΠῚ 186 δερί, : “Οὗ 180 ἰὮγοθ, 
δῦονο [86 το τγ88 ἢ Βοπουχοά " (ἀπὸ τῶν φρῶν ὑσὶ 
φοὺς δύο ἔνδοξοε). 1 109 ΟΞ 18. ἴο Ὀ6 τοϊδίῃ 

88 ζοῃυΐη6, ἰΐ πιυδὲ Ὀ6 ἰαίςοη, νι ἢ Επνα]ὰ (ἱελγδ. 
ἢ 269, ὁ) δῃὰ Κεῖ, ἱπ 16 86ὴ86 οἵ “ἵποίο]ά, 
ἀουῦΥ,᾽" δὰ δ8ὸ τοηἀογοὰ : “"δῦονθ {Ππ8 {ἰγθα 
ἀου Ὁ] } Βοπουγοά, 86 Ὀεξοδιλθ ἐμοὶν οΐοζ᾽" (ΓΚ 61]). 
Οἔ γὸ ΣΙΔΥῪ χοδὰ, υἱϊὰ Βοσί., "5 [ὉΓ ὩΣ) ΟΖ, ἘΠ εν 
δοοοτάϊηρ ἴο 2 ϑατλ. χχὶΐ!, 19 (οοτΡ. 2 ὅδῃι. ἰχ. 1; 
6θηῃ. χχυϊϊ. 86, χχίχ. 1δ), δπὰ ΣΌΠΑΟΥ : “ΑἸ ο 
[8 ΘΒ6ΙΟΒΠ ΔΉ -ΟΟΤΉΡΔΏΥ σΟΓΙΔΙ ΠΥ 6 88 Βοπουγοά, 
δηὰ ὈεοδΠ)6 ὑπεὶρ σαρίαδίη."᾿--- εν. 22 ΕἾ. ΒΘΠ δ ἾΔ} 5 
Ἠ :τοῖς θεά (οοτηρ. χυ !!, 17, χχυ!. 6). --- Βεπαίαλ 
ἐλ δοη ο, «ελοὶ ἐδ δὸπ οἱ ]1ελλαῖ!. 8., 1 

6 τοϊδίῃ 13 Ὀεῖοτθ σῦς. ΤΏοΓΟ ἰβ8 ΤΠ ΟἢὮ, 

ἘΟΎΤΘΥΟΓ, ἴον 118 Ἔγάδσο (Βογίι., Ὁ 6}1}.., ΚδταρἈ.), 
ἐπ ὙΒΙΟἢ σ886 [6 Β6η86 ΟΟΙ68 οὔτ: ““ Βαμα [6 
δοῃ οὗ Φομοϊδάδ, ἃ να]δηΐϊ τηδη οὗ στοαῖ ἀδοάβ." 
ΕῸΣ ἴῃ6 Ὠοιῃα οὗ {8 Βομπδίδι, ΚδῦΌΖϑοὶ ἰῃ τὴ0 
δου ἢ οἵ πάκἰι, οοτὴρ. δοβῆ. χυ. 21; Νϑῇ. χὶ. 2δ. 
--δε δηιοίε ἔϊοο (ΒΟ) φΓ «Ατὶοὶ οὐ Μοαῦ, (λα Κίηρς 

οὗ Μοαῦ, σῆοὸ ὕοχο 1 ορίτ δεῖ ὀμευ νὸν “ὁ οὗ 

Οοά,᾽᾽ .6 ἃ {11}6ὲ οὗ βοποῦσ. Βαΐοτγο δεν ἷ8. ἴο Ὀ6 
ἱπρεσίοά, στ [86 8ορί., 3; ΘΟΠΏΡ. ΤΏΘη. δηὰ 

ὙΤΈΙΝ., 2 ὅ6πι. χχὶ δ, 20.-- πα ἣδ τοεπέ ἀοιση 
απὰ δηιοίς α ἰζοη. ΤῊΪΐ8 [ϑαὐ οὗ Βεμπδίδη, ψϊο ἢ 
πΔρρεπεὰ οἢ ἃ ΒΟΥ ἀαΥ, δηἃ Πα γοίοσο ἴῃ ἴσου, 
ΩΔΥ͂ Ὦδγο ὈδεΩ ΡεσΣίοσιιοιὶ ἀὐγίηρ [86 στεαῖΐ γα οὗ 

αν τὶ Ὁ86 Μοδθὶϊοβ, 2 ϑδιη. υἱῖιϊ, 2.--- Υ εσ, 
28. Απὰ ἣε δπιοίε δε Ἐγρίίαν, α πιαΉ 9 εἰαέωτε, 
ΟΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ, δοοουάϊης τὸ ἴδὸ ϑερῖ,, “86 τιδὴῃ οὗ 
τορυΐε." [Γμ6 (ο]ονίηρ μαγιοἶαγο οἵ [86 δυο- 
Οα658{1} σοι αὐ οὗ ΘΠ 814}} ΨῚῈΠ [}|6 φίδις Ὡθασ] 
οοἰποῖάθ πὶ [Ποθ6 οἵ πο οοηηϊοϊ οἵ Πανὶ ὙΣ 
ΟοἸ]ΐαῖμ, τπουσὴ 116 Αἰ Γομοοβ. δῖ ποὶ ἴο ὍΘ 
οὐ] οοκϑὰ (Πμοτὸ 6 ΡΒ ]θτῖπο, Βοσα δὴ Ἐσγρίίδῃ ; 
[ΒΟΣΘ ἃ δίαϊυτα οὗ δἷἱχ συ ἱϊθ δηὰ ἃ βῃδιι, μεῖθ οὗ 
ἢνο συδὶΐβ ; ἴπ6γο ἴ6 ἸΕΆΡΟΙ8 ἃ1Ὸ ἃ βία διὰ ἃ 
ΒὨρ, ΠΟΤΕ ΟἾ]Υ ἃ δβίδηῦ ; [ποτὰ {π6 ἰαγίηρς οἵ (δθ 
[ΑἸ] ὙΠῸ ἷ8 οὐ βνογαὰ, ποτα ψ ἢ ἤν ΟἾὟΩ 
Βρθατ). [ἔ, τ ὑΠ6 ϑερί,, ἴῃ 2 ὅδη). χχὶϊΐ, 21 ὉΦ 
δι Ὀδυϊτυΐοὰ [οτ 1160 ᾿εΔΥ ΟΣ 8 Ὀθᾶτὰ 8 ““ ὑγίάρθ- 
Ὀέδη᾽ (ξύλον διαβάδραε), ἃ5 ἀπ ΟὈΪδοῖ οἵ ΘΟΙΏΡΑΓΊΒΟΣ 
ἴο δἰιον; {π6 Ἐπ Κπθβ8 οὗ [6 βρθαγ, 6 αὐ σοποθ 
οἔ [86 ὕνγο παιταῖνεβ ψου]ὰ 6 51}}} στοδίεσ. Βαξ 
θγθῃ ἰποὰΐ {ἷ8, ἘΠ 6 δ᾽} 11|ΔΥ [δαὶ ἀγα ΟἾΪΥ 80 
τοαϊδίθα δβ ἢ ιρασ δ μογοὶς ἀδθὰ ἰὸ {πμαὶ οὗ 
ϑδσΏβοη (ΟΡ. Διάρ, ἰἰϊ. 81 πιὰ χν. 15), Οὐ 88 
ψδϑῃοΌδ π᾿ 8 να]ϊδης ἀδοὰ (ἢ {86 τίραῖ τεδάϊης 
800 ἴῃ νϑσ. 11) ἴο ἰδεῖ οἵὗὨ ΑὈΔ]16].--- ἡ ἐτβ. 24, 25. 
Εοτ ““διποηρ [8 ΤΠ το ἢογοθα᾿ δπὰ ““αὔονυε 106 
(ὐγίγ " ΒοΙΒ. νου] ἰπ ὈοϊᾺ οΔ868 τοδὰ “ὁ ἸΏ Οὴ 
[π8 ρολυγφιυυός κεν τ ΘΟΠΊΡ. ΟἹ ΨΘΓ. 20... «πὰ 
Παυϊά δεὲ ᾿ὲπι οὐεν' ἠὲθ συαγά, ἸἰῦοΓΑ]]γ, “ΟΥΟΣ 
ἰνῖ8 ορθαϊβθησθ," (δαὶ ἰ8 (αδείγ. »7Ὸ ΞΟΉΟΥ.), ΟΥ̓ΘΤ 
δἷ8 οὐεαϊθηΐ, ἷ8 ΓΌΒΟΥ͂ τη ; δοῖορ., ὑοδίοα 
2 ϑδγη. χχὶϊὶ. 28, 4130 1 ἐδ α ΧΧΙΪ, 14; [88. χὶ. 14. 
Δοροτγαϊηρ ἴο Βεγίμαϑα β ποὺ ἱπῃργοῦὉ]9 οοὨἾ66- 
ἴπγα, ὈΥ͂ {Π18 συδτὰ οἵ Πενία ἰδ τηοδπξ 1:6 ΘΟΙΡ5 οὗ 
1ῃ6 Οεγοϊηὶ δπὰ Ῥϑ]οι πὶ (8ϑε6 2 ὅδηι. υἱϊῖ. 18), 
ἴτοιη Ὑ 16 ἢ, ΠΟ υ σ, ἃ βεοοπὰ ἴτοορ οὗ συδγάβ, 
{πᾶὶ οὗὁὨ [86 600 ΑἸ θοτίηι (ογΓ ΟἰτΕ 65, 2 βδῃῃ. 
ΧΥ. 18), 2 ϑατῃ. χυϊ. 6, χχ. 7, οἵας, νϑῦθ πὸ ἀοιδὸς 
αἰδοῖ. Οὐτητιδηᾶεσ οὗ [Π6 [ΟΥΤΊΟΥ 18 Βοηδί ΔΉ, 
Δοροσαϊηρ ἴο ΟἿΓ δὰ 2 ὅδ. Υἱἱἱ, 18 ; 
ΟΥΟΣ ᾧΠΠ6 600 ΟἸΡοτίπα, οῃ 18 οἰῃδὺ Ἠδηὰ, τοῦ 
αν Ὀδθῃ ρ]δορθὰ {})6 οὔζεῃ παιηϑὰ (μἱγίυ, 8δὸ ἐμαῖ 
96 οὗ (86 ΙΓ γγα8 Ἰεδάθτ ἰο ἘΥΟΣΥ͂ ἐννεητῦ οὗ 
πὸ 600. 8 ἀβϑυτηρίίοη οἵ ἃ ἀϊδσοποο οἵ Ἐἢ 9 
Οὐογϑῖδ! δηὰ Ῥοϊθιμὶ ἔγοσα ἴμ6 ΟἹ οτΐπὶ 5. ποῖ 
σογίαίῃ ; ἴοσ δὲ Βθηδίδῃ, 2 ϑδιῃ. υἱϊῖ. 28, δρ 
ΔΒ ΘΟΙΩΙΊΔΠΘΙ οὗ [6 Οεγοὶῃλ δπὰ Ρεϊοιηὶ, δε 18 
αἶδο, 1 Κὶπρϑ '. 10, οοπμποοίβα τῦϊα ἰδε ΑἹΒοτῖσα 
(Βοιῃδίδῃ δηὰ [6 ἢθγοϑβ). 

6. 7λ6ε ἢοτίψ-εἰρλέ Ἡγαγτίογϑ: διὰ ἤχει ἐῆο 
ἰιϊγίγεῖνο οπυτηογαίοά ἰῃ 2 ϑδιῃ, χχίϊὶ. : υϑσβ. 
26-41α. Ου [δε δβἰχίθοη δἀ θὰ ὈγῪ [6 ΟἸτοι δῖ, 
γα. 41δ-47, 866 Νο. 7.--- (πὰ δε ᾿εγοεδ οΓ τοαῦ 
ἰρεγό, ΟΥ̓́ΤΟΙ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ; “Απᾶὰ ὨοΙοοθ οἵ τσ 
ὝΟΙΟ;" [οΓ [86 ῬὮΓΑΒΘ ὈΡΠΠ 32) σοὺ ξ 

[ἢ ΔΙΉΪ616 8 ἃ ζΘΠΘΓΙΑ] δι ροσβοσ ρίοη. ΤᾺ δτέϊο]ο 
Ὀοίοτο ὉΠ οομδεϊζυϊοβ 0 ΓΘ4] αἰ οσοηοθ ἔσοσω 

ὈΛΡΠ ΤῊΣ}, υἱ!. δ, 7, 11, 40, οΣ ἔτοπα σΝῚ “ἃν 
γο͵Θ. 2, 9, εἴο. [] ἩΗΐοτο, 65 ἴπογο, δὸ τηοδῃξ-: 
“ἤρΓΟδδ ἴῃ δοίϊζοῃ, να]ίδηΐς ἤθσοοβ," ποὶ “ Ἰοδοσα 
οὗ [Ἀ6 ἀϊν[βίοιδ,᾽" 88 Βουῖμ. (ρρϑδὶἑηρ ἴο 2 Κίηρα 
χν, 20, 1 Οἤγτοη. χίἰϊ. 8, οἵα.) {πΐη κα. --- (δαλεῖ 
ἔλε ὀγοίλεν 9 Ψοαῦ. Ἑοτν ἷπα, οοτηρ. ἱΐ, 16 ; ἴῸΥ 
ἷ8 τηυγάδγ ΟΥ̓ ΑΌΠΟΙ, 2 ϑδτ. ἰΐ. 19Η, Τδο 
ῬΔΙΔ]]6ὶ ἰεχὶ 2 ὥὅδῃι,. χχὶϊὶ. 24 δας ἴο ἷβ παχὴθ 
ὈὟΘΞ, “ἐδ οη ν᾽ 186 ἐδ τίγ."--- Εἰλαπαη ἐδλα δοι 

φΓ Ῥοάο, ἀϊβετεηΐξ ἴγουυ ΕἸΒβδπδη δοὴ οἵ δαίτ, 
ΧΧ. ὅ.--- τ. 27 βλαπιπιοίλ ἐλ Παγογο. 1. 
2 βδῖη. χχὶϊὶ, (18 ΠΘΙῸ 8 οα]]οὰ ““ΠΔΙ Δ ἢ ἐδθ 
Ηκατοαϊίε,᾽" Ὀυϊ πῃ 1 ΟὭσοη. χχυϊϊὶ, 8, “μα ΣᾺ 
{16 Ισγϑμλῦθ.᾿"" [ἢ [86 ρεηέϊξις, ΠῚ ὑδότα ἀρ- 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 28--46. 

ῬΕδΙ αἱ 1} Ἄονοηΐβ ἴο δ Δῃ ἜΥΓΟΓ, ΜὨΐΟἢ ἰ8 ἴο 6 
οοττοσίοα ὈΥ ὙἼΣΠΠ οἵ ϑδιηποὶ ; ἴογ ἰὰ δυΐρ. νἱῖ. 

1 δ ψενίδῃ Ρἷδοθ ἽΜΠ 18 ΘΧΡΓΟΕΒΘΙΥ πιοπίϊοπϑά. 

Αἴτωσ {πὸ παρε οἵ ἐἰιΐβ Ηδγοι δε Βμδιατηοίῃ πιασὶ 
αυο ἴδ] θη οι ἐπαὶ οὗ ἃ δοσοηιὶ Ἠμπτγοαϊίς ΕἸ κα 

(ἀρ), 88 2 ὅδῃ). χχίϊ!, 25 βεἴονδ.--- Η εἰθς ἦε 

Ῥεϊοκίί6. ὅ χχνὶϊ. 10, τι ἤοτοδϑ 1: 2. ὅδχῃ. χχῆϊὶ. 
26 (8 Ηε]62Ζ ἰδ ογ ίμδ}}ν ἀοαὶρηαϊοαὰ 45 ἃ ῬΑ] 6 

(οἵ ΒεΙἢ-Ρεϊοῖ, ὉΣΒ ΤᾺ» 708}. χν. 27, Νεὰ. Χί. 

46).--- εν. 28. 7ταὰ απὰ Αὐὶεῦεν; οογρ. χχυ]ὶ. 9, 12. 
-- τὰ. 29. διὀῥεολαὲ ἐλ Η μδλαιλὲίε. ΒΥ [ἢ παῖῃθ 
30 ἰδθ διυϑρίείουν 3320 οὗ 2 ϑατηποὶ τωυθὶ ὑθ 

“5 5 ϑ - ΄- Η 

οοἰτεοίοά. ΙὨγΈΓΒΕΪΥ, 1]δἱ ον) τουδὶ θ6 διηδηἀθὰ 

αἴϊεῦ (19 ἤοον οἵ βαπιμεὶ, --Ἴ τ, 31. 7ιλαὶ ἐλε 
Φ0Ὴ οὐ Κἰδαὶ οΓ Οἰδεαΐ, οΥ (δε δοπλ οΓΓ βεη)απεῖι. 
ον πε δἰἰπδξϊοη οὗ [μ͵8 Οἱ θοδὴ οἵ Βεοιΐαπι: ἢ (Π6ᾺΓ 
ΒδμΔ}}), σοπρ. ἐπα ὀχροβίζου οἡ Ψοβὶ. χν"δ, 28 
διὰ οὐ λυάν. χὶν. 19 [ἴἰ; ἴον {μὲ οἵ [6 [οἱϊον- 
ἴῃς Ῥιγωίμου ((παΐ ΟσοΌΤΘ αἷ8ο, Φυάρσ. χὶΐ. 18--}ὅ, 
85 ἴΠ6 Ποπια οὗὕ Αὐάοῃη), Ζεϊέϑολγ. Πει(ϑδεΐεξη 
πιοτηενὶ, Οεδοίίοελ. 1849, Ρ. δδ, απὰ ραγιϊςυ Δ} 
ΒΑΠΘΤΕΟΖΚΥ ἴῃ Αμδίαπά, 1872, Νο. δ, Ρ. 97 ἢἰ-- 
ες. 82. “Πωγαὶ (8ο τοδὰ α]8ὸ 2 ϑαϊηιθὶ ἴογ 5) 

φ' Ναλαϊε-σααεῖ. ΤὨΪϊς Ρ]466, οσουττίηρ ΟἸΪΥ͂ ΒΟΓα 
(ἀὰ 2 ὅϑαϊη. χχὶϊὶ. 830), ῬΓΟΡΘΥΙΥ, “ὁ νἈ]]6 8 οὗ 
Οδμ8}}," ἴβ δὲ 4}} ἐνεηΐβ ἴο Ὀ6 οι ρ)ῖ ποῦ Μουηὶ 
ἀκδε ἱὰ {πὸ ΕΡ ιγαϊπιϊΐθ σῆμα, ποῖ [ΔΓ ἴτοτὰ 
γι ς ἢ ττὰδ Φοβῆυδ᾽ Β ὅταν : σοΙΏΡ. Φοβἢ. χχίν. 80; 
Φαάρ. ἰϊ. 9..---Αὐϊοὶ ἐλς Ατϑαϊλιάίε, οἵ ΒοΙἢ-δαγὰ- 
ὕδὴ, Φοόοβῃ. χν. 6, 61, χνίϊ). 18, 238. ΤῊ πδῖηβ 

ὑγρῶν δ ἴῃ 2 ϑαιῃηθεὶ ΠΡΌ 1 ΣΧ). 

Βετίῃ. ἰδ κο5 πὶῖπουξ στουπά ἐο Ὀ6 οτ ίῃδὶ, ψ 116 
Ὑ ἜἸ1π. τεὐοοῖϑ θΟΪΆ ἴοσταα, ὅπ παιδὶ οβ 186 οτἱ αἰ πὶ 

ἴο ̓ς δ; τς. -τῦατ. 88, Ατηιαυείλ (λε Βαλα- 
φωπιίο, ἰπαΐ ἴβ, δ οὗ Βαδυχίπι (τοοαά ἸΠ3Π); 

οοΏΡ. 2 ϑδτι. χνὶ. ὅ, χίχ. 17.--- ΤῊ (ο]]οπίηρ 
ρεπξιίο. ἸΟΥΩΤῚ ἰδ το 6 τείεττυὰ ἰο Ὠνπουτῦ, 
ϑυάρ, ἱ, 85,1 Κίηρε ἵν. 9 (ογ Ῥβομὶ, Ζοβῖι. χίχ. 
42), δηὰ κο ἴο 6 Ἡτίϊΐοῃ ΦΛΔΟΜΘΊΤΙ.---ῦ ον. 84. 

ΤΥε φοπδ 9" Ηαδλεπι ἰζλε Οἰκοπίίε. 3. Ὀεΐοτθ 

δ ΔΡΡΡΘΑΓΒ ἴο ΟὟΤΘ 18 οτἱχίη ἰοὸ ἃ τοροιἴοη οὗ 

(86 ἰαδὺ {τες δοῃϑοῃδηίβ οὗ [86 Τοσεροίηρ ρεπίἐϊιο. 
αῦγοτι; δηᾷ ἰδὺδ οτίρίπα! ]γ ποτ σγ88 ΟἿ]ΥῪ 
Ἡρδεμ ἐς Οἰζοηϊίο, αἴξος πιῃὶο ἢ 2 βδιηιοὶ 8 ἴὸ 
δε ἀπιεπάφά : Πκον δα ἰπ (86 20] οσίης ψοτὰ ἐμ6 
“οτταρὶ τεράϊηρ ἴπεγα 18 ἴο ὈῸ αἰζεγοά ἰπΐο οἷνγ 
“ δομδίμαη {Π6 βοῃ οἵ ϑμιαρθὶ {ὴ6 Ηατγατίία :᾿ 
ΡΣ ὙΥΕΠ1Ὲ. Ρ. 216. --ἾὟ ον. 86. Φἰέρλαὶ ἰδδ δοη 
“ "ς 2 ἘΠῚ Χχίϊὶ. Κρ ὧ τ ΒΠΕΟΙ 1:6 βοὴ οὗ 

δδῦαὶ. " 6 ΟΥ̓Δ] ναϑ Ῥδγῆδρβ (ςοΏ)Ρ. 
Τθοη, απὰ Βοσίῆ. οα ἧς Ἧς ΠΡ ἐν 18 
δοὴ οὗ ὕτ."--Ν εν, 86. Πορλσεν ἰλε Μοιλεταιλίεε ἐν 
ῬΕΓμρ6. ἐπ Μαδοϊιδίμίΐο (2 ϑδπι06]) ; 88 180 
“ΑΒΔ ὉΠπ6 Ῥεϊοηΐ θ᾽" (οοτὴρ. νοῦ, 27) πριδὶ 
ῬέΓθαρο Ὀ6 σπαπροί, 88 ἱπ 2 βδπιιοὶ, ἱπίο ““ ΕἸ] ἑδηη, 
δὴὴ οἵ ΑὨΓΠΟΡΙ6Ι 6 ΟἸἸοηἑῦο." --- αν. 87. 
Νααναὶ ἐδε δον οΓ Εχδαὶ. ἙἘοΣ γγ}.}) 2 ϑατηπεὶ 
μὲ ΘΒ ; ἴοσ ΟΙΌΣΡΙ 3 πη, ΜΈΙΟΒ ἱδ ροτθδρα 
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ἴο Ὀ6 ρῥγοίοττοα οἱ δοςουηῖ οὗ ἼΝ, ὅοὶι. χν. δ2. 

--Υ͂εΓ. 838. υἹοκὶ (λα ὀτοίλεν 9" Ναίλαπ. ἵὲ 
Νυΐδαη ἴμ9 ῥγορ»οῖ νεῖ πιρδηΐ, {86 71}, 
“ γοίδεγ," ὈΥ {86 8116 οἵ 186 πδιὰὶ “ἰῷ, ψουἹὰ 

Ἰοθο 118 βίγαησθεηθαβ. διιξ ἰη 2 84π|, χχί!, 886 πο 
"πὰ ἃ Ναΐδμαη οὗ Ζοῦβῃ. Ηθηοθ ΠΝ ἱδ ῬΟΙΒΑΡΒ 

ἴο θ6 ομβαδηροὰ ἰηΐο 3 ; δῃὰ ΟΝ" τς Ῥοφο ὉΪῪ 

06 ΤΟΓ6 οτίρίπδὶ {μη ΟἿΓ δρρν,--λῇῷ ἰὅλαν ἰδὲ 508 

9Γ αρτί. Ἑον ἴἢ686 νογὰμ 2 ϑδπ). χχὶϊὶ. 86 ἢδ5 
“ Βμηὶ 80 Ομ τα.᾽; ἽΠΙ22 ΠΙΔΥῪ Ἰιᾶνα ἐδ ογα (4 ]ἢ 

ουῦ ; Ῥαΐ ἰξ πιδΥ 8130 ἤανο ὕρδη σοιτιρίοα ἔγοτῃ 
ΠΧ. ἴπ ΥἹΔ (ἰΓ (15, δῃὰ ποῖ νυ), ἰ8 ἴο Ὀ9 

ΓΕΔ) ΠΙΔΥ͂ ροβϑί οἷν 116 {ῃ6 παπια οἵ {1:6 Ῥγοριοῖ 
δὰ (ΥΥ̓́611}.}, 80 [παΐ ἤδγο ὕνο τοϊδίϊνου οἵ ρῥζοὸ- 
᾿εῖπ, ἃ Ὀτοῖμοῦ (8ο0η ἢ οὗ Ναΐϊπαῃ διὰ ἃ βοὴ οὗ 
Σαὰ, τιδῦ Ὀ6 παιηεὰ ἰορεῖῃογ. -- ον. 40. 7γα ἐδ 
ἐιλγίίε, αατεὺ ἐλε Πἰλυιμ6. ὙὍὙλ6 [ἈΠΉῪ οὗὨἨ {Π9 
{{ππγ]068 88 δῃηυπηογαί δα, ἰΪ. ὅ8, ἀπιοὴς {πο86 οὗ 
Κιργίατ ἢ - οαγίτι. --- ον. 41. ὑὐὗγΥἱαλ ἐδ6 Με 6, {110 
Ὠυβθαηὰ οἵ Βα δῆοΡα, 2 ὅδη). χὶ. ὃ Η. Ηστο 
[ΟἹ] ον ἰῃ 2 ὅδπὶ. χχίϊὶ, 89 {Π6 ο]οείπρς 80} Ὀ8οτ!ρ- 
[ἴοη: ““ΤΙΓΕΥ δηὰ βανθῃ ἰῃ 4]},᾿" 88, δουοσ ηρ ἴοὸ 
[86 ἬοοἸτεοῖ ἰοχὶ, δοΐμ]}  {Π||γί γιϑονο ΠΘΙΟῸΒ 56 
[ποτ δηυπγεγαῖθα, Ὡβπλεὶν, ὑν θῃ Υ - πἶπθ ΟἾΒΘΓΒ 
Ὀεβι θα 1ῃ6 οἰφὶ τι 1οϑὲ πεγοθθ πατηδὰ ἰῃ γε ΓΒ. 
8-28 ( βῃοῦαμ, ΕἸ ΘαΖαν, ϑνδτητηδῃ, εἴς.). ΤΏ 686 
ἐπνϑηϊγ-ἶη6 βου) ὰ ἰῃ {πὸ νίονν οὗ ἴῃς διυΐμποτς οὗ 
ἴπ6 ῬΟΟΚΒ8 οἵ ϑδπιαε] γοργεβθηΐ {086 Ὁ ΓΕΥ͂ ἩΨΑΥΤΊΟΥΒ 
(παπιοα ἰῃ 2 ΟΠ γοη. χι. 25); ἤθηοθ 6 Ὀγθακβ οἱ 
ἢ18. ὁπαπιογαϊίοῃ αἰΐογ 8} (ΟΥ ΠΟΙ Ρ8. αἴϊεγ 
ΟλγοΌ, 88 6}1}. βοθκβ ἰο ὑοῦ ῬτγΟῦΔΌ]6), 
ΔΙ που ρἢ πηοδῖ ῬΓΟΡΘΌΙΪΥ {86 Β8π16 1ἰδῖ, οομ αὶ πίη 
[ογγ οἰ δ πασηθϑ ἰῃ 4]}, ἰαῪ ὑὕυοίογα Ηἴτῃ, Ψἷς 
ΟἿΤ ΠΟΥ 88 οοητἰπιοά ἴγοτῃ [Π}18 νοσβθ ἴο (86 
ὁπὰ, Μογϑονοῦ, [ὁ Γ πὸ οὔ οίϑη οἵ Ὀοΐῃ [818 
ΓᾺΠΗΪΗ ῬΆΓᾺ]1]6] 88 ἴὰτ 85 ΟἿΓ Ὑϑγβ, [Π6 ἴαοίϑ 
Ὀγουσῆς οὐδ Ὁγ Ἦ 6}. (Ρ. 216 ζ.) ἀτὸ ἴο Ὅθ 601}- 
δἰάογθὰ :--1. ““Ὑμαῦ ἴΠπ ΠΟΓΟΕΒ ᾶτὰ ρ]δοθά ἱῃ μαίγδ, 
δη οἴῃ ΘΥΈΤΥ ὑνὸ ἔσομαι 8:8 88ΠῚ6 ΟἿΥ (ἴνν0Ὸ 
ΒουΒ]Θμοπιΐἴοβ, νὸγ. 26, ἴνὸ Νοίορ μαι ἰΐθβ, νὰν. 
80, ὑπό ᾿τ]ϊο5, σου. 40); 2. Ταὶ (Π6 δα͵οοϊνθ 
οὗ ἀδβοδηΐ 15 αἰψαγβ δι ἀδὰ, Ὀαὺ ποῖ του ϊασ } Υ 1110 
[Δ ΠΟΥ 8. Ὡδη)6, ἴο 106 ὨδΔΙη9 οὗ ἴῃ6 δεῖο; 8. Τμαῖ 
1πογουσῇ οογταοίοη}8 ΔΓ ΟὨ]Υ ΡΟΘΒΙ ὉΪ6, ἰζ νγὸ Βανθ 
ἢγεῖ οο]]οοῖθα ἔπ Ἡ80]6 τηδίοτίδὶ οὗ [6 ῬΓΟΡΟΥ 
ΠΆΙΏΘ68 ἰῃ ἴδ Ο, Τ΄. δος νῖζῃ [Π6 γαγίδη 8 ἴῃ 
[86 ϑερῖ., ἀπὰ {π6η οἰαθογαϊοά {ποιη." ΤῊ ]αδὲ 
ΤΌ] ΒΡΡ] 68 αἶϑὸ ἰο {116 ογ  ἐἱεΐϑτῃ οὗ {118 [0] ον Πρ 
Π8Π16Β ὈΓΟΒοΓνεα ΌὈΥ͂ [06 ΟἸτοΙ θ᾽ δἴοηθ, ἡ ΠΟ Β ἴῃ 
{1:18 ΔΓ βοιηθηῦ πᾶν Πὺ Ιε]. 

7. Τλε ἰαδὲ δίαίεοη οΥΓ ἰδε Μογίν-εἰσλέ Ἡγαν- 
γίογτβ, ὙὨοὰα ἰΐ6 ΟἸὨγχοηΐδῦ δἱοὴθ διηυπηογαΐθα : 
νογβ. 416--47.---Ἄ ον. 42. Ααϊπα.... α ελὶε Γ᾽ ἴδε 
ευδεπίεδ, απ ἰλέτίψ υοἱἱδ, ἴα, οὐ Ὀθδίἀοβ Ὠἰτῃ. 

80, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 Μίαθοτείίς τοδάϊηρ, Δ : Ὀυὶ 
Βογίῃ. ρῥγοΐεγθ ὑπαῖ οἵ {π6 ϑ'γγίδο νϑγβίοι (896 (ὐἹῖ. 
Νοῖθ), ἀπά 80 μεΐβ ὑπ 86η86: “ἰεδάοσ οὗ ὑπ Ἐδα- 
ὈδηΙΐθ8 ΟΥ̓ΟΣ ὑδιτίγ,᾿ (Βαϊ '8, ΘοΙ τ Πάεγ οὗ 1Π6 
ΠΥ σαρίδὶ ἢ ΟΥ Ποτοοβ οὗ ἴη:9 ἘΘΌΡΘηϊἑΐδδ, ἴοὸ 
ΜῈ οἢ ΤΑΥ͂ Ὀ6 οοτηρατοά ἐδ6 (μἰτΥ Ἰοδάεγ οὗ [δες 
ΒΟ ) απ ΐ68, χχὶϊ. 4.--- εν. 44. ὑἱκείαλ ἐδλε Α4εἢ» 
ἐδγαίλιίε, ἴτοτα Αβιιίοσοίῃ (Κασγηδίπ) οὐ Βοὶἢ- 
ἘδὨϊογαἢ, 6 Οὐ οὗ Εαδὶὲ Μαῃδεβθῆ, νἱ. δόδ. 
ὙὙΠοΙΒοΣ {π6 ““Ατοογὶο" ρῬοΐπΐδ ἴο Ατοοσ ἴῃ ἐδ 
ἰτῦ6 οὗ ΒοΌΡΘΩ (Φοβἢ. χε. 16), οὐ ἱῃ ὑμδὶ οἵ 
Οδὰ (νες. πὰ ὦ ἀουθίδι).--- τ. 46. ΣΦ εἰ ἐλ6 
λίαλαυϊηι, 6 διουϊὰ Ῥγο Ὁ τοαὰ “ἴδ 
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Μδμδμδὶ πηΐῖο " (Τοθῆ. χη. 26); σορ. Οτξ. [ΩΝ (6 Ρἷδδο, δοοογάϊηρ ἴο ἈδΌθϊηϊο ἐσδὰϊ ἴσῃ, 

ἐἰολαυλαροθ νι τῆ τ σα Οὐναν" ἀπὸ τ ἀπε ΟἹ ρὲ ἐὰν ἴτοπῃ ΗΘ ΌτΟ"), ποῖ, ΠΟΜΘΥΘΙ, 88 ἃ ΘΟ 86 ὸ Ὧ ὨῺΣ ᾿ ἢ ᾿ ᾽ ᾽ " 

᾿ ΣῈ ππν ᾿ ΤΣΜΌΣ, ραν (ἴοῃ οὐ ΔΟὈγον δίϊοη οἵὨἉ {18 ὭδΔπλθ, 28 Βοϊδηὰ (Ῥαΐ, 
ἮῪ ἰδα ἔοστη ὁδηποῖ δὲ ἃ ρεπέϊἑο,, 18 εἰ {Ποῦ ὑο ὉΘ 1 0. 899), Μοτεθονοῦ, ἴη6 Βα ϊηὶς Μη ράο] Ζο δαί 
Φπδηροά ὉΥ οταί ὑπαὶ [86 δττῖς16 διὰ {16 Ῥεπυ]ὶ ᾿φου]ὰ Βοδγ αὶ Ὅ6 δοπίεταρίαἰεὰ, Ὀθόβαδα δἰτηοαὲ 
σοῃβοπδηΐ 1ηἴ0 ΠΧ, ἔγοτα ΖΟΌΘ"" (οΟταΡ. |4}} ἐῃ αἰχύβθῃ Ὠβπιθ8 οἵ ΟἿΣ δβϑοίίοῃ, ἤτοτα ΥὙῈΓ. 
8 ϑδῖη. χχίϊὶ. 86) (δο Βογίμθθα), οὐ ἰο Ὀ6 τοραιιϊθὰ 416 οπῃ, Ὀδ]οηρ ἴο Βετοαβ ἔγοπι πε οδδὲ οἵ 7ογάδῃ. 

ΔῈ οοιτυρίοα ἔτοτι 8 Ἰοπβοῦ Πλπη6, Βα ἢ 88 ἜΝ ΤΟ ϑυγίδη Ζοῦδαῃ πουϊὰ δβυϊδ Ὀοΐίογ 1 [8 σο- 
τς" Βοος 0. 

γ. διιρὈίεπιεπίαγν 1,12. 07 Βγαυε Δήεη τοδυ λεὼ ἰο Ῥαυϊά ἀπτίησ (δε Τξείση 977 ϑαωΐ : 
οἰ. χὶ!. 1--22. 

ΟΗ. ΧΙ. 1 Απὰ {Π686 δτθ ὕπο ὑπὸ ολπη6 ἴο αν ἴο Ζικίαρ, τ 116 ὈΔη18η6α ἔγοσα 
5'δῃ] [86 βοὴ οὗ ΚΊβὴ; δηὰ {6 Ὺ ὑγοῦθ διιοης ὕ}16 ἤΘΓΟΘβ, ἈΘΙροσβ οὗ }6 ψᾶγ. 

2 Ατιηθὰ ψἱἢ} Ὀονβ, υδϑίηρ Ὀοία τὶρῃῦ Ὠδηὰ δηᾶ ἰοῦ σιῦῃ ϑύοῃθβ δπὰ τι ἢ 
8 ἌΓτονΒ Οἢ {}}0ὼ θοὸν :--ΟὗἨ ε{Π|ὸ Ὀγείγθη οὗ ὅδ] οἵ Βοϑη)δαῖη. Τ86 οὨϊοῦ ΑΒΘ Ζοσ 

δηα Ψοιβῆ, βοηβ οὗ Ηδβῃτηδδῃ (6 (ἸοδῦμΙ ; δηιὶ Ψ62Ζ}6}} διὰ Ῥοϊοῖ 189 
4 βοη8 οὗ ΑζΖιηανβίῃ ; δὰ Βογδοῆδβῃ, δά οι ἴπθ Απιίοιῃϊθ. Απα Ιβῃτηδίδῃ 
10 ΑἸ θϑομίΐο, 8 ΒΘΓῸ διηοης ὑμ6 ὉΠ] ΓΙΥ, δηἃ ΟΣ ὕδ6 ΓΤ ;5 δηὰ Φογοι ἢ, 

ὅ αὐὰ 94}4Ζ]6], δηά Φοϊδπδη, διὰ “οζαυδά {πὸ ἀθάθγαίῖθ. ἘΕἸυζΖαὶ, ἀηὰ ΦΔοτὶ- 
ὃ πιοῖϊι, δηὰ Βοδ) δῇ, δηὰ ΘΒθιδυδῃ, δηὰ ΡΒ Δ} [6 ΗΔγρ 6.5 ΕἸ ΚΑΏΔΕ, 
1 δηὰ 1514}, δῃὰ ΑζΖαγοὶ, δηὰ ΨΔοθζθι, δηὰ Ψαβῃηοῦδῃ,, [86 Κογῃϊίοβ. Αμπὰα 

Φοοίδῃ δηὰ Ζουδαϊδῃ [Π6 Βοη8 οὗἩ Φδγοῆδι οἵ δάον." " 
8 Αμπὰ οἴ ἰδὲ Οδάϊζοβ, βοραγαῦθα ὑῃπϑιλβεῖνοθ αηΐο ΠαΑγἹα δὖ ὕΠ6 Πο]α ἴῃ [Ὠ9 
γ] ἀογη 688, γα] ]δηῦ ΠΟΙΟΘΒ, Τη6ῃ Οὗ ἴΠ6 Ποδβὺ ἴῸΓ Ὀδυ]6, βδηα]ηρ 816] 4 δηα 
ΒρΟδΓ, δ ψ]Ὸ}) ἴδοθβ κ ᾿ἰοη5, δηὰ |1κ στοθβ οἢ ὕδθ τηουῃίδιηϑ [ῸΓ Β} ] }0η688. 

9,10 Εἶζοῦ {9 οἰιοῖ, ΟὈδαϊδῃ [6 ϑοοοηὰ, ΕἸϊὰὺ {π6 μισὰ, ΜΗΔ ηΔἢ ἴ86 
11 139 ουγίἢ, Φογοδῃ ἴῃ6 ΒΡ. Αὐΐαὶ ὑπὸ βἰχίῃ, Ε16] 006 βονθηῦῃ. Φοϊιδηδῃ 

18 Ὁ δρῶ, ΕἸΖαθαὰ {110 Ὠϊηῖ ἢ. Φογοαδῃ ἴμ6 ὑδηΐῃ, Μδοῃραπηδὶ ὑ}9 
14 εοἰονοηῖΐῃ. Τῃθ86 σοῦ οὗ [0 βοῃβ οὗ δὰ, ποδὰβ οἵ {η6 ᾿οβῦ: Οοὴθ ἴὉῸΓ 8. 
16 Ὠυπατγοί, ὑπο ᾿οαβῦ, δῃὰ (6 ρστοδίθδ ἔυγ ἃ ὑπουβδηά. Τη68θ ἅΓ6 ὑῃΠ0 Ὺ [μδῇ 

ψοηῦ ΟΥ̓ Φοτάδηῃ ἴῃ (Π6 ἢγϑύ τηοηΐῃ, ἤθη ἰῦ 84 ονογβονῃ 8}} 108 ὈΔῈ ΚΒ .5 
δηἀ {Π6Υ Ρυῦ ἰο Η!ρμῦ 411 86 ν8]|16γ8 ἴο {ῃ6 ϑαβὺ δῃὰ ἴο 06 τυϑϑί. 

16 Απὰ ἴΠ6γὸ οϑπγδ οὗ [86 8βοη8 οὗ Βοιη͵διλίη δηὰ Ψυάδῃ ἴο {86 Πο]ὰ υπηΐο Ὠανιά, 
17 Απαὰ αν ἃ ποηῦ ουαὖ Ὀοίογα ὕῃθτα, δηὰ Δηβιγοσθα δηα βδ] ἃ υηΐο ὕμθμι, ἢ γθ 

ὍΘ ΘΟΠῚΘ ῬΘΔΟΘΔΌΪΝ ὑπο τὴ6 ἴο ἢδὶρ τη6, ΤΩΥ̓ μοδγὺ 8.4}1 θ6 δὖῦ οὔθ νι γοῦ ; 
Ὀυῦ 1 ὕο ὈΘΟΓΑΥ ΤὴΘ ἴο ΤΩΥ͂ ΘΏΘΙΏΪ6Β, ἸΌΝ ΠῸ ὙΓΤΟῺΡ ἢ ΤΩΥ͂ ἢΔη68, ῃο αοἂ οὗ 

18 ΟΌΡ ἔδίμοιβ ἰοοὸῖκ οὔ δηὰ σϑῦυκο 1. Αμπάὰ {86 βριγὶῦ σδθ ὍΡΟΙ ΑἸηδβδὶ ἢ 
οἰοῦ οὗ τὉ86 πιτῖγ,7 ΤῊΙΠΘ δτὸ νο, αν, δῃὰ σι} ὕπ66, βοὴ οἵ «6886 ; Ρ6806, 

Ὅο ἰο [Π66, δῃηᾷ ρθ800 ἴο ΠΥ ΠοΙρΟΓΒ; ἴον ὑἢὮγ αοα Βεοϊροΐῃ ὑμ66; δῃὰ 
ΑΥὰ τοοοῖνϑα ἴδηι, δηὰ τηδάθ ὑποτ οδρίδιηβ οὗ [Π6 ἴΤΟΟΡ. 

19 Απὰ οὗ Μίδηδββθ βοιηθ [6]] ἰο αν, τ μθη ἢ6 οδιὴθ ψ]ἢ ὑῃθ ῬὮΣ 801 Π68 
αϑαϊηδῦ 5'Ῥ8ΔὉ} ὕο Ὀαι]9 ; θυὺ ὑπο γ μοϊρϑὰ πη ποῦ : [ὉΣ οἡ δανβοιηθηῦ, τἢ9 
Ἰογάβ οἵ 1:6 ῬὨ1 0168 βοηῦ τὴ ΔΓΑΥ, ΒΥ ηρ, Αὐ ἴΠ6 Ρ6Γ1] οὗ ΟΡ μοδ8 ἢθ 

20 ψ}}} [411 ὕο [18 τπιδδῦου ὅδ]. θη ἣθ σοῦ ἰο ΖΙΚΙας, ὕπογο [6}} ἴο Ὠΐτὰ οὗ 
Μδῃδββοῖ, Αἀηδῃ, δπὰ “οζαρδά, δηὰ “66 ϊ86], ἀπὰ Μιοΐδοὶ, δα Ψοζαῦδα, δηὰ 

21 ΕΠΙμα, δπὰ Ζ1|Π6ὐη αὶ, οαρ δι η8 οὗ 6 ὑπουβαπάβ οἵ Μδῃβββοῆ. Απὰ {6 γ 
ΒΡΙΡΘῚ Πᾶνα δραϊπϑῦ [6 ἴΤΟΟΡ ; [ὉΓ ὍΠΟΥ ὙΕΓΘ 81} γδ]δηῦ μότοθβ, δηὰ (ΠΘΥ͂ 

22 Ὀθοδῖηθ οαρίδίηϑ ἴῃ ὕΠ6 μοϑὺύ. ΕῸΓ ΟΔΥ ὈΥ ἀΑΥ ὑΠ6Υ οδηθ ἴο Πανὶ ἴο Βοὶρ 
πὶ, ἈΠῸ] 18.}6 ΟἈΠῚΡ νγᾶβ ρτοδῦ, |κὸ ἃ οδὰρ οὗ αοά, 

δ. διυιρρίεπιεπίατῳῃ Ῥαία σοποεγηΐης ἰδὲ Ν μαδεν 97 ιλὲ Ῥγαττέοτδ ισλο πιαάε Πανίὰ 
Κίωρ ἱπ Ηεδγοι : νετϑ. 28--40. 

2383 Αμπὰ {686 ἅτο {86 Πυτηῦοῖβ οὗ ὑπο Ποδα8 οὗὁἨ ΓΠ086 δυτηθὰ ἴοῦ {9 μοβῦ ψῆο 
οδπθ ἴο Παν!ὰ ἴο Ηθθτοῃ, ἴο ὑὰτη ὑ86 Κιπράοιῃ οὗ ὅδ] ὕο Ὠϊπ), δοοοτάϊηρ ἴο 

4. 186 ψοσὰ οὗἩ [86 ΟΒΡ. Τἢο βοηβ οὗ διάδῃ, Ὀοδγίηρ 8.16] δῃᾷ βρθᾶγ, γθῦθ 
20 8ῖχ ὑβουβαπὰ δηὰ οἱρῃῦ πυπάγοα, δηθὰ ἴον ἴπ6 ῃοβί, ΟΥ̓ [8 8οη8 οὗ β΄: τηθοι, 
20 να]ϊδηῦ ἨΘΓΟΘ5 [0 (6 μοβί, ϑουύθῃ ἐμοιβαμὰ δῃὰ οὔθ ἢπηάγοὰ. ΟΥ̓Ὠἁ [μ6 βοῃβ οἵ 
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21 [ονϊ, ἴοὰν ὑπουϑαπά δῃὰ βἰχ ἢυπάσοἊ, Απὰ Φοπμοίδαα τγχὰ8 ὑπ ᾿ϑδοῦ οὗ ὑπὸ 
28 Αλτγοῃηϊῦθβ, δὰ Ὑ} ἢ} ἶσα ἴἤτθο ὑπουβδηᾶ δηἀ βανθη πυπατοά. Απὰ Ζδάαοϊξ, ἃ 
29 γνδ]δηῦ γουηρ τηϑη, δηα ἢΐβ ἔδυ Γ᾽ 8 ἤοιι86 ὑνγθ τ δηὰ ὕννο οἀρίδι 8. Απὰ οἵ 

80 βοῃ8β οἵ Βεη)δπηὶη, Ὀγοιγθη οὗ ὅδ}, ἴμσοθ ὑπουβαπά ; ἴογ Εἰυμογίο (89 
80 πηοϑῦ ραγύ οὗ (Π61 Κορῦ ἴΠ6 ψαγὰ οὔ 86 ἢουδο οὗ ὅδι!. Απὰ οὗ {Π6 8οῃ8 οὗ 

Ἐρ γί, ὑθηΐυ ὑπουβαπα δηὰ οἱμῃς ἢυπάγρα να] δηῦ ἤθΓΟΘ5, ἴδηχουδ τηθη οὗ 
81 (μεῖτ ἐδίπου- ἢουβοβ. Απα οὗἉ {116 4] ὐτὶθ6 οὗ Μδηδββθὶ, οἰ ιύθθη ὑπουβδηά, 
32 γδῸ σγοΓ0 δχργοββθά ὈΥ π8Π|6, [0 οοῖηθ ἴο τηῖκο Ὀανὰ Κὶπρ. Απά οἵ [86 80η8 

οὗ Ιββϑοῆδγ, ἸΏθη ΒΑυηρ ὑπ γβιδη]ηρ οὗἉ ὕπ6 ὑἰπη68, ὕο Κπονν τ Πδ Ιβγαθὶ ῃδὰ 
ἴο ἀο, ὑμοὶῦ Ποδβ ογθ ὕνο δυπάγοά, δῃὰ 41} ὑποὶγ Ὀτούμγοη ογο δὖὺ ὑΠ6Γ 

28 οοηηδηά, Οὗ Ζεθαΐυπ, ὑπο89 σοϊηρ ἴο ὕπ6 Ποῦ, οτάογιηρ ὑμ6 ὈΔ00}6 ψ]Ὸ} 4} 
ὙΘΔΡΟΩΒ οὗ νγὯγ, ΠΥ ὑμουδβαῃᾶ, δυταγίηρς ὑμοηγβοὶνοθὃ τι ἃ 8 ῃρ]θ ᾿θδγί. 

84 Απὰ οὗἩ Ναρβίδι!, 4 ὑπουβδηἋ οδρίδίηδ, δηὰ τ ἢ} ὉΠ6χὰ, τι ἢ 5161 δηὰ ΒρΘΆΓ, 
90 ὑπι|ΓΓ δηὰ βονθὴ ὑβουβαπὰ. Απὰ οὗ ἴδμο ᾿ϑδηϊίθβ, ογάθυϊησ ὕπο ὈδυΌ]6, ὑυσθηῦν 
Ὅ6 δῃηὰ εἰρῃηῦ ὑϊουβδηα δηά βἰχ υηάγοα. Απά οὗ Αβῆδσ, ὑῃοβο ροϊηρ ὕο ὑΠ6 Ποδῖὺ 
Ὁ] 0 ΟΥ̓ΔΔΡ 6 Ὀαϊθ]ο, [ΤΕΥ ᾿πουβαηά. Απα Ὀογομά ἴμ6 Φοτάδη, οὗ [Π6 Βρυ- 

Ὀοηϊύοβ, δηὰ {16 ἀδάϊιθϑ, ἀβὰ [86 Πδ]  ύγιθθ οὗ Μδῃδββθὴ, τι 4}} γθαροῃβ 
οὗ γγὰγ ἴογ ὑμ6 Ὀα 16, ἃ ἢυπάγοα δηι ὑϑηςν ὑπουδβαπηα, 

ΑΙΙ [π686 τηθὴ οὗἨ ψδγ, κθορὶπρ' σϑῃκ," σδτὴθ ψιῸἢ ὑσιθ Ὠραγῦ ἴο ἩθΌτοη ἴο 
ΤΏ8Κο αν! Κιπρ ΟΥ̓́ΘΡ 4}1} [5Γ86] , δηὰ 811 [Π6 τοϑῦ 9 οἵ Ιβγϑδοὶ 4180 σγϑγθ οὐ οὔθ 

99 Ὠθαγῦ ἴο τηᾶκοὸ αν Κίησ. Απαὰ {μ6ὺ στ τὸ ὕμογο νι Πᾶν ἃ [γ66 ἀδγβ θδῦ- 
40 Ἰὴρ δηᾶ ἀγίηκίηρ ; ἴοτ ὑποὶγ Ὀγοίγοη δά ργοραγθὰ ἴοσ ὑμθμ. ΜΌΪσϑουσσ, 

ὍΠΟΥ ὑπαῦ τπογο πἰρὰ ὑθπὶ, ουθὴ ἴο ββϑοθαγ, δηὰ Ζθουϊαη, πὰ Νδρ ἢ δ)}, 
Ὀγουρης ὈΓγοδά ΟἹ 8868, Δηἀ οὁῃ σϑιη6}8, δπἃ οἡ πηι }68, Δηἀ Οἢ Οχθῃ, Ὀτοδα οἵ 
Τηθ8], ἣρ' δῃηὰ ταῖβίη σα κθβ, δη σὶηθ, δῃὰ ο1], Δῃ ἃ ΟΧΘΏ, Δ ἃ 8660 Δ ἀΔΠΙΤΥ ; 
ἴογ ὕλθτθ γγχβ 70Υ 1ῃ [δγδοὶ, 

1 Χαΐ: “εσίοὶ Οὦχ»). 

πμ ὈΡΘΟῚ (δ ἐουτεα τογθὸ εἴοϑϑϑ ἴω ἐδ χρᾷ. διὰ οἷδος φἀ!είοηΦ, στφῶ ἰμαὲ οἵ ΒΕ. Μοτεί, δὸ ἐδιδὲ [89 τβοῖθ 
εδεορίετ οοηξαΐηε ἡ γεθὸν τΤΟΓβ68. 

8 Κενγί: "180 Ηδείρῃ 6" (ΡΒ ΠΠ); οοτρ. ἩΓΕ 2)3., ΝΒ. νἹ!. 34. 

4Γᾳ-. ὝΠΠ ἴ6 ΘαΓΔΙΏΪΥ ἴο ὕὉ6 τοδὰ ἽΠΠ; ςοΏΡ. ἐγ. 4, 

δος ΠΟ 1Π6 Βιδί. Ῥεκεῖί. Παδὸ. 66 ΒΌΝ 5. 80 βοπι οἱ Ῥείμξδ, πὶ ποῖ Ε᾿)6 86. 
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“Το Αεηνίδ ΛΠ], 1{ οοετοσέ, που!ά 6 ἐδ Ρίατ. οἱ ΣἸΥἽ}, ἀπά οσξατ ΟὨΙΥ Βογο, ΥΤΙΩ ἐμ Χερέ ὉΠ οοαφ 
ΦΔοεῖ. "1 16, ἰν. 168: 1866. νι}! 8. 

'καμδ: ὈΡΑΟΙΘΤΙ; Κατί, δὲ ἀσααῖ: ὈΝΡΑΟ]. ὙΤηο 8ερε. κά Ψαῖς. δὅτοο νει ἐδ ἀαίλέ, 
ΘΈΡΟΣ Ὑ Ὠΐδ6 Μ58.. 6 δερί. (βοηθῆσιμ), δηὰ ἴ86 Ψ αἱκ. τοδὰ τἶνδι. 

9 ΤῊσοϑο μ65. ὑδδηβο τ [πὸ Δ» ὈΠΏΘΟΕΘΦΑΓΙΥ. 866 Ἐχεᾷ. Ἐχρὶ. 

κι την, ἄείοςξγο ἔος ᾿1α....Ὁ οοουτίῃ 5 ΟὨἿΥ ΠΟΘ; Π6ΏΟΘ ΒΟΙΏ6 ΜΜ80. ὮΔΥΘ [86 δον. Ρίεπα, 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, 

ῬΕΒΕΙΓΜΙΝΑΕῪ ΒΕΈΜΑΒΚ. - ΤῊΏΘ σ 8016 οὗ ἐδ6 
ἵτο  ΠἸ οδαρίοσ 18 ἷἱδὺ ἰο 86 ΟἸγοηϊδί. 
διδπάϊηρ αἴΐεγ μὲ τ ΐο ἢ 18 τοϊδϊοὰ ἴῃ χὶ. 4 εἶ, 
ἦτ δα [ῃ παΐοτς οἵ Δ δρρεηῃάϊχ, πῃ ἴῃ 6 ἔοστα οἵ 
ΒΕΥΟΙΆΙ τη ΠΣ ΑΤῪ [1818 τοίεστίηρ ἴο 16 ἔοτοθ οἵ μα 
Ῥανίά Ὀεΐογθ δπὰ αἵ ἢ 8 δοοθαϑίοῃ ἴο (8 80]6 
ἰδ λῤν τθῆ ΤῊς ἤτεί οὗ ἴῃ 6586 118ἴ9 σοῃμδὶβίβ ὑγο- 
ῬΕΙ͂ οὗ [ΠΣΘΘ δ᾽. 4}16Σ οὔμϑϑ---α. ΤΠαὶ οἵ [Π6 ΒοηἾ4- 
τηϊΐεβ δηὰ επ8 ἴΠπαῦ σα ἴο ανίά ἀυτίηρ ἢΐ8 
Τοδί θη δἱ ΖΚ: νετα. 1-7.; ὃ. Ὑπμαὶ οὗ {86 
Οεάϊϊοα δηὰ βοΐὴς οἵποσ σϑπ ἤγοῃῃ δυάδῃ δηὰ 
Βεπ᾽δπῖπ το μι ΟΥ̓́ΣΡ ἴο ἰπλ ἀυγίηρ 15 
Τεδίἀδησο ἰὴ δα ο]ἀ : γοσβ. 8--18: ο. Τμαὶ οὗ ἴῃ 6 
ΜΜαμπδβεῖΐοθ πῆοὸ Ἰοϊηθὰ {δμοιηβαῖνεβ ἰο ανίὰ 
διογιν Ὀεΐοτο 6 δαι|}6 τίϊῃ (86 ῬᾺΣ 5 ἴῃ 68, 
μη ἀεαὶ οἵ 841 δὲ ΟἿροα: νοσβ. 19-22. "ἢ 

Τὸ {πόνο 11δὲ8 τείοστίηρ ἴο [86 ΒΔ] 6 μοτὶοὰ ἰδ 
[θη δ )]οϊποὰ ἴμδὲ οἵ [6 οοπ  ροηῖδ ἴσου Αἱ] 
ἴιο ἰσῖθεβ Ῥγοδοῃῖ δἱ ἴῃ 9 δηοϊηςτίπς ἰῃ Ἡθγο : 
νοτϑ. 28--40. 

1. ΤΗὸ Βοηϊδσηϊῦοα δὰ 6.78 Ὑ}10 οϑηθ ἴο Ζ ἶς- 
: ὕ018. 1-. --ὀἧ πα ἰλέδε αγε λον ἰλαὲ οσαπιε ἰο 

αυϊά ἰο Ζικίαρ. ΖΙκΚΙαρ, ὈΘ]οησίηρ ἴο ἢ88 τὶ 9 
οἵ βδίσωθου (ἰν. 80; Φὁδῃ. χῖχ. δ), δδεοίιιθα ὈΥ͂ Αςἢ 8}} 
ἴο Ἀνὰ 88 ἃ τοβί ἀθῃοθ, τγὰ8 1 8 δἰϊθ ποῖ οοσίδι η] 
ἀοίοστηΐῃθα, Τὴ δβο]οΌση οὗ Ὀανίὰ ἴπογο τἀπὶ} 
8 δηοι πᾷ αὖ ΗἩθῦτοι Ἰαβίοα (1 ὅδ). χχνυὶ!. 
7) 8 γὼ δπὰ [ὉὉΓ τηοῃί}18. --- ἢ λέίΕ δαπιδλεά 
ἥγοπι ϑαιι (Ἣν 0), 1μαῖ ἰ8, ψὮ116 8 σοϊοσῃ 

ἴἰο ἴδστα6ὶ ὧδ Κίημ γγδδϑ δὲ] ] Ηἰπάογοά ὉΥ͂Τ ὅδ} : 
ἐπέεν' 7εταείαα ρ»ιυιδίϊοε υογϑατὶ ρτολίδἑια (ἡ. Ἡ. 
ΝΜ ςΟΒ46}18).---Α)πα ἐλεὲν ιὐεγὸ αἀπιοπρ ἰδὲ λέτοναδ, 
λείρεγα φ' ἰδὲ τυαγϑ. ἼΌΟΥ Ὀοϊοηρθα ἴο [ἢ ΠΟΓΟΘΕ 
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ὙὯΗ᾽0 θογνο δηὰ βίοοα ὉΥ̓͂ ̓ ἷπὶ ἱπ Ὠΐ8 ΘΑ ΘΥ ὙΓΑΓΒ : 
ΘΟΙΏΡ. σογβ. 17, 18, 21, 22. -- Ἴ Ἴοτ. 2. Ασπιεά ιοἰλ 
ὅσιον, οὐ ὁ αἰμλΐηρ ἢ} [Π6 ὉΟΝ ;" ποῦ ΓΕΔΙΥ 
ἀϊδγοηΐ ἔγοῃ θοπμάϊης ἴδ9 Ῥο (Ὁ Ὁ "23), 

νὰ. 40: οορ. 2 ΟἸγοη. χύϊϊ. 17 δηὰ Ρβ. 
Ἰχχν . 9. --- ὕδιησ δοέϊ, τίσλέ απα ἰο τομὴ, δίοπέδ 
(ἴῃ δἰἰηρσίηρ, πὰρ. χχ, 16) απαᾶ εοἢ' αΥτοιῦβ οπ 
ἐδε δοιῦ, ὩΔΙΆΟΙΪΥ, ἴο δἰιοοῖ δηὰ βγοὶγ Ὠἰΐ σι 
{61}. --- ΟΥ ἐλε ὀτείλγεη οΓ ϑαιΐ οΓ Βεη)απιῖη. 
ΤΏ ϑεοομα σϑϑίτ οἴ]. ΒΕΓ 68 ἴο Ἔχρίβίη [86 Πἰγβέ: 

νυσης ἂο ποῖ Σηθι ΠΟΑΓ ΟΥ Ὀἱϊοοὰ χσοϊδίϊοηϑ. 

Οοπρ. ΟἹ θεαί -8)0], 1 ὅδη). χὶ. 4, [ἴδὰ. χν. 29, 
δηἃ 85 ἀοποίϊης ἴΠ6 βαῖηθ ρ]δοθ, αἱ θοδίἢ- ΒοηἾδ- 
τηΐη, 1 ὅαπι. χ. 16, χν. 84, οΥ Οἰ Ὀοδὰ οἵ [116 80}8 οὗ 
Βειη)απιΐη, 1 ΟἼτοη. χὶ. 81.--- τ. 8. Θ0οπ2 οὗ Παδὴ- 
ᾶ4παα]. ἰλο Οἱῥεοαίλίίο, ἴτοτα 186 αἱθοδὴ οἵ Βοηΐδ- 
Ὡοἷπ π8ὲ τηοπίϊοποά. --Ἴ τ. 4. Απα 7εἠπιαϊαλ, ἐλε 
Οἱδεοηπῖίε. Τλαΐ {818 Αἱ δδοπίϊα ((Πἰ8 ΒΘΠ) Δαν ῦδ 
οἵ αἸθεοι ; σοῃρ. ΥἹἱὶϊ!. 29, 1ἴχ. 8δ, νὰ 2 ὅδ. 
χχὶ. 2 7.) 18 πιδίδῃ 15 ἀδβοσι θὰ ἢἤγβ᾽ ἃ8 ἃ ἤθῖσοὸ 
διοης ἴδε ἐπϊγῖν, δπὰ ἴθ 88 ἃ Ἰθδθῦ ον σ [6 
ΤΠΙΓΙΥ, ΠηΔΥ͂ ὈΘ ἜΧρ δἰ ὉΥ πρὸ πο ΤῈ τοι ρο- 
ἐρη δ αραθοαρια ΟΥΘΣ {118 ΟΙΏΡΔΏΥ. ὁ ΔΌΒΘΠΟΘ 
οἵ ἴδ ἤδτηδ ἰὼ οἷι. χὶ, τηυϑὲ ὕὑθ ἐχρίαἰπθὰ ὈΥ {ἰ118, 
τα πὸ 85 ΠΟ ἸΟΠΚΟΓ δ] ἶνο αἵ ἴμ6 {ἰπη6 ψΠΘῈ [ἢ18 
Ἰ18ὲ τσγῶϑ οοπιροθοὰ, δῃηὰ νγὰβ ἐπογεΐογα δηοῃρ [116 
οαγ] οδὶ πο βρεῖς οὗ ἴΠ6 οοτΡ8 οἵ ἴδε τἈϊΓίΥ. --απά 
«ῳοχαδαὼ ἐδλε Οεὐεγαξλίέξα; Ῥετθαρα ἴγοτη δά 
(ον αἰδίίαγα, οὁη6 Ποῖ 800}}- ν οϑὺ οἵ ΨΦα ὈΠ6}), ἃ 
Φον 8} ἸοσΔ ἢ ἴῃ (6 ΒΒ ΡΠ ΘΙ ἢ, Φοβἢ. χν. 86. 
ΤΒδῦ Φοζαυσδὰ, ᾿πουρὴ οοτίηρ ἴτοπι Οϑάθγαῃ, Ὀ6- 
Ἰοηρεὰ ἴο βοῖδ δι! οἵ Βοπ)ατη νοβ ἀνν 6} Ὡρ’ 
ὍΠΟΓΟ, 15 ΔῊ ὉΠ ΠΕΘΟΒΒΑΓΥ͂ ϑϑυΡΊοη οὗ 6]. ΤὴΘ 
[ο]]οννὶρ νΟΥΒΟΒ, οἶδ} ἴῃς ἀδάογ, νοῦ. 7, 
ΤΑΙΠΟΡ ΒΟΥ {μαῦ ἴδοθο ΠΟΙΘ δηυτηογαϊ θα Ὑ6ΓΘ 
᾿ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ ΘΧΟΪΒΙΟΪΥ͂ ΒΟΉ ΠῚ 18. --- τ. 6. 

ἱξαπαὴδ. .. ἰδλε Κοτγλίίοα. Τὸ ὑϊη}ς οὗ ΔΗ ΟΙ]ὉΓ 
Κοιδἢ δ8 ἴῃ δησοδίογ οὗ [89 Κοιμίϊοβ [δὴ ἴδ 
Κηον ἀοσβοοηάδηὶ οὗ [,ονὶ 18 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΤΎ ; [686 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Κογδϊὶς 1,ονυῖοβ βού Ἰοεὰ ἱπ Βοπ͵δλη 
ὙῸ ΔΓ6 ΒΓ ἴῃ αρδβίϊοῃ ; πὰ [8:6 παῖηθβ ΕἸ ΚΠ Δἢ 
δηὰ Αζατοὶ πανίηρ ἃ ρεμαΐπο [μον ἰἴσ8] τίη, τη ῖτο 
ἰδ ΨΟΓΥ ῬΤΟΌΔΌΪα {δὶ ΠΟΥ͂ ΔΓ βυςς ; οορ. Καὶ! 
οἢ {πὸ Ρ. δπὰ δ) 6]. Ῥραῖμεν, . 800. Υοῖ ἰἴ 18 

1016 ]αῦ ἘΠΟΥ͂ ΙΏΔΥ 6 ἀοβοοπάδηϊα οἵ [Π0 
ΘΒ}; Κογδὴ ταθητίοησϑα 1ἰ, 48(80 Βεγίῃ., Καιηρῆ., 
εἰς.).-- ες. 7. Α4πα “οεϊαλ. .. φ Οεάον, πἰ}- 
οὧἽ ἀουδὲ (ἢ0 6 18} ΟἾΤΥ τηϑηςοηοα ἱν. 4, βουΐ- 
ψοδὶ οὗ ΒΟΓΒ]Θἤθτη ; 80 ἀαῇῷ ΟΓΘ 4130 ποῃ- Β678- 
ταϊδβ ἀγὸ ἰποϊυἀοὰ ἴῃ [86 δετῖθδ, ποι μϑίδηάϊηρ 
0ῃ6 δηπουποριηθηΐ, γ6. 2, ψὩϊοἢ οδάβ 85 ἴο 
χρϑοῖ ΟἹΪῪ Βοη)αταϊΐεΩ. οί μογ {Π18. σοηΐγα- 
ἀϊοϊίοη Ὀούποοη [ἢ6 δῃηουποοιηδηΐ δηὰ [Π 6 60ῃ- 
{επἴϑ ἡ 116 18} τόιμι ΠῚ, ΕἸ ΡῈ αὐ νν οὗ 
ὨΒΙΏ6Β Ὀοΐη λον: Υ αὐτί ἀρεὰ δῃηα 608) ουΐ 
οἵ ὕνο ογὶ Ἢ Ἰν ἀἰδ πο Ἰΐδι, ο6 οἵ Ἰὰν ΒεΘη78- 
Ταλῖδδ, δῃα δηοίθοτ οοηίδίηἰηρ Φε8, 88 Βοσίὶ. 
ΓΕ ΠἸκ8, ΔρΡοδγβ ἀου Ὀϊὰ] ; σου Ρ. αἱ], Ρ. 184. 

2. ΤῊ δαηϊμοα δηὰ βοιηδ οἵδοῦ εν.5 δῃὰ Β6ῃ7Α- 
τηὶ [68 ψἢο οηθα {Ποιηβοῖνοβ ἴο Πανία ψ}}1]6 ἴῃ 16 
ἩοΪ]ὰ : νοῖβ. 8-18.---α. 116 Οδή 68 : γ6Γ8. 8--]ὅ.--- 
Απὰ οΥ̓ ἐλε Οααΐεε (αὶ 18, οὗ ἐῃοδα Ὀδ]οηρίηρ ἴο 
(16 ἰτὶρθα οἵ δὰ, ἩὮ1]6 1Π6 οΟΥΠΟΥΒ δάπογοὰ ἴο 
510}) δοραγαίεα ἰλεηιδεῖυεδ ὠπίο δ αυϊα αἱ ἰδλε λοϊαὰ 
ἐπ ἰδὲ υὐἱϊάσγηειδ. ΤῊΪ8 γὰ8 ἀυγίηρ [6 ἢγβῦ γὙθδῦ 

οἵ ᾿ὴ8 δίσης Βείοστο βδυὶ, 1 βδπι. χχῖὶ, 8'---- ἼνΩΘ ΣὉ 
ΞΘ (δῸ ῬΡοϊπίοα ἴον 'Ὃ ἼΝΩΣ, ου δοοουπὲ οἵ 

{Π|6 οἷοβθ δοηποοίίοῃ οὗ ἴπ6 ἐπνο [0] ρ᾽ "γογ 8) 
ἀεποίεβ ῬΓΟΡΕΙΥ : “ἴο ἴπΠ6 Ὠοϊ]ὰ ἰοναγὰβ [89 

Ι. ΟΒΠΟΝΊΙ͂ΟΙ ΕΒ. 

ὙΠ ΔΟΓηο88. ΑἈἄἕἀ ἀεβηϊΐθ δἰηρὶθ μο]ϊὰά (ἼΝΌ Ξξ 

ἸΉΣΌΘ; οΟΡ. Χὶ. 16) 158 Πότ 88 1116 ἱπϊεπα θά 

88 ἴῃ νοτ, 16, Ὀπὶ ταῖποῦ {10 ρτοαῖο ΠΌΤΟΥ οἵ 
ἴμοβ6 μοὶ 8 οὗ 89 ψ]]άθγηθ88 οἵ αάδ (οι Ρ. 
ΓῊΥΌΞ ΞἼΩΞΣ, 1 8δῃι.. χχὶϊὶ. 14, χχῖν. 1) 1} 9 τ ΞΕ 
σψπΐο Πᾶνα ἀπο δὲ ἐπαξ ἰὴ; ᾿πῸ8 ἽΝΌ ἰβ 
Πόγα βθΏΘΓΑΙ, ἃ8 ΠΧ, 1 ὅ8πι. χχῖν. 28. --- Δίτη, οΥ͂ 

ἐλε λοδὲ [ον δαξίῖε, ρταοιϊϑοὰ ἴῃ σσαῦ ; σοτηρ. νἱΐ. 11. 
Ομ ἔϊι6 ζο!]ονίιρ ““ Ββδῃα]ηρ ("5 }}) 5.}161ὰ δηὰ 

ΒΡΘΑΓ,᾿" ΟΘΟΙΡ. γΟΥΓ, 24 (““Ὀοατίηρ βῃ 1 δαὶ 
8064) δηὰά {6τ. χῖνὶ. 8; [ὉΓ 116 σοπΣ μΑΓΊβοῃ 
αὐτῶ ὙΙΥΓΊΟΙΒ ἩΪῚῈ 108 δηα τοῦβ, 2 ὅδιῃ. ἱ. 28, 
ἰ, 18. “ΤΏ ΘΧΡΓοΒβίοΩδ ἴῃ ἱπὸ ἀοβογ ρο; οὗ 
{Π6 Ὁ ΡῬΟΥΤΟΣ δηὰ βοθίῃββϑ, νῈγ. 8, σεπηϊηὰ κτι8 οὗ 
ΒΌΘΝ 88 ΔΓὰ υϑοὰ ἱη ἴΠ6 ἰϑίοτ 4] ὈΟΟΚ8 οὗ πογοῦβ 
ἀπ {π6 εἶπ οὗ Ὀανὶὰ, δηὰ δῖοὸ υἱίπουῖ ἀουδὶ 
ἀτανῃ ἴτγοια ὑπ Βοῦγοα ὮΙ Θἢ ΟἿΓ δι {Π}0Γ ἤδ τὸ ὑδοι} "ἢ 
(Βευίἢ.).---ν ἐγ. 18. λέαολδαππαὶ ἐδε οἰευεηϊῇ, Ἰἰῖετ- 
ΑἸ]Υ, ἴῃ εἰονθῃ; ἐπ χχὶν. 12.--τἶ ον. 14. Πωιάδ 
9 ἐλε λιοεὶ (βο σοῦ. 210), (Πὺ ἰ8, σὨϊοῖ νναττίοτβ, ποῖ 
Ἰοβάογβ.---Οηπ6 οΥ α λιπαγοαά ἐδλέ ἰραπί, απα {ἠέ 
σγεαίεεί [ον α ἰλοιβαπαά. 'ΓῺΘ 51:η41168ὲ οὐ ὑπ οῖ) 
8 6408] ἴο ὁπη6 δπιυπαγοὰ ΟἾΒΟΓ Ὑαιτίοτβ, δηὰ 
100 δἰτοηρεδῖ ἴο ἃ ᾿πουβδηα,---8 ἢ ΟΧΡΓΟββΊ 0 εν 
ΤΩ [651] Ροσίϊοαὶ οο]ουγίηβ, Το ἀἰηρ ὺ8 οἱ 
ον. χχνὶ. 8 δηὰ οὗ 1 ὅδ). χυἹ[. 7, χχὶ, 11, 
Ἡ ἰοἢ ΟΌΣ δυΐμοτ σογίδι ΠΥ ἰου πη ἴῃ [8 ΒΟΌΓΟΟ. 
ΤΊις ϑερῖ. δῃὰ 1} 6 πιοβῖ οἵ ἴἰπ6 ον ἘΔὈ18 ΤΊ σΠΕΥ͂ 
υηἀογβίοοα [86 ν δυῖ 11|ὸ Ὑὶς. πτοηρὶν : 
πουϊδείταιι8 σςοπέμπ πειἰδδδ μταετγαξ οἰ πιασίπιιν 

πελδΐο, ἴου σὩΪΘἢ ὧν ἰηβίεδα οἵ 3, δῃιὰ δηοΐδεν 

οΥὐάεγ οὗ πογάὰβ, βῃοι]ὰ Ὀ6 ἀχροοϊοῆ, -- Ἵν. 1δ. 
7 δε αΥὸ ἰλεν ἐλαξ ισεπί οὐεν' ογάπη, αἱ ἴΠ6 ζἴϊη6 
θη ΠΟΥ͂ δαραγαϊθαά {ἢ θπΊβ 1 νο8 ἴγοσῃ ἴῃ 6 οἷον 
Οδάϊεοβ σῇ ἰῃ6 μοβῖ οἵ ὅδ}, δὰ ννοτα ἔογοθὰ ἐφ 
Ὀτγοαὶς ἐπγουσὴ [18 ἴο τοδοὴ αν ἃ, Ὑμεῖν δίμψῃι 
[ε}} ““1ὴ 16 ἢἥγϑς τηοητ},᾽ ὑπαΐ 18, ἴῃ 16 δΒρσϊ 
ἤθη 1806 Φοτάδη ᾿ᾺΔ5 ζτοδυ Υ ΒΟ] 6η, δηθὰ ἢδὰ 
ονοσήονῃ 8 ὈΔηΚ. 80 τ ἢ ΤῈ, ψὸ8 ἰῃθ 
Βοτοὶς ἀδοὰ.---Απα »υέ ἰο Πισλὲ αἰΐ ἐλὲ υαἰΐονε ἰο 
ἐλε οαδὶ απὰ (0 {}ι6 τιοεδέ, οχ ὈΟΤ 8..168 οὗ {Π6 ΣΊν ΟΣ, 
λυδῖ 68 1 19 ονεγδονίηρ νδίευβ 6 Ὡοΐ Ὀχθβϑθηῖ. 
ὈΡΌΝ, ῬΓΟΡΟΣΙΥ “ γ]]16γ8,᾽" ΕΘ ἱῃμδοἱδηξο οὗ 
τ ΘῈ (σεδολ. 76γ. Ῥ. 239) οομποοῖνϑβ 
ἴο Ὅ6 19 πδηθ οἵ 8 Ῥϑορΐο, [παὶ ΟΟΟΌΣΒ 4180 ζ6Γ. 
Χ]Ϊχ. 4 ἐπε το θ᾽ χ]ν . δ), δΔηὰ ἰᾳ. ἸΙἀδη [1684] ψὶ τ τῃ 6 
Απαϊκίπι, Φοβὴ. χνυ. 14, δαπὰ σι 16 Ατηοτῖζο8--- 
ὙΠ} 1.6 ΔΈΟΣ ΤΟΔΙ]Υ, ἩΪΓΠ 1Π6 ΓΌΤΤΏΘΙ ουθη ἴῃ 
ΔΙῚ (ἢ). ὅ60, οὐ ἴῃ σουίσασυ, Κοὶ! οἢ «67. Ρ. 
480.---ὦ. ΤῊ τιθὴ οὗ Βεοηὐαπλίη δηὰ πάλῃ : γογβ. 
16-18.---Α πὰ ἐλετε οαπις οὐ ἰδὲ δοηδ οΥἹ Βεηγαταὶα 
απα Ψυάαλ. Τὰ παηιθβ οὗ [8686 ΟΥ ΘΓ [0] ΟΝ 615 οἵ 
Ῥανίά τ ῇδη ρΡογϑβοουϊοά ὉΥ 5.481 86 ΟἸΓοηϊδὶ 
ἄοοβ ποῖ ρῖνϑ, δἰ} Ὀθοδυδα 18 ϑοῦτγος ἀϊὰ ποὶ 
οοηἰαίῃ ἤθη), ΟΥ ὈῤοδΌδα (ΠΟΥ͂ ΤΏ ἤἢανὸ ὈΘΟη 
ἱποϊυάοά ἴον [6 τηοβὶ μασὶ ἰῇ {Π6 1158 ΑΙγεδὰν 
οοτηπηπηϊοαϊοα ἔη οἢ. χὶ. ΑΠιδΒ81 ΟἾ]Υ͂, {86 ᾿όδάοσ 
οὗ {18 ἴΤοοΡ, 8. πϑιηθα.--- ογ. 17. Ἀπ δαυϊά 
τιοεπέ ουἱ δοίοτε ἰλεηι, οΥ ἴο τηθοῖ {Π 61; ΘοΙΏΡ. χίν. 

8.---ῖν λεατέ δλαῖϊ δὲ αἱ οπε ιοἰδὴ, νου. εν Ὡὖ, 

δ ῬΏΓΑΒΟ ΟΟΟΌΤΤΙ ΩΡ ΟἾΪΥ 6γο, ποῖ ΦαρΕΒΕἸΑΊΙΥ 
ἀϊετοηὶ ἔσοτη ἽΠΝ 30, ΥΟΥ, 88 (ἙΟΙΏΡ. γαγ. 88). 

-- δὼ ᾧ ἰο δείταν τιε ἐο τὴν ἐπδηιῖθα. ΓΗ, ἩΠᾺ 
δοοιιδ. οἵ [86 οὈ͵δοῖ, τη 8, ““ ἴο Ῥγδοίΐβο παπᾶ οα 
ΔΗΥ͂ ὁη6." ΕῸΓΣ [86 [0] σίησ, Θομλραγθ, οὰ (9 
ΟὯ6 μη, 500 χνὶ, 17, 188. 111}. 9; οχ ἴδο οἴδιοῦ 
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βεπὰ, Σ Οἤτοη. χχὶν. 22. Εοσ ἴἢ6 ρῆγαβο: “πὸ Οοἀὰ 
οἵ ουγ (ΔΕΒ 6.5, ΠΑΠ,ΘΙΥ͂, οὗ [Π 6 μα ῖγ ΔΓ ἢ 8 Α Ὀγδλπι, 
εἰς., οὐ. ἔχ. 111. 18; ἔχστγα νἱῖ. 27; 2 ΟἸγοῆ. χχ. 
6; Μοῖϊ. χχὶϊ. 853.--Υ ἐσ. 18. Απεί ([Π0) ϑ)ρέγἕ σατπε 
«ροη Απιαδαὶ ἐλ ολίοῦ ο7 (λὶγίν. Ἡδοτο, 85 ἴῃ ἢ 
Ῥαγα } 1οἱ Τὰν. νἱ. 84, {116 ϑιρίτιι οὗ Οοα 8 τηοδπΐ 
(οορ. 2 (Ὥγοη. χχὶν. 20), 88 {ῃθ ἼΠΊΡΒΕ οἵ 
Ἰσίεῦ Ἰμδρίγαϊξίοη ἴο στεαὶ δηὰ ὈοΪὰ ἀδθὰβ. ΤῊΘ 
Απιλϑαὶ οἱ ΟἿΓ ρῬδδβαρὸ 8 ροῦθαρβ ποῖ αἰϊεγεμῖ 
ἤοτῃ Ατἴηδ88 (τ ἢ ἐὲ ἱποίοπὰ οὗ ὃ δῇ 6 οπὰ) [ἢ6 
δοὴ οὗ Αὐἱμαὶ!, δἰδῖοσ οὗ ανίά, ἰὶ. 17, ψἢο, δἵ ἃ 
ἰδίεν ρογοά, ἱπ ἴπὸ ἔπιθ οἵ ΑὈὐδδίομι, ρουίοττηθά 
8 ποῖ πηϊΠπηροτγίδηϊ ρϑγί 88 σοι πάογ (ἢγϑί ἀπ 
Αὐβδίοτη, ἀβὰ {πο πηάθγ [ϑανί), {111 ΦοδῸ ταιγ- 
ἀεγοά πὶ (2 ϑδιω. χνίϊ. 25, χίχ. 14, χχ. 4 {{.). 
Μπομ 1688 ῬΓΟΌΘΌ]9 18 {π6 Ἰάομ Εἰ δβϑαπιθὰ Ὀν 
οἴδοτβ οὗ {ἢ18 Απηδϑαὶ νὴ ΑΒ αὶ [116 Ὀτοῖδοῖ οἱ 
δοδὺ (11. 16, χὶ. 20). --- Τϊηε ατε τοο, δαυϊά, το [66 
πὸ Ὀεϊοησ, απ τοι ἰλδε, πὲ μοϊά. Νοίν!- 
δἰδηάϊηρ ἢ} 18 δἰ ρ]Ὲ δπὰ οὐνίουβ οοπιρ]οἰίοῃ, 
[86 δ8ερξ. μαβ ΜΏΟΙΥ τηϊθαηἀογεῖοοὰ [86 ψογὰβ 

ἼΟΝ ΤΥΠἜ Ῥ, δηὰ τηδᾶο οὗ μοῦ συριύον καὶ ὁ 

λαός σου.--- ΕῸΡ (ὄᾶἂν Οοἀ δείρείδ, (λό. 'ΤὨΪΘ Ἢ} 

Τείοτα ἰο 80 μαδὶ δἰ σπῖορ θανίἃ δὰ τοοοϊνεα 
ἴτὸπὶ αΟυὰ (1 βδτῃ. χυἱἱ. 12 {7.}, θὰ αἷβδο ἴο {6 
[τη ΕΓ αἱά ἴῃ ῥσοβρϑοῖ, νη ΐοῖ τγᾶ8 ὕο Ὀ6 ἱπιραγίοα 
ἴο δἷπι ἰῃ διΐατο.--- (πὰ πιαᾶς ἰλεπι ςαρίαϊπα οὗ 
ἔλε σΌΟΡ, δρροϊπιοὰ ἐμοτ Ἰεδάοσα οἵ ἔΠ16 βενθῖαὶ 
ἀἰνίδίοπα οὗ μῖ8 ὉγτΩΥ,---ἰ δῦ δγτὰν (ἽἼγἼ2) οἵ 8]} 

Κίπὰβ οἵ Ῥϑορὶθ ὑμαὲ δὰ ραϊμοτοὰ δϑοὺΐ Ηΐπὶ; 
ΘΟΙΏΡ. 1 ϑ4η). χχὶϊΐ. 2, χχνὶΐ. 8, οἱ, 

ὃ. Το ϑὅδνθῃ Μαμηδδδίίοβ ΨὴΟ οἰ πο ἐπ τ βο γο8 
ἴο Βανί Ὀδΐοσο ἴῃς 1,αϑὺ Βα .1]6 οὗ 568} πὶῖῖ 1.6 
ῬΠΠϑΕη68 : νοτβ. 19--22. ---Απάὰ ο(Γ Μαπαδϑεῖ, 

δοπες (εἰ! ἰο Ῥαυϊά. ὃ ὯἘ), 88 ἴῃ 2 Κίηρβ χχν. 
11; 1 ὅδτη. χχῖχ. 8; ορΡ. ὃς ὃ) δἰ [δς οἷοβα 

οἵ ἴῃ9 γεσβθ. ΕῸΣ ἴμ6 ἰβίοσγί δὶ δἰἐπ ἰΐοη, ΘΟΤΏΡ. 
1 8.πι. χχῖχ, 2-1].---Ὸ οἡ ααυϊβοπιοηΐ, ΠΝΌΔ, 
ΟὮ Τφοηϑυ]ξαἰίοη, 85 ῬΓΟΥ͂. χχ, 18.---«{4ὲ ἐλ ρεγὶϊ 
9Γ οὐἷν λεακίδ, Ἰἰλογα!γ, ““ἴοσ οὔυν αδάβ, οσ {86 
Ῥγίοβ οἵ ἴθθηι ;" ΟΟΙΏΡ. 1 ὅ88πι.. χχὶχ. 4.-- - ἐσ. 
20, λμεη ἀε ιτοεπί ἰο Ζίξίαγ, διὰ ἴπιβ Ὀοίογο 
186 ρτοδὶ Ὀδῦ]ς οἵὗἠἨ ΟἸ]οα ἴῃ ᾿ψμΐοὰ 54.] ξ6]} ; 
οὐ. 1 βαῖη. χχίχ. 1].---Οαρίαϊπδ 9. ἐὰε ἐλοιι- 
ἤμασι ἈΠ Δίαπαδεεΐ, οἵ {π6 ατοδῦ τα ΑΓῪ ἀἰνδίομδ 
(τε πιοη 8) πο ψ  ϊὶσἢ ὑΠ6 ὑγίὈ6 οἵ Μαμαβοθὴ νγα8 
αἰνίἠοὰ : οοπιρΡ. Ναμι. χχχὶ. 14, 26, χχνὶϊ. 1, δῃὰ 
ἢ. αν. 25ὅ.--- ον. 21. Απὰ ἰλεν λείροάώ αυϊὰ 
αραϊπδί ἐδά {ΥῸΟΡ, ΠΆΤΑΘΙΥ, ἷ8 ᾿γεβθηΐ 1068, {116 
ΑἸπΑ] οἰκὶυο9 : ΘΟΙΏΡ. 1 βδ:). ΧΧχ. 8, 1δ, νι,θΓα {}6 
ὙΠ ΒοΙο υδοὰ (ἴοσ ψ ῖοἢ [86 βορῦ. Ῥδγν γβοὶν 

τερὰ ἃ ᾿. ;»γ. Τιδδούρ) ΔΡΡΘΑΙΒ ΤΏΟΓΟ ἀοΒΉΣΓΕΙῪ 88 
{16 ὩΣΤΩΥ͂ ἐν 189 Ἢ ἀμμα!οιῖμοα. Μοτγϑονοσ, {}.6 
ΒΟΥ ΠΟΙ ΠπαΙηοα Νδῃδδβοϊ ας ΟὨΪΥ δτὸ ἴΠ:6 ἱπηΠ|6- 
ἠϊαίο δοιὰ ἀϊγοοῖ δυρ᾽οοϊ οὗ ἰῃδ δοπίθηςσο, ποῖ 8]] 
{Π6 Πογοαβ Ὡδτποὰ (ΤΌ ΥῸΓ. 1 ἴἰο νοῦ. 20 (85 
Βετίδ. Εἰ ῖκ8), τμουρση οοτγίβί]γ [86 ψ0]6 ἴοτγοθ 
οἱ αν ὴ ι600 δἰτοημ, 1 βδιη. σχσχ, 9) νγὰ8 ἀγαττῃ 
καὶ τὸ ἥρμΐ ἢ ΑἸλδ]οκ, Βυῦ αὶ ὉΥ ΠΟΣῚ 

ΟὨΪΥ (86 βουβὴ Μαῃδδδίίθα δῇ ἤ6ΤΘ ὯΘ Τηδδηΐ 18 
εἴονσι Ὁγ 186 0] ον ηρ πογὰμ : ““ δηὰ [ΠΥ ὈΘΟΔΙΩ 6 
ξερίαΐηδ ἱπ με Ποδῖ,᾿" τ ΐσἢ σδηποῖ ΔΡΡῚΥ ἴο [86 
Ὑ]οῖς ΤΟΟΡ.--- τ. 22. ὕπεδἑέ ἰλε σαπ τισαϑ στγεαΐ, 
δε α οατὴΡ ῳφ Θοά; δοτορ. ὅεη. χχχὶϊ. 2 ἀπά 
τ τον Εἶἶκὸ ταοιυπίδιηδβ, οοάδγβ οὗ αοἀά, Ρβ. χχχνὶ. 

ἴχχσχ, 11. Τδὸ ρἄγαδο ἰδ “"ΟὨ]Υ σμϑιοσίςδὶ), μοὶ 

σεται" (611); 11 οχτθη δ ἃ]κὸ 
ΟἸθΆΤΥ ΡῬεγοπα τὴ ζἰη6 ψ θη ἰλαν ἃ παὰ ομ]Υ͂ 
θι)ὺ [Ο]]υννεῦβ ἴο {116 (πὲ ψ 6 η {]ιουϑδηιςϊ5, απὰ 
{πὴ πυπάτοι5 οὗ ἐπουβαηάα, [οἰ]ονοὰ εἶπ. ΤῊ 

Ἰἀφα! Ζίηρ οἵ 6 

[ο]]ονηρ ἀε 5. τ μὑϊοι βθὶζοθ ἢ 6 πηοπιθηξ τ Ὦδη 
ουΐ οἵ ἴπθ ᾿πουβδηά8 οὗ 1Π6 ἢτβ᾽ δόνθ Ὑϑαγϑ οἵὗ 
ἰιῖ8 τοῖσιι αἴ ἩθΌΤοΣ ὁδπι ἴθ 6 Ὠαπάγοι ᾿βοιιβαη 5 
δΔη ΤηΟΓ. 

4. Το ΝΌΠΩΌΟΓ οὗ 6 Ὃ αὐτίοσβ ψΠῸ τηδίῖδ 
Πανίὰ Κίηρ ονὸσ 4}} ἴβγαβὶ : νογβ, 28- 40.-- -ἀ πώ 
ἐλέδο ατὸ ἰλὲ πωπιΐεγ ς ἰδ λεαάα οὐ ἐδλοδε ἀγηιριῖ 
“ον ἐλε λοδέ, οὐ ἴοτ τ ΤΥ βεέσνίςα (οορ. ΝΠ, 
χχχὶ. δ. ΦΨοβῆ. ἱἰν. 13). Τῇθ “Ἰιοδὰβ οὗ ἴο86 
ἉΓΙΠΘα "ΔΙῸ ΘΓ ποῖ [Π8 ὁδρίδίηϑ οὔ ᾿ἰθηᾶὰθιῃ 
(γυμ. »υγίποῖρεϑ δρεγοῖζιδ, Ἐοτίῃ., οἴο.}), ας [86 
ΒΆΤΩΒ ΟΥ̓ 1188868 οὗ [6 ὙΓΑΙΓΊΟΓΒ, 88 πὰ} 6. νἱΐ. 16, 
20, ἴχ. 84, 87, 44, 1 ὅδπι. χὶ. 1], ΟΥ ῬΘΥΒαμΒ 
αἰδο [86 Ρ0}15 (πῶς. ν. 80); 8ο δαὶ νϑὐλΣ  ἽἼΒΘΌ 

νοῦ ἃ Ὅ6 [86 ΠΌΘΟΥ οὗ 0011. Εον ἰΐ σδῃποὶ Ὁθ 

Ῥτονοά (αζαϊηδὶ Βουῖι.) παῖ ΟὨΪΥ τρυο, πὰ ποῖ 

Αἰ80ὸ ΝΜ, οδὴ Ὦδγνα {1118 Β6ΏΒ6 ; ἀηδ ἐπ ΓΟ] ον ίης 

ἰ8 ποῖ 8 ἰἰϑ0 οὗὨ Ἰοδάδσβ, Ὀυΐϊ ἃ Ρο]] 11εἴ, ἐμαὶ 4180 
οἰ κί μΑ} }Υ Ὀογα {1118 ἴόγση, ἐποαζῃ ἔΐω ἈὈὈγον δἰηρ 
σἰαησθ8 οὗ Οἵἵῦ δα ΠΟΥ προ 1 αἰ ου] ἴο ῥγόνο. 
--Τὸ ἐυγη ἐλε ζίπμάοπι οΓ ϑαμί ἐο λἷπι ; ςοτηρ. 
χ. 14, δηὰ ἴογ ἴΠ6 [Ὁ] οὐσίηρ, χὶ. 8, 10.--ἸἽ ἐγ. 24. 
1)λε 8δοη8 οὔ “Ψωάαλ, δεαγίησ ελιεία απὰ δρεαν; 
ΟΟΙΏΡ. Οἢ ΨΕΙ, 8. ΤΊ ἐπυπιοταῦοη Ὀοχίηβ Ἡ7ΠῈ 
1.6 ἔτο βδουίμογῃ ἰσίθο8, πα} δηὰ ϑίπιθοι ; ῃοχὶ 
᾿ἀϑδη 0:6 ὈΓΙΟΘΕΪΥ ἰγίθε οὗ [ενὶ, ψ μοβε οὨϊεΥ ἴοσοθ 
ΑΥ͂ αἴ {πᾶ ἰὐπι6 ἰῃ δηὰ δϑοιῦ δπάαὶλ ; δηὰὶ (μθῃ, 
Ργοσθθάϊΐηρ ἔἴγοπι βοιἢ ἰο Ὠυγίὶ ἢ, παπηθβ ἢγβὶ 1ῃ9 
ΟἾΠΕΙ ᾿οϑῖοσῃ {0 .8, δὰ ἴμόη ἴΠ6 ἴτθα ϑαδίθσῃ 
ὉΠ68. ---Ἶ ες. 26, πᾶ υελοϊαάα τραϑ ἐλιε ἰεαάετν ο 
ἐδ «Ααγοπὶεδ, Ἰἰλοτα γ, “1116 Ἰοδάεῦ οὔ Λδάγοι,᾽" 
ἐμαῦ ͵8, ποῖ {1:6 Ερἢ ᾿γίθϑι (0 να8 αὖ {}πδ {1π26 
ΑὈἰΔίμαν, 1 ὅϑιη. χχὶὶ. 9), ὕὑὰῖ [6 Βοβα οὗ [ἢ9 
[δτη ]γ οὗ Αὐτοῦ. Ῥδγῆδρϑ {ἢ18 γὰ8 δεῃοίδαα [ἢ 
[Έ]16Γ οἵ Βεπαίδῃ, χὶ. 22.- υπθμ 28. Αηὰ Ζαασοξ, 
α υαἰϊαπί γουπρ πιαη, Ῥδγθα 08 {πὶ ἀδβοθηάδηϊ οὗ 
ΕἸεαζΖαῦ (ν. 84) ψῇοπὶ ϑοίομηοι, 1 ΚΕὶ . 26, 
τη846 Ὠἰρῇ ρῥγίεβὶ. Τμδΐ {Π6 πουδα οὗ {18 Ζασοῖκ, 
αὖ [Π6 {π|6 οὗ αν 8 οἰοναϊίοη, οοπηϊοα ἐπνϑηΐγ- 
ἵνο Οἱοῖβ οσ ἢ6868 οὗ [Δ Π}1}168, Ῥγονδβ πον ουγίβἢ- 
ἵπῳ τ ἷ8 Ὀγάδοὶι οὗ ἴμ6 Αδγομ ῦε8 88 δὲ ἐμαὶ {{πη6. 
- ον. "29. Απὰ οΓΓ ἐδ δοπ8 οὐ Βεη)ατηῖη, δγειλιγ τη 
9 ϑαυϊ, ἐλγεε ἰλοιδαμά. Τὶ. ὨυθοΥ 8 ἱπάεοά 
ΒΌΓΡΓΙΒΙΠΟΊΥ διη8}}, Ὀὰΐ σοί! ΠΥ οτχίμαὶ. ΤῈΘ 
ἩΤΙΓΟΙ δοοουηῖβ ἔοῦ ἰζ 4190, ἢἤγϑ᾽ ὈΠΘΗ͂Υ, ΌΥ 1.6 

ομιασδοναγίβιϊο δά ἀίμίου ὑγευὐ Ὑδὲν ἰμθπς ταοτο 

[Ὁ}}γ ὉΥ (16 τοϑιρδσὶς, ““ἴογ δἰ ποσίο (Π)Π Ἵ,, 88 

χ. 18) [06 πιοδῖ οὗ πο Κερῖὶ [86 ποσὰ οἱ 
ΒΔ] ̓ 8 Βοιῖι86 .᾿ {πα ἰ8, ἴῃ6 τηοσὶ οὗ Τ᾿ἸΠϑῖὴ ᾿οτο 
8111} ἀοενοϊεά ἰο ἐμ ἱπίοτοβι οὗ [89 Κἰπάγοα ἢουβο 
οἔ 841] (ΠΟ Ὁ ἼΘ᾽, δ. Ν πὶ. 111. 88 ; οοΙορ. 

1 ΟὨγοη. χχὶϊὶ, 82: 2 ΟἜτοη, χχὶϊὶ. 6), δο ἐμαὶ 
6 Υ ἰὐὔσχηοαὰ ἰο Ῥανίά ΟὨΪΥ ΒΙΟἾΥ, δὰ ψ ἤθη 
ΙΒ ὈοΒ ΒΘ ἢ 88 ἀθδα.--- γ. 80.  απιοιιδ πιέπ οὗ 
ἐδοὶγ Ταίλεγ-λουδέβ, διταιιμοὰ δοοογιϊϊηρ ἴο ἐμ ῖγ 
[αι μοσ- πουδε8, Τὴ ΕΡἨΓαϊτηἴθ8, οα [ἢ 8 ψὮΟ]Θ6, 
ἐποιρὴ ἐποὶῦ ΠΌΣΤΩΌΟΙ ΜΔΒΔ δῦονθ 20,000, δῖὸ 
(81. οοἰε ταϊοά, ἰδτθοῦϑ τὴθη (οορ. Οδῃ. ΥἹ. 
4), ῬΟΙΉΔΡΒΘ Ὀδοδδο ΠΟΥ ῬΈΕΙ αἰδιϊηρυ βηθὰ ὉΥ͂ 
ΠΟΙΡ ΜΑΣ ΚΘ ὈΓΔΥΘΙΥ͂, δηὰ μιαὰ ἠοῖ τ ΟΓΟΙΥ 4 ΤΟΥ 
8Ὁ]6 ἨΘΓΟΩ8 ΟΥ ἸΘΔά6ΓΆ.--- 6 Γ. 81. Δ πῶ 97 ἐλε λαζ)- 
ἐγὶδε ψ' Μαπαδεελ, ἰμ}6 νοβίθγηῃ μα], Τῆ “ Ῥοϊῃρ 
ΘΧΡΓοβϑοὰ ὈΥ͂ Βαμιθ᾿" (Οἰοῦϑ 29), 88. ΝΌμ. ἱ. 17; 



106 Ι. ΟΠΒΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

1 Οἤγτοη. χυΐ. 41) ροϊπῖβ ἴο {Π6 ἰοττηδίίοη οὗ ἃ |ϊ5ὲ 
ὍΥ 6 ἐγ Ὀ6 δι! ῃοτγί[168, ἰῃ τ Ὠσἢ 4}} [Πο86 νν 8ῖ- 
ΤΊΟΙΒ οὗ [Π6 ὑσὶ Ὀ6 γογο οηϊοσθὰ ψῆο το 70 σΠΟβθη 
ἴο ἴδκ6 μαγ ἴῃ [Π6 ο]αναϊίοη οὗ {Π6 πον Κίηρ αἱ 
Ἡδῦτοθ. ΑἸ] {6 οἴιοσ {τὶ 68 ΤΏΔΥ ἢαγο ἰοτιηοθά 
δ᾽ ΤᾺ1]ΔΥ ᾿ἰδὲ8 [ῸΓ {18 ῬΌΓΡΟΒΘ.---Ἴ τ, 82. “πᾶ οὗ 
ἐλε δοη8 9,7 ]169αελαῦ, πιεη λασὶπσ ὑπαεγοίαπάϊησ 
τ ἐδλε ἐπιεδ, ἰο ἔποιο ιϑδλαί ]1εγαεὶ λαα ἰο ἀο. 
δἷβ ἜΓΠ ΊΟΙ ποῖ ἴο ἴ86 πίῇο16 ἔτι 06, Ὀπὺ ΟὨΪΥ ἴο 

1π6 200 Π6465 οὗ ὑποὶγ ἴογοοβ : δηὰ ἰΐ ἀδηοῦῖοθβ, οὶ 
ΟΥ̓́Θ Κἰπα οἵ δοῦν ἴῃ Θβίγοῃοτηΐ 8] ΟΣ Ρ Υ 8104] 
δβοίθῃηοθ (ΟΠ Πα] ἃ., ϑενοῦαὶ ΒΑΌ 18, ΟἹοσγῖς.), Ὀὰΐ ΟἸΪΥ͂ 
{πᾶ0 ἴΠο86 Ἰορίογβ “δα ἢ δὲ ψγὰ8 τηοϑῦ δἀν δα Ὁ] 6 
ἴο Ὀ6 ἀοῃα ἰῃ {π6 σοπαϊτίοη οἵ [}ι6 {π)65" (ϑίατγϊο), 
ἰπαῇ ΠΟΥ ψοτὸ ρῥγμάεπίεβ υἱγὶ, χιὶ σωϊά, φιαπῶο 
κέ χιολποάο απεπάιπε ὁπβοί, υαγία ἰδοίξοης (ἴ) εἰ 
εδιι γόγατι σογποβοοδαπί (Ἰ,. ἸΑναϊοτὶ. “Μοὶ ἃ"- 
ἀογβίδηαϊπρ," 1 ὕογα!]γ, ἱηονσίης ᾿πἀσηγοηΐ, 0,1) 

ΓΔ; δοΏΡ. 2 ΟΒτοη. ἱἰ. 12 δηὰ τ}8 δ᾽ μι] 

ΤΣ ῦν, θδῃ. ἱ. 4ά4. ““ΤἸο ΚηΟῪ ὑἱαὶ [δγϑο] 

Ἰιδὰ ἴο ἀο,᾽ ἰπ [ἢ 6 Ῥγδϑεηΐ 0886, ΤΏ68}8 ἴο Ψ ΠΟΙΩ 
ἱς μαὰ ἴο ΝΥ 88 1τἰ8 Κίπα, δηὰ βιιργθπιθ ΤΌ]οΥ. 
ΤΉΏΘΒα ΤΏ6η οἱ ββδ ΑΓ ΓΟ ποῖ ἀ0}} δῃηὰ ὩδΙτῸν 
““ ὉΟΩΥ͂ 858565᾽ (ὅεδη. χ]ϊχ. 14), Ὀπὲ φγυάδῃϊ 
“)υάμοβ οἵ 1:6 β'χῃβ οἵ ὑμοὶσ τη" (Μαζί. χνυ!. 
.--Α πᾶ αἰΐ ἐλεὶγ ὀγεοίλγεη τσόῦὸ αὐ ἰλεὶγ οογῆ- 

πιαπά. ὈΠ᾿Β ὧν, Ἰἰύογα!]γ, ““ὉΥ ἐμοὶρ τπιουῖὰ," 

ὩΒΙΏΘΪΥ, καϊδαὰ ; ΟΡ. ὅσῃ. χὶϊ. 40 ; ΝΠ). ἱν. 
27; Ῥοιυῖ. χχὶ. ὅ.---ν εν, 88. Οναάεγίηρ ἐδ δαέξὶε 
εοἰίδ, αἰΐ τϑφαροηδ ΟΥ̓ τσαγ, Ῥταοίϊβοιὶ ἴῃ [86 οοπῆϊοϊ 
πὶ 41} Κὶπάβ οἵ ὙΠΚΒΕῚ ΠΟΙ. νϑτ, 6.--- 
«ἀντανίηρ ἰλεπιδεῖυεδ υἱἱἢ ἃ δἱπσίε λεανί, 1ἰλδτα ν, 
““δηᾷ ἰο Ὀαπὰ ὑοροῖμοῦ ὙΠῸ ποῖ Ὠθαγὲ δπὰ μιοαγί." 

Ἐὸσ μῦν, αἰτἢ δοπλθ οἱ το] ουϊάθποο (866 ΟΥζ. 

Νοῖο), ἴο τοδὰ “ἰνδ) 18 ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ δηἃ πηΐθῃ- 

4016, ἴγοτη ἰὴ8 τϑουστθοθ οὔ ὙἽ ἰπ σϑσ, 88. 
ἕτοτα {Π||8 Ῥᾶ γα ]]ο] 116 νοῦ ταυδὺ πηθβῃ, 
“ἐἴο ἴΔΚε σαηὶς [ὉΣ ψαᾶῦ, ἴο βίδπὶ ἴῃ ογάογ οὔ 

Ὀαι16.᾽ ΕὸΣ οὖ οὖ, ἰο ἀεποίδ ἀουὉ]6- τα πἀθὰ- 

688 ΟΥ ἃ ἀϊν ἀρὰ ἢοατγῖ, οοτηρ. 8. χὶϊ. 8 δηὰ σνοσ. 

88; Ὠὐγὺ 230 ἀπὰ Ἴγις 30.---ῦσον. 88. 40 ἔδιόθε 
1η6Ν Οὗ τοαγί, ζεερίησ ταπξ; ϑορὶ. παρατασσόμενοι 
“αράταξι.. 6 Ἄσμαηρθ οὗ 1} ἰηῖο 5) (866 

Οτ, Νοΐδ) 18 ἘΠ ΘΟΟΒΒΑΓΥ͂, δηὰ δ 11{116 ἀοιμαηοὰ 
ΟΥ̓͂ ΤΡ ἴῃ νϑτβ. 38, 8δ, 86 88 ὈΥ ΠΡΌ ; Θ0ΠΙΡ. 

Ὁ ΥΟΓ, 88, ““Α]] τ1μι686᾽ ρΡοϊπίβ ὩδξΌΓΑΙΥ ἴο {Π|6 
ΜΏΟ]Ο ὕἴσοορθ πη ατόγαϊθα ἴτοσῃ νοῦ. 24 οἢ.--- Δ πα 

αἱὶ ἰλα τεδὲ 9 ]ογαεῖ, εἴο. Οἡ ἽΠΝ 0, ““ὁῃ6, 
πηϊΐο μοατί,᾽" οὐ 2 ΟἜτοη. χχχ, 123.--- Ἴου, 89. 
«πὰ ἰλεν ιϑενε ἐλεγε ιοἱέδλ, δαυϊὰ ἰάγεε ἀανε, εαἰϊησ 

απὰ αἀνγίπειησ. Οορ. ἴμπ6 (οβιϊνα}9 ἀνδουι δοά ἷ 
ϑδιῃ. χχχ. 16, 1 Κίηρβ '. 25, 40, οἴς,, δηὰ «180 
ἴτοπι {16 πιοϑῦ γοοϑηΐ οὐἹ θη δ] ἢἰϑίοτΥ ; ἴοτ ἜΧΘΙΔΡΪ6, 
[0:6 ΘΠΟΙΤΩΟΒ ἴδαϑὶ (100,000 δῆδορ διὰ τοίδογα, 
20,000 οχοη, 40,000 ρΆ]}]οὴ5 ΒοηδΥυ-νγὴ6, οἵα.) 
ὑμδὺ ψὰ8 ρίνϑῃ ἴῃ οομπθοίΐζοη τ] ὑπὸ οἰοναιοα 
οἵ Καβϑαὶ ἴο Ὀ6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ (η6408) οἵ ΑὈγεϑί δ 
(ΕεὈ. 1872).--Ἴὸοὸν ἰλεὶγ δτείδγεη λαα »γνεραγεά 
7}ὸν ἐδεπι (νἱοΐϊια]8), παιηοῖγ, ἔθ ζΦονβ δϑουξ 
Ηφῦτομ. Οὐμρ. οὰ {8 Ὁ, ὅδῃ. χἹὶ. 16 ; 

2 ΟἜτοη. χχχν. 1έ, εἰς.--  γ. 40. Αογεουεν, ἰδοῦ 
ἐλαξ τσετὲ πίρὰ ἑλεηι (οοταρ. 1)οαῦ. χὶϊ!. 8), 41} τὴ 6 
ποϊμηθοιγίηρ ὑτὶ 68 οὗ Φυάδα οὐ [18 5βἰά6 ἴδ6 
Τα γε; δη ποῖ ΤΉ ΓΟΪΎ [Π086 ἱτητηθα δον δα )- 
σοηῦ, Ὀπὺὲ 4190 ἔπ ὑγί 068 ἴῃ ἴδ 6 τιϊ 416, δη ἃ ΒΟΠ)6 
οὔ ἴῃοβ6 ἴῃ [6 ποι οἵ Ῥα]οβεϊηο.---- ϑγοισλὶ γα 
(νἱοῖι4}85) οπ α8868, απα οατησίδ, απ πιμῖδα, εἴς. 
Οὔϑογνο [86 ῬΌΓΟΙΥ αρὶσαὶ σμαγαοῖο οὗ [86 ΤΟρτο- 
βοηϊδίίοῃ, ὑμαὺ ροϊηΐϑ ἴο ἃ ΥΟΓΥ͂ δποϊθηῦ ἢ ἰϑίοτ]ο8} 
Βοιγοθ υϑοὰ ὈΥ̓͂ [6 ΟἸὨτγοηϊϑ8..---σ απ ταὶδὶη 

ἕοαξεϑ. Ἐοτ 186 τηλ8868 οὗ ἀτοὰ ἢρβ (552:) ἀπά 
ΓΕΣῚ 8 

ταἰδὶπ (ὈΥ). 85 ἱπά βρθῃβ8}]6 ἀδὶ πῖν δἀ αἰ 0.5 
.Φ .Ἦ .Φ 

ἴο ἰοαδίβ, οορ. 1 ὅδη).. χχυ. 18, χχχ. 12 ; 96. 
Χ]. 10,12; Ατηοβ ΥἹὶὶ. 1 ἢ. ; α]ϑοὸ (οἸβῖυβ, εγοδοί. 
ἱ. 877 Π᾿,  ΊοΓ, ἤεαίιο., Ατὸ. ““ Εεὶ σοι δυτα.᾿ 

ἈΑΡΟΙΟΘΚΤΙΟ ΟΝ ΟΝ. χιι. 38 ΤῈ 

δ 41᾽ἡ εἴ ἴο 16 στο ὈΣΥ͂ οὗ [Π6 ποτ 
οὗἨ ΟΣ δβοοίϊοη, ἰὺ 18 ἴο Ὅθ τοιῃμαγκοὰ ἴῃ 9ΈΠΕΓΑΙ, 
ἐπαῖ τἴ6 δύ ἰοίδ] οὗ δρουΐ 840,000 τηδη,Ϊ στὸ - 
8] τἰης ἴτοπι 1.6 ἀδίδ τοϊδιίνο ἴο [ἢ6 σα ΑΣΥ͂ 
σοηἰηζοηῖβ οὗ 1116 θΕν ΤᾺ] {τ 068, αστθοδ, ου [ἢ 6 
Μ ἢ οἾ6, ψἰϊ ἢ οἴμοῦ πόση ἤδῖα οοποογηίηρ [ἢ6 
ϑίιτα οὗ [πε ρθορὶ]ε οἵὨ [δγαϑὶ δαυἱρροά [ὉΓ τψὰγ (ἴοτ 
ΘΧατΊ 0 ]6, 186 600,000 πηοπ ἴῃ (86 {ἶπι6 οὗ Μοθεβ, 
{πὸ 800,000 [βτδοὶ 68 δπὰ δ00,000 εν πῃ [}6 
οθηϑιιβ οὗ Πανὶ), δα, ἰηάθοά, α 711} ς8}} οἵ 41] 
1086 δὲ ἴο ὉΘΑΓ δΥπι8 «οὐἹὰ ποῖ Ὀδ6 ἐχρϑοϊθὰ οἱ 
{Π6 Ῥτγοβοηΐ οἼσαβίοη. Οὐ ἴδ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ἴΠ6 τΤΘ- 
ἰαϊίΐοηῃ οἵ ἴπ6 πυτῦοῖβ ἰῇ ἰδ βένοιαὶ τγὶθεϑ 
ΡΓοβαηίβ ταῦο {παὺ 18 βιιγργ βίη. Ὅλα 8 γθηρίῃ 
οὗ 1η6 {π᾿ 86 δαβίοσῃ ὑσὶ νο8 (120,000), Θχιιθθάϊην 8 
ἰηἰτὰ οἵ ἴπ6 δ8διπὶ ἰοΐαὶ, δηιὶὶ ὑῃ6 1 κονν 186 0Ο0Ὲ- 
δ᾽ ἰΘγα Ὁ]6 ϑῖγθησία οἵ ΖεὈΌ]αη (50,000), ΝΑΡ ΓΑ] 1 
(87,000), ἰὰ Αϑὴοὸν (40,000), βεοῖῃ ἴο σοηΐζαδί ἴῃ 
ἃ. ΤΏΔΠΠΟΥ ΒΟΛΙΟΘΙΥ͂ σΟΠσογΑ Ὁ]Ϊ6 ΠῚ 10.6 81}8}} 
σοηδἰηροπίβ οἵ υάδι, ϑἰπιθοη, [μενἱ, δὰ ΒϑηἾα- 
τοὶ. Βυϊ--Ἰ.  1ὴ ἴο Βεη)αχηΐη, 186 

υηὰ οἵ ἢΐ8 ΟὨ]Υ͂ 85Π14}} δῇδγα ἰῃ 16 [68Ε  Υ] 168 αἱ 
ΘΌΓΟΣ 18 ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ ϑίαϊεα, δηα ἴπ ἃ ὙΑΥ͂ ΘΏ ΙΓ] 

ϑη ἰϑίδοϊοσυ, δῃὰ δα ι ηρ οὗ τὸ ἔασι 6. ο07660- 
τἰοη. 2. Τὴ6 πυτῦοῦ οὗ ἴδ6 [μονιῖο8 18, ἴῃ ὙΘΓΒ, 
97, 28, ποῖ [Ὁ] ρίνοῃ, ἱπδβιηθ ἢ 88 οὗ ἰὴῃ9 
ἐϊτὰ ἀἰνίδίοι οὗ ἴμοτα, [86 μοῦ5θ οἵ Ζαάοκ, ΟὨΪΥ͂ 
116 ὨΠΌΟΥ οἵ 186 οἰϊοίδ (22) ἀπὰ ποῖ ἐμαὶ οἵ [δ6 
ΘΟΙΏΙΏΟΣ ΟΥΟΓ ἷἰ8 δίαϊβὰ (88 ἴῃ βϑϑοῦδγ ΟὨΪΥ ἴδ 

1 Νίδιρου, ἔγοιι συ, . . . 8,800 τηδῃ 
. ϑδϑιηθοη, ὡ 7.100 ὦ. 
-" 4 μὰ . 4,600 φ' 

(πλ τὐνὴ τἰβίνραε : μές »ν (νι 32 οδίοῖι οὗ 6 Βοῦδα οὗ Ζοδοῖλ. 
Ε ξ Ὁ ι1) Ὦ, . Φ 4 

ΓΝ ἘΡὮΓΩΠ, "" Ἵ “ 

απ) -Μδηδδθοῦ, 18.000 ,, 
" ἰϑόδοδ, . .Ἅ ᾽ ν Ο0ὺ οὐήοῖο " δηὰ 41} ἔποῖγ ει τθ8 

Ζεουυϊαη, . δ0,000ὺ , 
᾿ ΝηΡδεανί,ο ς 2700 5 (πῊ 1000 οδιοέω). 

Π, . . 
" Αε, . νῸΘζῸὃΞξὃᾷᾧΞ 4000} 

Ἑτοιὰ ἐ.).6 ἔγοο δοδίϑγῃ Ἰυῖῦθα, . 120,000 , 

βατι, Ὁ .ὖῦϑς. 88 8ιοθυνοι (πῖ 1322 οὐἱοῦι δὰ ϑϑδδλ, 
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ἙΌΤΩΟΙ οὗ ὑπὸ οἰϊοία οὐ ᾿δδβ 9 ἜἘχργοβϑβο, υϑγ. ἰ γορσγοβϑηϊδα, ἱβουρῃ ὍΠΟΥ Ῥ]αγϑὰ πὸ ἱπιροτίδηξ 
839). 8. Οἵ Φυάδῃ δηὰ β᾽ πηθοῦ ΓΘ σΟΓΙΔΙ ΠΥ ΟἾΪΥ  μαγὺ ἴῃ 186 ἈΙΒΌΟΓΥ οἵ Ιβγϑϑὶ, ἰ8 ποῖ δῃου ἢ ἴοὸ 
ΟΠ ΡαγΑ ΟΪΥ ΨΟΓΥ͂ 51ὴ8}}] ΠΛ ΟΓΒ αίνοη, [ὉΓ 
τιὶθ τοϑϑοη, ἴμαὶ (Π6 ψαστίοτ οὗ [ἢϊ8 ὑγῖδο δὰ 
Ἰουρ βίπος, βούθῃ ὙθΆΓΒ Ὀσίοτγο, σϑη σοι ὑπο βοὶγοδ 
οὐ [6 εἷάα οὗ αν, δπὰ μῃογοίοστο, ἴθ [ἴ6 
ΤΟΥ͂Θ ἢ ἴΠ6 οὐσδβίοῃ οὗὨ [86 δο]ει)η [165 οὗὨ Ἷ8 
δηοϊπιην, ἀἰὰ ποῖ ποοὰ ἴο 6 ΓΟρΓιδοπίθά ἴῃ 
τμεῖς ὯΔ} τ ΠΣ ΓΥ δίσοηί (πο ποῦ] ἤᾶγο 
Γοδοῃοα ἴῃ 0861 ἴο Ὀδΐνγοοι 100,000 δηὰ 200,000 
πι6η). Τ εβ6 ΜΔΙΤΙΟΥΒ οἵ δυάδῃ δηὰ ϑδίτηθου δὰ 
Τα οῦ ἴο δοῦ 838 σΟΙ ΠῚ 83Α 7168, ἴο Τγ8.κ6 γον βίοη 
ἴογ [80 στδαῖοσ Ὀυάΐοβ οὗἨ ἴτσόορβ; δῃὰ τηοβὶ οὗ 
ἰθοῖὰ ἬΘΙΘ ἴο ὕὸ δουσηῖ, ποῖ ἀπλΣηβ ἴθ Ὁ) Ἢ 

πον ὙΠ (τατα. 24, 26 8), θαξ διβοηβ {86 
ὈΣΘΠ ὉΠ. 4. Υοὶ ΒΙΡΕΙΪΥ βυΓργίδίηρ 18 

ἐδ πυτηογίοδὶ τοϊδίίοη οἵ {86 ταὶ 416 δ ἃ πογίβεγῃ 
1πῦ0ο08 νοβὲ οὗ ἴ:6 Φοτάδῃ, παπιο]ῦ, [ἢ 6 51Π14]} 688 
οὗ ἘΡΒγαΐπι (20,800) Ὀοβίάθ ΖΟΌαΪαπ δὰ ΝΑΡὮ- 
1}. “Βυϊ 1 νὸ δομβῖάον ἴμδς ἘΡἢγαίτα, ψ Ὡϊο ἢ 
ἢ 40,500 τηδη δὲ ἴπο ἢἥγβί σθηϑυϑ ὉΠὰΟΥ Μόοβ68 
δε Μοιπὶ ϑ'΄:παᾶὶ, δὰ αἰπἰηϊθηῃοα ἴο 82,600 εἱ 
186 βοσοῃὰ οὐ ἴῃ6 δίερρεοβ οἵ Μοδῦ, 18 ὑγὶ Ὀθ 
ΤΩΔΥ Ὡοῖ αἱ {μ18 ἐϊπιΘ παν ὈθΘῺ ὙΡΣΥ͂ δίσοῃ 
ἰῃ Ιῃ6}-Δί-“ΓΙΩ8Β, 845 ἰζ ΙΏΔΥ ἢἤδγο δβυῇιτ α δὴ 
Ἰκθὴ πρακοποὰ τηοϑὶ οὗ 411] ἐὴθ {γί δοβ ἰἱῃ ἴδ6 
αβὶ ψασθ οἵ 8580] υἱλδ τΠ6 ῬὨ]]1διἴπο8, δὰ 
ἷῃη (6 Ὀαϊι]ε8 οἵ ΑΌΠΟΡ ἴ0 [16 τϑοο τ οἵ 
ἴπ6 τοσίοῃ οοουρίοα ὌΥ ἴπ6 ῬὨΣ ἰδ πο8 ἴοσ [8}- 
θΟΘΒεῖῆ, Μώογεονοσ, ροσῦαρα ἘΡἢγαΐτη, ἰῃ ΐ8 
ρδϊίουδΥ οὗ δυάδι, ἀατὶηρ ἴγοτα ἴπ6 {πιο οἵ [δ 
Ταάρεδ, τηῖραῦ ποῖ Ὧ6 αἰ ζοροίθεν ἱποϊ ἱηθὰ ἤο πηᾶκα 
Βαανὰ Ἰκΐυ ΟΥ̓Γ 4}} [διϑδο]ϊ. Τμδῖ, δονουοσ, 
ΖΕ ΌΪαπ δὰ ΝΡ ἴα] τὸ ὮΘΤῈ 80 ὩὨΪΙΩΘΓΟΏΒΙΥ 

ὁαϑὲ δυβρίοίοη οὐ ἴῃ0 ὨΜΠΩΌΘΙΒ σίσοθ. Ἂς 
ΖοΌυϊα ὑπὸ Μοβϑθβ πο ροτοὰ δ,,400, δηιϊ 
αἰἴϊογσαγὰβ 60,600, δἀηὰ Ναρῃζδ]} [μοη δ8,400, 
δἰϊτογσαγάθ 45,400. Τηθῃ - 8 -ἈΓ}}}8. ((ΟΙΏΡ. Νπῃ. 
ἱ. τὴ, τ Νύπι. χχνὶ.), [89 ἔοστωοῦ τηϊραῦ δοηά 
δ0,000, [86 Ἰαϊίεν 37,000, πγθη ἴο Πενία αὐ Ηθ6"- 
τοῊ " (Κο11}). Τμδ βα υϑοαυθηῦ 8.181 Π688 ἀηὰ ἰ1- 
δἰσηΐϊβοαποθ οὐὗἨ Φἴ1)680 γί 68 (οοπρ ΕΥΔΏρΈ[108]- 
ΕΛΒϊοδὶ Βοδβοοϊίομϑ οὰ οἰ. ἱ.-ἶχ., Νο. 2, Ρ. 92) 
8. Β᾽ ΠΙΡΙΥ οχρίαἰπθὰ ὈΥ {Π6]Γ ΟὨΪΥ ἱπηρογίθος Γθ- 
δίογα 9 δος (86 ἀδϑισυοίίοη οὗ [6 Κἰηρσάοπι οὗ 
ἴ8γδοὶ ὈΥ ϑ'Β δ) τ δηθβοσ.-- -Τ)Ὡθ οτϑα ὉΠ οἵ {10 
ἀαΐα οὗ ΟἿΣ Ἰἰδὶ ὀδηποῖ ἴῃ μοη6γᾺ] Ὅ6 ἀουδίοι 
ϑοσογάϊης ἴο 41} {π|8, [μαὶ 8, ἱστοβροοῦίνθ οἵ 
ῬΑΓΌΘΌ]ΔΓ σοΣΓαΡίοἢ5 οὗ [86 ἰοχί ὑπαὶ ἃΓΘ αἰ γδγ8 
ἴο 6 δαἀπλτ ρα 48 ροββί ὉΪ6.Ύ [ ψου]ά τ ἢ ΤΟΙ 
Ῥγοβοηΐ τηδίζοῦ ἴῸΓ ν6}] - Τοππάεαὰ ἀουθίβ ἱ{ [δ6 
ὨΤΊΟΥ 8] βίτοηρίῃ οὗ {Π6 βεύϑσαὶ ὑτ 068 αὐϊοϑιθ 
ἷπ ἰδ ἬΤΟΤΘ ΘΧΘΟΙΥ͂ Ῥγορογθϊοῃαὶ τὸ ἐδ ἀδίδ οἵ 
ΝΏΤΩΡΟΙΘ τοραγάϊηρ [6 ΘΑΓΙῪ Γοϊαϊοἢ5 οἵ {9 
τοἰ] ὕαγν ἀἰνϑίομβ, ΤῊΘ δρρθάγδῃοθ οἵ βοιρείίηρ 
ΒΌΓΡΓ ΒΙηρ ἰπ 1Π6 ῥγοβοηῦ ΠυτΊΘΣΙ08] ἀαἴα Βροακα 
ἀἰϊγθοῦγ ἴος {μοὶς ἴσὰθ Ὠἰϑίοτγοαὶ οτίσίη, δηὰ ἱπη- 

ἴδ στοαΐοδβα οδυΐϊίοη οὐ ἴδ6 τηοάογι ογιεὶς οὗ 
ἐμ οομίθη!β οὗ οἂὐγ σμαρίοσ, {πὺ Ἔχ  ὈΪὉ ΚΟ ΤΩΔΗΥ͂ 
8068 οἵὁἨ [ΓΟΘὮ οτἰρίμα ΠΥ δὰ ἈΪΡᾺ ἈΠΠΜΗ 
ΤῊἷ8 8190 ΤΑΥ͂ Ρδγθϑρ8 Ὀ6 υγρεὰ 88 Ὁ ΕΠΟΙ οἵ 
6586} 0181} ἀποπαηροὰ ὑγαηβιη ββίοη οἵ {116 ῥγοϑοηβ 
ἀοσπτηθη δ ἔτοσῃ ἐδ6 δυῖδοσ, ὑπαὶ (86 ὑτῖθα οὗ Πδη, 
Ψ ΣΟΝ ἰδ. ΘΒ τα οἴῃ οὔχὶ (ἰ6ἀ, 88 10 86θτὴ8 ἰῃ- 
ὑθῃ οΏ4}}γ, ὉὈΥ ἴπ6 ΟἸγομίβί, 18. ἤόῦα ΘΧΥΣΟΘΒΘΙΥ͂ 
τηθηἰοποὰ, δπὰ ἰῃ π0 αἰβραγαρίῃβ ὍΑΥ ; ΘΟΠῚΡ. 
γῸΓ. 85 “ΙΔ [αἰτοά. 8 θ, Νο. 1, Ρ. 24, ἀπὰ νἱὰ 
[88 ΤΟΙΏΔΓΚΑ οἢ Υἱ. 46 ἀπὰ Υἱϊ. 12. 

ε. Τλε  ἰεπιουαῖ 077 (δε ΑΥ̓ ὕγοπι Χιτίαιλ -Ἴοαγῖπι : οὨ. χὶ!. 

ΟῊἩ. ΧΙ. 1. Απὰ θαυ] οομβυ] θα τι} [86 οαρίδίη5 οὗ ὑπουβδηά 8 δπὰ οὐ πυμάγθαβ, 
2 ΜΠ ΟΥΘΙῪ ᾿ΘΔΩ͂οΣ. Απὰ Ἰανία βαιά υπίο 811 0ὴ6 οοηῃρτορδίίοῃ οὗἉ [βγδε], 1 τὖῦ 

Βθϑῖὴ ψοοά ἰο γοῦ, δπὰ 1 6 οὗ {πΠ6 Γ,ΟῈΡ οὐτ αοά, ἰοῦ 8 βΒοῃα αὐ] ΟΚΙΥ ἀηὔο ΟἿΣ 
Ὀτούμγθη Το δ ἸῺ; 1 4}} ἰδ 5 οὗ ἴβτγϑϑὶ, δῃὰ χὰ} ὑμθτλ 06 ῥγιθϑίϑ δπὰ 1,δν]ῦθϑ 

8. 1 ἴπ6 οἸ[168 οὗ ὕπΠ6Ὶ Βα θυ τ 8, (δῦ ΠΟῪ ραῦμον ἀηΐο 8. Απα ἰοῦ υ8 ὈτΙηρ ἀρδὶη 
4 186 ἃσ οὗ οὐὖῦ Οοά ἴο 8; [ὉΓ ψὸ ἱπαυμγοά ποὺ δὖ ἰὺ πῃ [86 ἀΔγ8 οὗ ὅδ}, Λπά 

8411 ὑη6 σοηρστορδίϊοη 8814, ᾽ τηυδῦ ἀο 80 ; [ὉΓ {π6 ὑπιηρ 88 σρῃῦ 1ἢ 0Π6 6Υ68 οὗ 
δ᾽ 4}1 086 ΡΘΟΡΪο. Απάὰ θδανιὰ σαϊπογοθὰ 4]] [8.86], ἔγοτα ὥὅι μον οὗ Εργρῦ ὀνθῃ ὑπο 

Ηδηιδίῃ, ἴο ὈΓΊΩρ; [86 τὶς οὗ ἀοάὐ ἔγτομῃ Καὶ ἱτ δι - ΘΑ ΓΊμ,. 
θ. Αμπα Ὀενὶ)ὰ νὑϑηῦ ὑρ, δπὰ 4]1 [βγδεὶ], ἴο Βαδίδῃ, υπῖο ΕἸ σι -}θαγῖτα, 1 ἢ Ὀ6- 

Ἰοηροά ἴο δυάδῃ, ὕο ὈΓΙηρ ἃρ ὕΠμ6 ποθ 86 δὶς οὗ αοά ὑμ6 ΓΟΒΡ, ὑπδὺ δι υὑθυ ἢ ΟΥ̓́ΘΣ 
Ἴ [06 ΘΠΟΓΌΙπι, 28 Ηδ 18 ο8]}]6ἃ ὈΥ ΠΆΠΊΒ. Απά {8 6Υ οδαγγϊϑὰ {ῃ6 ἀτὶς οὗ ἀοα ὁ ἃ 

ΠΟΘ ὙΥΑΡΡΟΏ ἴγοὰ ὑμ6 ουδὲ οὗ ΑὈΙμΔάδΌ; δηὰ ἴ02Ζὰ δῃᾷ Αμῖο ἄσονθ ἰδθ 
ὃ πσρσοηῃ. Απὰ Ῥανὰ δηά 8}} ἴ8γ86] ρ]αγϑὰ Ὀοίογο ἀοα τ ἢ 41} 61} τηϊρἢῦ, δηὰ 
ὙΠ ἢ ΒΟΠΡΒ δηἃ ὙΠ ΠΑΓΡΒ, δηὰ τ] ΡΒ] ὑουῖθβ, δηά ιῦ ὈΠΆΌΓΘΙΒ, δηἃ ΟὙτα 8 ]8, 
δα ὑπιτηροίδ. 

9 ΑΑμά ΤΕΥ οδηθ ἴο {μ6 ὑβγοβῃϊηρ- οοῦ οὗὁἩ ΟΒίάοῃ ; δῃὰ ἴ72Ζὰ ρυΐ ἔοτίδι ἢ18 
10 Παῃμά ἰο ποϊὰ ἴθ δὺϊ ; [ὉΣ [ῃ6 Οχϑῃ Βῇοοκ 1. 

ΚΙπα]οὰ αἰηθῦ [7ΖΖᾶ, ἀπά Ηθ βιμοίθ ἢϊπη, θθοδι86 μ6 ραΐ ἢ]8 
Αηά ἴΠ6 δῃῆρονὺ οὗ ἴῃ [0 ΒῈ0 ψγ88 

μι ἴο [6 ὺκ; δῃὰ 
11 μὸ ἀϊοά ἔδεσθ Ῥοίοσο ὑμθ οσά. ἀπὰ αν γγὰβ δῆρτυ, Ὀθοᾶιβο ὕῃ9 ΠΟΒῸ δὰ 
12 Τηδάθ ἃ ὈΓΘΑΟῚ ἀροη ἴ2ΖΖα ; δὰ {μαὖὺ Ρ]Δ06 18 ο41104 Ῥαγοζεῦζζα ἴο [18 ἀΔΥ. Απὰ 

Ῥαν!ὰ τῶβ δἰγαϊὰ οἵ αοἀ ἰμδὲ ἀδύ, βαγίηρ, ον 8}.8}} 1 Ὀσίηρ ὑπο ἀκ οἵ αοα ἴο 
18 τὸ Απά Ὀαυϊὰ τοιονοὰ ποῦ {Π6 δγκ ἴο Ὠἴτὰ ἰο {16 ΟἰΥ̓ οὗ Ὀαν]ά, Ὀυὺ ρἰδορα 
14 τ ἰπ [86 Βοιιδο οἵ ΟὈθα-ϑάοχῃ ὑπὸ αἸε1{6.Ἡ. Απά {μὸ δῖ οὗ ἀοά τοπιδι θα 1η [δ 

Βοιβο οὗ Οὐϑά-ϑάοιταῃ 1ῃ ἷβ μουδ (ἢ ΣθΘ τποῃίῃβ ; δπὰ ὑμ6 ΓΠΟΚΡ ὈΪοββοα 089 μοῦβθ 
οὗ ΟΡοα-ϑάοι, δπὰ 811 ἰμαὺ ο δα. 



108 [. ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΞ. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

ῬΙΓΤΙΜΙΝΑΠΥ ἘΕΜΑΒΚ.--Ἶὰ ἴδ βοοοπά ὈοΟΚ 
οἵ ϑαπιιδὶ, ν]ι6 γα οἷν. νἱ. 1-11 σουσθϑρομβ ἴ0 [}16 
Ῥτγεβθηΐ βϑούΐοῃ. 1116 ᾿υἰβίοσυ οὗ [8:6 ὑγαπβίογεηοα οὗ 
πο ἀὐῖκ ἔγοιη Κιτίδιἢ-)οατῖπι ἴο [6 πουϑε οὗ ΟΡρθά- 
οάοπι (ν]ιΐοδι 8 ὕμοτο τοϊαθα, ἱστεβρθοῦνα οἵ [86 
Βοιρονπαΐ δἰιογίος ἰαἰτολαοσοίίζοῃ, δἰπχοβὲ Ἰνογὰ [Ὁ Σ 

ἩΟΓΔ 45 ἢ6γ:: Θορ. 2 ὅπ. νἱ. 2-11 10} ν ΓΒ. 
8-14 οἵ ον ὁπαρῦογ) 18. ἐπα πιθα δίοὶν [ΓΟ] ὉΥ 
{πιὸ δοοοιηΐ οἵ ἔΐια τϑχοναὶ ᾿ἄγθθ τη ΤῊ 8 Ἰαῖογ οἵ 
ἀπ αὐὶς ἤγοπι {παῖ ἤοιιβ ἰο Ζίοη. Ουζ δυῦδογ, 

οὐ ἴδ σοιέγατν, ἱπβουίοθα (εἰ. χὶν.) δ δοοοιπΐ 

οὗ Ἰ)ανίἀ 8 πουϑο- Ὁ Ἰἀΐημ, 8. ΤΔΠΥ, δηὰ Μ18 
σἱούουυ ονοῦ {16 ΡΒ] 18{1π68, ΜϊοΣ ἴῃ 2 ὅπ). ν. 
11-25 [οἰϊον8 ἴπ|ὸ παγγαῖΐινϑ οὗ [6 ΠΕΊΡΕ οἱ Ζιο;, 

Ῥεῦνϑθι ἴῃ6 ἰδίου οὗ [1186 τϑπιοναὶ οἵ ἴδ δῦ ἴο 
ἴδω οι οἵ Οὐορά-ϑάομι ἀπὰ 15 ἰπ᾽τοάποίίοη ἰηἴο 
Ζίοη, απᾶὰ, πιόύθονοσ, οὐ [ἢ ιτπὰ οὗ δ οἹὰ 

1μονὶ εἶτα] ἀοσαπιοηῦ, 88 ἰγϑαῦοιὶ [Πἷ5 Ἰαιϊῦοῦ ματὶ 
οὗ ἴμι6 Πἰβίουυ τ 1{}} ΒΟΥ στοαῖοτ ἀδῖα}} δηὰ [ὑ]- 

. 688 (866 οι. χν. ἀπά χνὶ.). ΤᾺΘ τηογῈ οἰγοιιπη- 

δἰδη αὶ ἰπἰτοάδυοίίοη οὗ ΟΌΓ σμαρίου, νο.β. 1-ὅ, ἴο 
ΜΕ Ϊοῖ ἘΠΟΓΘ 18. ΟὨ]Υ͂ ΟἿ σαῦϑῈ ῬΆΓ8116] ἴῃ 2 ὅδλπι. 
νἱ., ΙΔ΄ Βργίηρ ἴγοιῃ [1186 Β8Π|6ὸ ΒΟΌΓΟΘ 88 ἴδ6 
[ο]]ονίηρ [ι}} ἀοία!] ἱπ αι. χν., ΧΥΊ. 

1. Ῥυθουίοὐίου οὗ ἴὰ6 Αββθι Ὁ ἴῃ Δ ΐοῃ {ΠῸ 
Ἐδιηοναὶ οὐ τ6 Ατὶς ἔτοπη Καὶ δ ἢ 7θαγὶπη νγ88 
τοβοϊνθά ὉΡΟΠ: γΈ18. 1-ὃ. ---ὐπά θαυ οοπδιι με 
(οὐ. 2 ΟἼτοη. χ. θ, χχχ. 2) υὐἱέλὰ ἔλα εαρίαϊηα 

φ' ἐλοιδαπάδ απῶ οΥ λωπάτεοιάθ (οοτηρ. χν. 25), 

εσἰ ἐδ, εὐεγν ἰεαάετ. ᾧ Ὀοΐοτγα ὍΣ ΟΞ ΒΟΙΨΕΒ ΠΕΙῸ 

ἴον ἴμε Ὀτγίοῖ τϑοδρὶ τυ]αϊίοη οὗὨ 1110 ογθ- ταθηςοποά, 
ἰμ5, “ἴῃ Βιιογί, πϑπιοὶν ;᾿᾿ ΘΟ Ρ. ἀθπ. χχὶὶ. 10. 

ον. 2. Απὰ ᾿αυϊώ βαϊώ μηίο αἰΐ εἶδ σοηστέσα- 
ἕοπ 9 ]εγαεῖ, ἰπαὶ 18, ὕο ὕμοβθ ψυο68 ὧ8 [ἢ6 
ΤΟΡΓΟΘΘη Αγ ΕΒ οὗὨ [Π6 ΘΟἸΠΙΩΌΠΙΥ (00 ἐμ ἐοοίοδία 

τερταδοηπίαξιυα); ΘΟΤΩΡ. ὃπρ ἰπ ἴον. χὶν. 8; δεῖ. 
χχχί. 80, εἴο.--- 1 ἐξέ δόδτα, σοοα ἰο ψοῖι, ῬΤΟΡΕΙ͂Υ, 
4“ ἰς Ὅ6 ροοὰ νῖῦ γουὺ ;" οορ. Νδὶι. 11. δ, 7; 
Ἐ51}. ἱ. 19, 11. 19. Εοτ [6 [Ο]]ονίηρ : ““δπὰ 11 
Ὅ6 οὗ 116 Ἰ,οτὰ οὐγ οἀ," οοπιρ. ἅδη, χχὶν. ὅ0; 
Αοἰδ ν. 39.---οὲ 8 δοπὰ φιλοξίψ, Ῥτορογῖγ, ““]εῖ 
τι8 Ὀγεδῖ ἰΒτοῦρἢ (γ78) ἀπά βοπὰ,᾽ ὑπαὶ 18, δ). 

4}} ἀἰ]Ποποθ, δηά ἰηβίδηξ δα ρργοβδίῃρ οὗ 81} μοβίϊδ- 
τίοπ ; ΘοΏΡ. 1 ὅδηι. χχνὶϊ. 28. [688 οογίδίῃ 18 
{πὸ ἱπέεγρτγοίδίίοη, βονίηρ ἴτοτα ὕπ6 ποίΐοῃ οἵ 
δρτοδαϊηρ οὐΐ (80 ὙὮ), ἴῸὉΓ ΘΧΆΤΆΡΪΘ, [88. 1ἶν. 8): 
“ἐβοῃὰ (ἂν πὰ ψ]άθ.".--- ὕπίο ον δγείλτεη τεπιαΐη- 
ἐπ πὶ αἰϊ ἰαπάε φ ]δγαεῖ, ἴῃ 4}} Ἰαπιὰ8 οὗ ὕ81.6 ΒΟΥ ΈΓΑὶ 

ἐῖθ68; ΘΟΙΏΡ. Γήγ Ὁ3 ἱπ ἄθῃ. χχυὶ. 8, 4; 

2 ΟἌτομ. χὶ. 28, χχχὶν. 88. ΤῊΘ Ῥγοροβι θη ὃ 

Ῥεΐοτθ Ὁ»)ηΝ)8, θδῦθαβο ἴῃ [8.6 βεπάϊηρ 8. 1 ρ0]164 

δἱ ὑῃ:9 8816 (ἰπ|9 [ἢ σοτητηδη αἱ (ΘΟ Ρ. ὃν ΓΝ). 

Αἴδεν ὩΠῸΡ (“τὰ ἘΠ τη," ὑαῦ 5, μοτο, ““1κθ- 

τ ἶδ6, Ὀ6814.65᾽)), 18 ὃν, ΟΣ ΘΥὐΘΏ ὃν που, ἦθ ἴο 

Ὀα τορεαίοα.----Ὗ ες. 4. ζε πιρδί ὧἀο 40, ἸἰῦοΓΑΙ]Υ, 

“ἴο ἀο 80; 13 Γήδμο, ἴμ6 ἰπῆπ. νὴ Ὁ. 88 ἴῃ 

νυ. 1, ἰχ. 25.--- εν. δ. Αἱ Ιδτγαεῖ, ἤγοπι δλίλον οἵ 
Ἐσνρὲ εὐεὰ ἰπίο Ηαπιαίλ, ὑπαὶ 18, ποὺ 4}1 186 
ἐπάϊνϊάυα15, Ὀὰδ ἃ ἴασροὸ γοργοϑοπίβί οι οὗ [ῃ68 
ψ}10}6 ΒΡ. (Δοοοτάΐπρς ἴο 2 ὅδ). νἱ. 1, ἃ βεϊϑοῖ 
ὨΌΌΟΣ οἱ 80,000). “Ετοὰ δῖ Ποῦ οἵ Εγρί 
δυθη ὑπο Ηδπιαῖῃ “" ΤηΘΔῺ8 ΘΒΒΘἢ14}}γ 1π 0 8810 6 
858 ““ἴτοη ἤδη ἴο ΒΟΟΣ 8,᾿ πατροὶγ, Ῥαϊοβίπα 

ἔγοιη {116 βου ἴο [86 ποίᾳ Ὀογάθσ; οοπιρ. πὰρ, 
Χχ. 1; 2 ὅδηι. 111. 10, χν]!. }]. ὈΥΝῸ Π 18 

αὐὐτγονίαὐἰδά [ῸΓΣ ὈΠΝΌ ΒΡ νν π, ὅοβἢ. 

χὶϊὶ. 8. [Ιζ πηϑδηὴ8 ἐπα 8718}} βίγοδτη ὈοΘΟΒ 
Ῥαϊοϑίϊμο δὰ Εμγρῖ, Ὑ οὶ 8 οἵεγυνβο σα]1οὰ 

[80 τῖνεσ οἵ Ἐφγρὶ (ΧῸ ὉΠ), ὅοβῃ. χῆϊΐ, 4, 47; 
1 Κίηρβ τιῖ!. 65; 2 ΟἾτοι. νὶἱΐ. 8, οἱς.), ἴδε 
ΒΒ ποΚογισαὰ οὗ οἱά, δπὰ [86 Υ̓́δὰγ 6] Αὐβλ οὗ 
ἴΠ6 ῥῬγεβοηῦ. Τ|6 Ν1]6 σοί δΙὨ]Υ͂ ὈΘΑΓΒ ἴῃ 6 ΠϑΠΙΘ 
ἽΠΟ᾽, ὕχαῖ ἰ8, ““Ὁ]ΔΟΚΚ ναΐογ᾽᾽ (181. χχῆ!, 8; 0ογ. 

ἰϊ, 18); γοῦ Β:18}}6Γ αΐΘΥΒ Δ’Ὸ 4150 80 πδιπθα, 85 
ζοϑὶι. χῖχ' 26, τὸ ϑηΐμοσ [ὐθηδῖῃ, ἴῃ 186 ὑγἱὺς οὗ 
ΑΒὮΟΣ, ὙΠ Οἢ, ΒΟ ΘΥΟΙ, οδ818 πὸ ἀοιὺ ο Οὖγ 

ἰυϊεγργοίδ!οη. Ομ ΠΩΠ ΡΣ ἴο ἀεποῖθ [δ 

πο γ ὈΟΓΐΟΓ οἵ Ῥα]οβεϊῃθ, σοι. ΝῸπι. χχχῖν. 
ὅ, 8; 2 Κίπρβ χὶν. 25.Ὀ Ηαπιαΐδ, οἷ ἰμ6 τῖνετ 
Οτοπῦββ, ου ἴῃ6 βου πόση βίορα οἵ ΑΕ ΡΘῺ 8 ΟΥ 
Ἡδίποη, δὲ οἷά ΟἝμαδη ἶϑ ΟΟΙΟΠΥ (θη. Χ, 8), 
ψῃϊο [186 ΠΡΕΠΕΙ Αἴὴοβ (νἱ. 2), ἰὰ ἴθ 918 
ΘΘΏΟΣΥ 8Β.0., ἀεδίσηαῖϊοά “06 ρτοδῦ (ΠῸΠ 

3), πὰ ψλῖς ἢ 8111}, ἴπ 086 ϑεϊθιοϊάϊο διὰ 

Βοιηδῃ {ΐπη68, θη ὁ Ὅ͵8 οα]]οὰ ᾿Εφιφάνια, 
μοϊοηρεὰ ἴο [0.6 τηοϑῖ σοῃβι ἀγα ὉΪ. γτίαη ΟἿ 0168, 
νγ88 ἰη [4 ν]4 8 ὑπι6 16 ϑ6δἱ οὗ α Κίηρ, ΠΊΘΠΑΙΥ ἴο 
Πανίά, νυΐ ἱπάερομιίεηῦ οὗ ᾿υῖπη, δῃὰ ἰο] ΓΟ Ϊ 
ρον γῆι] ; 866 χν δ, 9 ἢ; 2 ὅπλ. νἱ!}}. 9 ἢ, 

2. Τὸ Εχοουθοη οἵ (18 Ἀξβοὶνο ; γοῦϑ. 6--} 4. 
--Απά δαυϊά τορέ ὦρ, απὸ αἰἷὐ ]δγαεί, ΒΥ “.4}} 
[6γΆ 61" 18 Ὁπἀου ὈΓΘΑΙΪΥ ἴο Ὀ6 ππάετβίοοῦ Ὠδγα, 88 
611 δϑ ἰῃ (86 ἴΟΓΕρΟΙΩΡ γ6γ86, ἰπ8ὺ 4596} 0}Ὺ οὗ 
80] 6οὐ Γοργοβοηίδενεβ οἵ ἐΐ6 Ῥβορὶθ ἔσοιῃ ΘΥΟΤΥ 
ΌῚ 6, ΜΠ 6] ἀιιοπηϊοά, 1 ὅδιη. νἱ. 1, ἴἢο 80,000 
θη. ΝεΙηογ {πὸ δββυτημίΐοῃ ὑμαὲὶ ἤδγο, ἰὰ 
ἴμο ζεϊοίησ οὗ {80 δτὶς, 1.6 γραγίϊοϊραϊίομ οὗ 
ἃ Ἰη00ἢ ρτοδίοῦ ΌΠΌΘΙ 8 Ῥγιβυρροβοά (ἢ 8ῃ 
πῃ ὕμπαῦ ῬΓΟΡΑΓΑΙΟΤΥ ΔΒΘΟΙΌΪΥ, ΠΟΓ ἴπ8 ἮΥΡο- 
ἐπιοϑὶβ 1π14ὲ 2 ϑδιη. νἱ. 1 οὐ σα} οοηνογθα [86 
ΒΘΏΒ80: ““Απὰ Ὀανὶὰά πα ερηοὰ 41} [ῃ6 ΙὩ6} οὗ 
ΑΓ ἰῃ βγδοὶ, [6 ΒΒ6) οβϊπ δηὰ πο οαρίδὶῃβ 
οὗ ἱμουγβαμ 8" (ἱπδίοδαὰ οἵ 80,000), 18. π6668- 
ΒΑΙῪ (ἀσαϊηδὺ Βοτῖ.), ὁ ἴῃὴ9 ἱπάεβηϊΐθ ““4]}} 
[6γ86]" πουἹὰ δυὶϊδ ουθὴ ἃ 812 8}}6Υ ΠΌΠΟΙ οὗ 
Τοργοβοηϊαςίνοθ ἰμδη 80,000.--- Τὸ Βααίαΐ, ὠπίο 

Κισιαιδ)εατίπι. Ῥὸν 'ν ΠΥ δὲ ΠΠΟΣΣ τοῖρὰς 

ὈῸ Θχρεαοίεα, ἔγοτη Φοβὶ, χν. 9, Ῥϑῦθδρ8 ΠΤΟΞ 

“ ῬὌ Π; ἴου Βδδῖδὴ 5 1:9 οἹὰεσ Οδηδδη [18}} 

ΒᾶϊηΘ ἴοσ Κί γί δἱὶ - ᾿δατίτη, πιο 18. 4180 οδ]]θὰ 
Κιγίδυ ἢ -Ὅ88] (Ψ}ο08ἢ. χυ.Ὶ 60, χνὶὶὶ, 14). ΥὙοὺ [6 
ταΐηρ 18 οχρυδββοὰ ἱπι}]]} σ᾽ ΟΪΥ οπουρῇ; {Π6 ““ἴο 
Βδδ]δὴ " 18 β ποϊομον ἐχριαϊηθὰ γ 1π6 δαὰϊ- 
ἴζοη, “απο Κιίνί αἰ.) τη." ΤῊΣ (80 λαάιῶου, 
“ΠΟ Ῥο]οπροὰ ἴο διά, ΤὐηΡ. τὰ ΦΔυάρ. 
χυΐὶ. 12, δῃηι ἴοσ [}ὴ6 δἰζπατ οι οὗ Κιγί ἢ - ΘΑ σῖμ), 
[6 γηθβοηΐῦ Κυτγογοῦ 6] Εδῦ, οὐ ἴ0 ΨΑΥ ἴγοση 
Φογιιβαίθα ἴο Ἐδιη]οὴ δπὰ 1 ,γἀάα (ἴὮτοο 015 
ἴγοπι ΨογΏΒΔ] 61), ΘΟΙΏΡ. Ἐοῦ. αΐ, ἰἱ. 589.---7 τας 
δἰ οι ἦ, οὐεῦ ἐδε εδοτιδῖπι, αΔ Ης δ οαἰϊεαὰ ὃν παπεα. 
“ὗν, ΒΟΓΘ ὧρ, “88 (0 Ρ. ΕἾ υελγό. ὶ 888, α): 

(6 866, οὗὨ Τοίδσεποθ δ Ὀοϊοπμ8 ποῦ τπογεὶν ἴο 

ΓΝ, Ὀπὶ ἴο ὈΝΩΥΣΠ 2 ΠῚ", δπὰ ἀθδίσηδῦθθ 
{π6 ῬΏΟ]6 ῬὮΉΓΑΘΘ 89 ἃ 808] δορὶ πεῖ οὗ Οοὰ 1π 
ΤΟ] σουθ ἩΟΣΒὨΐΡ ; οορ. 188. χχχυ]. 16; Ρα. 
Ιχχχ, 2. Οὔδιοῖβ ψου]ὰ σϑέοσ Ἴι Ἕἴο γιὲ, διὰ 

ν "ἰ “ 
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ἐβαπρο ὨγΥ ἰπΐο Ὠχὴβ (ΚαιαρΆ.: “ ] δ ἴα σΆΠ16ὰ 
ὉΥ͂ ἔϊι6 πδιη6"), οὕ δυθ {2 ἘΤ γις- ὃν ἴηῖο 8» (ψ 

Γείδγοπμοο ἰ0 2 ϑὅδη. Υἱ, 2, ἸνΏθΓο αἷϑο Ὧ") 18 ΟΠ 66 

[0 δ6 Γαδ), δηι} 80 χοῦ {ἢ 86η56: “ἢ Ο νγ8 ἔΠΟΓΟ, 
δὲ ἐὴθ γί, δεἰἰγεβϑϑθ  (Βογίμ. ; σοιρ. ΤΊ 6 η. οἱ 
2 ὅαπι. νἱ.). ὅθ, οἡ ἐδ σΟομ ΓΑΓΥ͂, δηιὶ ἴῃ ἔμ ΝΟἿΓ 
οἵ ουγ ἰηΐεγρ., οὶ], Ρ. 144.---νον. 7. πὰ ἐν 
οαγτκ... οτα ἐδ λοιμο οὐΓἹ Αδϊησαδ. ΤὙ υἰ8 
ἰιουϑθ ἸαΥ͂ ΟΣ. ἃ Μμ1}} ἴῃ ΚίγιδιΝ - 7θάτιι (ΠΡ 3, 

1 ϑμπι. υἱῖ. 1), ποῦ ἴῇ αὶ ρἷδοα ΟἸ μα ἢ, ΠΘᾺΓ 
ΚΙΠ ΔΙ.) 5αγπι, 8. ἴῃ 8. 1 βδῃ. νἱΐ. 1 
ΒΟΈΙΩΒ ἴ0 ΒΑΥ͂ ἴῃ {116 (ΔῈ]Υ̓ ἰγα δἰδίίοη οὗ ἴ16 Ὑ α]ρ. 
δὰ 1 ΠΥ (ςοταρ. Ὁ. Ηοΐηηδηι, Μέϊεϊε ἵπ ἀἷε 
υταῖ. Οεελ. ἀ. σείοδίοη, ᾿απά:8, ἱ. Ρ. 158). ὕζΖΖζα 
δη ΑἸΐο, [ἢ6 ἀγίνοσβ οἵ {πὸ νασροη νἱ {1 06 ἀγκ, 
8Γ6, 2 81, ΥἹ., ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 6816 [ἢ6 59η8 οἵ ΑὈΪηα- 
ἀμῦ. -- ες, 8. μὴ, αἰὲ ἰδοὶν πιϊισλί, απά υὐἱἱὰ 
»ο 785, απ μὰ λατρι, οἴο. ΤῇΘ Ῥάγα 16}: κ᾽ 10} 
8.1} 'ννυοὶϑ οὗ σΥΡΓΘβ868, ἴῃ 2 ὅδ, νἱ. δ, γαϑίβ οἱ 
ἃ ουττι μεϊοπ οὗ [η6 τοχὲ, δηὰ ἰδ, α8 ἐν ἰσχύϊ οἵ [86 
δυρξ, ΤΠ εγὸ ΒΆονγβ, ἴὸ Ὀ6 ἀηγοηἀοὶ ὈΥ̓͂ ΟἿΓ Ῥαβδασο 

(7533); ΟΡ. 2 ϑαη). τἱ. 14. ΕῸΓ {}6 ἰη- 

ἃΤῸ ῬΕΗΡΣ ΤΊΟΓΘ ΟΥἸ ΖἰηΑ]; δὖ Ἰοαϑὲ ὑπ9 ὮΝ) 
(Υαἱσ. δἰβέγα), ΟσουΣτ πουνῆογα 6156, πχὶριῖ 
ΘΆΒΙΥ ἤλτα 66 ΒΙρρΓαβϑθὰ ὈΥ {1|ὲῈ 4]] ον δι ης 
ἜΠΊτΠΩ οὗ ἃ ἰαῖεῦ δηὰ (σον. 611}. γ. 

.). 
ὃ. {2288 ΕΔ]1}, απὰ ἴδ Ρ]δοΐπα οὗὨ [86 Αὐτκ ἱπ 

ἴδ0 οπδβε οἵ ΟΡοά-οἰἰοπ: νογβ. 9-]4. -τ πὰ ἐδεν 
οαπιδ ἐη ἐλε ἐῤλτεονλίησ- ἤουν οὐ Ομ άοη. Τὴδ ἤδπηθ 
[3 ἰ5 τι τἴθῃ, ἴῃ 2 βδιω, Υἱ, 6, ἢ2) (ϑερί. Ναχ ρ), 

ἃ. ΓΟ σ ΒΟΌΓΟΘΙΥ͂ ᾿σδίθγα Ὁ]0 ἴο ΟἿΣ ἵν. -- τ ἐλδ 
οὐδ δϑ.ιουκ ἐδ, νοῦ οἢ ἴ11ὸ μοϊηϊ οὗ ἀρδοίιὶηρ ἢ 
(ϑϑρῖ. ἐξέκλινεν αὐτήν: γα]. ρα μίμέμτα ἱμοπαυογαπέ 
ἐαηλ)}; 6 αὐκ οἵ 96} δι ρ 1 65. τ6 βυ )θοῖ (Ὸ 
2 55". Οὐἱιότβ γίνο “16 ὀχθὴ ἰοῦ χο  (Βυγί.), 

ΟΥ̓ “᾿βίορί αϑι θ᾽ (Πα 6 ἀη ἃ ΠΙΔΏΥ δηοΐθ 8), οὐ 
““ἤπηρ οἷν ΟΥΝΘΓῪ 581ι.6,᾿ Ἐνν., οἷο. -- νον. 10. 454 
{6 αἩ 67 ΟΓ ἐλ6 ᾿οτα τὩτ’οαϑ ὶπα τα απαὶϊπδὲ ἴὔζεα, 
Μ]1086 ΟἸΤΟΡ πιϊρηῦ 116 1658 ἴῃ ἴἢ6. ἀου 618] δηὰ 
ἱμπνοΪ αΠΓΑΤΥ͂ Τοιο πη οὗἨ [Π6 ΔΙΓΚ, 48. ἴῃ 18. οοῃ- 
γογίμρς 6}|8 Β8 γα ἘΠ] ΟἹ ΔΠ οχ ασσοῃ, ἰηϑἴθαι 
οἵ πενίῃ ἰδ ὈΟΓΠῸ δούονάϊπς ἴο {πὸ ἰᾶνν (Ν τ. 
Υἱἱ, 9, χ. 17); σον». μαῖ αν αἴογνναγάβ ἀ14, 
χνυ. 2. Ἐοτγ ἴδ0 μΔΓΆ]16] τοχὶ οἵ δι ο} ἴο Ὁ9 
διηθηἠοὰ ΟΥ̓͂ ΟΟΓ Ῥάβϑάψζθ, οοπρ. Τ)οιῖ8. ἀπὰ 
611 Πδύβοη. --- γοῦ, 18. 75. ἐλὲ ἄοιιδο οΓΓ Οδοά- 
δέοντι ἐλε Ομ δ; δοσου  ης ἰο χν. 18, 24, (ιϊ8 
ΟὈο-οἀοπὶ ψὰ8 οἷο οὗ ἴ6 ]μον.τσα] φῬΟΓΙΕΙΒ ; 
6 η06. ὙγὙ6 τα ποῖ ἴο {πϊηἰκ οἵ {πὸ Ῥ᾿}1δι1π| 
Οετα, Ὀὰδ 1.0 [μον᾿ 64] ΟΥ̓ ΟΔι}})-τπηηλοι (9. 
ΧΙχ. 45, χχὶ, 24), 88 [18 Ὀϊγι]}- 0] 466. --οῦ 6γ. 14. 75 
ἐς ἀοιδε οΓΓ Οὐειί- «(ον ἵπ ἀΐδ μοιμα, ἴῃ ͵8 οστῃ 
[οιλῦ, νυ] οἷλ ννἃ8 Βρυοδὰ ον ἰζ ἰι [Π6 οουγὶ οὗἉ [Π18 
[μεν9 (πὰ8, ἰῃ 18. ἀνθ! την - οῦ86, 473. "Ὦ}). 

ΤΙ ἷ8 ἕαχ ὃ ἀρ ΘΆΓΒ ΤΉΟΓΘ οοΙτοοῦ {18 [Παΐ 1η 2 δαια. 
νἱὶ., τ ἢ] ἢ ΟὨ]ῪΥ 5818ῖ68 [δῇ [ἢ6 ἀγκ τοπιαὶϊποὰ “ἴῃ 
[6 ἢουβα οὗ ΟὈδθι-οιοπὶ ἰἢ6 ΟἸ6." -- Απὰ αἹ 
ἐλαὲ λε μαάώ. ἔοτ ιπηῖ8 2 ὅ4πι. νἱ. ἢα5: ““δηά ἃ]] 
᾿ἷϑ ἢοιβ6."" Τὴ ναγίουβ χοδ 1 5 Οὐ ΟἿΓ ῬΑΒΒΕρῸ 
“618. Μ6}} σῃοβθη, Ὀδοῦιβο, }πι8ῖ ὑοΐίογο, 43 98 

τιιϑοὰ οἵ ἴπ6 ἰοηΐ οὗἩ π6 αὐἰκ᾽" (Βοτι].). ΤΠ αὶ 19 
Ὀ]οβαίηρ πος αοἀ ρχανα ἴο ΟὈθα-οοπὶ σοι ϑἰβιθὰ 
ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴῃ Ὠππιοτοῦ8 ΟΠ ΒΡΓΙ ΩΣ, ΔΡΡΘΑΓΒ ἴτοιι ΧΧΥΪ, 
4-8. ΥὙοεῖ, ἀνθ ἀυτίης [6 ΓΕΘ τη ἢ }}8 Π16}}- 
τἰοπθα ἰῃ οἷν ἜΜ Πανὶ τιϑῦ Πᾶν ΟἸΘΑΙΥ͂ 
Ῥογοοίνοι ὑῃαὺ ἢ ἰμοτ 8 ΔΉΘΕΓ 085. 81 ΠΟ] ΘὨΌΙΥ͂ 
ΔρΡρδαβοιὶ Ὁγ ὑπ|6 ἀθαῦθ οἵ [72Ζὰ, δὰ ἐἰναῦ 1116 Τὸ- 
πον] οὗἉ {Π6 αὐἰκ ἴο {ἐγιβαΐθηι ᾿ηνοϊνοὴ 0 ἀβηοΓ, 
θυΐ νου]ὰ θὲ δἰἱοπάρα νἱ Ὀ᾽ἐβϑοὰ εἴἴεςῖβ. 

ζ. Ταυϊά5 Ποιιϑο- Βιλ πο, Ἐαπιῖϊΐν, απ Ῥιοίυτῖο5 οὐεν τλ6 Ῥλὲἰἐβιῖπεβ: οἢ, χῖν. 

ΟΗ. χιν. 1. Απὰ ἩΗϊΐγαδηιὶ " Ἰεηρ οὗ Ἶγτο βοηῦ τ ββοηρο ΓΒ ἴο ΔΝ], απα οοάλγ-τοοα, 
2 δῃά ΤηΔ50η8, Ἀηα ΟΑΥΡΟηἴΘΙ8, ἴο Ὀ.114 Ὠἰτὰ ἃ ἤουβθ6. Απαὰ αν ρογοοινοα ὑμδῦ 
πὸ ΓΟΒΡ μδὰ οοῃῆτγιμθα ἢτη Κὶπρὶ ΟΥ̓́ΘΣ [ΒΓΔΘ] ; [ὉΓ 8 Κι σὍΟΙΩ νγ88 [1 ἃ οἢ 
ΒΙσ ἢ, ὈΘΟΆ86 οὗὨ Ὦ18 Ρ6ΟΡ]6 [8γϑθὶ. 

ὃ Αμπὰ δ)ανιὰ ἴοοῖΚ Τοσο τῖνο 5 ἴῃ 9 6ΓΌΒΔΙΘΙΩ ; δηα Πανὶ Ὀδρδῦ ΤΊΟΓΟ 50ὴ8 
4 δῃᾷ ἀδυρηῦοτβ. Απηα 686 ἃΓθΘ ὕΠ160 πδῖηθ8 οἵἉ ὕοβϑθ ῬΟΓῚ ὕο ἢΪπῈ 1η ΓΒΔ 611: 
5. δηδιησαυδ δηα 'μοῦαῦ, Ναιϊδη δα Θο]οσηοη. Απὰ [Ὁ] 8Υ, δὰ ΕΠ βῆ, δηὰ 

6,7 ΕἸρεϊοῦ. πὰ Νορδὴ, δηὰ Νερὶιορ, δῃὰ ϑδρηϊδ. Λμὰ ΕΠ βῆμα, δηὰ 1λ66]18αδ, 
διὰ ΕἸΙΡΒοΙ οὐ. 

383 ΔμΩ {μὸ ΡΒΠϑοπο5 Γοαγὰ ὑμαὺ αν τγᾶϑ δηοϊηϊθα Κιπρ ΟΥ̓ΘΡ 8} [ΒΓ86] ; 
ἈΠ δὶ. ὕη6 ῬἈΣΠΒΌΠ68 υϑηῦ Ρ ἴο βοοὶς αν : δηὰ αν ἢθδγὰ 10, ἀπ ψϑηῦ 

9 ουῦὑ δραϊηδῦ ὕμβθιη. Απὰ {86 ῬὮ}1801η68 σδτὴ6 δπα βργεδα ὑπϑχηβοῖνοβ ἴῃ ὑ80 
10 ν]]ον οἵ Βδρμδίη. Απα θδνὰ ἱπαυϊγοα οὔ (οα, βαγίησ, 5..8}} 1 ρῸ ὉΡ δραϊηϑὺ 

ἴη6 ΡΠ Ἰβύϊηθ65, δηα νιὺ ΤΉου ρῖνο ὑπό ἰηῦο ΤΥ παηὰ 2 Απᾶ [86 [0 Ὲ} βαιὰ 
11 ππΐο ᾿ὕτη, ὅὉ ὍΡ, 8Π4 1 ψν}}} σῖνο ὕῆθτα ἱπίο ὑγ δὴ, Απα [Π6Υ νϑηῦ ὑρ ἴο 

Βαδ]-βϑγαζΖίχη ; δῃηά αν ἃ βιμοῖθ ὕμϑοιῃ ὑδοῖθ: δὲηὴὰ αδυα βαιά, οα ἢδὺὴ 
ὈΓΟΪΚΘῊ ΓΩΥ̓ ΘΠΘΙΩΪ68 ὈΥ ΤΩΥ πη, {κὸ 016 Ὀγοδκίηρ οὗἩ τδίθσβ ; ὑμεγθίοσο ὑΠ6Ὺ 

12 οα]]6ἃ 086 πᾶηηθ οὗ ὑπδῦ ρ͵δοθ Βδδ]- ρβοσϑζΖιη. πα ὑῃ60 Ἰοῖν ὉΠϑὶν σοάβ ὑ6γο; 
Δ Πδνια ογάογϑα, δηά ὉΠῸῪ 6 γὸ Ὀυστῦ τ ἢ ἤχο. 

13,14 Απαὰ {Πι6 ῬὮ:]Ἰβ0] 68 οᾶτη6 ἀρσδίη ἃ Βργεϑα ὑμθῃΊΒ6 1068 ἴῃ [86 γ8]}10γ.2 Διὰ 
Ῥαν!ὰ ᾿παιυίγοὰ δρϑίη οὗ αοά ; δῃὰ αοα βιὰ υπίο ἴηι, 6Ὁ ποὺ ὉΡ δῇϑοσ ὑθθχα ; 

15. [ΛΠ ΔΥΓΆΥ ἔγομχ ὉΠΘΙΩ, 8η ἃ οοὴθ ΡΟῺ ὑμϑιὰ ὈΥ [89 Ὀᾶε88. Απὰά [1ὑ 8841} Ὀο, 
σθη ἴδοι Ὠθαγοδὺ ὕπο βουῃὰ ροϊησ οἢ δ ἴορ8 οὗ ὕμ6 Ὀδοδβ, ἔθη ρὸ ουὖ ἴο 
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(}6 Ὀδύι]6; ἴογ αοἀ 18 ροηθ ουὖῦ Ὀοΐογα ὑπ66 ὕο βιμηϊΐα ὕ86 οϑιὴρ οὗ ἴ[μ9 ῬΒΠΠ 5.168. 
16 Απὰ ανὶὰ ἀϊὰ 48 ἀαοἀ οοἴμτηδηάοά Ἀΐτα: δηὰ {ΠΟΥ βιλοῦθ (86 ὀδὰρ οὗ ἰδθ 
17 ῬὨΠΠβ01η68, ἔγοπι ΟἸΌΘο ὀνθὴ προ (Ἴ6Ζϑυ. Αμὰ δανιά᾿ 8 ἔδιλθ ψϑηῦὺ οὐ ἰῃΐο 

81} Ιδαηαβ ; δῃὰ ἔθ [ΒΌ Ὀγουρῇηῦ μὶ8 ἔϑαγ ἸρΟῚ 81]} πδίϊοῃβ. 

1 Ζερίδ' ὩΠ. ζενὶ: Ὡ3Π, 88 Αἴ τ 8 ἰἢ ΟΠ γοη οἶοο (ϑερὲ. Χωρά με, 86 ΘΥοτ). 

5. Ἐρ᾽ ῬῸΜ8 ἴ6 βερέ. δηὰ ϑγτ. τοδά δΌ"2, φὨΐϊοῖ ἰδ Ῥογῦδρα ΟΥ ΖΙΏΔ]: ΟΡ. 3 ϑδχὴ. τ. 323. 

ἘΧΡΟΣΤΊΟΑΙ,. 

ῬΒΕΙΓΜΙΝΑΞΆΥ͂ ΒΕΜΑΚΚ. -- Οη ἴδ αἰ ετοηΐ ροδί- 
ἀΐοη οἵ {{π|8 βοοϊϊοι ἴῃ 2 ὅδπι. ν. 11-25, Πδπιθυ, 
ὑρίογα ἔπ ἢἰβίοτγυ οὐ [})}6 τοιονδὶ οὗ ὑπὸ δὺῖκ ἴτοιῃ 
ἈΠ Ιἢ- 7οαγίμι, οορ. ὕΠ6 ΡΓΘΙ πΐ ΠΑΙῪ Ἐδπηδτς οα 
"ἢ. χ, Τὴδ πιοῖϊνθ οὗ πὸ ΟἸιγοηΐβὶ ἴοσ ἴδιο 
Τγαηϑροβιζίοη 18 οΥ ΘΠ Υ [06 τ]ΒῊ ἴο τοργοϑοηῖ 
(6 ῬΓΕΡΘΓΔΏΣΟΠ5 ἴῸΓ ἴΠ6 ΓΘ ΑΙ] οὗἨ [6 πδίϊομαὶ 
ΒΔΠΟΓΙΔΓΥ ἴο {0Γ05816Ππ| 845 {Π6 γβέ ἀπάἀογία κίηρ οὗ 
τῃ6 ἐπὴν δον 1[Π6 ἱαΚὶηρ οἵ ἴῃ ὀαρίἴΑ], ἴο ἀχ μι ἱ} 
ἴπ6 Ὀυ]]Π ἴῃς οὗ ἢΐ8 οσσῃ μῖδοο 88 ἃ οΚ οὐδ Π]Υ 
ὨΚοὴ ἴῃ δηι Βοοη δἔϊζογ, Ὀὰΐὺ 811}} δἰαπάϊηρ ὈεΣ πὰ 
1Ππαὖ 61} -ἱπιρογίδη! σοποθγσῃ. ΤῸ {16 ὨΙΒΙΟΓΥ οὗὨ [86 
Ὀορπηΐϊης οἵ ὑΠ6 γμαϊδοο- Ὁ. }]Ἰάΐηρσ ἰ8 δἰιδοηοά 1η 
1Π|6 ΒΟΊΊΓΟΘΒ ΘΟΙΊ ΟΠ ἴο ὈοΓὮ ἢ ϑύογΓί ΔΒ ἃ ἀθβογὶρ- 
τίοη οὗ ἴπε Ὀ]οβϑίπο πο δἰοπάφα ανίὰ 85 δ 
[αἰπὺ δηὰ ἃ Ἂδρίδίη ἴῃ 86 Ὀαςι]ε8 ψ ἢ (86 
ῬΒΠΠς ποθ: Οὐ δαΐμδοτγ ὑοοῖς {{|8 ἀοϑογὶ μοη, ἴῃ 
{16 τηαΐῃ ὑπαϊζογοα, ἀ]οὴρ ΨἸᾺ 6 ποίϊοο οὗ ἴΠ6 
ὈῬοσίπηὶπρ οἵ [86 ρΡαϊδοθ- δου ]άϊησ, ονοσ ἰπΐο ᾿ηἷ5 
παγγλίῖνο, αηάἀοίογτοι ΠΥ [6 Δρροδδηοθ [6 Πη 66 
δγίβὶηρ οἵ [η6 δνεπὶβ ἱπ αυοβοη, ΘΒροο ΑΙ {πὸ 
ὌΝΟ Βιισ Ή88[] αὶ 1]68 ψ10}} 086 ῬὮ18[1η68, μανϊ πη 
[Δ]Π]εἢ ἰὰ ἴπς [γε τπῃοητηδ Ὀούπθοῃ 6Π 6 ΤΟΙ ον] οἵ 
ἴδῃε αὔὶκ ἴο [6 ἤουδε οὗ Ορεα-οάομ δηά 18 ᾿ηΐτο- 
ἀυοίίοη ἰηΐο ΨΦεγβαϊοπι. ΤῊ ΐἷβ στουρίηρ 15 ΠΕΓΟ, 
88 οἰΐοηῃ ἰπ ἰβ σοργαβοηϊδίίοη οὗ ἐξε Τ κίον, οἵ 
Πανίά, ἀοἰοττηηθὰ ὉΥ 16 Οὐδ οὗ ὑποιυρᾷῖ σαῖΠο 
{8δῃ οὗὨ {ἰπ|6. 

1. ᾿αν!᾿8 Ῥδ]βδοὺ- Ὀυ] ἀΐησς ἀμ ΕΔΙΩΪΪΥ : Ὑ6Γ8. 
1-7.-Ξ Το ἰοχί οὗ ἴθ ΟἸἀ6Υ Ῥάγα}}6], 2 ὅδιι. ν. 
11-16, ἀρτϑοα ἴῃ [116 τηδὶπ ἢ {86 ῥγοβθηΐ, οἡ] 
ἀχεγο δπὰ [ῃθγῸ Τῆογὰ Ῥτθοίβο.--- πὰ ἀλιεν ξυυδ, 
ανα πιαδοπδ, απᾶ ςαγρεηπίεγε, Ἰ1ῦθγΆ}] Υ, “ἀπά 
{πη 6.8 (ὈθδιῊ8) οὗ σοράδγβ, δητὶ ογαίδβιηθη οἵ γ81]5, 
δι) ὰ οτγα[βπιθῃ οἵ ὑἱτη Ὁ. " (Υυϊρ. αγέ σεδ ματὶε- 
ἐωπὶ ἰϊσπογιιπιχιιο).---Ὗ ον. 2. Απά Δαυϊὰ ρεγοεῖυοα 
(ςοηποϊ παρα ἔτοπη ἐπ εἰσῃ ΠοηοὺΣ Ἡ ἰ ἢ 88. Θ0ῃ- 
ογτ θα ΡΟ Ὠΐπιὶ ὈΥ̓͂ [818 τηόββαρα ἔγοσῃ {Π6 ΡΠ δηϊ- 
οἶδῃ κἰηρ) ἐλαὶ ἐλς ᾿ογτά λαὰ σοπβτγπιοὰ ᾿ὲπι ἔδιὴ 
οὔετῦ' ]δγαεὶ, ἀο ἢ ἰζοῚν ἰγαηδϑίογστοα [Π6 Κίῃράοπι ἴο 
Ἰῖπι, οδβ δ Ὀ}Π15 0:6 (““ Ὀεδίδιϊσι," [0 67) Ὠΐτη 88 
Κίης.--- ον ἠὲδ Σὶπράοτα σα ἰδέ ἃ ὁπ ᾿ΐσλι. 
Γι, (ἢ σομαΐπο, του] ]ὰ 6 δ. ἱστβΌ]ΑΓΙΥ ἰοστηθα 

8 ἴεπλ. ρετί, Νέρλ. (μοῖ, 88 ῶ βδϊη. χίχ. 48, δὴ ἐπ. 

αὖθ. ΝίρἈ.) ἴτοτα νεἷρ)» ἰμτοπεϊβοὰ ὃν {πο ΠΟροῦ, 

““0ῃῃ) Εἰ φὮ ;᾿ οοτηρ. χχΙΐ, ὅ, χχὶϊ!. 17, χχῖχ. ὃ--25. 
Βωδ ῬΟΙΏΔΡΒ, 88 1 2 ὅδῃ. νυ. 12, {86 ρογί. δι οὶ 

δὲ) 18 ὕο ὈῸ τεδὰ, δπὰ εβονδὰ ἴδικθῃ δβ [868 βυῦ- 

ἡεεῖ: “διὰ ἐπα Ηθ Βαὰ οχαϊ θα ἷβ ἰεἰηράοχῃ.᾽ 
ον ἩΠ2ΡΌΌ, 2 ὅδιωη. ν., ΟἿΣ ἰαχὶ ργοϑοηΐβ [68 

Ἰαΐθσ (οσουγτίπρ, 8190 χυνὶΐ. 11, 14) ζοσυτω “ΓΆΡ, 

ΡΟΥΒΔΡΘ ΤΠΘΓΟΙΥ ὉΥ ἃ 8]10 οἵ {π6 Ῥ6ῃ ; 866 ὙΤΈΪΠ. 
,. 164.-ῬἘῳυετ. 8. Ἅπώ δαυϊα ἰοοξ πιοτε ιοῖσεα ἴῃ 
οςτυυδαΐεπι. ἘΒοίοΓΘ Ὁ ἴῃ 2 Ξδιηι6] βίδπὰβ 

Φλδε), τ ΕΪΟΝ ΤρλΥ Βανθ ὯΔΠ]θη ΔοοΙ ἀση.Δ}}Υ σοαΐ 
οὗ ΟΌΣ ῬΑβδαρῸ, 88 [1:6 ΘΟΠΟΌΙΠΕΒ οὗ Πανὶ ἃ. 

τηθηἰοποὰ ἰη ἱἰϊ, 9, ΟΟΙΏΡ. οα 1ἰϊ. ὅ-9, πο, 
τῃ6 δααύς οὗ ἐδ ἰηϊτίοοθῃ δοὴ8 οὗ αν Ὀόση 1 
Φεγυβαίθαι, απὰ [ἢ9 ἰγ ἀϊβετοπῖ Ἰῃ ᾿Ἰοτο 
δηά {Πο16, τὸ (Ὁ}}γΥγ πδηάϊοά. ΗΕ 

2. Το ΕἸγεῖ αν στ (6 ῬἈΠ801Ππ65 : γογα, 
8-12 (οοΠΡ. 2 381. ν. 17--21).---7Ὸ δεεῖς ανία, 
ἴο δἰίβοῖ,, ψῆῃϑ, δεπδιι λοδίίϊὶ, δ8 ἵπ 1 βδτη. χχἱη, 33, 
1δ, 25, χχὶν. 8, χχυΐ. 2.---4 πὰ δαυϊά Ἀεαγνά ἱξ, 
απα τοεπὲ οὐ αραΐϊπδέ ἐλετι, ῬΤΟΡΟΓΙΥ, ““ ὈοίοτΘ 
ΤΠ 6 πὶ ;᾿ ΘΟΙΩΡ. χὶϊ. 17. [Ιηῖϊο {1118 βΈπογα] δηὰ 
ἰηἀοβηϊῦθ Ἔχ ΥΘββίοἢ ΟὟΓ ΔΌΣ 88 οδηρεοὰ ἢ 6 
ἸΏΟΓΘ σοηογοῖο, Ὀὰχϊ 4180 τηοσο ΟὈϑοΌΓΟ, δαιἰοσηθηὶ 
οὗ ϑδαπιιοὶ: “μὰ ποηῖ ἀονῃ ἴο {πε λ014 ᾿᾿ ([ἢ9 
Πο]ὰ οἵ Ζίοπ), μοῦ ρβ8 ἀοϑίσμοαὶγ ---Ἄ τ. 9. 4πῶώ 
δργεαὰ εἰ τε ἐπ ἰδέ υαίϊον οΓΓἹ Κερλαΐπε ; 
ΟΟΠῚΡς οἢ χὶ. 1δ, 2 ὅδιη. Υ. 18: "8 ἀοτη ἴπ ἴῃ9 
γΆ ]]οΥ οἱ ΒΕρΡδῖτα." ΤῊΘ ῬΟΓΠαμ8 τοοτθ οτσί πα) 
ἡ 3η), 2 ὅδιῃ. ν. 18, 22, ἴὴ6 (ἾἸγοπὶδῦ [88 ἢῈ 75 

δηά γεῦ, 18 Ἄἐχοῃδηροὰὶ ἴου {Π6 β' τ 6 Γ δηὰ τηοι 3 
ἐπί}! 0]6 γϑυ ἘΡῚ.--τῦογ. 11. Δίζε ὅιε ὀτεαξλίης 

4 τοαίετε, ᾿ἴκο δῇ οαἰθυγεῖ οὗ παῖον (Ὁ Ὁ γ.853). 

6 τὴν (μΐηκ οὗ ἴ86 τοπάϊηρ οὐ ουϊθυγκίηρ οὗ 
ΘῃοἸοβίης ἀμπ8 ὈΥ̓͂ Γαρίὰ ἤοοάδ, ῬδγἢδΡ08 αἴϊογ δ 
ψαϊογ-βϑροαῖ. ΤῊ κἰζυδίίοη οἵ Β88)- μγαζίπν σἂ" 
ποῖ Ὀ6 ΟΧΔΟΙΪΥ δϑοογίδι θὰ. Μουηὶ Ῥεγαζίμι, 188. 
ΧΧΥΪΙ. 21, 18 ποῦ 6556} [184}}ν αἰ εσοηῦ ἔγοηι 1{.-- 
γεν. 12. Απὰ δεν ἰοξέ ἐλεὶν ροαϑβίλογε. 2. ὅύτι. 
γι. : “1 Β οἷν 14.018." (Ιλ })). Τα ῥγοβοηΐ ρὮγαρα 

8 [8:0 ΒΙΓΟΠΡΕΓ ; ἱΐ γΥ]614 8, δἱοὴρ ΠῚ [6 ἴΌ]]ον- 
ἱπρ βἰαίθιηθηΐ τοργαϊηρ {86 Ὀυτπΐης οὗ ἴπ68ὲ ροάδ, 
ἃ ὉΠ ΟΥΪΥ δαγοδβῦὶς δθη86, ΤΏΘ ὈΠΓΠΙῊς ἴοο ἡααῳ 
ΤΔΟΓΡΟΥ͂ΘΙ, οἢ ἴδ στουπά οὗἨ 1:6 ἀἰνὶπὸ δοτηϊηδηὰ 
μη Ποῖ. νἱϊ. δ, 25. Τῇ ἰοχῖ οὗ βαιηθοὶ ΘΑ ΚΟῊΒ 
1:16 βἰδ᾽οπηοηΐ ἴῃ 8 βίσϑηρε ΨΑΥ: “δηὰ Παν]ὰ δπὰ 
᾿ἷβ Το ἰοοῖκ {πο πὴ ἀναγ." [10 ἴΠ6 ΤΏΟΤΘ οοποχζεῖθ 
δηὰ βίσοη οσ δἰδιίοιηθηϊΐ οὗ οὐσ δυΐμποῦ 18 ἃ ὑτδαὶ- 
[Ἰ΄ομδ] ἐχραπβίοῃ οὗ ἱμπεΐ ἰοχῦ, ἴπ6 ἐγ 0 οἱ 
ΔΊΙΘᾺ Σΐ ταβϑίβ 18 δὖ 8}1 δυθῃΐβ σγθα  0]6 ; δΟΙΉΡ. 
Μονοσβ, Ὁ. 224. ΒΥ {18 νἱοίοτγ, Ὀανίά πὶρϑὰ 
οὔ ὑμ6 οἷά ἀΐβσταοο οὗ 1βγϑ}ὶ, ἡ ἢἰοἢ τοδί οἢ ἴΠπῸ 
ΡΘΟΡ]6 δβίποθ Ε}}᾿ 8 {1π|86. “4.154 ὉΠ 6η 85γ88] ἰοδὶ [μι 6 
ΑΙΚ, 1 ὅαμ. ἱν. 11, 80 ΠΟῪ {Ππ6 βδοθὰ {πη ρβ οὗ 
16 τ τὐτωουῶι [6}} ἱπῖο [6 Βδῃ 8 οὗ 116 [5τ86] 6 8᾽" 
ΒΡ.) 
: 8. Τιιε δοοοπὰ ὅ7δν στ [86 ῬὮ1] 1501 68 : γϑγα. 
18-17 (οοπρ. 2 ὅδ). γν. 22-25).---Απαά δργυεακῖ 
ἐλεπιδείυεδ ἐπ ἰδὲ ναΐέεν, ἰδ ἷβ, 88 ἴῃ 6 Ῥ8Γα}]6ὶ 
ἰοχῖ (80 88 (ἢ ϑερὶ. δῃὰ 5ὅ.γτ.; δο6 (τἱῖ, Νοῖθ) 
8ηονδ, ἴῃ ἴἢθ6 Β81ὴ6 ὙΔ]]ΟΥ 88 δΔΌΟΥΘ, ὙϑΓ, 9, 
ΒΟΆΤΟΕΪΥ͂ ἱπ ΔΠΟΙΒΕΙ δὶ ΟἸΌΘΟΙ, 88 Μονεγβ, Ὁ. 248, 
τη Κ8.--- εν. 14. Οο ποὲ ἂρ αὐέεν ἰΐλδηι, ἰμδῦ 15, 
88 Ξατθθ6} δῆσον: “9Ὸ ποῦ ἀἰγες εν ̓ ονασὰβ ἔμεῖη; 
Β66}ὶς ποῖ ἴο ἀτῖγε δὰ Ὀοίοτο ἴπε60 ὈΥ ἃ ἀϊτγϑοῖ 
αἰΐδοῖκ." ογθαρδ αἷδὸ ΟἿΓ ὑδοχί 18 ϑοιηθνδὶ 
Δ], δπὰ ἴο Ὀ6 διηδῃάθα, δοοοσαΐπρ ἴο 2 ὅδῃι. 

ν. 38: ὨΠΎΊΠΙΣ δις 30 Π ΠΟΡῃ νῷ, Ὀγ ἰδ οδδηβο 

οἵ ὈΠΤΠΙΝ ἴα ὈΠῸῸΡ (Βετι.).---Α να οοπιδ ὩΡΟΝ 



ΓΗΑΡ. ΧΥ. 11| 

ἐλρια ὃν ἰλε δαζακ, Ἰἰϊοταὶϊν, οὐδοῦ δχαϊηϑὲ [ἢ 6 | Απὰ λον δπιοίς ἰδ οαπιρ ὁ ἰδε Ῥλὶδίϊπδο, Κ7ΥῸΊΗ 
Ἰναολβ, ΤΊ686 τἴἶ2τε πηϑι ΒΌΡΡρΟΒ6, 8 [πο ἀν1η6 οοηχ-  ΟἰῥδῸΝ δυέη ὠπίο Οο2εΥ. 
τηδη πη} 168 ἃ κοΐης τουμαὶ ἴπ6 ῬΆΪ]ΠβΌΠ6 ἅγίὴν, 
ἴο ὃ δα πὰ ἔποπι. ΤΏ6 δοα, πιοπέϊοπρα οηΐν 
Βεῖὲ δηὰ 2 ὅαπι. ν., δηἃ ρόγῆαρβ Ρβ. ἰχχχίὶν. 7, .5, 
δοοοιϊην ἴο ΑὈΌ] αὶ (1Ἰὰ Οεἰ85, Η οτοδοί. ἱ. 
829), ἃ ρίδηϊ γοϊαίθ ἴο (86 Ὀα βαπι ἴγθθ, δηὰ Γο- 
δειδΐηρ 1, τ ἱοἢ, τ ἤθη εαΐ, ἀἰβοαγροβ ἃ ΜΗΪϊία, 
δι, δῃὰ Ἄστω γϑϑὶη ἴῃ [86 ΤΏ ΠΟΥ οὗἁἨ ἔδθατ, δηὰ 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἰο αν Γοοονοά 8 ὩδπηΘ ἵγοιη 553, 

ανε. ΤῊ οἷογ ἀχροβίζογβ, νανοτίηρ ὑποογίδίην, 
ΠΟΘ {Ππ6 ὕδγπχ ΥὙΑΓΟΌΒΙΥ: δορί. ἅτις, γΪΖ. 
ὑτιδ; ᾿μα ΘΓ, αὐἴθοῦ [86 Ψ6ν 9) οἀχροβίζογβ, πηι ]- 
ΠῪ ἔγϑα. ---  εγ, 15. 17᾽λ6 δοιὰ σοὶπρ οπ ἰδὲ 

{08 οΥἹ (λὲ δαάσαδ, ἸΔΟΎ, {Ππ|ὸ γυβιϊης οἵ {πεῖν 
Ἰγδυθβ 'ῃ ἴπ6 σὶηὰ (ϑερῖί. : τὴν φωνὴν τοῦ συσσιισμοῦ 
αὐτωνὶ, ποῦ 1π6 δουπα οσοδδίοηθα ὈΥ̓͂ [6 δη γα ο6 
οὗ οὐ (ϑυρογηαίινγαι, δ8 ἱῃ θη. 11. 8. Α58. 186 
θλ68 ἢ85 Ἰη ἢ ἸΑΥΡῸΓ Ἰθανθθ ἤθη ἴΠ.6 ΟΥ ΠΆΓΥῪ 
[να Ἰβαπ), {86 τυ] πρ οἵ ὑΠ6 ἢ πιᾶὺ οσοαϑίοῃ ἃ 8}: 

Τνο ρῥίασαβ οὗ {Π|8 τι8 Π|9 
ἸῖοΘ ἴο ἴη6 ποιίδ-νοβὺ οὗ Ψετγυβαίοτῃ, [ἢ ἰὈΤΟΥ 
(ΠΟΥ οἱ 510) 28, ὑπ6 Ἰαϊίον 44, μοῦὺγβ ἀἰδβίδηϊν ἔγοτα 
ἰ. Ι{{86 Ὀα 6. 6] 18 ἴο Ὀ6 βουσὶ Ὀεύνθθῃ ἐμ 9 
ἵνπο, ἰπ {Π 6 τορίοι οὗ ῥρρεῦ δηὰ Νεῖμον Βδί- όσοι, 
6 γΑ}]6 7, νοῦ. 18, ὨΑΥ 581}}} Ὀ6 {ὴ6 γον οἵ 
Βερδίπι ; θΠ Ὁ 1.6 βἰΐ οἵ ἰξ βῃουὰ Ὀ6 δουρὶ: 
ποῖ 80 [ὯΓ δβοιιἢ, 88 Τ πΠεπὶ8 δηὰ Βεγίποδὰ 80 
(ἘΟ 4͵80 γϑδὰ ἴου αἰ θθοη ἴῃ οὐσ ν “Ὅδεδε," 
δοοογάϊης ἴο 2 βατη, ν. 25), δῃι ἰὴ Ὀα(]6 τηυβὲ 
Ὅ6 τεχαγάθα δἃ8 τἸηονίῃς ἴ}) ἃ πογίἢ- νυ βίου ἀἾγθο- 
(ἴοη ἴτοπι 1[8 βίαγίησ- ροΐηΐ (οοτρ. Ὑ εἰ. οἡ 
2 ὅδ. ν, 2ὅ, αἷ5σοὸ ἔν. ὀνροῖ, α. Υ. 16». ἰϊ. 610). 
-- νεν. 17. Απα αυΐα᾽ 8 ἔαημε τοοπέ ομέ ἐπίο αἰ 
ἐαπάδβ; απ ἰλ6 ᾿ογώ ὀγοισὴξ λὲδ 7εαὖ΄'ὸὐ ὑροῖπ αἰΐ 
παξίοπα, Ἰιΐοτα γ, “γᾶν 18 [ϑῚ ἀροὸη αἱὶ 
ΠΑ[Οἢ5 ; ΟΘΟΠΡ. βίῃ. υἱῖϊϊ. 175. ἊΑἅὉ αἴϊο 
τοβροϊίου οἵ ΟἿΓ διιΐποῦ δα ἀδὰ ἴο {ἢ6 οτἱκίηαὶ τοχῖ, 
88 1[8 ΔΌΘ6Π66 ἰη 2 ὅ8πι. ν. 25 βδῆυνβ. Οὐοῃρ. [ἢ9 
Β᾽ Τα Γ το ἤοοϊοηβ ἱῃ 2 ΟἾἴγοη. χνὶϊ. 10, χχ. 29, οἰδηεν Ἰουὰ βοπμὰ : [16 τοπά της ““ ὕδοι ἴγθθα " 

(Κλ ρ ἢ.) 18 Ὁ γοίοσα ὉΠΏΘΟΈΒΒΑΓΥ. --- γ6γ. 16. θη 2» δὲν ΘΒΡΘΟΙΔ}1Υ, οοτηρ. 2 ΟἸγου. χχνυΐ. 15. 

4. Τὰε Πιεπιουαὶ ο΄ ἰδὲ Ατζ (ο υετγιιδαίοπι, το ἐλ (ἢ 6 ϑυίεπιη Ηγπια δῆς οἡ ἰλὶ οσσαδίοπ: 
οἰ. χν., χυὶ]. 

(η. χν. 1. Απὰ [8 τηδὰβ ᾿ΐτη Βουβοῖ ἰῃ {Π6 οἷτγ οἵ Ῥανϊὰ, δῃὰ ἢθ ργθραγοά ἃ ρ]δοθ 
ἴον ὑΠ6 δὺῖκ οὗ αοἀ, δηά ρἱνοϊιοα ἴον 1 ἃ ὑδηΐ. 

2 ΤΤποη θανιὰ βαϊά, Νοπθ βῃοιυ!ὰ σαῦτῪ ὑῃθ δὐῖκ οἵ αοάἀ Ὀαὺ ὑμ0 1, οΥυτῦ68 ; [ὉΓ 
[6 ΟΒῸ Βαῦῃ οσμόβθὴ ὑῃθηχ ὕο ΟΔΥΓΥῪ ὕἢ6 τ οἵ Οοά, δηὰ ἴο τηϊπίβῦοσ ἴο Η τὰ 

1 (ὁγ δνοσ. Απὰ Ὀανιὰ ρσαυμογοα 811 [βγϑθὶ ὑο Ψογυβαίθῃ, ἴο Ὀτίηρ ἊΡ {16 τὶ οὗ 
4 ἴ6 ΓῸΚΡ ππΐο ἰΐ ῥ͵Ϊδοθ ψ Ποἢ μ6 μδὰ ῥγοραγοὰ ἴον Ὁ. ἀπά [ϑανι ἃ δββθῃ]θὰ 
δ ὑῃ6 8βοη8β οὗ Αϑύοῃ, δηὰ π6 1 ονἱῖο. ΟΥὁὨ ἔθ βοῆβ οὗ Κομδίῃ : ὕτ]6] ἴἢῃ6. οἰιϊοῖ, 
ἢ Δῃηὰ 18 ὈΓΘΙΏΓΟη ἃ ἢυπαγοα δηὰ ὑμὶγγ. ΟΥἁ {86 βοὴβ οἵ Μογατγὶ : Αβδιδῇ ὑδθ 
Ἰ οἰϊοί, δῃὰ 15 Ὀγθίγοη ὕψο παπάγοα ἀπὰ ὑνθηῦγ. ΟΥ̓́ ὑῃ6 βοη8 οὗἩ ἀϑβῆοηι : 906] 
8 {π6 οἰϊοῖ, πὰ ᾿ἰ8 Ὀγοίμγθη ἃ μυπάγρά δηάὰ ὑμιγίγ. ΟΥὦἁ 06 βοπ8 οὗ ΕἸ Ζαρδη : 
9. δῃοιῃαῖδῃ ὕΠ6 οἤϊοῦ, δηὰ ἢϊ8 Ὀσούμγσοη ἔνψο δυπάτοά, Οὗ ὑπθ βοῃβ οἵ Ηοδτσοῃ: 

10 ΕἸ16] τ[Π6 σἰϊοῦ, δηα μἷβ Ὀγούμσγθη οἱσηγ. ΟΥ̓ [6 βοηβ οὗ [2216] : ΑἸππ δα δ }16 
Ἐ1 οἰιοῦ, δηα ἢἷ8 Ὀγοῦγοη 4 παμάτοα δηὰ ἔσεῖνου Απὰ αν οδ]οὰ Ζαάοϊς δῃὰ 

ΑὈΙΔΌΠΑΡ ὑπ 6 ῥγοβῦβ, δηὰ 6 [ονλύθβ 0016], Αϑαΐίδῃ, δῃηὰ 06], ϑ':ἰδβοιμλδιδῃ, δὰ 
12 ΕἸ16], δηὰ Ατημϊηδάδῦ. Απά βαϊὰ ὑπίο ἔἤθια, Υο οἢϊοίβ οὗ ὑπ6 1,ϑν 68, ΒΔ ΠΟΙ͂ 

γοῦγβαί ν 8. γι γοῦν Ὀγοίῃγθη, δα Ὀτὶηρ Ρ ὑ86 δ:ὶς οὗ [6 ΤΟΆΡ αοἀ οὗὨ [6Γ86] 
12 ἴ΄ο 186 ρῥίαοα 1 βᾶνθ ργθραγοά ἴου ὦ ΕῸΓ Ὀθοϑυβο γα γοΘ ποὺ αὖ ὑμο βγβῦ, ὑ}}6 
14 [0ΚΡ οὖν ἀοἀ ὕτοῖζθ ουῦ ἀροη υ., Ὀδοδυ86 ψγὸ βοιμχῃῦ Ηΐτ ποῦ ἀτζῃῦ. Απά (ἢ6 

Ργοϑίβ δῃὰ 1,ονιῖθβ βδηοῦ θα ὑμθιηβοῖνοθ ὑο Ὀσίηρσ 0 ὑΠ6 τὶς οὗ ἴ6 [080 αοάἂ οὗ 
1δ ἴεγαϑὶ. Αἀπὰ {ἢθ 8οη8 οὗ ὑπο [νὶϊθ5 Ὀδγο {π6 ἀῦὶς οὗ αοἀ, 88 Μοβϑϑ Ἴσοϊηωσηδηϑά 

Ὀγ ὑπὸ ψοτγὰ οἵ ἔπ ΟΒ, ἀΡΟῚ ὑΠ6 1} Βῃου 6 ΓΒ, ἢ βίανϑϑ ὉΡοη ὑθ θη, 
Απά αν! βαϊἃ ὅο ὑπὸ ομϊοίβ οὗ ὕμο Τιον ῦοβ, ὕο δρροϊηὺ ὑἱοῖγ Ὀτγοίμσθη 089 

ΒΙΠΡΌΓΒ ὙΊΓἢ ᾿πϑύγυτηθηΐβ, ρδα  ὑθτῖθϑ, δη ἃ Πϑγρ8, δηὰ ογταῦδ]8, δου παρ, ὕο ᾿ΠῸ Ὁ 
11 (86 δουπὰ σ]0ἢ ραάποββ. ἀπά 86 1 ,ουιῦ68β δρροϊηίοὰ Ηθηηδη βοη οἵ 406] : δῦ 

οὔ ἷ8 Ὀγούξβσεη, Αβδρῇ βοὴ οὗ Βογθομιδῇ ; δηά οἵ [06 βοῃβ οὗ Μογασγὶ ὑῃϑὶγ Ὀγθί γθῃ, 
18 Εὐμδη βοη οὗ Κυβῆδιδῃ. Απὰ σι ὑθὰ ὑπΠοῖγ Ὀτγούῃγθῃ οὗ ὑπ βοοοῃα ἄθρτϑδ: 

Ζοοθδτδἢ," δὰ ὅ48Ζ|6], δηὰ ΘΒ οηλγαιηοῦ, δηα Φ 6.161, δὰ {ππ|ὶ, ΕΠ140, δηᾶ 
Βεπδίδῃ, δῃὰ Μδδβείδῃ, δὰ Μαύῃ8ἢ, δπα ἘΠῚ ΡΠ Θ᾿, δηα ΜΙΚποίδῃ, πὰ ΟΡϑά- 

19 ράοτῃ, δπὰ “ε6ϊ6ὶ, Ὁπ6 ροτίοσβυ ἀπά 86 βίηροσβ, Ηθιηδῃ, Αβδρῇ, δηὰ Εῦμδη, νῈ ἢ 
20 σι 8}8 οὗ Ὀγαββ ἴο βουπᾶ αἱουά, Απά Ζοομαδγίδη, δπὰ Αζὶϑὶ, δαπὰ ϑ' Βοσιτατηοίῃ, 

δηὰ 7616], ἀπὰ ὕπηὶ, δηὰ ΕἸϊΔ Ὁ, δηὰ Μαδβοίδῃ, δηὴ Βοϑηδίδῃ, τὶῦ Ρ84]} 06 0168, 
2] ἴπ {Π6 ὙΔΑΥ οἵ τηαϊἀριβ'ι ἀπά Μαιι πίη, δπὰ ΕΠ Ρἢ 6] Θἢ, δμα Μικηοίδη, δηὰ 
Ονοά - ϑΘάοτῃ, διὰ Δοῖοὶ, δηὰ αζαζίδῃ, τι ΒΑΓΡΒ ΑἰΌΟΣ 86 οοἴανο ὕο ἰ6δά, 

22 Απὰ Ομοηδηίϊδῃ, οἰίοῦ οὗ {16 [μον 68," ἴοτ ἢθ ἱπϑυγιοῦθα ἴῃ Ὀοατίησ, [ῸΓ ἢθ 
283 ψὰβ βὰ]. Απὰ Βογθολίδῃ δηὰ ΕἸΚαηδΔὴ ποσο ἀοου-ΚΟΘρΟΓΒ [ῸΓ 86 ΔΙ, 
24 Αηὰ Ξ'μοραμίδῃ, δὰ Ψοβμβαρμαῦ, δπὰ Ναίμδῃθοὶ, δῃά Απιδβαὶ, δπὰ Ζοοδδγίβῃ, 

10 



112 Ι. ΟἨΠΟΝΊΟΙ ΕΞ. 
πὰ ς ποκοσποιι πεσε σπασασσ - τσ. -ὐλ πασσσα  πππποσσσσισηεα σευ απαασ σαν αν εσσσασεποσοστι;" ἀποτακευ ιονοις πετεινὸς τε--τὰττα δες ἀδιστος- ολπε- αρκοατα υτὐμθει ες τ τετατενοττοετεε-τετττινα . 

δὰ Βεοπαίδι, δηὰ ΕἸΊ6ζον, ὑΠ6 ῬγΙθβίβ, Ὀἷονν 4 νυ τὐϊ [ῃ6 ὑγυτηροίβ Ὀοίογα 0Π6 ΔΥκ οἵ 
αοά ; δὰ Ονοά-οἄοχῃ δηα “6 δ γογὸ ἀοογ- Κθοροτγβ [ῸΓ ὑἢ6 δῖ, 

2ὅ Απὰ αν, δηὰ πὸ οἱ ογβ οὗἩ [βγδϑὶ, δῃ ὕ}16 οδρύβδίηβ οὗ ὑμουβδηᾶβ, ὑ6 ΓΘ 
ποίησ ὕο Ὀτίῃσ ἈΡ ὑδθ δῦῖκ οὗ ὑῃ6 οδονεπδηῦ οὗ ἴῃ8 ΓΠΟᾺΡ ουὖ οἵ ἴΠ6 ᾿ουδα οἵ ΟΡοὰ 

20 θάοχῃ σἱνἢ Εἰ δά η 688. Απά ψ ἤθη αοα Πεϊροα ὑπθ [,ονἹἴθβ Ὀθδσίηρ ἴΠπ6 δεῖς οὗ 109 
27 οονοηδηῦ οὗ ἴῃ6 ΙΟΒΡ, ὑμθὴ ὕμου οβοσοα βονθὴ 0] ΟΟ ΚΒ πα δον τᾶ8. Απὰ 

Ῥανὶα νγᾶ8 οἱούῃοα ψ]ῦ ἃ σοῦ οὗ Ὀγβϑυβ, 8πὰ 8}1 (ῃ6 1,Θν]ῦοϑ Ὀθασηρ ἴΠ6 δΙκΚ, 
δηᾶ {ἢ δίῃροτθ, δηὰ ΟΠ θηδηϊδῆ 8 τη βίου οὗ 6 ὈΘΑΤΙῊρ᾽ [τ εἰπεοτ] :6 δη ἃ ὩΡΟη 

28 Ὠαν ἃ νγᾶ8 ἃ ᾿ἴπθη δρῃοὰ, ἀπὰ 8]] 1ϑγδοὶ Ὀσουριῦ ἃ} [ΓΠ6 ἀγ οὗ 86 σονεπδηῦ οὗ 
{π6 ΠΟΒῸ ΜΠ βμουθηρ, ἃπα τι δουηα οὗ οογηοῦ, δηὰ τι ὑσυτηροῖβ, δηὰ πὶ ἢ 

29 ογγαθά]5 δουπάϊηρ, ψι ἢ ρβδ] [6 τ 6 8 δηα ἤδγρ8. Αηὰ ἤθη ὑπ δῖ οὗ ἴπ6 οσονθηδηῦ 
οὗ [0 ΓΟΒΡ οᾶτηθ ἴο ὕῃ6 Οἱ οὗἩ Πᾶνα, ὑμθη ΜΙοΝιαὶ, ἀρ νοῦ οἵ ὅδαϊ, Ἰοοϊοα ουῦ 
ἔγοτα ὑΠ6 ἡΠ]Π ΟΥ̓́, δηὰ βἂνν ατησ [αν] Ἰοαρὶησ δηά ρῥδγιηρ; δηα 8)6 ἀ6βρ1856α ᾿ϊην 
ἴῃ ΒΘΓΡ ΠδΑΓί. 

ΟἩ. ΧΥῚ. 1. Απὰ {860 Ὀτουρδῦ {πὸ δεῖς οὗ αοἄ, δηὰ βοὺ ἰὃ ἰη ὕὉΠ6 ὑδηὺ ὑμδὺ ᾿θανὰ δὰ 
Ρἰνοϊιοὰ ἴον 1; δᾶ ὕδπου οἴεγοα Ὀυγηΐ οἤδθγιηρβ δὰ ρθδοθ- ἢ τ ηρ8 Ὀεΐογο αοά, 

9 Απά αν! τηδάθ 8ῃ 6πα οὗ οἴσευ!ηρ Ὀυγη ΟΠ ρΒ πα ρθδοθ- Οἴθγηρσβ, δῃ Ὀ]οβ86α 
8 [86 ΡΘΟρ]6 ἴπ 86 πϑῖῃηθ οὗ πὸ "ΟΡ. Απαὰ 6 ἀθα]ῦὺ ἴο θυ θῖῪ ὁ οὗ [βγϑ6], Ὀοὺ ἢ 

ΤΩΔΠ ΔΠα ὙΤΟΙΊΔΏ, ὕο ΘΥΘΙΥ͂ 026 8 ἰοδῇ οὗ ὈΓοΔα, δηα 8 ΤηΘΑΒΌΓΟ [οἵ νιπὸ], δὰ ἃ »τδρθ 
86. ; 

4 ἀμπὰ ἢ δρροϊηἰοά Ὀοίοτσο ὑπ δὺς οὗἨ 186 ΤΟΒΡ τηϊηϊϑίθιβ οὗ ἐπ 1 μον 68, ἴο 
δ τοοοχά, δηὰ ἰο ὑπϑηὶς δηα ἴο ῥργϑὶβθ ὕθ [ΟΡ αοά οὗ δγϑεὶ. Αβδρῇ 0ῃ6 οἰιοῖ, δηὰ 

ποχὺ ἴο ἢΐτη Ζθοϊιασίδῃ, 9616],5 Δηα ΘηΘΙΠ:Γατηοίῃ, δα “6}}16], δηὰ Μαι 18}, δηὰα 
ἘΠ1Δ Ὁ, αηὰ Βοηδίδῃ, δὰ Οδοϑα-ϑάομι, δῃα «616], νυ ῥϑδ᾽ὕουιθθ δῃα ἤδΓΡΒ; δῃὰ 

6. Αβδρὴ βουπάϊηρ ψ 10} για ]8.. Απᾶ Βοπδῖδὴ δηὰ ΦϑῃαζΖιοὶ ὑΠ6 ῥγίθδῖϑ ἢ 
7 ττυπιροῖβ σομ 8}}} Ὀδίοτο 086 τὶς οἵ ὑῃ6 οονθηδηῦ οὗ ἀοα, Οη ἰῃδὺ ἀδΔΥ θη 
αν ογἀογοαὰ ἔος ὑπο ἢγβὺ ὑπ ἴ0 ὑμδὴκ 6 ΠΟΒΡ ὉΥ Αβδρὲὶ δι [8 
Βγείγθη. 

8 ΤΆδηὶς γὸ [ἢ6 ΠΟΕΡ, 08}} οἡ Η]8β Πδ͵η6, 
Μαϊο Κπόονῃ Η15 ἀθοα δπηοηρ ὕ.6 ΡΘΟΡΪΘΒ. 

9 ίηρ γο ἰο Ηἰπι, Ρ]αΥ γο ἴο Ηϊῃ; 
Μυβο οἢ 8}} ΗῚβ σγοῃμάοχβ. 

10 ΟἸΟΓΥ͂ γ68 ἴῃ Η:5 ΠΟΙῪ ΠδΠῚΘ ; 
Τὺ {86 μοατὺ οὗἉ ἤθθμι ὑμδὺ βοοῖς ὑπὸ ΓῸΒΡ Ὀ6 ρἰδᾷ, 

11 ὅϑϑοὶς γο 9 ΓΟΕΡ δῃά Ηἱδ5 βίσϑηρίῃ, 
ὅϑϑϑῖκ γὸ Ηἰ5 ἴδοθ οοη 8 |]γ. 

12 ἘδΙΘ ΟΣ ΗΒ Ομ ο 18 ὑἐῃαὺ Ηδ δίῃ ἄομο, 
Η!8 βρη, δηα ὑΠ6 Ἰυάρτηοηίβ οὗ Ηἰβ τηουΐῃ, 

18 Ο γο 586θ6α οὗ ἴβγϑθὶ Η1β βοσνδῃηῦ, 
Ὑο Βο0ῃ8 οἵ “ΔςοὉ, ΗΒ οΠοδβθῃ. 

14 Ηὸ 86 [0ᾺὉ ἰ8 οὐγ αοά, 
ΗΙ8 }υαρτηθη 8 ἃγο ἴῃ 41} [8.6 ΘΑΓ. 

1ὅ δι οΟΓ Η]8 σονθηδηῦ ΤῸΓ ΘΥ6Γ--- 
ΤΟ ψογὰ Ηθ οομμτηδηαρα ἴο ἃ ὑμουβδηά ὩρΘ8. 

10 ΒΙΟἢ Ηδ τηδάρ πὶ ΑὈγδἤδχῃ, 
Αμπὰ Ηἰδβ οδϊῃ υηΐο 1βδᾶο. 

1Τ. Αμπὰ δρροιϊμῃϊοα 10 ἴο 9 800Ὁ [ὉΓ ἃ ϑβίδίαϊο, 
Το ἰβγϑοὶ ἔὺὉγ δὴ νυ δβδίϊηρ σου θηδηῦ. 

12 βασιπβ, Τὸ {Π66 1 ρῖνε [ἢ Ἰαπα οὗ δηδδῃ, 
᾽6 11η6 οὗ γοῸΓ [πο ΓΔ 06. 

19 θη γ86 ἼΤΟΓΘ 8118} 1 ΠΌΣΗ ΘΣ, 
Εον, δῃά βίγδῃ ρου ἴῃ 1, 

20 Απὰ ὑπογ ποηῦ ἔγοιῃ πδύϊοη ἴο ἡδίϊοῃ, 
Απά ἔγοτα ὁπ6 ἰησάοχῃ ὕο δι ῦθον ρϑοῃἶθ, 

2] Ηὸ Ἰοῦ πι τῇδῃ ἀο ὕω ὙΤΟΉΡ, 
Απά τοργονϑα Κίηρβ ἴοσ 6}. 58 6, 

Ην} “Τοῦ ἢ ποῦ Τ1η6 δηοιϊηίθρα, 
Απά ἀο ΤΥ ῥτγοροίβ πὸ Βδστη," 
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29 δὴ γ8 ἴο ὑπ ΟΒΡ, 8}1 ὑπο θαυ ; 
Ῥτοοϊαῖπι ἔγοση ἀδὺ ἴὸ ἀδὺ Η]8 βδ] γαίῃ. 

24 79]} γο διηοης [6 ὨδύϊΟἢ 8 ἧις βΊοΓΥ, 
ΗΙ8 ψοῃάθτβ διμοηρ 81} [8.6 ΡΘΟΡΪΘ6Β. ᾿ 

20 ἘὸΣ ρτοαὺ ἴ8 [ῃ6 ΠΟΒΡ, δηὰ ρτϑϑῦγ ὑο Ὀ6 ῥχϑϊβοά ; 
Απὰ Ηθ 18 ἴο ὈΘ ἔθδιϑά δ0ογυ9 8]} 

20 Ἐὸγ 41} [ῃ9 ροάβ οὗὨ [Π6 ρθορ]68 ἃγθ 140]8 ; 
Βυῦ [86 ΠΟΒῸ τηδάθ ὑῆθ ἤθδΥυ ΘΒ. 

2] Μα])οβϑῦΥ δῃηὰ ΒΟΠΟῸΓΡ ἃγὸ Ὀαΐοσο Ηἰ πὶ, 
σοι ἀμα ρἰδμ688 ἃγὸ ἰη ΗἱΪβ ρΪδ06. 

28 Οἴνο υπΐο {π6 ΟΕ, γο Κίπατϑάβ οὗ [86 ρθορίο, 
αἴνο υηἴο ἴη6 ΠΟΒῸ φΊΟΓΥ δηα βγθηρίῃ, 

9 Οαἴνο ἰο {80 Ο0Ὲ}Ρ {πο ρίουυ ἀϊο ἴο Η]8β πϑῖηθ ; 
Βεὶπρ δὴ οὈϊδίίοῃ, δηά οοτλθ Ὀθίογο ΗΠ ; 
Ὑουβμῖρ ὑπο ΓΟΒΡ ἴῃ ὑμ6 Ὀϑδυὺγ οὗὨ ΠΟΙ ΏΘΒ8. 

0 ΤτοΙ}]6 Ὀοΐοτο Η πὰ, 411 ὑΠ6 δασίὶ : 
ΤῊ που] ν}}} αἶδο βίδηα ἴδλδὺ ψὶ ὑποαῦ του ην. 

8] 1,οὐ [86 μϑᾶνθῃβ Ὀ6 ρἷδά, δῃὰ Ἰοὺ {π6 ϑαγίϊι γο)οΐοοϑ ; 
Αμπᾷ Ιοῦ [Ὡθχὰ βίην διβοὴρ [6 πδίλοηβ, Τὴ9 [ΟῈΡ το ρποί, 

82 1,οὐ [86 868 ΤΟΔῚ, Δπα ἐπ ἔμ] 688 ὑμογϑοῦ; 
Τοῦ ὉΠ6 Π6]ὰ τγο)οῖοθ, δῃὰ 4}1 {πδὺ 18 ὑῃ θῇ. ἐν 

99 ΤΏδη 888}} ὑΠ6 ἔτϑϑβ οὗ ὑπ8 ψοοά βίηρ ουὖῦ 
Βοίοτο ὑ6 0} ; ἔογ Ηθ οοϊβϑὶ ἴο Ἰυάρο ὑμ6 οδσίβδ, 

94 ΤἬΔΗΚ γο [Π0 ΓΟΒΡ ; ἴον Ηθ ἴβ ροοά ; 
Εον Ηἰβ ΤΠΘΤΟΥ οηαυτγοίῇῃ [ἴῸΣ ΘΥΘΥ. 

δ Απα ΒΆΥ γ6, ϑὅδγο υ8, Ὁ αοἀ οὗ ΟΥἿΓ Βα γδυϊοε, 
Απὰ ραῦθογ τ.ι8 δηά ἀθ] ΠΥ ὰ8 ἔγοτα 86 ΘΑ ἢ ΘῈ, 
Το ἴμδκ ΤῊΥ ΠΟΙΥ ΠδΙΏΘ, 
Το ρίοσγ ἴῃ ΤῊΥ ῥγδ186. 

80 ΒΙοββοὰ θ6 ὅθ ΠΟΒΡ, ὑπ αοἀ οὗἉ Ιϑγδθὶ, 
ἘῸΥ ΘΥΟΓ 8Πη4 θυ Υ. 

Απά 811] [86 ΡΘορὶθ βαϊ 4, Ασβθῃ, δῃηᾶ ῥγαϊδβοα ὑπ [0 ῈὉ. 
ὃ ΑἈΑπά Βο ἰοῖν ἴπ6γρ, θϑίοσθ 8 δὺῖκ οὗ [ῆο οογεηδηῦ οὗ ἐπ6 ΓΟΚΡ, Αβαρῇ δὰ 

Ἀ18 Ὀτοιἤγθη, ἴο τηϊηἰϑύθσ Ὀθΐογθ 0816 δὶς σοῃ Ὁ ΠΌΔΠ1Υ, ἴονῦ ὉΠ 6 ἀδγ᾿ 5 σους ἴῃ 118 ἀΔγΥ. 
ὃ8 Απὰ Οὐδά-ϑάοιῃη 5 δῃηὰ {Π|||γ Ὀγθίμιγθῃ βἰχὺν δηᾶ αἱρῃὺ; δῃὰ ΟὈροϑά-βάομ, βοὴ οὗ 
ὁ9 Φοά!παη, δὰ Ηοβδῃ, ἴο Ὀ6 Ῥογίοσβ. Απαᾶ Ζδάοὶς ἴῃ6 ρῥτγίοδασῦ, δῃὰ 18 Ὀγϑίσθῃ 

[86 ῥγιθϑίβ, θϑίογο ὑῃθ ὑδὈθσΏ 8619 οἵ {ηΠ6 ΓΟΒΡ, ἴῃ ὕπο Βὶρἢ ρἷδοθ ὑμαῦ νγαβ δ 
40 αἴθεσῃη. Τὸ οδον Ὀυγηῦ οἴ τ ηρΒ ἴο ἴπ6 [ΟΡ οα {πο δἰίδσ οὗ Ὀυτη οδθογίηρ ὁοπ- 

ὈΠΌΔΙΥ τηοσπΐηρ ἀπα ϑνυθηΐην, δηα [ῸΓ 811 ὑμδῦ 18 στ ὑΐθη ἴῃ Ὁἤ6 ἰδ οὗ 80 [ΟΒΡ, 
4] νι Ηδ οομμτηδηαάθα [δβγϑθ. Απάὰ πὰ} ὕπο Ηδίηδπ ἂδπὰ “9ο6ἀυ θη, δηὰ ὑἢθ 

τοϑῦ ὑπδὺ γ6 0 σἤοβθῃ, 0 ΓΘ ΟΧΡΤΟΒβοα ὈΥ͂ ΠΆΤΩΘ, 0 ὑΠΔῺ ὕπθ ΠΟΒΡ, {πὲ Ηἰ5 
42 ΤΩΘΓΟΥ͂ ΘΠ ἀυ ΓΘ ῸΓ ουοσ. Απάὰ χη ὑπθηι, τόθ δηὰ Φεοαυύπυη," γγοῦο ὑσυχηροίδ 

δα ΟΥΤΩΌΔ]8 ἴογ Ἰοαὰ βοιπάϊηρ, δπὰ ἀμ ἰμβίσυηθηίβ οὗ αοα ; δῃὰ [ῃ9 8οῃ8 οὗ 
45 Φοἀαϊμηπη τόσο αὖ ὑπ ραίθι Απὰ 4]1 0816 ρϑορὶθ ϑῃηῦ ΘΥΘΣΥ τηϑῃ ο. ἷ8 ὨουδΘ ; 

δηὰ αν! ὑπγηθὰ ᾿π ὑο Ὁ]685 Ἀ18 ΠΟυΒΘ. 

ὙΠΟ ΑΡ, πιέδοας τασίδεση, 819 1ῃ τὶ, 39 [86 πδῆνθ ἰ 9, ἀπά μὸ δ δορί, τοδᾶ βοτθ Ευσαών (Υαὶφ. 
Θεὸ. 

513 εἴταν .4}} 1:28 δοῖηθ ἰπίο 186 ἑαχὲὶ ὮΥ ἃ τοϊείδκο οἵ 8.6 Ῥ68, δὸιϊο Ὦ δεΐογθ 1:6 Ὡοχὲ Ὠδῖὴθ βδῆοινγβι Οἱ ἐδ 9 

ΦΟΠΙΣΕΓΥ, ἐδ) ὩΔΙῺΘ ἌῊΠ. 8661} ἴὸ το ἔμ]]6 ἢ οαὲ δὲ ἔδο οἷοθα οἵ γοσ. 18 (ϑ00 Εχοκ.). 

" ΚΡΌΞ. 80 τορι δά! εΐοα, ἴὰ ἴδ ἢτσε ρίδοο; Ἡβαγοαθ Η. Νοσαὶ δὲ δ ΘΊΘΞ. ὀτεα ἐδο τὲ εἴτα, 

« χαλῶ: ὈΣΥΝΠΌ. Κατί: ὈΤΎΣΓΙΘ (φαγηία, ΗἰΡᾺ). Ὑμο βδῖωθ γασίδιϊουι τϑοᾶγε 2 Ογαα, τ. 18, πνοτο, Βονς 

ὅνεῖ, ἴνο ζατέ 'ῷ ἴο ὃὉο τεδᾶ δὲ ραγφίο. δί. (Ὁ ἼΣΠΌ). 
τ 
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6 ΤΊι6 Ὑογάϑ ΑἸ Εἰ ΡΙ ΘΠ δη Γ2)51 δῖο πδηιϊπᾷ ἰῃ ἴπ6 ει. Αἱ Ἰοδεῖ, ὉΠ δἰ "ουἱὰ δρραγθηιῖν 

Ι. ΟΠΕΟΝΊΟΙ(ΕΞ. 
᾿ἀροατατπσμααανφας 

Ὁ» ὀγανεὰ δ' Ὠππηθαπίη κα (τοιΡ. Εχεζ.), ἐποπ αὶ 6 8ερί. δὰ Ψαὶς. Βανθ "ξ. 

4 [ῃπ᾽λοδά οἵ ΡΑΝ Δία χν. 18 '8 ἙΕΓΙΔΙΏΥ ἴο Ὁ6 τεδά Βεζα, ἴῃ ἴδ δγαὶ μἷδοα (αἴ ετ ΓὴΘ Ὁ). ΣΝ 

3. ΤΏ νδιίδηϊβ ἰη ἐἢ|18 δοπῖ,, ἔγοτα [8 ρδγδὶ!οὶ [ἢ τπ6 Ῥδδ1οῦ (Ρ 8. ον. χονί., ουἱ., 8δοὸ ἰπ ἔχε. ᾿ 

ΒΑδον ἽΝ Ἵ2),»,, δε τμο ρίυγ. βυδ΄. 'ὼ ὉΠ ΝΣ δἴοπτο, ταὶ δὶ Ἰοδεῖ οὔθ πίη, ΓΟ ΑΌΪΥ ΠΌΓῚ (866 1} (οἱγν- 

1η6}. παᾶνα {δἰΐθη οὐ. 

8 ΤΉ παγο ὮΠΓῚ ἢ ρλὰ Ἴ6ΤΟ ποὶ τοδὰ ὉΥ ἴδ ϑ8ορὶ. (καὶ μετ᾽ αὐτῶν σάλεαιγγες καὶ πύμβαλα τοῦ ἀναφωνθδο, 

“.-.λ})., δῃηά ΔρΡΡΟΑΣ ἴο ὕὉ60 τοροδίϑα ὉΥ τοϊδίδκο ἔγοτῃ ἔμ Ῥγοοδά!πα τοῦϑο, ἩΒΙοὮ 6120 ὈσφίηΦ ν]1 ὈΣΤΘΣΎ. 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΟΑΙ,. 

ῬΚΕΙΙΜΊΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΚΚ.---ἰηϑἰοδα οἵ 186 Ὀτίοῖ 
ἀΔοδοσγὶ ρύοη οἵ {1 μαγὰ}]6] ἑαχὺ 2 ὅαπι. νἱ, 1] - 23, 
ΟὟΓ δυίποῦτ ρμῖνοϑ ἃ ἀοία! οὶ δυσουπῦ: 1. ΟΥ̓ τς 
ῬΓΟραγαίϊοη 8 [0 Γ Π|6 80] 6πηη δοῖ οἵ ὑγαηβίοσιϊηρ [Π6 
Αὐὶς ᾿ηἴο ἰΐα πον βαποίιδγΥ ἰῃ ΦΘΓΌΒΑΙ]οτΩ, χν. 1--32 4, 
ἰποϊαάπς α. ΤῈ ἐγοοϊοη οὗ ἐπ ἴδηΐ ἴοτ ὑπὸ 
τοσορίίοη οἵ {16 αὐὶς, νοῦ. 1 ; ὁ. ἃ οοπίδγοποα οἵ ἴμ6 
Κίπα ψ τ [ἢ ῥγοϑίβ δὰ [μον 68, ν γα. 2-16; δῃὰ 
6. ἴῃ 5ο]οοίίοη οἵ {86 1,οΥνἱῦθϑ δρροϊηϊδά ἔοτ (ἢ 
οἰ οΥ μαγῦ ἴῃ {116 80] 6 ΠΥ (απ ΤΠοΓείοσα ἀθϑῖρ- 
πιο ὈΥ Πδ8η|6), νοτβ. 16-24. 2, ΤΏ θη [ΟἸ]οὸν 5 
6 ὀχϑουϊτίοη οὗἨ [86 80 Ῥτοραγθὰ ΠΟΪΥ͂ δαὶ ἰϊ96] , 
χνυ. 2ῦ -χνι. ὃ ; δὲ πὸ οἷοβο οἵ ψΠΊΟὮ σοπιθ8 ἴῃ 6 
εἰοβοτί ρύΐοη οἵ ἴπ6 ἢγβι βο]θπηη βεγνίοθ Ὀδίοτγα [ἢ 6 
Ατὶκ ἰῃ 118 ΠΟΙ ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ οἡ Ζίοη, χνὶ. 4-48, ἴῃ- 
οἰπάϊηρ 6 Ῥβα] πὶ οὗὨ ργαΐβα δηὰ [8 ηἾΚΆ ἐμ 6 ἢ δυῃν, 
γοβ. 8-836. Τα Ἰοης Ο]οβίης ϑθοίζίοη ἷἰ8 (αχοθρῖ 
1:6 Ἰαδύ ν6γ86) ρϑου αγ ἴω ἴμ6 ΟἸγοηΐβί. Οἱ 18 
σγρ [11 ΠΥ, δη εἰ ΘΒρθοῖ "ΠΥ ὁπ {π 6 μοΠ ΘΠ 685 δηὰ 
αρο οἵ {Π6 μβαῖπὶ οὗ ργαΐβ8θ δῃηὰ ὑμδῃ}κ8, 866 δὖ [ῃ68 
αἶοϑθ οὗἁὨ {Ππ656 Θχ ροβὶ 10} 8. 

1. 7}λε Ῥτγοραγαίδοπ ον ἐλ εγπιουαῖ; διὰ ἤτεί, 
«. ΤῊς ογοοίίοη οἵ ἴπΠ6 ἴδηΐ οἡ Ζίοη: χυ. 1.--- ἀπά 
δε πιαάς Μἶπι ἀοιιϑεα ἴπ ἰδέ οὔ οὗὁἩἨ Δαυϊά. ΤὨϊ» 
γΒΑΥ Ὀ6 ππάἀεγβίουά οἵἉ [86 Ὀυ]]αΐηρ οὗ οἵ μοῦ μοσβε8 
Ῥ651468 [86 ραΐαοα Ὀυλ] Ὁ ἢ [16 αἱὰ οἵ Ηΐγαπι οὗ 
Τγτο, χὶν. 1 (Βογῖῃ., Καιρἢ.); Ὀαΐ 88. 1}. νετὺ 
τἰϑοὰ 5 ὅν, ποῖ 52, δ ΑΡῬΘΑΓΒ γΓαῦθοΥ ἴο Γεΐογ ὕο 
186 Ἰηΐογμδ] ἢη θη ἰηρ οὗ ἃ Ῥαῖδοα ἴου {8 δοάβ οἵ 
{116 Κἰην δηἀ ΗΪ5 τυῖνο8. --- 4 πᾶ ἢ »γερατεάώ α »}ίαξσε 
707 ἰὰδδ αγὰ οΓ Οοά. Τιΐβ ννὰ8 ῬγοΌΘΌΥ ἴῃ ὑπ 
ἐπα πϑ αὶ πο ὈουΓΒβοοὰ οὗ [6 Κίηρ᾽8Β Βουι86 
δἀ]οϊπίπρ Ὁ ; (τ Παγα ἴῃ οῃ8 οὗ [8 Ὁ})ΜνϑὌ ο Ἔχ  βΌ]Πς 
πὶρῃ ῥγοδῖβ, Αἰ μαγ [Π6 ΠΙΒΔπματί 6, ἢ, 8ΐπος 
{6 πηάβεδοῦο δ Νοῦ, νγὰβ ΘΟ δίθΕ}}γ δυουΐ Πανίά 
(48 ἰΐ οτο 18 σοιγὶ ΟΥ ἀοπιοδβίϊς ῥγίεδί, ψὮ1]16 
Ζαϊοῖκ οὔ μα μου9ο οἵἉ ΕἸ ΘΑ ΖαΓ οἰοϊαϊοι αὖ Οἱ Ὀ6οΠἢ), 
88 ἴο Θοχογοῖίβα ἢἶ8 Γπηοζϊομβ. --- (πα »μελεοαὰ [ον 
ἐξ α επί, τὸ ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, αἴδαγ ἴῃ σηοι οὶ οἵ [6 
οἷά [Δ ΌΘΓΠΔΟ]6 511}} οπ βίης δ Οἴθθοῃ (χνὶ. 89 ἴ., 
χχὶ. 29:  Κίηρβ 1}, 4 41.), Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 88 ἃ ὑῥγο- 
Υἰβίοηα] Βα ποί Δ ΓΥ. 

2. Ουπεϊπιαίίοα. ὃ. ΤῊ σοηίογοποθ Ἡ] ἰδ 6 
Ῥτοδῖβ δηὰ [μονἱϊδ8: γοῦβ, 2-15.---Τὰεη Ταυϊά 
καϊά, παιλοῖν, δἱ ἴῃ δηὰ οὗ [π6 [ὮΓΘ6 ΤΠ ἢ}, 
χΧὶΪ!. 14.--ολοπε δλοιυζά σαν, Ῥγοόρόῦγ, “1 ἰδ 
ποῦ ἴο σϑιτγ." ΜΠ [ἢΪ8 οοπίοβδίοη οἵ ἴδε 8ο]6 
τρηῦ οὐ (πὸ νι ἴο ΟΑΙΤῪ {Ππ6 δὶς (ςοΡ. 

πὶ. ἱ. δύ, ἷν. 1δ, γνἱὶ. ὃ, χ. 17), θανὶ ἃ δοίζπον- 
Ἰεάροβ ποῖ ἱῦ 8 ὈΠΙΑΓᾺ] ὕο ΘΟΏΥΘΟΥ͂ ἰΐ ὁπ ἃ 
ὙΆΡΘΟΙ, ΧΙ! 7.--- ἐγ. 8, 4πά Ῥανιὰ ραϊλογεοά 
αἰΐ Πογασὶ, ὌΥ ἰΐ8 παίαγαὶ γεργοδοι  δίϊνοθ, ἰδ ς 
εἰ ἄδτα ἀπ σαρίδί 8 οὗἩ ἐποιβαηβ; 866 νοῦ. 26, δῃηὰ 
ΦΟΙΡ. 2 ὅδιῃ. νἱ. 15: ““ 4]} [Π6 Βοιιδα οὗ Ιδταρ]." 
Οὐ {π18 ΒΌΠΙΠΠΟΠΒ ἴο ἃ Ῥγευοῦβ οοηδιυϊ ἰδιΐοη ἴῃ 
δοτιβα τ ποϊῃΐπρς; ἔυτίμοΣ 18 τοροτ θᾶ, 2 ὅδπι. Υἱ. 
--Υοὖ, 4. 4 πᾶ δουϊα ακϑοενδίοα ἐδὲ δο0η8 ο Ααγοη, 
«ὦ ἰδλε 7, ευϊίεϑ ; 6 ἴοτιηοὰ οὗ {1656 Σεργεθοηίδ- 

ἐἶνε8 οὗ 6 Ῥυοϑίμβοοά 85 ἱπηὸγ οἶγοΐο ἰπ {δ 
ἈΒΒΟΙΏΪΥ οὗ [86 ρῬθορῖὶθ, ἴο θᾶγ (Πϑὶγ οι ηϑοὶ τ᾿ὸ- 
διγάϊηρ [86 ογάδγ οἵ ἴὴ9 δοϊθῃχη τἶο8. “ΤΏ 80}8 
οἵ Αδγοῃ "᾿ δγθ ἴῃ Εἰρῇ ῥτίεϑίβ Ζαάοϊς δῃὰ ΑὈϊ1η- 
ΠΆΓ, γὰγ. 11]; ἴἢ6 “1 ον θ8 ΓΘ [Π6 5ἱχ οἠϊοῖα 
Ὠδπιρά ἱπ γοΓ8. δ-10,  Ὶ ἘΠοῖν ὈτοϊῃΓοη. -- Υ 6 Γ, 
ὅ. Οὗ ἐδδ βδοπδ οὗΓἩ Κολαίὰ: ὕϑυτιοί ἰλε ελὶϊοῦ ; 8668 
νὶ. 9. ΤΏ Κομαίηϊϊα οὨϊοῖ 8 παιηορὰ ἢγβίὶ, Ὀὸ- 
σΆ1136 {Π6 τι ΒΕΓ οὗ [6 πηοϑὲὺ ΒΟΙΥ, [Π6 σλΓΓΥ 
οὔ ὉΠ πιοβῦ ΠΟΙΥ γ65856}8 οὗ ἴα τὰ Ὀογημο]., Ὀ6]οὴ 
ἴο ἴ6 Κοπαίῃιοθβ, [86 ἔδτα ν ἔγοπιὶ ψϊοἢ Αδγοι 
1η6 σῇ ῥυίοβῦ δργιης, Ναπι. ἱν. 4, 15, νἱῖ. 9 
(ε1}).---Οἡ ἴῃ 6 Μογαγίία σῃϊοῦ Αβαίδη, σορ. νἱ, 
16. οἡ 2706], ἴδια οἰϊοῦ οὗἩ Πα δοῃβ οἵ Οοσβῆοτχη, 
νἱ. 21.-- γα, 8-10 πᾶπιὸ ἴΠ6 σὨϊοίβ οὗ ΓΘ ΟἿΈΟΣ 
Κομαιηϊῦζα [ἀτλ ] 168, ἔΠο86 οὗἨ ΕἸΣ ρἤδη (- ΕἾχα- 
Ρἤδη βοη οὗ ὕζζίεὶ, ἔχ. νἱ. 22), οἵ Ἡδῦγοη (50 
οἵ Κομαίῃ, Εχ. νἱ. 18 ; οορ. 1 ΟἸγοη. νυ. 28), 
δηᾷ οἵ [226]. ΤΊιΘ ἰαβὲ παιηθὰ 18 Ῥγοῦ Ὁ ποῖ 
ἀἰβογοης ἴσγοιῃ ἴῃ Κοδαιμὶΐο [ΠΖΖίο], δῖον οἵ 
ΕἸΙΖαρῆδη, Εχ. νἱ. 22 ; 1Π6γθ τὸ ἴῃ ἰοττηϑὰ οἵ 
[6 8018 οἵ [ἢ 18 [0226] ὕνο μουϑ868, οἵ Ἡ ὩΪΘὮ οπ6 
18. Ὠδηηρα ἴον ΕἸ ζαρηδη, 86 ΟἾΒΟΡ αἴϊον [χΖί εἰ 
ΔΙ πΒο], δηὰ ποῖ ΔΩῪ οὗἁὨ 18 οὐδοῦ βοῆ8. Τβοϊὲ 
ΓΟ 1Π6ὴ ἴῃ 411] ἔοιις Κοδαιδιῖα Ὠουβ68, 1 ῈῸ ΟὯΘ 
Μογασγὶίδ δπὰ ομϑ (ἀὐθγβῃοπ)τῖθ, ἤοτὸ γοργοβομίθα: ἃ 
ΒΊΟΙΣ ῬΓεΐδγοηοθ οὗ {μ6 Ὠοιδ6 οὗ Κοπαίῃ, ΒΊΟΝ 
'8 ποῦ ΒΌΓΡΥβίηρ, Ὀθοδιι86 [ἢ6 σοπνογδηεα οὗ {π6 
ΔΥΚ ρον Ὀοϊοηροὰ ἴο 1Ποπι.--- ἐσ. 11. Απὰ 
Ταυϊα εοαἰϊορα Ζαι(οῖ (οὗ ΕἸοαΖατ, ν. 27 ἢ.) απά 
Αδιαίλαγν (οἵ 1{Πδηπ8γ), 86 ἱρὴ ῥγίθβίβ, ψῇο 
[θη δοίθαἃ ἐοροίμοῦ; 8866 ΔΌΟΥΘ ΟἹ ΥΟΙ. 1, δηὰ 
σΟΠΡ. χχίν. 8; 2 βαπι. χν. 24 Πἴἶ, χχ. 25.--- ὕγ. 12. 
Υε οἰίοία Ὁ ἐλε 1 ευΐίσα, Ἰιῦοτα} γ, ““γὸ ομτοίβ οἵ 
[6 ἴδιο γ8 οὗ {1Π|ὸ ον 68 ;᾿᾿ σοὨΡ. ΥἹὶὶ. 6, 10. ---- 
ϑαποίψ γοιιγδείυεδ ιοϊ ἢ, ψΟῸΤ ὀγεέλγτοη, ῬΤΟΡΟΥΪΥ, 
ἐγ δῃὰ γοὺγ ὑτοΐῃγοη. ἡ ΤῊΘ “ βαποι ὙἼηρ" 
οοῃβίϑίοα ἴῃ Κοορίπα ἴγοπι ὑποὶγ ῖνϑϑ, ἔγομλ σοῦ- 
ἴδε τ 1} ἈΠΟΙΘδῃ ὉΠ] Ώ ΚΒ, Δ Πα 8180 ἱπ νΑβΐπς ἰδ ς 
ὈΟΑΥ͂ δπὰ ἴπ6 οἰοἶθβ; δσοῃρ. θη. χχχυ. 2 ψἱτἢ 
ἔχ. χῖχ. 10, 15, αἷἰδο 2 (Ἔγοῃ. χχχ. ὃ.--- ΤῸ (189 

Ρἶδοθ) 1 λαυε ργερατεὰ γον ἐδ, ὁ ὙΓΉΙΤΤΡΙς. 
ΤῊ βδιῃθ 6] } 0 0104] οοπδίττιοοϊϊου. (τ  π οταϊ ἐϊοὰ 
ἽΝ, οτ ἱπλιηθαϊαῖθ σοππδοζίοη οὗ ἔμπα γοϊδεγα 

βοηΐοηοα ψ ἢ 186 ῬΓΟΡοΟΒ  [10Π) 866 ἴῃ 2 ΟὮτοη. ἱ. 4; 
ΠΟΏΡ. 1 Οἤτοῃ. χχῖχ. 8; 2 ΟἬτοη. χυὶ. 9, χχχ. 18; 
ΝΘᾺ. νι. 10 (ἔτ. 8ὶ 8388, δ). --Ἶ ἐγ. 18, ΣῸΥ δεοαιδα 
γὲ τοόῦὸ ποί αὐ (λὰξ δερσίππίησ, οὐ “γὺ ΨἜΓ6 ποῖ 
{ΠἸο86 τ ῆῸ ὕατο {116 ἀγκ."" ““Αὐ ἴΠ6 Ὀερίηπίηρ," 
ΟἹ ἴΠ6 [ὈΓΠΙΟΣ οσσαβίοη, 6 ἢ ἰὮτοθ το ἢ 5 Ὀοίοτθ 
{π6 δὐὶς σὰϑ Ὀγουσηῦ ἴγοιῃ ΚΕ δ ἢ} -)οασῖτη, χὶνὶ, 

Οἢ ἴδ Ῥϑου δῦ οομπδίσιοοη γλλλξ Ὁ (ἥοτι 
τ ΟΣ 

ΠῸΡ διὰ Γι ΝΣ), οοταρ. ΓιρομιΟ Ξε ΠΟ τ ΤΌ, 
Μα], ἱ. 18, ἀιὰ Ἐπ. 8.91, ἅ, ΠῸΣ ἱἰπ (μΐθ οοτ- 

Ρουμᾷ εἰρηΐβος ““ἴοΥ ἰμΐ6, ἔλιδὶ," ““ Ῥροοδθδο ; 



ΟΗΑΡ. ΧΥ. 158-22. 

Θοηρ. ἔπ. 8. 222, α, 868, α.--- Τε ον οἷν Οοὐ 
ὑγοῖς οἱ ρον ἐμ (χὶϊ!. 11), ὑδοαιιδ6 "κα δουσὴέ Η ἐπὶ 
κοί αγὶσλῖ, Ὀδολα96 Μὰ ΔρΡρτοδομοὶ Ἦ!πὶ ποῦ ἰμ [ἢ 6 
ΤΏΔΉΠΟΓ υγοθοΓ οἱ Ὀγ αν, μή που!αοῖοα ἴο ὕθβ {Υ 
ΦΌΓ Γένογεπος ἴο πη ὈΥ Κεορίπρ [Π6 ἐμ] τορι]ὰ- 
τίαῃ, {Ππῶὺ ΟὨ]Υ [μον 1ῖ65 δἰλι 1 ὈταΓ τ 9 ΠΟΥ ὉΔῚ 55 
--νεν. 15. “νά ἐλε δοπβ οὗ ἰδὲ 1,ευἱίφα ὑδαῦ ἐδ 
ατὲ οἵ Οοἄά. Απ διηϊοὶραίίομ, οοσαβίοηοαὰ ὈΥ͂ (μαι 
ψΔ]Οἢ 88 861 ἴῃ [6 νοῦβ Ὀδίοτγο οἵ [116 1π|Π16- 
ἀϊαῖα ὁχοουϊου οἵ [86 οὐδοῦ ἴογ [6 ρυτίβοδίίοη 
οἴ [6 [,ονϊῖο9. 8.66 (6 συ ϊαγΒ, νογ, 25 [ἴ. --- 
ὕρον ἐλεὶν δλουζάενϑ, ιοδδ δίασεϑ ἐροη ἐΐδπι, ἀρο 
τθοὶγ δῃιουϊάοσθ. Οὐ “ΩῚῸ (ἔγοτα ὲ Ὁ, “ταν τ), 

(δε ΡοΪο, οοῃρ. ΝΌπΙ. χιϊὶ, 28 (α͵8ο [ν. χχυΐ. 18; 
Ἐχεὶς, χχχίν. 27). [πὶ ἴμ6 Ῥϑηΐαῦ, [Π6 Ρ0]68 αἴ 
θεϑιί 68 ς8]].ἀ Ὁ“ 13, ἔχ, χχν. 18 Εἴ, οἵἴο. 

8, Οἴοθε. 6. ΤῊ δρροϊηἰταθηΐ οἵ {Π6 Του 64] 
δΙΏσΘΟΙΒ [ῸὉΣ [6 ΒΟΪΘΙΠΙ ΠΥ: νοτβ. 16-24.--- ΤῸ αρ- 
Ῥοὶπέ ἐϊιεὶν ὀγεοίλιγοη ἰδὲ δίπρεν 8 ισἱἦ, ἱπδίγ ὠπιδη 8, 
ῬΤΟΡΟΓΙΥ͂, “ἘΠ ᾿πβίγαηοη18 οἵ δος," [δῇ ἰ8, ἴο 

ΔΟΟΟΙΏΡΔΠΥ͂ Π6 βἰηρσίησ. ϑυοἢ )) ν: (φοτΡ. 

ΝΕ. χὶϊ. 836) ἂγὸ ποῖν πδιπθὰ ἴῃ ἔδτοθο αἶα6868 : 1. 

02), ψαλτήρια (βερι.), οὐ παδέία (7 ]16.), φυΐίατ- 

ἰἶκ ἰπδβιγατηθηβ, σοηϑἰβεϊηρ οὗ δῃ ΟὈϊοηρ οἰοδὲ 
ΧἼ ἢδὲ Ὀοϊΐοπι δΔηα σοηνοχ βουπεΐπρ Ὀοατὰ, ΟΥ̓ 
Π1ο ἢ δίτίρ οἵ ἘΪΓῸ ΓΟ δισοίομοιὶ, σα] θὰ ὈΥῪ 
[1 εν, ἴῃ δοοογάδπου ἰτὰ {Π6 δορί, (πὰ τἴῃ6 
ΑΓδῸ. δαπξὶγ), ᾿8}] 6 Γῖ68, ΟΥ̓ ΟἴΘΓΒ ““ ἈΔΓΡΒ᾿᾽᾿ ΟΥ̓ 
ὨΔΌ]14 ; 2. 133 (βορῦ. κύνυραι, Υ ]ς. ἰψτα), ἈΔΓΡΒ8 

ον Ἰυΐο- κα ἱποίσυτηθηΐδ, γαπἀογοὰ Ὁ Πα. πο 
ὈΠΕΌΪΔΌΪΥ, “Ὑ ΠαΓΡΒ,᾿" ἩΒουρἢ Ἰυΐο8 σου] ῬΟΓΒΔΌ8 
ὕκ ποτ οοττοοὶ [ταῖμοῦ διου!ὰ ἐμθ ἴοττηοῦ 

ΘΑ]1εα Ἰα 686] ; 8. οΝΑ21»: (θαυϊναϊοηὶ ἴο [6 Ο] 6 Γ 

ἴογση οὗν, 2 ἕδτη. νἱ. ὅ; ῬβᾺ. 6]. δ), ΒΟΤΘ ΠΔΟΓΘ 

(1Υ ἀεδηοαὰ ὈΥ {86 ορί(ποξ ὈΡΟ, “΄ οἰοατ- 

40τι Πρ (τη δἰείησ ἴο ἢ647), τ οἢ ὈΘΙΟΏ ΖΒ ΠΟΙ ΠΣ 
ἴο δἷἱ [ῃ6 ἴῆγϑα ἱηβίταμιθηΐβ (ΒΕΓ ἢ.), ποῦ ἴο [ἢ 6 
ἴοο τειμοῦρ ““{ Ποῖ Ὀγοίῃγοῃ [116 βίῃ ροΓγϑ᾽ (Κατηρμ.), 
Ὀαΐ, 45 ἰῃ σϑιβ. 19, 28, δὰ χυΐ. ὅ, 42, ΘΗ ἴο 

ὈΕΙΡΥΌ ; οοταρ. Βύείομ, λειια ἐχερ.-ἐτίε, Αφλτενὶ. 
1. 228 ἢ. (8ο, Βοιγονοσ, αϑϑίρηα ἰο {86 ἕδστη 16 
πηϑι Δ ]6 τηθαηἰηρ, “θερδης {1πλ6᾽"}.---Τὸ δι ὦ 
ἐλε «οὐπὰ τομὴ σἰαπεδα, ὕο ἜἘΧρύθβῷ ΟΥ δίκην ἸοΥ; 
ΨΟΙΏΡ. νον, 25; 2 ΟἸ τοι. χχὶΐ!. 18, χχῖχ. ὃ06. ΤῊϊ5 
[6]1ς οἶδαδα ταίεγβ ἢοΐ ΤΟΓΟΙΥ ἴο {Π6 6] Θατ-βοιηάὶ 
τα ῦα]ς5, Ὀα΄ ἴο ἴλ6 ΟὨ οἴ Βοηΐθηοο,--- τ, 17. Α 

ἐμ ἰουΐε8 αρροϊπίοα Πεπιαπ 8οπ 97 οεἷ. Τμαῖ 
115 Ηδτηδη νγὴ5 οὗ [86 [Δ }}}}}7 οἵ [6 Κοβαιἰἴο8, 
διὰ Ακαρὴ οὗἩ ἴπ6 Οδσβῃοηϊῦρθ (οοιηρ. νἱ. 18, 24), 
ἦβ ποῖ Πογὸ βίαϊρά ; οΪγ οὗ [86 ἘἈΜῚ ΒΟ 9΄-ΠΙΔΘΙΟΥ 
Ἐκμδη ἰ8 ἢΐ8 ἔα γ, οὐ ἢἷβ ἀσϑοθηὶ ἔσο Μογατὶ, 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ τη 1]ο)6 ἃ, Οἡ {π6 παιης οὗ ΕΒ δη 8 
ΓΑ πεν, ϑῃαίαῃ, 866 Οτίς. Νοῖα. --- οὐ, 18. Απὰ 
οὐδ ίλόπι ἰλεὶν δγείλτοπ 9. ἰδδ δοοοπὰ ἄδφρτεε. 
ἢ ὨΣ ὉΠ, [16 βοοοῃὰ ἰῇ σηκ,᾽" ὑοτρ. ἰδ 6 

εἴης, ΠΩ, 2 Κίηρβ χχὶ!, 4 δηὰ 1 ΟἝτοη. χυί. 

ὅ.---Ζεολατίαλ απὰ «᾽αατίεῖ, Ἐοτ [6 οοτγίαϊ 
δραγουβ 13 αἴϊοσ ἌΓ 12). 866 σας, Νοίθ. Τδα 

δετα πατηοὰ .[84Ζ[6] 58 σαγίαι ΠΥ ἰάθη ἶσα] πιῖ ἢ} ἐμθ 
Αχιεῖ, γον. 20, διὰ τὴ [86 9616], χνΐ. δ, ος ταῖ Ποῦ 
ἴμεδθ παῖηδθ ὅγὲ ἴο ὈῈ σμδηροὰ ἰηΐο ἐπα ῥγοβεπὶ 
θ;ε, -- 4πά Οδοά -οοπι απα «εἰεὶ ἐδα »οτγίεγε. 

11" 

Τμ6 οὔΐοα οὗ ἀοογκθοροσ ἀοδθ9 ποῦ δχοϊιὰθ ἐμεῖς 
δούϊης 8190 88 Πγιϑὲοἴδη8, 89 γ6Γ. 2] δίονβ. ΑΥΟΡ 
ΨΔο16), ἃ8 ἴῃὴ6 8816 6 γ86 ἴδ 65, (Π6 παπιθ ΑζΖαζίαῃ 
πλθὺ πανὸ (]]οη οὐΐ, 8ο ὑπαΐ οὐ ρίη}} Υ ὑπο γα ἡνοῦὸ 
ποὺ ἰῃϊγίδοη διε ἔοιιγίδθ ῬΘΥΒΟῚΒ Ὠδπιοιὶ 88 Π108]- 
οἶδῃ8 οὗ {πΠ6 ϑεθοπὰ ογάοσ, Αἰ [686 βίρβοσθ 
δη4 τη βἰο8η9 να ὈΘΘῺ Π]ΘΠ.ΙΟΠΘα ὈΥ̓͂ Δ Π)6 (ἀπὰ 
ἴῃ ἔνγο ΟΥ̓ΘΟΓΒ ΟΥ̓ ΓΔΏ ΚΒ, γοῦα. 17 δηὰ 18), Π6Υ͂ 8τθ 
δϑαῖη Ὀτοισιῦ ἰΟΓΊΤΑΓΙ, γογ8. 19--21, αἰνἸ 64 ἰηΐϊο 
ἰῆγοθ ομοίγθ, αἰΐοσ {6 τηυβὶοαὶ ἱπδίτ ἢ ἐ8. ΟἹ, 
Ψ ἢ 1Οἢ ὉΠΟΥ͂ ΡΥ Θὰ. --- ον. 19, 7’ Ονψπιδαὶ Ἀίαψεοτ: 
ἤεπιαπ, Αξαρὴ, απά Μιδλαλ.--- Ἡελ σψπιδαΐδ ψ' 
ὄγαδα ἰο δοιπά αἰνια, ἈΠΟῪ ψογα Ὀοιπιὶ, δὰ [ἢϊ8 
ἴο ἀο. 716 οὐ 0818 ῸΓΘ ὙΠΟΪῚῪ οἵ ὈΓΆΒΒ; ΘΟΙΏΡ. 
1 (οΥ. χἱϊὶ, 1: χαλκὸς ἠχῶν, διὰ Φοθορῃ. «ἀπέ. 
νἱἱὶ. 12. 8: χκύμβαλά «τι ἦν πλατία καὶ μιγέλα 
χάλκια. ΤΊ “Ἰουά-δουπαϊπης " (0) οἵ 89 

ἴὮΓΘ6 σὙτη 4] Ῥ]Άγ ΓΒ νγὰ8 ἀοδὶρποά ἴοὸ Ὀθδὲ {{Π16 οὗ 
ἀϊγθοῦ ; ἴογ ἴῃ νοῦ. 17 ΤΉΘΥ 8.6 ρ]δοθαὰ Ὀϑίογθ 88 
ἸοΛά 618.---- ον, 20. 7 1ὸ ΡΊΆγΟΓΒ οὐ Βα] ΤΟΥ 168. ΟΥ̓ 
ΝΑ] ΙΑ : Ζοοθαγίδῃ ἀπὰ ϑόνθη Οἰδοσβ. ΟἱὨ 8686, 
ΜΏῸ ΔΓΘ ΘΓ γερθιΐοὰ πὰ ἢ 5 ]σῃῦ σἤδη οι ἔγοπὶ 
νοῦ, 18 (ἰπϑἰοαα οἵἩ 84Ζί6], [6 βϑεςοπαᾷ 15 Πογα οβ]]οὰ 
ΑΖ161]: δηὰ κὲ 106 απὰ οἵ [Πα ἤγβί βοῦ 168 βίαι π8β ἤ6ΓῸ 
ΔίδαβοίαἢῃΒ Ὀθίοτο Βθηῃαίδι, ὑπόγα ἰηγ ΓΒ] γ), ἱξ ἰ8 
Ὠ6γα δίαίβα [μδὲ [Π6Ὺ Ῥὶαγοὰ οὐδ »βαίίε, ἐοε πῃ ἐδλέ 

ισαν οΓ πιαϊάεηδ. γον ὃν 18 σοσίδι ὩΣ [86 πδῖηυ 

οἵ 1ῃαὲ ἴοπο, τ ΐ ἢ βουμβ ἰῃ ἃ ἢ, ΟἸυδῖ γοΐοο, 

τμαῖ ἰ8, [6 ΒΟΡΓΔΠΟ, 88 {116 [Ὁ] οὶ ης ΓΘ ὃν, 

“4 ἴΓΟΓ (ΟΥ ΟΠ) {6 οοἴαγα,᾽" 18 δαιιΐίνα]οης ἴο ““οἢ 
[Π6. Ὀα588," αὐ οἰΐίαυα δα8δα. Οὐοτηρ. 6]. οῃ. ῬΒ. 
γ].1, χἰνί. 1. --Ύ ον. 21. 6 Ηδτρ οὐ [μὐἴ6 Ρ]ΑγοΓΒ: 
Μαιδηΐϊα δὰ Εἶν Οἰοῖ8.--- ἡ λαγρα αν 
ἐδε οείαυε ἰο ἰξαά. Ἡὸον {λ18 Ἰολάϊηρ οὐ ἀϊγοοϊίηςς 
ΟἜΧΡΓΘδϑοα ὈΥ̓͂ ΓΝ 18 ἀϊδιίϊηες ἔγοηι {μὴ ψ ΠΙΘἢ δ 

Εχργεβϑαὰ, σοσ. 19, ὈΥ Ὁ, γ)7ὸ σϑῃ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ 
ἀεβῆπθ ; δἷ 811} ενοηΐβ, 10 ψὰ8 ποῦ 8..0]} αἰ γος 88 
οου]ὰ ΘΟ Ως ΟΠΪΥ͂ ἴο Ὁ τηιι8ὶ6- Ππηαδίογ, ΟΟΙΏΡ. 
Βο ἔσϑοὶ οἡ ΡΒ. ἵν. 1.---  ογ8. 22-.24 ὑσίηρ ἰοσναγὰ 
1:6 οὔϊιον [μον] 68 6ἢ ἰ ἴῃ [6 δοϊθη ργοσοβϑίοῃ. 
--« πὰ Ολεπαηπίαῆ, οὐὶοῦ 9 ἦν» 1 ευϊέεα, 707 δεαγίπῳ. 
δ 3 (ΟΥ̓ 88 ρογῇδῃ8 ἷ8 ἴο Ὀ6 τοδί, ψὶτ} ΒΕ, ΝΟΓΙΖΙ, 

δ 923) 8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο Ὀ6 υπαογδίοοά οὗ ΔῪ ῥγαϑὶ ἀ- 

ἱπῷ οΥ ογογϑθοίησ δοίΐοῃ οἵὗὁἠἨ ΟΠδηδηΐδῃ (48 ἰδ9 
ϑερί. ὁ ἄρχων τῶν φδῶν, ας. ρνορλείδα ργαετγαῖ 

φγαεϊποπάαι πιεἰοάϊαπε; ἴλατῃ. ““ἴο ἰηϑίγυςὲ ἴῃ 
βἰηρίης "1... Ἰαναῖοσ, διργότιιδ πιμδίοιι; ΚατηΡΉ. 
Δηα οἴΠοΙΒ, “186 ᾿αδᾶοσ ἱπ δχοουζίοη, οἰα.). 
ΤῊΘ ῬΏΓΑΒΘ 8 ταίθοῦ ἴο Ὀ6 τείεστεα ἴο ἔΐι6 ὈΘΑΓΙΠΩ 
οὗ {π6 αὐκ, Ὡς, δοοοσάϊηρ ὑοὸ νοσ, 28 ἔ,, 15 Ἀ61Θ 
ἴῃ φασβίϊοι (00. 8180 δε ἔζη πῃ 2 ΟἸτοη. ΧΧΧΥ͂. ὃ 

δὰ Νυπι. ἱν. 19). ὙΠ ι}}19 αρτοοθ, ΣΕΥ 
οοποοὶνοι, νογ. 27, 88 τ }] δ (1.6 Ἰδοῦ τηθιτςτίοη οὗ 
Ομοηδηΐδῃ ἴῃ χχνὶ. 29, τ θγο μ6 18 Ρ]δοθα ΟΥΘΡ 
ἴη6 ουϊψαγτὰ Ὀυδίπθ85 οὗ {π6 ἰονἱϊοβ (τ .Υ 
Βουῖι. διὰ Καεὶὶ ; υπάροεοϊἀοὶ Κα4π1ρ)}.). --- 7:- 
δἰγμοίειὶ ἐπ δεατίησ; 70Υὶ ἀδ ισαϑ δἰὶ ιΐ, Δοαπαϊηἰοιὶ 
0} [ὴ6 τίζυδὶ, ἐχρουϊθησθά πῃ {110 οογοηοῃΐδὶ 
τοἸδίίνο ἴο {6 Ὀοατίηρς οὗ [π0 αὐ. Ὑμοίμοῦ ψὸ 
ἴΔ κα Ἵ᾽ 88 ἑηΐ. αὖ. Καὶ ἴῃ ἴ}8 δοιιϑθ οὗἨ ἰδ9 

υεγὸ. π. Ό", “ἰηδίσας!" (7. Η. Μίον., δδβθῃ., 
οἰς.), ΟΥ 88 ἱπιρογί. οἵ ὙἼΌ ΞΞ Ὑ, ““ ὉΘ οἰϊοῖ, 

σοτηπηδηὰᾶ " (Βεγίῃ., οἷθ.), ΟΓὁ δϑ ἃ δι δδϑί, ἴῃ {πὸ 
8686 οἵ ““ ἰηβίτυοῖον ᾿" (611), {116 τηοδηΐῃς οὗ ᾿ΓῸ- 
εἰάϊησ, ἀϊγοσίΐηζ, ἰοδάϊησ, 18 δἱ 81} ὀνθηΐϑ 6 Χ- 
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Ῥγοδβϑοιὶ Ὁγ (6 ποι. ---Ὗ εν. 28, 4πώὦ Βετγοολίαι 
απὰ Μἰζαπαλ ιρεγε αοοτάδορετα 707 ἰδ ατὲ, “Ἶἰιο 
ἭΘΤΘ ἴ0 συαγιὶ οὶ 80 τη}: [6 ἀοογβ οὗ {}ι6 ἀΥκ 
ἐϊβο! Γ δα ἴΠο86 οὗ {π6 ἰδηΐ ὑπαὶ ζανα δύσϑβϑββ ἴο ἰΐ ; 
ἀπ, ἦι) ΨΘΠΘΙΆΪ, ἴο χυτὰ 1Π6 ἃγῖς. ΑΒ {]1656 ὕνο 
αἱ ἢγβί, αηὰ {θη αἴ [Π6 1086 οὗ [Π6 [0] οσίης 
ψοτβο, Οὔειϊ -οἀοηὶ δηὰ Ψ6ῃϊδἢ 4180, 816 πϑιηθὰὶ 88 
ἀοογκοοροῖβ οὗ [86 ἀκ, γα πιαδί τοραγὰ [16 [ὈΓΠΙΕΓ 
ἔνο 88 σοΐιᾳ ὑδίογο ἴῃ6 ἃσ ἀυτίηρ {Π10 50]6ΙΠῺ 
τοσεβείοῃ, απ 6 αι [ΕΓ ὕὉΝῸ 88 [Οἱ] νης αἴξεν. 
Ἰοβὰ ΟΥ̓ ἰῃ6 αὔκ, Ὠοσανοσ, οἰ ν ἱηταθ  αίεὶν 

Ὀείοτο ἐδ οὐ οἷ {86 ἴνο βἰάδβ, [6 δϑνθὴ ρῥγίββδ ϑ 
Ὀϊον ίης ἰτπιροΐβ, νοῦ. 24, ἸΩΔΥ Ὅ6 80 ἴο 80. 
-- γον. 22. 4πὦὼ ϑἰιεδαπίαλ,. .. δίειο μὴ, ἐτιιηιροία 
δφγογε ἐλ ατὸ οὗ Οοάα. ΏΘΙΙος 106 Αεἰλὲὺ 
ὈΣΥΠῸ (ἀεποῦι. ἴτοτη ΣΎ Π) οΥ ἴδ6 Κετὶ 

ὈΝ ΝΠ (Πρ ἢ. οὗ ΝΠ) 158 τοαὰ 068 ποὶ αῇεοὶ 

ἴῃ β6η86θ. ΤῈ Ὁ] πα οὗ ὑγαπιροῖβ Βοτο ᾿8 δε- 
οογάϊηρ ἴο {16 γγοβου ρου, Νυ. χ. 1-10, δηά 
6 ΘΧΘΏΡ]6 οἵ ἴπ6 σομη ραβϑίηρ οἵ Φεογίομο, Τοβἢ. 
νἱ. 4-6.--,κᾳ᾿ πα Οδεά-«ἀοε απα «υελίαΐ, τσεγε ἀοοτ- 
ἀδορετβ ἔου ἰδὲ αγὲ. ΟἷὨ [Π686, ΟὈδα-Θ ο!Ὼ νγᾺ8 ἃ 
δοη οὗ οἀυΐμαη, χνὶ. 88, ἀπα 80 ρεγαρδ αἰτεῖ 
ἔγοπι Ἀἰπὶ οὗἨ {{Ππ|Δ ΒΑ 126 "Δ ΠῚ6 δι) ῃ {{π16 δἰ ρογα, 
ψο8. 18, 21 ((πουρὴ 6 4180, γοῦ. 18, 18 οδὶ]θὶ ἃ 
ἀοογκεθρεῦ). ῬΘΓΠΔΡΒ 4180 []108 ὅθ ΐα]ι παπηϑὰ νψ 10} 
Ὠΐτὰ ἰ8 ποῖ ἴοὸ δ Ἰἀεητἰβῇοὰ ἢ 96 }}16] [Π6γὸ 
(νοσβ. 18 δὰ 21) παιμηϑὰ στ ΟὈδα- τὴ (ἀραϊηβὶ 
Ἐδϑοιὶ, Βογῖι., οἷς.). [0 18 ρα [Παῦ Δοοο. 1ηρ᾽ ἴο 
411} {π15 106 Ὑ10]6 ῥγοσδβϑίοῃ ἱποϊιι θα {π6 (ο] ]ο- 
ἐῃρ αἰνβ: 08 :--ἰ. Τα ΒίρΈΓΒ διταησοα ἴῃ [ΠΓΘΟ 
Ποῖ; 2. Οπδηδηϊδ ἴπ6 οαρίδίη οἱ [6 ὈΘΆΓΟΙΒ 
(: ἰϊ ἬΟΤΘ ΤΠ8Γ5}}4}}; 8. Τ ΝΟ ἀοογκθαροτ; 4. 

γ 61} Ὀγἱοϑίβ ὈΪονης {τυ πιροῖδ 61086 ὈῪ [86 εἶ ; 
δ. Το ἀοουίοεροσα. Αἰδοὺ ἴμε86 ἔο]] ον θὰ, ψϑυ. 
9ὅ, 16 Κίηρ, νι ἴἢ6 οἸάθτβ δῃὰ οδρίδϊῃδ οἵ 
Ἐπουδαη 8. 

4. ΤΊ Εχοουίίοη οὗ {πᾶ ἡ ΣΟὮ 88 στϑϑοϊνυοὰ ἴῃ 
86 ΑΒΘΟΠΊΌΪΥ : χυ. 25ὅ-- χΥΪ. ὃ.--- 4 πά )αυϊά απὰ ἰλε 
εἰάενγε 9. ]Πογαεὶ, αμπὰ ἐδε οαρίαΐϊπδ 9, ἰλουδαπάξ 
(οοσαπηδηάοτβ ονοῦ [ἢ 6 ὑμπουβδηῃ δ, Οἢ ΔΥῸ ἢ 8). 5] 

"δ 

ἢ ὙΥἽ οοππηροὶβ (8 ΣῈ} γον. 8, οἴνου [86 ἀοδἴα1]5 

σοποργηΐηρ ὑπ 6 ῬΤΟΡΑΓΔ Οἢ5 ΒδΥο ἰηϊοσνεποὰ, ΤῈ6 
ῬΔΓ4116] 2 86. νἱ. 12 τδηΐβ 018 ὀομ μθοἢρ᾽ Ὁ), 

διὰ ἀοο8 ποὶῖ τῃοῃθοη [ἢ6 6] οσβ δπὰ οἱ Αγ ἢ 8 
δος ψἱἢ ΑΥ]ὰ.-- οσ. 26. Απώῶ τοῦδ Οοά 
λείρεά ἐδε Ζουΐεε, Ῥοτταὶϊτ δὰ ἔμοτὰ π βουΐ ἀδηροῦ 
ΟΥ ἩΆΓΙΩ ἴο ΘΟΏΥΟΥ͂ [η6 ΕΥΚ, 1Π8 ἴο Θβοῦρθ ἴθ 
ἔαϊο οἵ ὕ2ζα. Το οἴοτίηρ οὗ δουϑῃ Ὀ1]]οο 5 απὰ 
ΘΟΥΘΙ ΓΑΒ ΒΘΟΙ8 ἴο Ὦαγο Ὀ6ΘῊ Ιη8Δ66 αἱ [6 0]086 

. οὗ ἴ)6. τγοσοββίοῃ, δέου [86 σοῆνουδηοθ ἤβὰ Ὀθθῃ 
δυσορβδίι}}γ σοηδυοίοα, ΟἸΠοτνθο 2 δίῃ. ντἱ, 
18, τ ΠΟΤ (οὐ ᾿οαπὶ ἱπ [86 Μαϑογοῖς ἰοχὶ) Πανϊά, 
αἴϊον 1116 ὈΘΑΓΟΙΒ οὗ [1|6 δὺς δὰ τηδάϑ ἴΠ6 ἢγεϊ εἷἱχ 
δἰορβ, οἴεγοὰ ἃ βδουϊῆςθ. [{ 18 Ῥγοθδ0]6 ἴῃαξ ὈοΪᾺ 
δοοοιηΐβ 810 ΟΥΡΊΠδὶ, δηὰ [πὶ {6 ἴτο τηυδὶ Ὀ6 
Βδιτηοηΐζοα δηὰ σοσ Ὀϊπ6α.---Ἄ ον. 27. Απαὰ αυϊά 
4σαδ οἰοίλεα ιοἱλ α γτοῦὲ οΓ ὄνεδιιϑ. Ἰηδιοαὰ οὗ 

(δοδο ποτὰβ (73 ΟΡΌΞΒ ὈΞ5Ὁ ὙΥΤ), 2. 86. 

τὶ. 14 Ῥτοδοηῖ ΚΡ ἼΞΙΘΌ ὙΥῚ (σἴθι ἐμο 

οὐἀϊείοι ΓΤ 8). ὙΤμαὶ 2 Ἴ5Ό ἰ8 οοτταρύοα 
ἤοτλ ἽΣἼ5Ό, ἀπὰ ΥἹΣ ΟΨ3 ἔτοπι 10.533 
(Βοσίὰ., οἷς. ; αἷοο Βοιίομος, δες «Αελγεηῖεδε, 

81, 224), ταῖφῃξ Ὅ6 δεδαπιθὰ, ἢν ἐ86 ΤῊΣ 80, 
παπίϊηρ ἱπ οὐν εχ, ἀϊὰ ποὶ ογοδΐθ ὁ ἰδίου γ. 

ον {π|8 δββυασηρίίοη, δοιογάϊηρ ἰο υ]ιο ἐδ 
ΟἸὨγοηΐδὲ 88)4}} ἤανὸ Γπουσῃς Ὁ πηθοοοϊηΐ πῃ ἴο 
δΡΟΔΚ οὗ ανϊὰ (απ, νὰ οσί., (6 ᾿ρνὶῖο 
180) ἀδηοσίηρ, ᾿που ἢ ἰἢ νοῦ. 29 δηὰ χίϊὶ. 8 "9 
δἰαίοβ, οὐ δὲ ᾿ἰθαβϑῖ δ 0] 68, (8 δεῖ ηπἰϊο ἴγϑεϊγ, 
ἰς 8 δῇ 41} ουδθηΐβ δαϑίὶοῦ ἴο τορεγὰ Ὀοίῃ ἱοχὶ 88 
ἃ στον δίομϑ οἵ οὔ δηὰ ἴῃ 881π|0 παιταϊδνο Θοῦ- 
ἰαϊμοὰ 1 ἰδ6 ΘΟΙΏΙΠΟΠ δοῦγοοδ οὗ ΟἿΣ δυΐίδογῦ, 
ΨΥ ΙΘὮ, Ὀθ681.165 τ[π6 ἀδηοίηρ οἵ Ὠαγνὶὰ (προ [9 
ΟἸγο;ἶβὲ ΠΊΘΓΟΙΎ ΡΓΕΒΌΡΡΟΘΟΒ, Μ .116 {πὸ δαϊθοσ οὗ 
2 ϑατθθεὶ ρίνεβ ζ Ῥγοϊηΐῃθηςθ), οοπξαϊηοαὰ [μ]} 
Τορογίϑ οὗ [Ππ6 οἹοϊίηρ οὗ ανὶὰ, δηὰ οἵ {πὸ 
[μον [098 διουπὰ ἢ. [0 5 δοοου ησὶν ἴὸ Ὁο 
ΒρΡροβθθὰ ἰπδὲ με ΟἿ γοηἶβῖ 885 ἴα ΚΘ ΟἿΪΚ τῆεδο 
Ἰαΐίδγ σοροσίδ ἴῃ [Ὁ]}, ““ Ὀδσαῦβο 186 δίβδίεμηοηξ 
ΘΟΠΟΟΓΙΐηρ [86 οΟΙοἰΐηρ οὗ ἴμ6 Κὶπσ δὰ ἴδ 
[κν γ68 ἘΣ κολε: ΤΏΟΓΘ ΠΩΡΟΓΊΔΩΣ [ὉΓ [Ὦ6 ψηΓΡροΟθο 
οἵ ἀδβοσί ιησ (Ὁ}}γῪ 1.6 το] ρίοια αϑρεεΐ οἵ (86 ῥσο- 
Οα58: 0}, 8ἃ8 ἐβῖο ἱπῃροχί οἵ ἐξ νγὰϑ ΤΟΤΕ σοπϑρὶ οι 
ΠΟΙ; [ὉΓ 186 ἀγεβϑ8 ψῃ οὶ [πΠ6 Κίηρν ποτὲ μμὰ ὦ 
ῬΓΙΕΒΕΎ οδαγδαοίογ᾽ (Καὶ ; δορ. Μονοῖβ, Ρ. 168). 

Τμαὶ [86 σετὺ Ὁ. ἽἼΞ, ““ἴο ὃ6 Ὑταρῖ Ὁρ," ὈΟΙοΩ ΡΒ 
ἴο [Π6 Ἰαῖεοῦ ἃ οὗ 5ΡΘθΟΝ, ΟΥ τδί ΠΡ, ἰ8 ῬΡΓΟΡΕΤῚΥ 
Ὁ) δϊαὶἊ ἸΡαα ΠΝ, 21), 68) ΒΟΔΙΌΘΪΥ Ὀτὴρ ἰηο 
αιιαϑύϊοῃ {116 [1.6 οἵἨ {Π|8 ΒδΓΠ Ομ Ἰ8[10 ἀββατηρ- 
[οὴ (ασαϊπϑὶ Βοι(οἢ.).---Αηὦ αἷΐ ἐδ 1, ευἱίεε. .. 
απῷὦ ἰδ δίηρονβ, απ Ολεπαπίαῦλ. Το (8686 αἷθο 
ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ΔΡ} 1168. 1η6 Ὀεΐηρ “ οἸοϊοὰ τ ἃ τοῦθ 
οἵ Ὀγββυβ," ὙΠΙΟΝ 18 ἤτβδι δαϊὰ οἵ ᾿ενί ἃ, ΑἹ] 
8686, ΒΟ 816 Πδγθ ἴπ Δρροβίἐἴοη ἢ Θανὶὰ, σα 
ἀοβουι θὰ 88 δάογῃθὰ Ὑ10}} ῬΓΙΟΒΌΥ δἰετα, ψ Ὰ 
1:6 πηοῖ! οἵ Ὀγβϑι8 (οοαρ. (6 Ὀγδβι8 δἴττα οὗ 
186 1,ον 68 δηα βίροῦβ ἴῃ [86 ἀδάϊοδίίοη οἵ [89 
ἀξ το ὈΥ ϑδο]οϊηομ, 2 (Ὥτσοη. ν. 12, δῃὰ ἴοσ ἐὴθ 
τηοῖΐ, [Π6 ὉὈΡΡΟΣ μαστηθηὶ οἵ ἀϊδηρυϊϑῃοα ἘΡοῦς 
1 ὅδ πι. ἰϊ. 19, χν. 27, χυἱὶ. 4, χχίν. ὅ : ἷχ. 
8; Φο} χχίχ. 14). Τῇ οἰἱοβίηρ βοηΐθηοθ, ““δηι 
ὍΡΟΙ. Πανὶ τῦῖϑ ἃ ᾿ἰπθῃ Ἔρις ἔτει πδῖη65 (ἢ 
ἀἸβ πη ρυϊθῖης οἵ {δο οἸοϊηρ οἵ 186 Κὶπῷ 85 
[6 βονεγοῖρῃ οἵ [ἢ )8 ὈΓΙΟΒΕ]Υ͂ ἰγϑμι (οοτΡ. 2 ὅδιι. 
νἱ. 14). ΤΊο ἀοβίμπδιίοη οἵ ΟΠδηδηΐη ἃ5. “" 1} 6 
ἸΩΔΒΙΟΣ οὗ [80 Ὀδδγίηρ᾽ (ΘΠ Ἴδη σὰ 18 

ἀου Ὁ] 6 δυίϊοϊο ; οορ. Εν. 8 290, α) 15 ἕο Ὅ6 
ἀπαἀογϑίοοα δοοουϊηρ ἴο γον. 22; [86 ἀπτιοδηΐηρ : 
“186 δ ρΟΓΒ," ΑἰθοΓ ᾿ἰΘΊΘΓ], ΔΡΡΘΔΓΒ Βρα σου (869 

Οὐξ. Νοῖθ); δυϑῃ Σἶ νψὸ υπάἀογειοοα 9 οἵ τουπὶ- 

68] Ῥεγίοστηδηςε, {118 δα ἀἰἴοη που]ὰ ὃ6 ἀϊδίιτὈ- 
ἴῃς. --- εν. 28. ἩῬμλι, δλοιξῖπσ, απα ιοὰ δομπα οὗ 
οογπεί, οἴο. Ξβ'ΒΟΥΟΓ δῃὰ 5βἰ πὴ ρ]6ῈΓ 2 ϑ8πι. Υἱ. 15, 
νὶϊπουῦΐ πατηΐηρ 186 Βανογα] 1 ΒΕΓ ΘΗ. --- ον. 
29. Τλδη ἈΠολαὶ. .. δαὶ Κὶπρ αυϊώ ἰεαρέησ 
απὰ ρίαγίησ. ἱποϊεδὰ οὗ ῬΠΦΣ ἽΡ, 2 ὅσα. 

Υἱ. 16 ᾶ5 ἽΞ ἼΣΩΣ ΒΌ. ΤᾺΪ8 Ὀγιοΐ σοίοσομοθ ἴο 

ἴπ6 το Κπονῃ ΠΕΡΝΤ' ΤᾺ}]Υ τερογίοὰ ἴῃ 2 ϑδτη. 
Υἱ. 16, 20-28, οἵἨ 16 αἰδβραΐο Ὀεΐν θη αν ἃ δὰ 
Μίοἰα], βίονν8 80 ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ̓ ἐμαῦ 086 ΟἸτο δὲ ἀϊὰ 
ποῖ τῖδὴ ἴο 6 51:16 ηῦ σομσοτηΐης (μι ͵8 τηβίοϊοῦ ἔσοτῃ 
ἀορτηδῦϊο ΟΥ εοβί μος οοηδίἀδγαςοη8. Μογθονοσ, 
νοῦ. 29- χνὶ. ὃ ἴῃ 4]} 6886 }018}8 1} 2 ἥλδτα. 
νἱ. 16-19α.---ΟἈ. χνὶ. 8. 7Ὸ εὐετψ ομδ α ἰοα 4 

δγεαὰ (πὸ ἽΞ3. [δ6 ΙΏΟΙΘ 308] Ῥῆγαβα ἴον [9 

ΤΆΤΟΡ . γϑη υδεὰ ἱῃ 2 ὅδ). νἱ. 19), απὰ ἃ τηξδαδιγα 

(οἵ πίπο), απὰ α σγαρέ εαξε. Τλθ Βζΐξ, οοσυτ- 

ἴῃρ ΟὨΪΥ ΒΘΓῈ δὰ 2 ϑαιηποὶ, 8 Ἔχρ αἰποὰ ὉΥ τδο 
ψυΐς, Βα!ὰ., δῃὰ ὅ'υ7σ., δπὰ ὈΥ͂ ϑβεύθυδαὶ Βὼ Ὁ ὲδ 
διηᾷ τηοάοσ (ΕΝ... Βεοιίι., Καηρἢ.), δ “δ χἷδοθ 
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οἵ βεε᾿" (τοιβί), δβ 1{ ἔγοτη ἼΞ, οχ, δπὰ ὐιὲ, ἤγο, 

στ γαῖδοῦ ἔγουι ἼΘ᾽ ΞΞ Ὁ, ““ἴο Ὀυσῃ." Βαῖ [86 

τείεγοπος οὗ {πῸ ποιὰ ἴο δ, ἰα ἴῃς βΒοηδε οὗ [δς6 

Αοἰδίορίςο δαΐαγα ΞΞ τρεἰγὶ, “. ἴο πιθδβίγα,᾽" 8 Ὀε ΘΓ 
δοοεσίδιποά, δοοοσιϊ ων ἴο σὰ ΐοι, Ἴδολε (Ὑἱ κα 

»τοκίλεί.) εἰ σηὶῆθα ἃ ρογίίοη οὗ ἀτί πὶ, 8 τηθαϑιγο 
οἵ πνίῖπε (ἀς Πίευ, δδθη., Βοάίχεν, Καὶ}, οἴο.). 
θυ πο οὐνδ. “᾿δταρο οὐ ταἰβίῃ οαἶζο " (ἔγοπι Υζ ς, 

ἴο πιακὸ γι, ργεβδβ), σοπὶρ. ϑοηρ ἰϊ. δ, Ηοβ. 11. 
1, διὰ [6 Θαυϊναϊομΐ ὈΝΡΊν, χίϊ. 40. 

δ. 7Τλε Ριγεί ϑοίξιπη ϑεγυΐοε δοΐοτε ἰδε Ατὲ ἴῃ 
οεγιϑαίοτα, απά ἐλε [ηιδέέμέοη 9. ὲυΐϊηε ϑεγυῖσο 
ἐπ σενεογαέ: νοῖβ, 4-.48.--α. Το 1οντΐοα ἀρροϊηϊοὰ 
ἴος δεγυίςς Ὀγ Πανὶ: νογ8. ἐ-6.--Α πῶ ἂε αρροϊπίοά 
(φιορετίν, “ξάνθ 1 σοΙῃρ. νεγ. 7) ὀφίοτε (δε ατγξ 
ΠΣ “ογὰ τεξηλέεγ ὦ, (δλὲ ωουδίθα, ἩΔΏΙΟΙΥ͂, 88 
ἴδιο διἰαἸτο ““ἴο τϑοογά, οὔ. βῆ 8, βίῃρϑγδ δπὰ 
γίδγοῦς οτ ὕπ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ βδοιϑὰ βίηρίπα, ἰμον]- 
Ὅς) τηϊηϊϑύογ (λωτονργοῦντας, δερῖ.).--- Τὸ γεοοτά, 

ἀπά ἰο ἰλαπέ, απὰ 0 Ῥγαΐδε. 3}, Ἰὔογα!]ν, 

““ἴο Ὀτίπρ; ἴο ΓΟΙΔΕΤΩΌΓΘΠΟΘ, ἰ0 ῬΓΑΥ͂ αὖ [86 ΓΞ] 

οὗ 186 τιραῖ-οἤοσίηρσ " ([ν. ἱἰ. 2; σορ. δ. 
ΧΥΧΥΪΙ. 1, ἰΙχχ. 1, διὰ })ε]. ου ἰμ6 ἢγαῦ ραββαρθ). 

τότ, ῬΓΟΡΕΓΙΥ, ““ἴο σοηΐοδδ" (ϑερῖ., ἰξοριολο- 

φώσδων Τοίογβ ἴυ [ἢς δἰησίης οὗὨ 8418 [πὶ ῥτο- 
τοϊ ΠΏ ΕΠ Υ οομίοβ8 δ ΟΧΡΓΟΒ5 ὑπδηΐτ8 ὑο αοάὰ, 88 

θυ ἢ τούεγβ ὑο ἔμ ῥγαΐϑαδ οἵ 186 ΒΑ]]ε] υὐδ ἢ φοηρ. 
--εν. δ. «Αμ»αρὴ ἰδέ ελὶοῦ, απὰ πεχέ ἰο ἴμἐπι 
Ζεολατίαλ, Ἰ᾿ιὔοτα! ]γ, ““δηὰ 885 ἢΐ8 δοοοῃὲά, ἢΐβ 
ποχὶ χηδῃ ([Ο] ον 7) ;᾿ ΘΟΙῺΡ. Ἐδῖῃ. χ. 8. Οἵ 
[6 {πγοο βοηρ-πιδϑίογβ δηὰ ουγίθοῃ 1ητβἰοἰδη δ 
πδιηθὰ ἱπ ἴ86 [θὲ χν, 19-2], ἃ Ῥαγύ ΟὨ]Υ͂ ΔΓῸ 
πδηγχοὰ έργον οὗ 186 δοηφ-Ππιδβίογα ἀλλ ΑΒΔΡὮ, 
διὰ οὗ ἰδ τηιιοίδῃβ ΟὨΪΥ͂ Ὡΐπη6 (Πδιηο  Υ, βὶχ οἵ 
(86 εἰσμῖ ποι] - μ᾽ άγοτα δπὰ ἰπτεθ οἵ (ῃ6 εἰχ 
᾿ἸπουῬΙΑΥ615), δα αἷ8ο, σογ. 6, οἵ ὅδ βαενϑῃ 
ἐπα ρεῖ- ὈΪον ἐγΒ, ΟΠΪΥ ἵν, Παπαίδῃ ἀπὰ δδῃαζίοὶ, 
ἴδε ᾿αὐῖον οὗ ΟΠ ἀϊὰ ποῖ ΔΡΡΕΔΡ ἰῃ χν. 324. Α8 
8 ΡΟΒΒ6Β8 0) ῬΆΓΩ]]6] γορογί ἴο σοηραγο Ὑ{ΓῊ [ἢ 9 
οομἰδηΐβ οὗ οὖν 86. ] 0 ῃ, ΠΟΡΠΗΡ ἀοδηϊῖο σα Ὀ6 
Ἄοοη͵εςίατοὰ οὗ [6 τεϊαϊίου οὗ [Π6 ργεβθῃΐ ὨΔΠΊ68 
ἴο ἴοδο οὗ {1ὸ Ἰορον ϑογίθβ, δηὰ ἰΐ τηῦσδὲ ὃ6 ]οῖϊ 
Ὠποογίδίη ὙΠ ΠοῖΠοΣ δα αζιοὶ Ὀ6 ἰάθη ὶςα] ψ ἢ [86 
ΕΠΙΟΖΟΣ παπιεά, γνοσ. 24, δοπρ ψἱτἢ Βομδίδῃ. 

6. Οονμὲπιαίδοα. ὃ. Τὶιο δοηρ οὗ ρῥγαΐβα δὰ 
τὰδηἶκο ὈῪ Αβαρὴ απὰ Ὠἷ8β ὈΓΟΙ ΓΟ : γογ8, 7--86. -- 
θη ἐλαΐ ἀαν ἐλεη  αυϊά οταάεγεά ΧῸΥ ἔλε 3γϑ8ί {πιά 
..- ὃν Αραρῆ, οἷς. Ῥτορεσὶγ, “1 6ἢ Βανί ά ρανα 
Ογερ.... ὈΥ͂ 86 Βαπὰ οἵὨ Αδαρ ;᾽" 3. 1)», ἤθγὲ 

ἘΣΟῪ 

“1 Βεαῃά ΟΥ̓ΟΣ, διτδηρε." δδξ3, ποῦ “Ὁ {86 

οἰίεί, ὉῪ Αβαρὰ,᾽" Ῥυὶ “Βτεῖ, ἴον {86 ἤτβὲ {ἴπηο ; " 
φομρ. Ὀξ, δα. χ]. 21. Τιιβ ἴ5 [86 ἢγοὶ ἰπίτο- 

ἀυσίίου οὗ [6 πον ουἱαα. ΑἸοηρς τι ΑδαΡἢ 
ἃ: πϑηηοὰ ““ ἷδ Ὀγοῖῃγοι," (86 [ον ῦδ8β διτδηροὰ 
ψ (απ ὰ πῃ 6γ) ἷπι, Θπιιπηοταῖθα ἴῃ νογα. ὅ, 6. 
Ἧ)6 ΤΩΔΥ͂ Οὔθογνθ, ΤΟΓΘΟΥΕΓ, ΠΟῊ (ΟἸΘΑΥΪΎ {ιΐ8 
ψεσϑα, ἐδραο δ! ὉΥ ἰΐ8 γΥλξ 3, δῃηποῦποοβ [86 (ο]- 

Ἰοπίηρ, δοῃρ 88 8ῃ ἰάθαϊ οοτηροαίϊςοπ, οπατγαςοτὶΖ- 
ἱπρ ΟὨΪΥ ἰτ. σοποῖαὶ (παὶ τ μΐοἢ ττα8 ἴ0 6 βυηρ ὉΥ͂ 
1:6 τπυείοίετ9, ὈαΐῚ ποῦ ὀΧργεββίπρ ἃ βίδγοοϊ 
ἔοτπι. Ἠχὰά {πὸ δυῦμου πιϑηθὰ ἕο ΘΟΠνΟΥ͂ [ἢ 
ΘΕΏ36 ἐμαὶ (ῃ6 δοηρ νὰ δυηρ ἴον 4}} εἶπ) ϑὸ 88 
δα δοτοιπηϊοοίεα ἰξ, πὰ ποῖ οἰεγπίθα, μ6 που] 

ἢν αἰεὶ, “πὰ ἢδ οοτληληάοά ἴμαπὶ ἐλ ἴο 
βϑἰησ, ὑοΥ, ““ἴο βἰης [Π}8 βοην.""΄---ν ον. 8 Ηἴ. Τλαπξ 
ψὲ ἐλε δοτγά, εαἰΐ οπ ΗΠ ἰα παηπιδ, οἴ. Οἵ ἴΠ6 οἰχὴς 
ϑίΓΟΡ 68 οὗ {Π6 δβδοηρβ, [6 ἢἤγβι ἔοι (νοῦβ. 8-:22) 
ΘΟΓΓΕΒΡΟΉ ἃ ἴο {ἢ 8 ορεῃίης οὗὨ Ρβ. ον. (νϑσῦβ. 1-16); 
[Π6 ποχί ἴπτοθ {νεῖβ. 389-98) ἴο Ῥβ. χονὶ. [6 
Ἰαβὶ (νοΓ8. 384-86) ἴο {π6 ἢγεοϊ δπὰ ἰαϑὶ ἔνο γοσβοα 
οὗ 8. ονὶ., ψ τῇ δοπιθ ὈπΙπηρογίαπί ψαγ δἰ 0 η9 
ΜΙ Οἢ δὰ ἤθγο ἴο ὑὕ6 ποΐρα. --- } 2γϑέ. ϑίγορἠκ. νατα. 
8-11 (Ξ Ρε. ον. 1- 4): ϑυτϊηπιοηβ ἴο Β᾽ ΠΡ ὈΓγαΐβο ἴὸ 
{6 Ἰοτὰ δηά ἰο βοεὶς Η 8 ἔμρεις βρουπή ἔδο πε: 
γοτβ. 12-14 (Ξ- ῬΒβ. ον. 5-7): δ: ποΠ 58 ἴο (ἰης 
οἵ 186 ψοπάοσγβ οὗ ὑπὸ [οτὰ ἀπά Ηἰδ ᾿ιάσηχρηΐδ. 
εχ ἃσὸ (πὸ ὅγϑι γαγίδη δ, παι ν, γοσ. 12, 3Π}8 

ἰηδίεδά οὗ ὙῈ, δηὰ, νεσ. 18, θεν »Ὲ] ἱποίοδὰ 

οἵ ὨΠ ἐξ “, οἵ νοι [86 Ἰαίίοτ ΟΠ] ἰδ οὗ δῃΥ 

σοηϑοαιαησο. Οη δοοουῃηῖΐ οὗ [86 βΑΓᾺ}] 6} 18: σ1ΓῈ 
1.6 ““80}8 οὗἉ 8660Ὁ,᾿" {116 “ δερκ οὗ [5Γ86] ᾿"᾿ ΔΡΡΘΑΓΒ, 
186 Ὀοίζοσ σοδάϊηνσ.--- 7 ἀγα δίγορδε: νοτβ 1δ-18 
(Ξ ΡΒ. ον. 8-11) : δυμημηθηβ ἴο (Πϊηκ οὗ [δ 
σονδηδηῦ πδᾶθ ὈΥ͂ ἴπ6 1,ογὰ πὶ} (ἢ 6 Δί Β6Γα.--- 
Ποπιθηιδεν Η ἰδ οουεπαπέ [07 ἐῦογ. Ῥ8. ον. τοῖθοῦ: 
“Ἢ ταοιβϑιῃ Ὀ γαῖ], οἷς." (Ἴ2) ἴοῦ γ2})}. Οὺγ 

τεδάϊηρ, οογγοβροηάϊηρ Ὀοϊΐου ἱτἢ [ῃ6 Δρρ]ἶοα- 
[ἴοῃ οὗ ἰὴ6 δοὴρ ἴο 1π6 επὰ ῥγοροβϑθὰ ἰῃ νοῦ. 7 
ἈΡΡΟΑΙΒ ἴο ὃὈ6 δι ρθε αειὶ οΥ {Π6 ΤΏΟΤΘ οτφίπαὶ 
086 οἵὗἁ ἴδιο Ῥβα]η).---Ἴ ον. 16. Α4παά Η δ οαἰλι ὑπίο 

]1ραας. Ἐον ρπνῦ Ῥμ. ον. 9 ῥγοβοηΐδ {}16 ὙΟΔΪΚΟΣ 
τ ὺῖ 

ἴοττω ρπέρο (ἰδὰμὰ 4180 ἰῇ Απιοα Υἱΐ. 9 ; Φε:. 
το 

χχχὶϊὶ, 26), ἃ οτἰἐἰο8}}}7 υπ᾿τηροτίδης ναγίδηϊ, 11 
ἰδὲ ἰπ γοσ, 18α, ὙΠΟ ΓῸ 125 γνε ΓΟ ΓΝ ΟΝ ν 

“ΣΎ  Τις.-- Σου, δισορλε: γετβ. 19--22 (Ξ- Ῥα. 

αν. 12-1δ) : δδβοι οὗ ἴΠ6 ΒυΙΤΩΙΏΟΠ 8 ἴο ΤΟΙΏΘΙ ΟΡ 
186 οονοηδηῦ οὗ [6 1,ογτὰ τῖτἢ ἴἢ6 [ΔΈ ΟΣΒ, ὈΘΟδι1156 
ἐδ Ἰροτὰ [88 8ὸ {Γ}Υ δηὰ τη ρθυν φτοιϊθοϊοά 
[Ποῖ δοοογάϊηρ ἰο Ηἰΐδ Ῥγοσηΐϑο.--- ἤΐλεη. ψὲ ιὐέγὰ 
διηιαϊἑ ἐπι πιπιδέγ. Ἰπριθδα οὗ ὉΞΌΞ δ. ον. ΤΉ ΕΙ π 
12 ργεβοηΐδ ὮΠ)Π3. Τὸ δά άσχοββ ἴμ6 οι] άγθη οὗ 

τις 

[8:86] ὀοττοβροηὰβ ὑείίον τὴ {86 αἰτὰ οὗ 
{Π6 Ῥβαΐπι ; 18 νϑγίδηϊς ἰ8 1 π6 δἰ πιῖϊασς ἴο ὑδδὲ 
ἴῃ γον. 1δ, θα ῇἴοτὰβ ἢὩῸ Ὠγοδυϊηρίοη ἴῃ ἴαυον 
οὗ ἔϊπ8 Ῥγου Υ οὗ ἰδ 18 οσ ὑπδί ἴῃ. -- ον. 20. 
Απὰ ἤτοπι οπὸ ξιπράοτα. Ῥα. ον. οτηἶϊβ ἴπο “δὰ " 
(Ὁ. Ῥοίοτο ΠΘΟΘΙΘΌ) ; στἠισδ!!Υ απίπιροτίδπς, δ 

αἶδο ἐμ ἔπο [ο]οτίης νατίαε 8 (νοῦ. 2], ον ἴον 
Ὀιὲν 5πὰ, νοῦ. 23, ν) 353} ἴον ἜΡΩΣ). --ὐγμὰ 

ϑίγορἧεξ: νοτβ, 23- 2] (-- Ῥῃ. χονΐ. 1-6) : Α]} (89 
τ ΓΙ 88}}4}} ΘΟΠΟΌΓ ἴῃ Ῥγαΐδο οὗ [8 βτεαίῃεϑδ δηὰ 
ἴον οὗ αοἀ.---Τὴο Βταὺ νοῦϑθ οἵ ὑμὶ8β Ῥαβϑαρθ 
8661η8 οοηρουπαοα οὗ [86 ται ἔνο γϑῖβεδ οἵ Ρα. 
χονΐ., [86 ἢγβί τπϑιη Ὀογ Ὀοΐπρ οὐ δὰ. ὙΥΒοΙΠΟΓ 
{π|8 Ὅ6 δὴ ΔΟτον δῦ Ὀὑγοοοδδ οὗ {π6 ΟΠτοηϊδὶ, 
ΟΓ 8 δι ἑγίη οηθ οὗ ἴῃ} Ῥεδ] υλἱϑῦ, ἰῦ 18. πατὰ 
ἴο ἀοιοτεί πὸ : Ἰ.ὉΟἢ ΙΩΔΥ͂ Ὁ6 δαϊὰ [οΥ 686} οὗ [86 
ἵνο δδϑυμπιρίίοηβ (866 Καεἰ]).--- ἐγ. 27. ϑίγεπριὰ 
απὰ ρίαάπεδα ατὲ ἱπ Ηΐ ρίαοε ΠΡῸΣ ΠΥ ΠῚ; 

ὁΟΏΏΡ. ἴον (μἰ6 Ἰαῦα, Ὀπὺ ἴῃ Ατδῃ). γεχυθρηῖ, ΤΠ, 

Ἐστα νἱ. 16; ΝᾺ. υἱϊϊ. 10). Οἱ 1.6 οοπίγατυ, ῥα. 
χονΐ. 6 : “δι γοηρὶβ δηὰ Ὀεδαΐν ἱπ ΗΪ8 βαποίθασ " 
δ δ[ρ93 ΓΝ ΒΓ). --ίσο ἐγορλε: σεσβ. 28-80 

(Ξε. χονὶ, 7--9) : Α11 πδἰΐοῃβδ 8[18}1 νσοσβῃὶρ αοὰ 
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ὙΠῚῈ οὔοτίηρο δ ΘΟ [659] 018.---ἼὟ Γ. 29. ΟἿύυέ ἰο 
ἐλε Γογὰ ἐδ σίοτψ ἄμε ἰο ΠΗ παπιδ, εἴθ. [πϑἰοδά 
οὔ ὕνο, ἰῃΐἷθδ γοῦ80 88, ἴο ΟἿἱῦ βΒιΓΡΓΙ86, ἴἤΓΘδ 
ΤΑΘΙΠΌΘΓΒ: ἴπ6 ἢγϑῇ ὕνο οΙγεβροπὰ ἴο Ῥβ. χονυΐ. 
8. γ᾽. 9 ἴποῖο ἴο ΟΟΥΓ νοῦ, 296 δηὰ νοῦ. 8θα. 
ΤῊΝ ἀἰδειγθαποο οἵ ἐμ 6 ρβατϑ}] 6] ἱῃ ΟἿΣ γ ΓΒ6 τ βὶβ 
ΟἹ 18, {παῖ ΔὕΌΟΥ νοὶ 31α (Ξ- ΡΒ. χονΐϊ. 11α) 186 
ὙΘΓΒΘ- ΘΙ ΌΟΥ 8. χονὶ. 10α ἰ6 μἰδοθά, Ὀυ Ρ 
ΧΟΥΪ. 106 8 «Ἰτοροῖπον οὐἰϊ το. ΤὭαβ, ἴῃ ΟἿΓ 
τοχῖὶ, [86 6 γϑ8 ἐν ναρνά αὶ ““εῖνο ἴο ἴΠ6 Ἰωοτὰ 
ἴθ ΖΙΟΙΥ; οἱ ὑΐ6 σΟΠΌΓΑΓΥ, ἰῃ 58. χονὶ., {Π| 

ἰηπίηρ 1} “ΒΔ διηοηᾷ ὑπ6 Ποαίθθη  (ΥΕΓ. 
10), ἔοστὰβ {Π6 Θὁχοδρίοη ἴο ἴῃ 6 οἴ ογ 86 σομϑίδηϊ 
Ὀϊραγυϊτοι οὗ ὑπ γϑῦβθ. [ὑ 18 ἐπι ροββὶ Ὁ]6, ἢον- 
ΘΥΘΓ, ἴο αὐτῖνο δ 8 σδϑγίδιῃ στ θὰ] οἡ ν ἰσ ἢ δἰἀθ 
[86 ῬτίοΓΙ ΤΥ 1168 (869 οἢ γοτ, 81).--- Βγὶπο απ οὐία- 
ἐἰοη, απὰ οοτῖε δοίοτε Ηδῆήπηι. Ῥδ8, χονὶ. 8: “"δηὰ 

ΘΟΤη6 ἰο Ηἰδ οουγίδ᾽" (ὑπ υπῦ ἴοσ 1280). ΤῊ Ϊ8 

ΨαΓϊδηΐ 15 βία 8 Ὶ ἰο ἰπαΐ ἱῃ γΟΤ, 27, ὙΠΟΤα “ἴῃ 
Ηἱ5 δδποίυγυ"" οἵ ἴ8ο Ρβδ]πὶ 15 σῃδηροά ἰηΐο ἰῃ6 
ΤᾺΟΥΘ βΈΠΘΓΑΙ “ὁ ἴη Η δ ΡΪ]δοο," Ὀοόδαδα 186 τη οη 
οἵ [6 ““βϑαποίυλγγ᾽" (89 ἤδτο οὗ {Π6 “σου ᾽)) 
ἀοο8 ηοῖ 8661 ἴο οοῃροτγί Ὑ7|61} τ ἢ {Π6 {Ἷπ|6 δπὰ 
δ'τὰ οἵ (πὸ ῥγοϑθηΐ βοηρ, ἩΒΙΟἢ γ͵88 δὰηρ ὈδΐοΓα 
[λ6 οτεοϊίοη οὗ [86 ἴθΙΡ]6.--- ον. 80. Ττεπιδίο 

ὅφίογε ἶσα, αἰΐ ἐδ εαγτίλ. Ἐοτ ΠΡΡΎΣΙ Ῥε. χογὶΐ. 

9 Βι88 18, δὰ πηϊιηροτίδπίι ἀἰ δγθμοσ. --- ϑευεπλ 

ϑίγορδλε: νοοῖ. 831-38 (-- Ρβ. χονὶ. 10-18}): Εγϑῃ 
[6 ἰῃηδηϊπηαῖθ οσϑδίίοι Μ011} ὀχυῦ Ὀσΐοτο ὑδο 1,μτὰ 
οἴ 4}} παϊϊοηβ οοπιΐηρ ἴο ἡιάρστηοηῖ. Ὑεγ. 81α 
σΟΙΤΟϑρο  ἀ8 ἴο ΡΒ. χονΐ. 11α, Ὀυΐ γϑγ. 816 ἴο ΡΒ. 
χονὶ. 10α.---Α πὦώ ἰδὲ ἐλδηι δαν αἰποηῃ ἐδε παίϊοη δ, 
εἴο., ἰ5 ἰῃ Ῥ8. χονΐ. 10α: “847 Βηιοης [6 Πα. 008" 
(τις ἰμϑίοδά οὗ γ 5.4). [Ὁ 18 ὕοο πιο ἢ ὕο Β8Υ͂ 

:’ ὃ 3 

Ἐπδῖ {Π|8 δυμτηοπδ, δά ἀγοββοὰ ἴἰο [ἢ [5Γγι6]}068 
αἴϊζοῦ 6 ᾿ψοσὰβ “ [Γο] ἢ ]0 Ὀοΐοτο Ηϊπι, 84}} [86 
δασί ̓̓  (ὙΠΟ Π6ΓῸ μὸ ἱτωστηθα δίθὶΥ Ὀεΐοσθ, 88 
γοΣ, 90), γΥἱο] 8 αὶ “ταί ἴδιο ὑπουρῖ,᾽"" δηὰ 
ΒΡΟΔΚΒ ἴογ (116 ῬΓΪΟΣΙΥ οὗ [6 ἱοχὶ οἵ Ο(Ἰγοη 168 
(Κε6}). ΤᾺ6 Ῥοβίζἴοῃ οὗ [6 ργεϑθηῦ δι ΠΟ Ὼ8 
ΔΙΏΟΠΩ ΤΆΘΓΟ Δρρθαδΐβ ἴο ἐδ τοργεϑοηι δ ϊγεβ οἵ 
ἐποαηϊπιαΐθ δίυτγα, 88 6 ἤοδνθηβ, [86 δϑγίῃ, ἐδὸ 
868, 1:6 ἤ6]4, ΤΥ ἂρ δΤΡ τ δἰ ης δηὰ αἀἰδιυγὸ- 
ἔπρ. ΤὙΠΘΓΘ 18 βοπημθι ηρ Ἔχοὶ θὰ δὰ δυο σης 
ἰὴ 086 11πὸ οὗ Γδπουρηΐϊ δπὰ τηοήθ οὗ ὀχργεβϑίοπ, 
[οτο 8ἃ8 ὍὙ6]1 δὲ ἢθΓ6.---  ογ. 826. ζεέ ἐδλε Μεία 

γοδοῖοε, οἷο. Ἐου ΓΒ γῶν" Ῥ5. χο. 12α 

Ρτοδοϊδ Ὁ τ", ἴῃ 86} [86 Ῥορίίΐο δηὰ ἐκ ἐν 
διοἢδὶς Ρ, ἰπϑίοδα οὗ {6 Ῥγοϑαὶο ΠΡ", ΒΟΟΙΏΒ 

ποὺ τἰϊπουΐ βίη ἤσδ1166.---Ἴ εν, 838, Τλοπ δλαὶὶ 
ἐλε ἐγοεβ 97) ἐδε ᾿τυοοά δίηρ ομέ. Ἐοτ (μἷ8 ΡΒ. χονυΐ. 
120 88 “8}} ἰσϑθβ οὗ ἴμ6 ψοοὰ." Τ7ΤῈ96 δοοοηὰ 
ΣΩΘΙΟΓ οἵ {8 ὙΟΥΒΘ σΟΙΓΟΒΡΟΠ8 ἴο {πὸ ἤγβιὶ ἴῃ 
Ῥβ. χονΐ. 18, δϑ ἴὉ τ8 [ἢ τοροϊ ἤοῃ οὗ ““1ἴὸγ Ηδθ 
οοχμοί " (ΝΔ 335), Ὑδίοἢ ΟσΟΌΣΒ. ΟὨΪΥ͂ ὁπ06 ἢ ΓΑ. 

Ῥβ. χονΐϊ. 180, 10:6 οἷοδθ οὔ [6 ψἢ|016 Ῥβδίτη, 18 
Ὑδηϊίης ἰῃ οὐν ὑοχὶ, π οὶ Ὅη6 ἀδίεπάθγβ οἵ 186 
ῬΓΙΟΤΙΥ οὗὁἨ {Π0 ᾿ἰΔοσ δχρ δὶπ [8 : ὑπαῖ σὴ 
[16 οοηἰδηΐδ οἵ ΟὟΓ γεσβο8 259-38 ὍΘ Τη816 8 
ἀϊδιϊποῖ Ῥβδαὶτι, ἰῦ γγὰ8 Τ1ουπὰ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο Τη8 6 
ἂὶ (Π6 οΪοθθ 8 δβυϊδὺ]ο δα άἀϊζίοῃ ; ὙΠΟΓΘαΒ ὑῃ6 
ΓΑΔΟΟΣ ΤΑΥ͂ 828 Ὑ6]1] Ὁθ0 ΘΟΧΡΙαΐηθα ὈΥ {π6 Δοῦτο- 
Υἱδηρ Βδὺϊ οὗἨ ΟἿΓ δυΐΠΟΥ (88 [Π6 ἸΔΓΘΓ ΘΟΙ 16 Υ 
οὔ 186 μτοβοηΐ βοηρ).--- Εἰσί μὴ δίτορλε: νοτϑ. 84-- 
86 (Ξ-- ΡΒ. ονΐ. 1, 47, 48) : Βεροαῖθα βυσηστη οὴ8 ὕο 
Τυδαῖὶς αοὐ, δὰ ὕο ἈΓᾺΥ ἴοσ Ηἱδ8 ἔασι μος μοὶρ, πιὰ 

Ι. ΟΒΕΟΝΙΟΙΓΚΕΞΒ. 

1ῃθ ὁ ὐδίηβ ἀοχοΐοργ.---Τλαπὲ γε ίδλε Ποτνά; Κο᾽ 
Π:ε  φοοά, οἴο. Τμὶθ νεγβα ἰ8 Του πη ποὶ τ ΓΟΪΥ 
δὲ ἴη6 δοιὰ οὗ 8. ονὶ., Ὀὰϊ 4180 οἵ Ρβ. οτἱὶ., 
ΟΧΥΊΪ.. οχχχνΐ. (σοι Ρ. δἰδο Ῥδ8. Ἴχνυ δ. 29 δηθὰ 
ὅογ. χχχὶδὶ, 11); 88 δὴ οἱ δῃὰ ἰανυουγὶίε ᾿ἰτγ- 
βἰοαὶ ἴογπι, ἰῦ 18 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΓ Υ ἴ0 Ὀ6 τεματαθὰ 88 
ἰδ κϑὴ ἴγοπι Ῥβ. οὐἹἿ. ἴῃ Ῥαγίξου αν. ---  ογ. 86. Α πὰ 
δαὺ νέ, ϑαῦε δ, Ο αοα οὗ ουν βαἰναίδοη. Ῥϑὶταλ]αΓ, 
Ὀυς ποῖ νϑγθα] ν 80, Ῥβ. οὐ. 47, ΠΟΓΟ ““ δηὰ ΒΥ 
γο᾽ 158 ψαπίϊηρ, δηὰ ἴον “" ἀοἀ οἵ ουν δβαϊ νγδίίοη "' 
ϑίδπἀ5 “(86 [,οτὰ οἂν οἀ."--Απα σαίλεν ὁ απά 
αεἶδνοῦ ὧδ ἤγοπι ἐδ ἠεαέλεη. Ἐοτ 119 8. οτί, 
47 ἨΔ: “8ηι} καί Ὁ8 ἴσοσῃ ἴμθ βοδίμοη" ΤῊΘ6 
ν᾽ Ὸ [Ὁ]]ΠΟΥΤ ΠΡ ΤΘΠΙΌΟΙΒ ἄρτοο ὙοΥΌΆ}}Υ ὙΠΓ {}10 
ῬΑΓΔ]16] γεγβα οἵ 116 ῬΒ41Π|.--- Βίεδεοα δὲ ἐδ ᾿οτὰ, 
εἴοσ. Τ18 ο]οδίηρ ἀοΧΟΙΟΨΥ, τ ΒΙΓἢ ΤΟΟΌΓΒ Ἔχ δοῦ] 
πῃ 8. αὐἹ. 48, ἴογιηβ [ἤδθγα {Π6 ο]056 οὗἨ {86 Τοιισχὶ 
ὉΟΟΚ οὗ (86 Ῥβαϊΐοσ, ᾿ορεῖμον συ δι {116 ττογὰβ : 
““Δηὰ Ἰοῦ 4}1 [ὴ6 Ῥ6ΟΡ]Θ 884Υ, Ατἴὔθῃη. χαΐβθ γ8 
6 Ἰμογὰ," το ἀγα Βόγὸ ομβδηροὰ ἱπίο [ἢ Ὠ18- 
του 81 ῃοῦοθ : “"δηὰ 411 [πὸ ῬΘΟΡΙ8 βαὶά, Ασηθῃ, 
δηά ῥγαϊϑοὰ 119 1 οσὰ " (ἸΌΝ ἴοΣ [86 υδεὶνο τ 

ἽΝ, δηὰ ΠηΠ" ΡΣ ἴον ἣ 55). Ενεῃ ἴῃ 

[686 Ἰαϑὲ ἀδνίαιοιβ ἴσοι [Π6 δ᾽ πλ}}Γ Ῥαδβαροϑ οὗ 
ἴΠ0 ΒΑΙΟΓ ἴποῖὸ 18 ποῦς τμαῦ οουἹὰ ῥτονθ 
ΜΠ ΘΟΓΓΔΙΠΤΥ [Π6 Ῥτίου 7 οὗ οἷν ἰαχὶ, διὰ ἃ 
ῬΑΓΌΥ ἱπΐζαῖῖνα, ῬΑΣΌΥ ἀσνίοιβ, Ργοοεάυτο οὗ [ἢ 9 
Βα] παῖδ. ΠΙᾺ τεχαγὰ ἴο ὕμ6 ἀοχοϊοῦῪ ἨΔ 

) ΓΝ, ὙΠΙΟἢ 188 οτἱ σἸ ΏΔ}}07} ποῖ ΐηρ 6}80 ἴδῃ 
[86 ᾿ϊπγρίο8] οΪοθο οἵ [86 ουγίι Ὀοοὶς (Δ Δ] σοῦ 
ἴο ἰῃοβθ αὐ 1ῃ6 οἷοθα οἵ 8. χ]ΐἱ., ᾿ἰχχὶὶ., δηὰ 
Ιχχχίχ), ἰΐ 8 Ἰηυοἢ ΙΔΟΤῈ ὈΓΟΌΔΌΪΟ ἰμδὶ ΟἿΣ 
ΔΌΪΠΟΥ Ομδηροά, ἴῸΓ 8 οὐ Ῥυγροβο, (8 ἀοχο- 
Ἰοχίοδὶ ἔοστηι]α, τ ἰοἢ ΤΠΔΥ Πᾶνα Ὀδδῃ αἰϊδομοᾶ 
ἴο Ῥ8. ονὶ, Ἰοῃρ ᾶ5ο, ἔτγοιῃ 1ἰταγρίοαὶ ἀ86ὲ. Απηά 
{110 πιοῦ Ῥγοῦδ]6 ὑμπὶ8 χημϑὲ ἂρ ἴο ἴ6 υὴ- 
ἐπε τοὶ ταϊηὰ, [ἢ 6 Τηοτθ ΟἸΘΑΥΪΥ͂ 411 186 οἵδ Ὁ 
ἰΠ γεμοοβ Ὀδίνθοη ον ἰοχὺ δηὰ {μαΐ οὗ {π6 ὁοτ- 

ΓΟΒΡΟΠἰης ῬΒδ]τη8 ΔΡΡΘΑΙ 68 δ] δαί οη8, οὐςᾶ- 
δἰοηθὰ ὈΥ ἰδ6 τον βϑίηρ δῃὰ σοὶ ηρ πανὶ οἵ 
[η6 ΟἸγτοηϊδῦ, οἵ ἐμαὶ ἩΜΠὶοἢ 188 Ὀοίοτο ὨΪπὶ ἴῃ 
[80 Ῥβαϊῦδσ, Οουῃρ. {86 οἸοβὶπρ' ΓΕΙΊ ΑΓΒ. 

7. Ὀϊν βίου οὗἉ ἴῃς [νυ ὴῖθ8 δηα Ῥγεβϑὶβ ίοσ Ὀὶνὴμ 9 
βογνίοθ (48 σοὨ τ ἰηυδίίοῃ δηα ο]οϑο οὗ ἴῃ 1ϊδὲ οἵ 
[μον] ο8] δἰ ροῦθ πὰ Ὀ]ΔΥΘΙΞ ἴῃ υϑσϑ. 4- 6) : γΘΥΒ, 

87.--.43.--- Αβαρὰ απὰ λὲδ ὀγείλτεη. ΤῊ Ὁ Ῥοίοσο 
[Πι|6 δοῦσα. οἵ ἴδ ΟὈ]εοῖ, δοοογά πρ᾽ ἴο Ἰαΐο Γ᾽ ἀβαρθ. 
ΤῸΥ ἐλ ἀαν᾿ 8 τονὲ ἴα “8 ἀαν, ᾿ἰζοτα Υ, “ἴοΓ τ86 
τηδίϊον οὗ [86 ἀΑΥ͂ Οἡ ἰΐδ ἀαγ,᾿ {ΠἸαΐ 15, δοοογάϊην 
ἴο {μ6 δβεσνίοθ τεαυϊγθὰ [ὉΓ ΘΥΘΙΥ ἀδΥ; σομιρ. 
2 ΟἼτοι. υΥἱϊῖ. 14, χχχὶ. 10.--- ον. 38. ἀπὼ Οδεοά- 
ἐάοπι απὰ ἰλεὶν ὀγείλγέη δισίν απὰ εἰσρλέ. ΤΑΣ 
ἴθτΘ βῃουϊὰ Ὀ6 Γοδὰ, δοοογάϊηρβ ἴο Ὑδαῦ 10] Οτσ8: 
““δῃηὰ ΟΡεα-δάομῃ δῃὰ Ἠοβδὴ δηὰ {πεῖς Ὀγοίβγοη," 
866 Οτἰῖ. Νοῖο, Τῇ, ἰηάορά, ἱῃ ἰδ ποχὲ οἶαυβο οὗ 
ΟἿΓ γοῖϑ6: ““δηὰ ΟΡρεδά-εἄοπῃη. .. δῃὰ Ἡοβαὴ ἴο 
ὍΘ Ῥογίογβ," δοῖεν ΟὈθ-ϑάοπὶ σ γα τηθδηξ, 88 
[86 αἀἰπεϊποϊίοη οὗ [18 85 “βοὴ οἵ δε 1" (Ρο8- 
ΒἰΌΪγ, χχυΐ. 4, 4 Κοτηΐίο Ζεοἀϊῆυπη, δηὰ ποῖ 1ὴ9 
Μογαγιῖα βί προ Φοαυ 0) ΒΔΡΡΘΑΓΒ ἴο ἱπάϊοδῖο, 
ΒΟΙῚ6 ΟἾΠΟΓ πϑίὰθ δδη ἰῃδὶ οὗ Ηοϑδὴ τηυδὲ Ὁθ 
ΒΌΡΡΙἰοἀ δἰοπρ ψ ἢ {Π6 ἴογταοῦ ΟὈοα-οἄοτη. Εγοιι 
ἷἱῃ χν, 21, 24 {ΠῸῚῸ δϑοὴ ἰὼ ὉὈ6ὸ πὸ ἀϊδογοπὲ 
ΟδΡεἀ-οἀοχῃ8, ἃ δ᾽" ΈΓ, ΘΓ. 21, δῃὰ ἃ Ῥοσΐεσ, ψυϑσ. 
24, ΥὙδεὶ ὑΠ6 ἀἰνογηιν οὗ 116 ὕνο παϊηρὰ πῃ οὐ Γ 
ΨΘΙΒΘ 8 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏΘΔἢ8 ΟΟΓΔῚἢ : [0Γ ἰῃ χχυΐ. 4-8, οἵ 
Οδεά-οάοσῃ τὶ ἢ 18 80}8 δῃαὰ ὈτοΟΐΠΟΙΒ, δἰχὲγ-ῖπο 
ΤΏΘΉ 8.6 τη ἰομ δὰ 858 Ροσίοτη, ΜΠ ἢ ὩὨΘΑΥΙΥ δρτοο 
πὰ [6 ὈΓεβοὴϊ ΠΌΣΑΙΣ βἰχίγ- οἰ ϊ, δ ὦ 566 }8 



σΗ͂ΑΡ. ΣΥ͂Ι. 39--48, 

. 1 ροίμε ἴο ἔπ ἰἀ δ! γ οἵ {}|0 Βτβι-πηθητίοποιὶϊ αμὰ 
{ἰ6 βοοουά ΟὈςά-οἄοῃμ. εν. 42 οἵ οὔὐῦ πάρίογ 
αἶδὸ βῆιονβ οἰ θα τ] Υ Θηου ἢ [ἢ 6 ἘΠΡΑΒῪ οὗ [πὸ ῥγθ- 
δουξ Φε πη ἢ Φολαϊπαη. [ἢ ἐμθ ποίοτιοιιβ 

119 
95 φάχωκομν ἄμαῖν, 

8666 οὗ 8 ῬΌΓΟΙΥ ἀοπιοβῖῖο οηδγαοΐευ, ἀη δ} [Δ 0]. 
ἴο 8 ῬΌΓΡΟΒΟ.--- πα Παυϊὰ ἐμτηεώ ἵπ ἰο δέε88 λιὲν 
λοιιϑο, οἡ 118 ἔδαϊνο ἀδύ, ἃ5 ἢθ παὰ Ὀϑίοτσα (νυ. 
2) Ὀ]οβ8εὰ [86 Ψ80]6 ρθορὶθ ἴῃ [10 πᾶπὶθ οἵ ἰ}}6 

ἀοίοοϊίνοηοδβ8 οὗ [Π6 ἰοχὶ, Ὀε5: 465, γὸ οαπποῦ δἰδίπ ᾿ μογὰ 
[0 8 δσοτίαἰη ἀδοίβίοη.---- τ. 89. 4πᾶα Ζαάοξ ἰλε 
Ῥτίεοὶ, αἀὦ ἀὶδ δγείλγοπ ἰλε Ῥγίεδίβι Ἀν}, Ὑ6Γ. 
δ, 8:}}} δοῖϑ 88 ἴ886 μονσηὶης σοῦ. ΕῸΡ {πε 
σϑητπυοὰ το] σίου 86 οἵ {Π6 ϑδῃοΟ ΠΑ ΤΥ δὖ Οἰθθοη 
ὉΠᾺΟΥ Ὠανϊὰ, 806 οἢ χύ. 1. [1158 ἴο Ὀ6 τοιῃδγκοα 
ἐδαῖ Ζαίοις 18 ἀρεὶσηαῦθα ΟΠΙΥ͂ 88 Ὀγίεϑίῖ, ηοΐ 88 
δἰσὴ λϑηθς αΑϑ Ὧ6 ΨΜὰβϑ Ιηδὰθ ἢγβθί ΟΥ̓ ϑοϊοσποη ; 
δὲ6 1 Γἰηρβ 11. 27, 85.---  ογ. 40. ΤΌ οἵεν διιγηΐ- 
οἤετίπσα ἰο δε ᾿οτῶ οκ ἐδλε αἰΐαν' οΥ διιγπί-οὔεγ.- 
πρ. Το πιοπίϊοι Β6Γ οὗ Ὀυγηῖ-Οἰετί ρ8 ΟἿΪΥ δἷ 
ΟἸἴθοοθ ὑγονε8 ποίδίῃ ἰηϑὺ 168 δϑϑυτηρϊοη 
παν ΒΟΥ ΝΟΙΤΟ 8180 οἰϊεγοὰ ἴῃ Πὸ ΒαπουΓΥ δἱ 
δογιϑαίοηι : δῃά οἢ. χχί. 26, 80 δῆονγβ εἰἰγθοῖν 
δΔηἀ ΟΧΡΙΟΒΒΙΥ ἰπαὶ {Π|6866 οἤεγίη ρ8 ὍΓΘ πηλ ΠΘΓΘ 
αἶδο, πὸ ἀουδῖ υὑπάρυ ἴπ6 ἀϊτοοίίΐοη οὗ ΑὐϊδίΠΔΓ 
(οοπαρ. χυὶὶὶ. 16).---Οοπεπεαίν πιογπὶπο απὰ εὐυθη- 
ἐπςσ. Οοαιρ. ὅὍ:6 Ῥγϑβου ρίϊοη8 οὗ ἴη6 αν, Ἐχ. 
χχίχ, 88; ΝΌτΩ. χχνὶϊΐ. 8, 6.---«( πα )0γΥ αἰἑ ((Παὶ 
Ἧὰ8 ὈΓΟΒΟΣΙ ρα Ὀαβίάο8 ἴπ6 ἀΔῚ]Ὺ Ὀυγη-οἰοτίηρ ; 

οὐ ρ. Ναπι. χαν]].) ἐλαξ ἐκ τιον ἐ6Ή. ἜΠΞ ΠΤ Ὁ50, 

ὑπιοῦγ ἴοτ "5 ΠῸ5 Γήσῃρ. -τῦοτ, 41. Απαὰ εοἱμὰ 
ἴλοηι, οἷς., τὴ Ζαάοκ δηὰ ᾿ἷ8 Ὀσοΐγοη. ΤὨϊ8 
τοίετϑ ἴο [6 δἰ ροῦθ αἱ [ἢ ΒαῃοΙΌΔΓΥ ἰῃ ΟἸ ὈΦοΏ, 
πιιετο ἤσπιδη, εἀυΐηυῃ (ΕἸ Π84η), δη ἃ ἃ ΠΌΤ ΘΓ 
οἵ κυδογαϊηδῖοθ Ὁ Δρροϊηϊεὰ, Τὸ (ΟἸγο: δὶ 
ἴδ|8 ἑἱηάοοᾷ ἴο ἃ 11δὲ Ὀοΐοτο Ὠἰτῃ, ἰῃ ψ Ἀ]σἢ τπ6 
ἰθεοηῖθ ΒΙὨρΌΓΒ ΘΓ παηθὰ (00 ΠΣ ΟΣὗΞ 129). 

ΟΡ. χἰϊ. 31), Ὀᾳὶ ἀοε8 ποῖ βρϑοὶν θη, Ὀθοδί80 
πὸ δίηρετβ ἀπᾶοῦ Αβδρὴ αὖ ψΨ6γιδβαίθι), ὮῸ δΓ6 
ἐπυϊηογαίοἃ γοῖβ. 4-6, ἰηϊοτοϑίθα τη τηοβ. --- 
γεν. 42. Απα ισἱἐὴ ἐΐδηι, Ἡτηναη απα «εἰμίλιωι, 
ἰρεγὲ ἰγατηρεία απὰ οὐτιδαΐδ. 80, δοοογαΐηῃσ ἴο 
1.6 Μαβοτγοίίο γοδάϊησ, ᾿ ΒΙοὮ, ΒΟΟΣ, ΔΡΡΘΑΓΒ 
ἩΝΝ δν τόλο ἔγοπη 86 δΌδοησο οἵὗὁἩ [ἢ6 πδῖηθ8 Ἠδηηδη 
ἃπὰ 7οἀπ  πὰ ἴῃ ὑ86 δερῖ. (το. Οτΐ. Νοίο), 
Δηά σΊγ68 ΠῸ ΨΟΙῪ Βαϊ 4 Ὁ]0 Β6 86. [{πὉ8 ἜΓΆ86 {86 
ἴπο ὨδΙη65, [0.6 Β6η860 ΘΟΙῺ68 ουξ: ““δηὰ ΜΊ ἴἤοτη 
τογο, ὑπδς ἰα, {Π6 0 δα ὑγττηροῖβ ἀπ ΟὙΤ ὈᾺ]8,᾽ 8 
ῬὮΓαϑ6 βοιποῃαῦ δἴταηρο, Ὀυΐ 58.1}} αἰογάΐηρ ἃ 
8014 0]6 δοηβα, ῬΒΙΟἢ 18 δ 8}} Ἄενθῃΐῖβ ἴο Ὀδ6 Ῥγθ- 
ἰωτοὰ ἰο 1ἴπ6 αὐίσβοϊ] ἀπ ὰ ἰογοθὰ οιηθηἀαίίοη οὗ 
Βεσίμοαυ (“Απὰ Ἠεχηδῃ δηᾷ θαυ πὰ εγα ρ]αΥ- 
ἴηρσ αἰοαὰ ν τ ἰσαμπηροὶδ ἀμ οὐτη θ6]8, δῃὰ πὶ 
ἴδοεπι [λ6 ΟἴοΙΒ ολόοθθη, Ὑ 10} Βοηρ-πϑιγυτηθηῖδ οὗ 

αοἀ"". --- Κοτ ἰοιὰ ϑουπάϊπρ, ὈΝΟφσ. ΤΆίβ 
εὐἰ εξ Ῥεϊοπρσίηρ ἴο [116 ὈΣΡΥΟ ἀοῆμοδ [86 

Ἐπ Ὰ]8. 88 ΕἸΥ̓ΠΌΒ᾿ εἰς ἴοῃα, ΟΥ ἰηϊοπίηρ [86 
Ἰῃοἰοαν, ἀπὰ ἴλ}89 ὈΘΙΠΡ ἃ πια8η8 οὗ ἰοαάϊηρ ἴδ6 
ΒΟΩΩ ἴοτ ἰὴ 6 ΒΟ. ζ-πιαϑίογβ Ηδθίλδη δηὰ Φεἀυϊηυηῃ ; 
ΘΉΏΡ. οὁἢ χν. 16, 19. --Απῷ (οἴ ογ) ἐπδέγιηιεηίδ οὗ 
Οὐ, οἴδιοῦ ᾿πβίσυσαοηΐδ οὗ το σίου β τηυϑὶς Ὀθβϑί 68 
ἴθοδϑο ῃδιηδὶὶ, ἡῤαανν Ῥϑδ] οσῖο8 δπὶ ἢΔΓΡ8.--- 
Δπ)ἀ ἰδὲ ξοη8 Γ᾽ «εἀιέλιη τρεγε αὐ ἰδὲ σαίε; (ΠΟΥ͂ 
ψΌΓὸ ϑρροϊπίοὰ ἴο ρυκτά {Π6 δηΐγαμοθ οὗ {πὸ 
Οἰδόοπιῦε ἱΔθοση 86] 6. ΤΉ 686 ἀσθ οὈνίοι δὶ ΟὈθά- 
δάομ, Ἠοβδη, δηὰ τοῖν Ὀχοίθτο, χἢο μα Ὀδθῃ 
ἀδοϊσπαίοά, γοῦ. 38, 88 ἀοοσίκοθρουβ. ---- ὕογ, 48. 
4πά αἰΐ ἰε ρμεορῖίε υσεπὲ εὐογν πιαη ἰο ̓ ΐδ λουϑε; 
ἘΕΒΘ ΕἾΔ} 88 ἴῃ 2 ἥδτῃη. Υἱ. 19, 20, ψἤογο [18 
υἱοδίηρ γογβα οὗ οἂν ομαρίδσ ἢδ8 1[8 Ρ8Γ4]16] ἰῃ ἢ 
οἴ μα σασΊβ6 τ 6 ἢ. ἸΠΟΥῈ ΘΟΠΟἶδθ Γοροστς 1116 ΠΔΙΤᾺ- 
Ἦτο ἵμοτε δἀάλοὰ, οἵ αν ̓ 8 αἱϊοσοδίίουῃ στὰ 
ΔΜ |6 84] (οοαιΡ. χυ. 39), ΟἿΣ δυΐβοσ οπιϊΐβ δ δ 

«Αρροπάϊ: Οη ἰδε Ονοάϊδιϊεέν φῇ ἐδ6 Οοπέεπίδ 
9 εὮ. χνὶ. 

Α8 οἷ. χὶϊ., ποὺπιιϑίαηάϊης [15 ΘΧΟΪ δῖνο (ΓΔ }8- 
τλϊβϑῖοη ὈΥ̓͂ ΟἿΣ ΔΌΓΠΟΥ, πᾶ κε8 1Π6 ἱτηργοβϑίοῃ οὗ 
1π6 Ηἰσμο5ῇ το ὉΠ, ὑπ βίαι βῦϊοα] ἀδία δὰ 
τοκίβίοτϑ 4180 οἵ οὔσ βεοίϊΐοῃ, δῖ Ὀδόδιβθ ὑΠΟΥ 8 ΓῸ 
ἸΔΟΒΌΪ οὗ α σοποτεῖο δηὰ ἀδίαἰ]θα ἰκὶπὰ, δήοτγιὶ 
[η6 ψασταηΐ οἵ ἃ ὕγὰαϑ σομουίης οὗἩ [8 Ὠἰδιογίοα] 
[λοῖ8βι Ἱπιρογίδῃῦ ὕμπεγθ 898 ΜῸ6|1 ἃ» ἤ616 18 1}16 
ΤΟΙ ἴο ζγθαῖοσ δηὰ σοθοῦ Τοριϑίοσβ, ἰῃδὲ 
πιυϑὺ αν βογυοα ἴμ6 ΟΠ τοδί 88 ΒΟΌΓΟΘΒ, τὶς μοι 
Ὀοΐηρς Ἐχμβαυβιθα ὈΥ Βίπι ; σοΙρ. 6 Θμαγαοίογίβεϊο 
ὨΪΘΣ 5 ἌΡ.) ἼΩΝ χὶϊ. 81, χνυὶ. 41, διὰ βυύὶ 

ϑροοϊ βοαίϊοῃβ οὗ ΠδΠλ168 88 ν618. 4-6 δηὰ γεν. 88 ἢ, 
ΨὈΐΟἢ ΟἸοΑΥΥ ἱπάϊοαίο ἴῃ ἴλ9 δαϊποῦ ἃ Ῥγοοθββ οὗ 
ΔΟβίγαοϊληρ δηὰ σοηίγδοίἑη ἸΏΟΤΘ οορίοιβ 1818. 
11 ἰβ πιδιΐοϑὶ ὁποιρῆ ἰθαῖ Ὠ6 νν88 1 ἃ Ῥοβιςοη, 
88 ὈδΙοηρίης ἰταβοὶ ἴο ἴῃ6 ΟΟΥῸΒ οὗ μον ἐϊοαὶ 
δίῃ ζοΓ8 δέσουν [86 6Χ]]Ὲ (ἸΤηϊτοά. 8 8), ἴο ἀγαν [686 
ϑἰαιθιμθῃίδ ἔγοσῃ [}6 {1} Τοπηΐαὶη8, δηὰ ἰο ἀοροπὰ 
οἢ οορίουβ τυὺϊτῦθη ἀπὰ οτᾺ] ὑγα {10η8. 

ΟὨΪΥ ἩΣῸῊ τοδρεοῖ ἴο ἔμ6 βοιζ βίνθῃ ἴῃ ὙΘΣ8. 
8-36, δ {π6 ἀοάϊοαίζοῃ, 18:6 αϑϑιιηρίϊοῃ οὗἉἩ βίσίοξ 
᾿ἰδίοσίοαὶ ΘΟΟΌΓΒΟΥ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὅ6 ρσἴνθῃ ὉΡ ΟΠ 
ἀοοουηΐ οὗ ἰΐ8 το]αϊίοη ἴο Βαν γα] ῬΓᾺ]101 Ῥβδ]ταβ; 
δηὰ δὴ ἰάθαὶ σου ροϑῖῃς ῬΓΟΟδ88 οἵ [6 ΨΓΊΕΓ, 
ΒἰΤΑ 4 ἴο ὑπαὶ οἵ ἰἰνγ δπὰ ΤὨυογά 68 ἴῃ ΓΠοὶΡ 
ΒΡΘΘΟΪΙ6Β, 18 Δ88 16 ἃ5 Π6 6 Ὗ Κηον ῃοΐ, 
ἴῃ δος, Ὑμαῖ οου]Ἱὰ βἰδηὰ αραϊηϑὺ ἴῃ 6. δαχηΐδβὶ- 
ὈΠῚῸ οἵ τ} 8 αϑϑασηρίίου, ἀοίδη θα ὈΥ Βεγίμοβα, 
Καρὰ., ἈΠ, ανίάβοη, Ἐπναὶὰ (Διἰδί. 
Ψψαλτὸ. νἱ, 34), ΠεἸλίΖζϑοῃ (Κοπιπ. τοπὶ Ῥϑαϊζεν, 1]. 
Ρ. 938 7), 4. Κύδ!ον (Ζεδεῖγν. ὰν' ἰμμὰ, Τλεοὶ, 
1867, ν. 295 4), Ο. Επτὶ (Αδῥ[αδδιιησδιεὶξ τπά 
ϑολίιι88 ἀ65 Ῥ6., Ἰ,εἰρχὶς 1869, ». 41 {1}, Ηυρ[ο]ὰ, 
δηα οἴμοτβ. [ἴ, οὔ γθοοηΐ βοῇοϊαγβ, ἡ {86 οπ6 ἢδηὰ 
τ λρνς ΜΑΙ Ῥεαίΐίπιεπ, 2 Βάὰ. 1865, Ρ. γἱὶ". Π.}, οὉ 
16 οὔπον Καὶ! (Κοηιηι. Ὁ. 168 .),---ἴὴ [ΟΥΤΉΘΓ ἱτὰ- 

ἸΙοἃ Ὦγ ἃ ΤΟΥ Ϊ6Ά] Ζ64] ἰο Βῆον [16 Μίδοοδ- 
ἢ οτἱρίη οἱ ἴποβο Ῥβδὶ 8 ἴο 0)}8 ᾿μαηωσν 16 

Ἰαϊίονγ ΟΥ̓ ΔῺ δροϊορεῖίο τηοϊϊνο ἴῃ ἰανοῦγ οὗ [ἢ 
ΟἸγοηϊϑί, ---ἥανο δηἀδανουγοά ἴο ῬΓοΟΥΘ ΟὔΓ ἔοστηῃ ἴο 

ἱὰ 1 Ὅ6 οτἰχῖπαὶ, δηὰ [06 Ῥαββαρεβ οἵ π6 ῬΒΆ]ΤΩΒ ον. 
1-1δ, χονὶ, 1-18, ονΐ. 1, 47, 48, ἴο Ὀ6 Ιηθτὸ ἵταρ- 
τηθηΐβ οὔ ἴπα οτἱρίπαὶ βοηρβ, δραϊηδὶ [μη ὲἐ8 [9 
[ΟἹ] ον πρ οοπδί ἀθτδ 008 Γατηδίη 81}}} ἴῃ ἔοσοθ :-- 

1. ΤῊΘ οοηδίϊτυοη οὗἨ ὈοᾺ [6 ἰοχῖδβ, αυθὴ ἱἰΐ 
186 ιτοδίοσ πυτη ΌῈΓ οὗ ἀοίθοίθ δῃα ΘΟΓΓ ΡΓΪοη 5 
ΟΟΘΌΓ ἰπ [86 Ῥβαΐπηβ, ἀμὰ 1Π6 ἴεχὶ οἵ ΟἸσοη ο]οα 
Ὁ6 σΟΙΡΑΓΒΕΥΘΙΥ Οἷἀ6Ρ δὰ Ὀδοσ, διἰτπ 8. οὗ ὯῸ 
οογίδίῃ σοπο]υδίοῃ 1 Ταδρϑοῖ ἴο {Π|6 ρτοδῖθυ Οὐ 
688 ρα οὗ [6 086 ΟΥ ἴδ ΟἿΟΣ τϑοθηβίοῃ. ΕΌΓ, 
ἱττεϑρϑοῖνο οἵ [6 ΤΊΔΠΥ Ο8865 ἷπ ΜἜΪΟἢ ΟἸΓΟΙἰο]6 ὁ 
τηοϑῦ ῬΓΟΌΘΌΪΥ σοπίδίηθ ἴπ6 Ἰαΐδθν σϑδαϊηρδ ([ῸΓ 
ΘΧΔΙΏΡΙΘ, γο τ. 27, ΠΥΠ; νοῦ. 82, ΠΊΠ ; νοῦ. 29, 

τιν το 

ΡΝ ἴοχ γΠληνΓ ; 8ἃ ἀραΐῃ, γοῦ. 27, ἸὩΡΌΞ 

ἴοσ ἡ 5:23) ἐπ ΣΏΟΓΘ δομαῖο ἴοστη οὗ ἐἰιθ ἴοχὲ 

σδηποὶ οἵ 86} ἀδοὶάθ ἰῃ ἴδνοῦγ οὗ Ῥσίου!ν, 82 
ὙΟΌΠΡΟΙ ΜΒ8., δηἀ οαγίῖ]ν ΗΘΌΓΘΥ 85 Ὑ76}} δὲ 
Οτοοῖκ δὰ 1,εἴη, οἴἴοη ὁπμουρῇ Ῥγοβϑοηῦ ἃ Τηοῖθ 
οτὶσίηδὶ ἴοχῦ ἴδῃ Οἱ ἀοΥ ομ68, ἀπα [6 ἰοχὶ οἵ [9 
Ῥδϑβαρὺβ ἴῃ {π6 ῬΒαὶτηβ δῖ ποῖ ἴο Ὦθ λυάροά 
Δοοοχάϊης, ἴο μοῖρ οχύοσδὶ πτϊζῖοη ἴοττα. Εοξ 
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4:6 τοχὶ οὗ [16 Ῥδβδϊτηβ, ὙΔ116 ΠΟΥ ογ6 ἴῃ 
Ετυγχῖο8] 86, ἯᾺ8 Ἰηοῖθ δχροϑοὰ ἴο δἰ δγδιϊοιβ 
ἔτομι [86 ἰπῆὔπθηοθ οἵὁὨ ἴῃ ἰαΐον δρϑϑοὰ ἴμδ {μα 
οἵ α πἰδίοτίοα] Ὀοοὶς ; διὰ οὐ (}}18 ρστοιπά, Ἰηογθὸ 
δηοίοπξ ΓΌΓΏΒ δηἀ ῬὮΏΓΑΒ65 ἴῃ ΟἸΓΟΏΪΟ169 σου]ϊὰ ποὶ 
Ὀδ6 δὲ ὁποῦ τηδὶ ἰδ πο 8 Ῥγοοίβ ἴδὶ ΟἸγοὨ 168 
ὙῸῸ οΥἰχίὶηδὶ] ἂδπὰ ἴπθ Ῥβαὶπιβ δῃ ἱπηϊζαίίοη ᾿ 
(Βεγῖϊι.). 

2. 1ἴ νὰ οσοηδίαον {Π6 τηδῦξοσ δῃᾷ 11πὸ οὗ ᾿πουρῆς 
ἴῃ ΟἿΓΣ δοηζ, ἀπά σομρασα ἰδ τὰ ἴἢ6 ΘΟΥΤ βροπα- 
ἱηᾷῷ Ῥβαϊπιβ, [16 ἰδῦϊεῦ εὐ μι 8:1 0 ]6, γὲ}} 6ΟΏ- 
πϑοϊοὰ, δηὰ τ 6}}- οὐ γε ᾿ν ἢ0168 ἰῃ ἃ ΒἸΖΊΟΣ ἀοστες 
ἴδῃ [86 ἴοστηοσ. 78 ἰγδῃβι 9ὴ ἴτοπὶ βίσορῃςε 
ἴουγ ἴο δΒΏΟΡἢ6 ἔνθ οὗ ΟἿΓ δοῃρ (866 νϑσβ. 22, 28) 
8 αυγτυρῦ δηἀ βαάάθῃ. 6 ἐχρϑοὶ [πὲ δἴοσ νϑγ. 
22, οἰ ποῦ [6 ΔΘΉΟΥ͂ οὗ Φεονδὰ ἴῃ [ἢ 6 ΘΔΓΙΥ ἰἱπ6 
οὗ δγ 6] ψ1}} Ὅ6 ΓΌΓΓΠΟΡ ἀεσρὶοῖοα, 88 18 ἀόηα ἰῃ 
Ῥᾳ. σν., ὙΠ ΟΓῈ ΘΟ Ρ]εῖθ σοηποοίίζοη δηὰ ὉΠ οὗ 
τοῦς ᾿γόνα ]8,} ΟΣ δὲ 1θαϑῖ, ὈΥ ἃ ἀεβογιριίοη οἵ 
δ ΔρΈ ΠΟΥ͂ ἴῃ ἴδ ποδί πὸ ΟΣ] ΟΥ 1) ἰηδηϊτηδίθ 
δίαιτα (ΘΟ Ρ. Ρ8. οἷν.), 16 ΨΔΥ͂ Μ1}} Ὀ6 Ὀγδρασεὰ 
ἴον 06 διιπηπηοηθοδ σοηίδἰηδὰ ἰῃ γεγ. 28-8. Α 
αἰτηΐ αν ἰαῖιδ ἀραῖῃ ΔΡΡΟΔΓΒ Ὀούτοθῃ νοσβ. 88 δηὰ 
84 (οΥ υεύνοοη δβίσορ 5 βεύθῃ δηὰ οἱσἢ τ), δῃὰ 8180 
δίζεσ ἴῃ βοοίίοῃ Ρ6γᾺ}16] τ Ῥα. χουν. Εογ ἴδὸ 
Βυϊητη 008 Οὗ γΕΓ. 84, 88 ΡΡΘΑΓΒ τππα θη 4 }]0 ἴγοπι 
ψΕΓ. 86, ἱδ ἴο Ὀ8 οα 88 ΒΡρΘΟΪΔ}}Υ αἰἱτεοϊθα ἴο 
Ι9γδδὶ ; Ὀαΐ 1βγϑδὶ 19 ποῖ βϑροΐζθῃ οἵ εἰ 6 Ὁ ἴῃ γ γ. 
84 οὐ ἴῃ [ἢ6 ΨΠ0]6 ῬΡΤ εκ ῬΑΓΑΩΤΆΡΉ, ΜΟΓΒ. 
283-838. 1 Ηἰϊσὶς [Β1ηΚ8 {παῖ ΠοΓα [Π6 δῃὰ οἵ ἴδ6 
ὅδ Ὲ ΟὨΪΥ͂ το γηβΒ [0 18 Ὀορίπηΐης, ᾿ὰ 48. ποῖ 
δΌ ΠΟΙ ΘΠ ΕἸΥ σοπδί ἀγορὰ ἰπαῦ μοιλι 08 Βυ ἢ ἃ8 [ΒΒ ο86 
οοπἰαϊηοά ἰῃ νοσ. 85, ἴου 6 ἀαϊνοσδῆοο δηὰ 
δαϊμογίηρ οὗὨ 18γ6ὶ ἔγοτῃ ἴῃς μοδί μη, ἀο ἢοΐ Οὐ ῸΓ 
δ ἴ:6 Ὀορίηπίηρ οὗ ἴδε βοης, δηὰ ὑμαΐ ἴΠ686 
Ῥεϊώομα οοπιθ ἴῃ ἤοτΘ αυϊΐθ Ὀποχρθοίθα!Υ ἴον 
19 Εν 11πη6 οὗ ὑπουρμξ ἰῃ νοτβ. 8-58; ψΒογο- 
88 ἰΠΟῪ Δ΄ΓΘ ὙΘΙΥ Μ6}} ἰηἰγοἀυοοὰ 1 ῬΒ, οΥΐ. 47, 
αἴϊον νετβ. 40- 46, 

8. οοίεῖνα ἴον ἴ6 γγίου ἐγ οἵ ἴῃς Ῥβδὶῖοῦ ἰδ 18:6 
ΤΥΔΗδίογοποσ οὗ [6 οἰοβίης ἀοΧΟΪΟΩΥ͂ οὗ ἴϊι9 ἰουτὶ ἢ 
Ὀοοΐἷς οὗ Ῥπδϊτη (8. ονὶ. 48) Ὁγ [86 τοάδοϊογ οὗ ΟἿΓ 
ϑΟΠΩ ; 866 ΟὨ ἴ 8 Ραββᾶρο, δἰ οοιηρ. [)6110280}} ΟἹ 
[89 Ῥεδ τ. 

4, ΤῊΘ ΤλῆΠῸΣ ἱπ ὙΒΙοἢ [.6 δοηρ 8 ἰηἰτοἀποορὰ 
(866 οἡ γϑΓ. 7) Ῥοϊηΐδβ 6]80 ἴο 8δῃ ἰάθαὶ οοιηροδβίῃσ 
δοῦν οἵ [86 δυῖθοτ οὗ 1{. 

δ. Οἷν οομλἰπίπρ οὗ δα ΠΌΠΟΙ οὗἨ Ῥαδβᾶροθ 
Ὁ Ἐὸγ 1π|ὸ ρίοίΓα οΥ͂ [6 Ὀδηΐψη ἐδ. οἵ Οοά οΥνϑγ Αὐτα- 

Ἰδι, ἴῃ γοτα. 10--1δ οὐ {Π|15 Ῥ88)π|. ΓΌΓΠῚΒ ΟἸΥ 6 Ὀοσίπηϊηζ 
οἵ [δὲ Ὑ ποῖ ἰς εδίὰ ἴὼ 1π6 ΓΙ ΠΟΥ σοιγϑὸ οὗ 10. βαπην 
Ῥὶειογα, οἵ δοοῦ, οἵ Ψοδορῇ δοὰ ἢ 8 Ὀγοῖ ἤγεη, οἵ Μονοϑα, δπὰ 
οἱ ἢ) 6 016 οὗ Οοἀ 5 Ρϑορὶδ ἐῶ ἐδ6 μναϊσίδζοι δὶ διὰ Μοδαδὶς 

ἔτοτα ἴ8 ῬβΆ] 8 ἰηΐο οὯ6 Ὑ.010 δῃου]ὰ ποῖ ὃ8 
γοβαγι θὰ 88 ἃ ργοάαοῖ οἵ πλοῖο {βὶπρ πὰ ἱπεὶρίὰ 
ἩΠΠΑ ἀρ αμην Ἰκ6 Γπ6 Ἠοπλογῖς οὐ Υἱγα  δη σα ΐοϑ 
οὗἨ π6 ἀφοϊϊπίης οἷα 145-164] ΡΟΘΊΓΥ, Ὀδόδαβα ἰὰ 
ΔΌΡ 165 ἴο ἃ εβῖ8] δοὴρ ἴο Ὀ6 υϑοὰ ἴογ ἃ ἀεἤπηϊϊα 
᾿ἰταγρίοαὶ Ῥύγροβο, δηὰ Ὀθοδυϑε ποιϊῃὶης οεγίδιῃ 
οδΔπ ὑ6 ορροθοὰ ἴο ἐπ δϑβιιηρίίοι, [Πιᾶὶ ποῦ 1δ9 
ΟἸγομΐϑῃ ἰὴ {16 {ἰπ68 αἰζοσ 186 οχὶϊθ, Ὀπ| [88 
τὶ οΣ οἵ ᾿ἷ8 ϑουτοθ, [Π6 οἷ τορογί (οεσίδι ΠΥ 
Ὀοίογα 886 Ἂχὶϊθ) πο ἢ 116 ἰο! ον ἰδτουσμοὺς 
11:6 βοοϊίοη νϑτβ. 4-42, ἱξ ἴο Ὀὸ οἀ δ5 18:8 
Δυΐῃυτ οὗὁ ὕΠ6 ρῥγοδοηΐ ΘΟ ροβ  ]Ι0ῃ. 

6. ΥΥ̓Βεῖμογ [ἴῃ 6 δ ἐόρας αἰϊοιιρῦ ἴο ΧὨ Ϊῦ ἐμ 9 
ορθηΐης οὗ [06 πογβῃΐρ οἡ Ζίου ἰπ Ὀανίαϊς βἴταὶη5 
ἰ8 ἴο Ὀ6 οσοηδίἀογοά ο᾽άογ ἰμδη ἴπὸ σοι ροβίτίοη οὗ 
ΟἿΣ ὈοοΪς, ΟΥ ΘΟὨΤΘΙΏΡΟΓΑΓΥ ΜΙ 1, 6 ἀγο ποῖ ἴο 
βηὰ δὴ οδηοθ δραίηβε ἴῃς Οὐ ἱχαϊίοη οὗ Ὠἰβίουῖοδὶ 
ΒΘ. Υ ἱπ 118 Ἰάραὶ δοτηροκίτίοη, Ὑ}ῖθ 8668 ἴο 
τοργούποθ [86 Γχπάδτηρηῖαὶ ἴοπο οὗ [ἢ Βοηρ' ΒᾺΠρ' 
οὨ ἴπαῦ οσοδβίοη. Τλδ δαῖμον πεν ὑπαῦ 1η [8.6 
το σίου ἔδϑιῖνα]δ οἵ ᾿ΐ8 Ῥθορ]α βοηρβ ψεγα βυηρ, οὗ 
106 ἴοῃο οὗ Ρβ8. χονΐὶ., Ἂον., οσνί., ἴγτοσὴ {886 ο]δβὶ 
{{π|68 ; βθηο6 ἢθ Ραΐβ ἰπ ἴμ6 πηου ἢ οὗ {π6 1ντ- 
68] ϑἰπρογβ ἰῃ Πανὶ 8 ἰΐπηὰ ἃ δοηρ ἰογπιδὰ οὐ οὗ 
[680 Ῥβ8]πὶ|8 88 8 Ῥγοῦ δ Ὁ]6 δχργεβϑίοῃ οἵ [ἢ9 
Ἡἐρϑ λσαι (Ὠδηκαρίνίπς ῥγοβοηῦθα ἴο ἴμ6 Ἰμοτὰ ὉΥ 
[86 σοΙαητ  ΔΠΙ͂ οὗἩ πᾶ ἀδγ, ψιτμουξ ἰη ὑπὸ Ἰεδϑὶ 
ταδ ες ὨΣπη86}7 μΌΣ Υ οἵὗὁἨ 8 [δἰδεμβοοὰά. Ηδ τἾα 
ῬδΔΓΒ ΟἹ [Πἷ8 στουπά 858 11{{160 ἃ [4]51ΆΕ.γ δ8 ὑπὸ 
ΔΌΐΠοΥ οὗ ἴ[η6 ϑοηρ οἵ Μαγυ, οἵ Ζδϑδομιδτγῖδβ, οτ᾽ οὗ 
δίπηθο ἴῃ {16 ἰηϊτοἀυοίοιγ ομαρίου οὗ υυκο᾽ 
Οὐδ οὶ, πο ψαυῦα] τϑοϊαϊίοη οἵ ψὨΐϊοἢ, δοοογάϊῃ 
ἴο [89 ἔοττῃ ἴπογο ρίνεη, ποθ βοδγοοὶυ 6 ἰμ8]5 
οἷ, δηὰ 1706 ΠΑΙΙΠΟΩΥ οἵ ΜὨΐΟΩ ὙΠ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
ομαγδοίογιβιϊς ῬἤΓαβοβ οἵ 1π6 ἢ 88}1}8 πὰ Ῥτορμοίβ, 
8.45 1ἴ8 Ὠἰβίογί αὶ ργθοοάδηϊξ ἴῃ ἴδ. το] δίϊοῃβ οὗ ΟἹΓ 
80: ἴο ἴπ6 ῬρΑ]τὴ8 ἴῃ 4 6810}, 

[8. χονὶ., ον., δῃὰ ονὶ. δθ δῃοηΥ 0.8 ἴῃ [ἢ 
Ηδοῦτον ; ὈὰΓ οἡ οχϑιηϊηδίίοη, ἰμοτθ 18 πΠῸὸ 60:- 
ὙΙΠΟΙΏ ΚΒ ΓΕΆΒΟΣ ὙὮΥ ἐμοῦ ΤΏΔΥ ποῖ πδῦθ ὕθεῃ 
60Π] ΌὈΥ ανιά. 8. Σονΐ. 8 οί! 
δϑοσι θὰ [Ὸ ἔπη ἴῃ 186 βερῖ., ψΊ [80 [0] οί τς 
τοι Στ 4 016 δἀά ἰίοη : “ἦ ]δπ 6 ποῦθο 88 ὈᾺ1}} 
αἴτον [86 οσαριἰντῖγ." Ηδτγα [86 ΘαΡΟΥ ΤΥ 806Π18 ὕο 
τοίεῦ ἴο 86 ὈΔΡΕΨΙΥ οἵ [}1ὸ τὶς τι βθ ἴδ ἔγοτα 
{Π|0 δαποΐιδευ, 1 ὅ8ῃ). ἱν., δηὰ ἔμ ἤουβο ἴο 16 
[Δ ΌΘΓΏ8616 ΜΗ ἰσὴ Πανίὰ ογθοίεὰ οἢ Ζίοθ. ΤῈΘ 
οἶμον ἔνο Ῥβδὶ δ ΤΩΔΥ Ὧδ 88 ο]ὰ δ Ὀανίὰ ; διὰ 
ΠΟ '8 ὈΘΓΟΟσΘ Π0 σϑαϑοη ἴο ἀουϊ {116 ΒΟΥ 8] 
ὙΟΓΔΟΙΓΥ οὗ ἴπ6 βἰαϊοπηθηϊ τηδάθ ὉΥ 86 ΟΠ τοι δε, 
{πΠαὶ Πανίά 5ο]οεἰθὰ ἔτομι (6860 Ῥβαϊτηβ [86 ρὶθδοθ 
τηαΐῖ νν88 δου! δυηρ αἱ ἴῃ6 ἀοάϊοαϊίοη οἵ [89 
[Δ ΌοΓΔ 616 ου Ζίοη.--Φ(. 6. Μ.} 

9. Τὰε Ῥυγροϑε 977 Ῥαυϊὰ ἰο δια α Τεπιρίε, απὰ (δε Οὐ)εοίέοη, ταϊϑοὰ ὃν (δὲ Ῥτορλεῖ Ναίλαπ: 
οἷ. χνὶϊ. 

ΟἨΑΡ. ΧΥΠ. 1. Απά ἰὺ οϑῖηθ ἴο Ῥδ88, 88 Παυϊὰ βαὶ ἴῃ ἢ18 ἤοῦδβθ, 6 βαϊά απο Νδίμδῃ 
{6 Ῥχορμοῦ, ἴο, 1 ἀνν6}} 'π ἃ ἤουδα οὗ οϑάδγβ, δηὰ {ἢ} δὺῖκ οὗ ὑμ6 οονθηδηῦ οὗ [ἢ9 

2 ΤΟΒΌ 18 ὑπο γ ουτίαϊηθΒ. Απὰ Ναίμδηῃ βαϊὰ υπίο ᾿Πανιά, ἢο 411] ὑμδὺ 18 1 [1 η 6 
ὃ πεατὶ ; ἴογ οὐ [8 νιῦλ [π606. Απὰ ᾿ξ ολπηθ ὑο ρ888 ἱπ ὑπδὺ ηἰρῦ, ὑμδὺ 6 ψογχὰ οὗ 
4 (86 ΓΟΕΡ οδηθ ἰο Ναίμϑῃ, βαγίηρ, ΟὉ δῃηᾺ βϑῪὺ υπΐο ᾿αδνιὰ τὴν βοσνδηῦ, ΤὨυβ 
ὅ βαϊζῃ ὕπ0 ΓΒ, Του 88ῃ4}ῦὺ ποὺ Ὀμυ1]ἃ τὴ ἃ βουβὸ ἰο ἀνγὸ}}] 1Ώ. ΕῸΓ 1 μᾶνθ ποῖ 

ἀνοὶὺ ἴῃ 8 ἤοι86 ἔγοσα ὑῃ ἀδὺ ὑμαὺ 1 Ὀγουρῇῦ ὰρ Ιβγαϑὶ αηῦο {118 ἀ8Υ ; Ὀαῦ 1 νγὰβ 
6 ἔγοτῃ ὑθηῦ 0 ὑδηῦ, δηα ἔγοτῃ οὔθ ὑδΌθγηδοϊθ ἴο δπούμθσ. ΑΒ ἰοὴρ 881 μᾶῦθ ναὶ κΚοὰ 

ἴῃ 811 15γδ6] πᾶνθ 1 βροζθῃ ἃ σγοσὰ ἢ ΔΎ οὗ [16 ἡπᾶροβ οὗἨ [βγϑθὶ, ὑπόυὰ 1 οοτα- 
7 τηδπαοα ἴο ἔδοὰ τὴν ρϑορίϑ, ΤΥ ἤᾶνθ γο ποῦ Ὀυ}]ῦ τη6 8 οι οὗ οϑάϑιβ ,3Ὁ Απάὰ 

ὨΟΥ͂Σ, ὑμ8 Βμ1ὺ ὑμοὰ ΒΑΥ͂ απο ΤΩΥ̓ βοσυδηὺ ἢ᾿δνὶα, Τῆι καῖ ἰδ9 1.0Β0 οὗ δοδβία, 



ΓΗΑΛΡ. ΧΥῚΙ. 1,3. 121 

1 ἰοοῖ [ῃ66 ἔγτοπῃ ὕΠ6 ἙφοΙητηοη, ἴγοπι ὈΘἢἰπα ὑπ βῆθορ, ὕο ὈΘ ΓΌΪΘΓ ΟΥ̓ΘῚ ΙΩΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ 
8 ἰβγαρὶ, Απά 1 νγαβ ψ ἢ ὉΠ66, τ ὉΠ ΒΟΥ Σ ἰοὺ νγθηϊαδῦ ; δηὰ 1 σου ΟΥ̓ 4}} ΓΒ 

ΘΠΘΙΏ168 ἴγοσῃ Ὀοίοτθ {Π|66, Δηα τηδάθ τῃ66 ἃ Π4ΠῚη6 ᾿ἰκ6 [06 Ὠδιηὸ οἵ ἴ6 στϑαῦ οἢ 
9 186 εασίῃ. ΑὨΑ 1] ογἀκπίηθα ἃ ρῥ͵δοθ [ὉΓ ΠΥ ῬΘΟΡ]Ὸ [5.86], δῃηὰ ρίδηῦθα ὑθπὰ, ἀπά 
67 ἀννοὶὺ ἴῃ ἰδ, ἀπά το 6 ΠΟ τπόγὸ τοι] ὰ ; δηἀ {116 ΒΟΠΒ οἵ 6Υ]] ΠΟ ΠΊΟΓΟ γδοῖθα 

10 ὑβόπι 88 Ὀθίογθ. Αμὰ βίποο (μ6 ἀδγβ ὑμδὺ 1 δρροϊηϊθα ᾿ιάρ68 ΟΥ̓́ΣΓ ΤΩΥ̓ ΡΘΟΡ]Θ 
ἴδγδδὶ : δῃὰ 1 βυῦθάμθ 411} ὉΒῪ ϑῃθηηϊοβ; δηὰ 1 06}} {1166 υἱαῦ ὕῃ6 Ιοτὰ ν.}}} θα 

11 0ἢ660 ἃ ουδθ. Απά ἰῦ 8118}} δοιηθ ἴο ρ888, ἤθη ὉΠ} ὴ}07 ΞἩΆΥΒ ἅτ [16}16α ὑο σοὸ ὑπίο 
ἊὮΥ [Δ0Π6τ5, ὑπαῦ 1 ΜΨ111 Γαὶβθ ἊΡ ὑῈῪ βοϑὰ αδἴνγοῦ ὕπθο, ὙΒῖ ἢ 8}}8}} Ὀ6 οὔ [ΠΥ 8οῃβ, 

12 πὰ 1 ψ|}} δβίδ Ὁ] 18 ἢ18 Κιηρήοιῃ. Ηθ 53}|8}} ὈμΠΠ τὴὸ ἃ μουβο, δῃὰ 1 ν}}} οδϑίδὺ- 
18 115 18 ἤουδ6 ἴῸΓ ουοσ. 1 Μ}}}} Ὀ6 ἷ8 ἔμ γ, δηὰ ἢθ 8}}4}} ὈΘ ΤῺΥ 80; δπὰ 1 ν}}} 
14 ποῦ [2 ΚΘ ΤΩΥ͂ ΤΏΘΓΟΥ͂ ἔτοιῃ 1π|, ἃ8 1 ἴοοκ [Ὁ ἔγοτω ἢϊπὶ γὴ0 νγὰβ Ὀδίοτο ἴπ66ὲ. Βυΐῦ 

1 ν}}} βούν!]8 πὶ πὶ ΠΙΥ͂ Ἰοῖι86 πὰ [ἢ ΤΩΥ Κιηράοτῃ ἴῸΓ ΘΥῈΣ ; ἃπὰ ἢ]8 ΤΠΓΟΠΘ 8}}8}} 
ὍΘ 5.80] 158} 64 [ῸΓ ΘΥ͂ΘΣ. 

1 Αἀδφοοταϊπῃρ ἴο 8}} ὑμ686 τγοσὰβ δῃά 4}] {Π|8 νἱβίοῃ, βο Νίμιδῃ βρᾷῖβϑ υπΐίο Πανμα, 
10 Απὰ Κίης ]λανιὰ σοὺ δηὰ βαὺ Ὀθΐοσα {86 ΓΟΕΡ, δπὰ εδἰα, Ἶ μο δὴ 1, Ὁ ΠΟᾺΡ 
11 ἀοά, δηὰ ν)δὺ 18 πὶ  ᾿ουδ6, ὑμδὺ Του Παβῦ Ὀσουρῇῦ τὴθ ἰϊποτο 1 Αμπὰ {18 ψγὯ8 

ἃ 8118}} {πηρ ἴῃ ΤὨΪΠΘ ὁγθβ, Ο αοὰ ; διὰ Του Ὠαβὺ βροίκϑη οὗ 6 μουβθ οὗ ΤῊΥ 
βογυδηῦ ἴὉΓ ἃ ὕὑτοδῦ γγἢ}}}]6 ὕ0 σοπηο, δΔηα Τοραγάθδὺ τη6 δυο ὕΠ6 ψὰγ 1 οἵ τηδῃ ὑῃδὺῦ 

18 ταίβεῖῃ ὑρ, Ὁ Ποῦ οά. Υ̓αὺ 58}8}} 1λαν!α δαὰ ἴο ΤΊ οὗὨ {1160 σίοσυ οὗ ΤῊΥ 
19 βογυδηῦ 15 δπὰ Του Κπονοεῦ ΤῊΥ βογσνδηῦ, Ο ΠΟΚΡ, ἔον ΤΊΙΥ βοσνδηῦ β β8Κθ0, 8 

ΔΌΣ ΤΌΥ ᾿ιοατγί, ιαϑῦ ποιὰ ἀοη6 8]] 0Π|8 χγθδίηθεβ, ἴο σα Κπόν 8}} {1|686 γτοδῦ 
20 {πίησθ. Ο ΓΟΚΕΡ, ὑμουθ 18 ποῇ6 'κὸ ΤΏθοθ, δῃὰ πο αοἀ Ὀ6β1468 Τ 66, δοοογάϊῃρ ἴο 
21 41} ὑπδὺ τὸ ἤᾶνθ ϑαγὰ Ὑ10} ΟἿΣ Θ18. Απά νῇηδῦ οὴδ πίϊοῃ ἴῃ ὑῃὴ9 δαγίῃ 15 ἧϊκο 

ΤῊΥ ΡΘΟρΡ]ο [βγϑ0], γῇοϊα ἀοὰ σοϑηῦ ἴο τϑάθοιῃ ἴο Η τη86][ 848 ἃ ρθορῖίθ, ἴὸ τωδΚθ 
ΤΏ ἃ πᾶπηδ οἵ ρτοδῦ δηὰ ὑϑστὶ }]ο ἀθοάβ, ἴο ἀτγῖνο ουῦ παϊϊοηβ Ὀοίοσο ΤἼΥ ΡΘΟΡΪΘο, 

22 σῃοῖὰ Του αἰα δῦ τοάθοιῃ ἔτοαι ΕρυΥρὺ Απάὰ πιδάθϑῦ ΤῊΥ ῥ60}]6 [δγᾺ6] ἃ ῬΡθο ]θ 
22 ἴο ΤΏ6Θ [ῸΓ ΘΥ̓ΘΓ , δηᾶ Τῆου, ΓΠΟΕΡ, Ὀδοδιηδδβὺ ὑπο αοά. Απά πον, ΠΟᾺΡ, ἰοὺ 186 

ψογὰ ψὨοἢ ΤὭου μιδβύ βροϊζθη οὗ ΤΊΥ βοσνδηῦ δπὰ οὗ 1}18 ἤοιβθ Ὀ6 τηδιἰδιηθα [ῸΣ 
24 δνϑῦ, δῃὰ ἀ0 88 Του παβϑῦ βαϊὰά. ΥὙ8, ἰοῦ 10 θ6 τηδὶ ηἰδὶ πο, δῃὰ Ἰοὺ ΤῊΥ πᾶῖὴθ 0 

ἸΏΔΡΉΙΠ θα [ὉΓ ΘΥΘΓ, βαγίηρ, “ΕΗΟΥΑΗ Ζοῦδοίῃ, ὑη6 αοἀ οὗὨ ΙδΒγϑ6ὶ, 16 ἀοὰ ἴο ᾿βγϑθὶ : 
30 δῃὰ {Π6 ἢουδο οὗ αν ὰ Ὧν βοσυδηῦύ 18 δδίδ !]8η64 Ὀοΐοσο Τηθο. ΕῸν Του, Ο ΤΥ 

Οοά, Παβὺ ορεῃθα {ἢ δἂγ οὗ ΤῊΥ βογσνδηύ, ὑπδὺ Του Ὑγ}}0ῦ Ὀυ1]ὰ Ἀϊπὶ 8 ἤοῦδ6 ; ὑ86γθ- 
26 ἴογθ ΤῊΥ βογνδῃῦ μδῦῃ [ουπα [εοατεφ6] ὕο ῬΓΑΥ Ὀοίοτο Τὴθθβ. πὰ πον, ΟΡ, 
21] Του ἀτῦ αοά, δηὰ μαβὺ βροίζθῃ [818 ροοἄῃθ88 Θοποοσηϊηρ ΤῊΥ βεσνυαπῦ, Απὰ ὨΟΥ 

Τοῦ τὺ ρ]θδβθα ο Ὁ]6088 86 μοιδβο οἵ ΤῊΥ βοσνδηΐ, ἐδαι 10 ΤΏΔΥ ὉΘ Ὀαοΐοτο ΤΊ66 
ἴογ θυ ὲ ; ἴου Τῇου, ΟΒΡ, μαβύ Ὀ]οββοά, δηὰ ἰὺ 18 ὈΪθββθά ἴῸΓ ονϑγ. 

ΣῬου ΓΞ. 6 φοοὰ πιδὴγ χρβ, τεδὰ ἩΪΓΞ., προ ἢ 10. δα πηραεδίδοιουυ δὲ (86 οὔδοῦγο Ἵ)3, οὐ δὲ Ἢ Π], 2 86τα, 

νἱ 19, ΟΓ 2 ἴπ τεδάϊπᾷ οὔ 1.6 δΦμέ, : καὶ ἐσεῖδες μὲ ὧρ ὅρασις ἀνϑρώτευ, καὶ ὕψωσάς με, οΥ ἴδει οἵ ἐδο γυὶϊς.: εἰ γεοίεεΐ τὲς 
ϑρειίαὐϊεπε ΡῈ ΟΝ ἈοηιΝ68. 

3 ΤΊΣΙΣ ΤΙΣ, τδηιης 18 [πο βερέ. δηὰ [ἢ 2 8.8). ΥἹ}, 31, 19 βεσθδρδ βρυγίουδ, Βυΐ δοο Ἐχεξ. Ἐχρὶ. 
πον 

ἘΧΕΟΥΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΆΥ ΒΕΜΑΚΚ.---ΑἸ Σ [80 ΒΙΞίοΙΥ οὗ 
[0 ἰσδηδρ δ ηρ οὗ 1Π6 αὐκ ἴο ΖογΌβα]οτα, {86 
δυῖδμοΥῦ τὰ 6 ὈοΟΪκ8 οἵ βαπιθοὶ Π88 χίνοῃ {πὸ 
διοοιηῖΐ οὗ θαν"ἀ᾽ 5 ΡυΓΡοθο ἴο Ὀυ11ὰ ἃ ἴθι ]ο, δπὰ 
οἵ ἴ[Π6 ποτὰ οἵ Οοἀὰ σοτμημηυπίοαϊοα ἴο ἢΐπι ὮὈΥ 
Ναίδδη, 2 8δη). υἱΐ., ΕῚΣ ἱπαοοὰ, ἰῃ ἃ Ὅπη, τιν 
ἰδ} 14}}} δρτοοῖης τὶ 6 Ῥτγεβοηῦ ἰοχί, [80 
δι τό ποα ν ἀονίαιίπσ γοτα ἧ ἴῃ ΨΟΣάβ. Βορίάρδ 
ἴδε ἐχροδίζογβ οἵ ΟἸγο 6168 ἃγὸ μογείοσα ἤογὸ ἴο 
ὕε οὐτῃ αἷϑθο ἴδμοδο οὗ {6 σοΓτοδροπαϊης 
ΠΣ οἱ [6 Ὀοοίκα οὗ ϑαπηθθ), Ὡδτηοὶγ, Ο. Α. 

ἷπ5 (ΗΠ νρονιπεπιαία, ᾿ἰϊ. ῬΡ. 190-219), ΤὨΘηΐτ8, 
Κεῖϊ, Ηοηροίοη θεῖς (ΟΝ γίδίοί, 2ὰ οἀϊ, ἱ. 148 6), 
Ι, Βείῃκο (2 ες Ῥείδοασωησ ἀεε Ῥτγορλείεξη Ναίλαη, 
ἴῃ Ἀΐ5 οσῃ τὶ ὑπ οη8 ἴο ἴΠ6 οχρ δηΐου οὗ [Π6 Ο, 
Ἱ,, νοὶ. ἱν. ρ. 427 Π{.}, δηὰ, ἴῃ: δ ογί [ο] σοβρϑοῖ, 
ἩΕΠΒδύροι (Ρ. 170). 

Ἰ, Ἡανι 8 Ῥύτροβε, δῃηὰ Ναί δὴ 8 Οὐπδοηΐ δὲ 
ἢγϑῦ ἰο ἰΐ : γϑῖβ. 1, 3.---. 42 δαυϊα 8αὲ ἵπ, ἰδ ἄοιιδο, 
ἴπ [Παΐ σϑδγ ἀεϑουι θα ἴῃ χὶν. 1, χν. 1 ἢ. 
ΑἰΟΣ 47.» 2. ὅδ). Υἱὶ. 1 885 ἴηο ἔωγίδοσ 

φΦ᾿ο 4 

ΟὨτοποϊορὶςαὶ ἀοὐοττάϊ αἰίοη : “ πὰ {Π6 1,ογὰ μδὰ 
ἴγθῃ ᾿ἢΐη γοδὲ τουηὰ δυουϊ ἴγοτη 4}} ἷβ δποιηὶρβ. " 
ὋΓ δΌΐΠΟΥ ἰοᾶνοβ ουὖῦ {1115 ἀοίοστηϊηδίίοη ἰηἴδη- 
Ομ} γ, ἴο δνοϊὰ {Π6 δ Ὁ ἴ οοη γδαϊοϊίοη ἩΣῈ 
[06 οἰγουτηδίδποσ {παῖ [ἢ δονογοϑὶ Ῥαγ8 οὗ ᾿ανϊὰ 
816 ἰηϊτοάυοοα αἰϊεγναγάβ, δηὰ 80, δοοογάϊηρ ἴο 
᾿ιἷ8 διταπροιιθηΐ οὗ [ἢ6 πιδίογίδὶ, [Ὁ] ον ρ [80 
ογάοσ οὗ ἐμπουσαΐ γαΐμοῦ ὑπδη οἵἨ ἁ Ἐπι|6.--- σ. 2. 
ὸο αἰ... 70ογ Οοα ἐν ιοἱὴ ἐδλεε. Ἰη 2 ὅατω.: 
“ὁ δῃὰ ἐο. .. [ὉΣ {Ππ6 Ιοτὰ ἰβ ψἱτ ἢ [Ὠ66." 
ΤῊΘ οχηἱβδίοῃ οὗ τρ Ὀοΐοιθ ΓΝ τεβὶβ οὐ [89 

δίτοηρ; δ γον πρ δηά δἰ ΠΡ Πγίηρ ἰοπάθῃογ οἵ 
ΟΣ δυΐμδον [869 βυρδιτυὔοῃ οἵ ὈτΙδιὲ ἴοσ 
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ΠΝ οα ἷ5 αἰτὰ ὕο σμοοθθ ἴπι6 ΘδΌΓΓΟπΣ ἜΧρΓοβυΐοῃ9 

οὗ ἷ5 ἄἀαγ. Τῇ ο]ἀ6γ Ῥγδοϊϊ δὶ ὀχ ροβϑίουβ 10 50]}Ὁ 
ἀοϑίσπαίο [}18. Ῥτο ἐ ΠῚ ΠΑΤῪ οοηϑοηΐ οὗ Ναίμδῃ 88 
Ῥτοοθοι τς “ὁ ἴτοπι ἢ 8 ΤΩΘΓΕΙΥ υπηδη αι σηιηοηῦ ᾿ 
(δοπα ἐπίθηξίοπε εἰ δίποεγο αμΐηιο, Ἰοπ ἰαπιδη δὰ 
αἰοΐϊπα τεουείαίϊοπο, ὅ. Ἡ. Μιὶοἢ.).---Ιαἴῇ.: “ΤῺΘ 
Ῥγορμοῖβ ὑποιηβοΐγεθ συ ΑΒ ΟΠ ΔΙ ΪΥ ΟἿΤ δηὰ βἰῃ, 88 
Ναῖδδη ν βδη δ6 88 ἴο Πανὶ οὗ ᾿ἷ9 ΟὟ βρ τῖϊ 
ἀπαῖ ἢ 6 8.4}} θυ] ἃ 4 ἤουβα ἴο ἴῃ [ωτὰ, ὙΠ ΙΟΝ 8 
800 δἴον αἱΐογοὰ Ὀγ ἃ ἀϊνὶπϑ γεν] δίζοῃ.᾽" 

2. αοἀ᾽β Βενοϊαιίοη ἴο Ναΐμδῃ : νϑγβ. 8--]ὅ. -- 
Οἱ {π6 ἰδ 88 186 (ἰτὴη6 οὗὁἨ ἀϊνίηθ του θ]δ το Ὁ 
ἀγοδτηβ, υἱβϑίοηϑ, δἴο., σοῦ. ΟἿΤ ΓΕΙΊΔΓΚΒ ΟἹ Ἰοῦ 
ἵν, 18 (ΡΡ. 75, 84).---Τλοιι δλαίέ ποὲ δια πιὸ α 
λοιδε ἴο ὠιυεἰΐ ἱπ. ἴῃ 2 ϑαῖῆθθὶ {18 ῥτο  Ὀἰτἴοη 
ἷ8 Ῥυΐ ἰπ 1Π|6 ἴοττῃ οὗ ἃ αιιοϑίϊοῃ : “83.4]1 ἵππου 
Ὀμἱ) ἃ πιὸ ἃ μοιι86 3 "---Ἄ οὐ. 5. Βμέ7 υαϑ ἤγοπι ἱεπί 
ἐο ἱεπέ, απά ὕγοτε ἐαδεγπαρίε; ὑπαὶ 18, ἔγοιῃ ΟἿ 
{ΔΌΟΘΓΠΔΟΪ6 ἴο δῃηοΐῃοσ. ἘΕῸΓ [δ 18 βοηΐδησο, ΜὨϊοῆ 
δ ΟὔΒουΓΟ ἔτοτῃ 118 Ῥτορηδηΐ Ὀγεν 7, 2 ϑ'δπιιοὶ 
Εἶνοβ : “Ὀυΐ αν μα] κοὰ (ἀνθ Ὀδοὴ ΔΙ Κἰ σ) ἴῃ 
ἃ ἱδπΐ δηὰ ἰὴ ἃ ἴδῦθγηδοὶο." Τθ {δθοΘΓΠ8 616 

(12) ἰθ ῥγοβειιίθα δοπρ πῖῖμ [86 τοαὶ (ὉΠ) 
83 ἰῃδ6 ΙΩΟΓΘ ΠΟΠΡΓΟΒθηϑῖγο ποίΐοη, ἱποϊυάϊηῃ 
Ἄοουτί, δἰΐαν οὗ Ὀατγηΐ- οἤδοτίηνσ, οὗκ.---Ἴογ. 6. ἡ λ 
αν 97 ἰδε ἡμαάγεδ ο7 1δγαοί. 2 ϑατλμεὶ : “ χὶἢ 
ΔΩΥ͂ οὗ {86 ἰγἰῦ68 οὗ Ιδγα6ὶ" (2 ὉΥ ἴοσ 28). 

Οὐ τοδάϊης 18 Ῥδυθαῃθ [ἢ 6 ΟἸ6Γ ; σοι ρ. Βογίῃ. 
δηα ὙΥ 6]1}.-- ἐσ. 7 ΕἾ, ρσῖνο ἴἢ6 ῬΓΟΡΟΣ οοπίθηῖβ 
οὗ 6 αἰνίπο τονοϊαϊίοη, 68 ἴα 88 ἰζ σοΠΟΟΓῺΒ 
Πανὶ 8 τοϊαιίοη ἴο {πὸ Ὀυϊἀἰηρ οὐὨἨ [6 ὑδπιρ]ο. --- 
ψεσ. 8. Απὰ πιαάε ἔδεε α παηιο, ἰὲδε ἐς παγῖ οἵ 
ἐλε σγεαὲ οπ ἐδ εαγίλ, τοϊοττίηρς ἴο [6 Κὶῃ 8 οἵ 
89 ΒοΑΙΏΘΩ ἸΠΟΠΑΓΟ ᾽69ὅ. 1686 νογὰβ (γοῦ. 80) 
οστηϑα τ} ἰαχὶ οὗἨ [ἢ πηθπιοτίαὶ βοστηοῃ Ῥσθδοῃϑὴ 
ἐπ 8}1 [6 σπυγο 68. οὗ ἴ)6 Ῥγυπδίδη δίδὶθ οἡ [ἢ 68 
ἀραί οἵ Ετοάδιϊοὶς τι. (1786).---Ὑον. 9. 4πὰ ] 
ογααϊπεά α ρίαοσε ΓὉΥ πῖψ Ῥεορίς 71δγαεὶ. Τὴ Ρ6Ὶ- 
ἴεοῖβ (Ἰἢ ἡ σοηδες.) 5.21.4 ὙΓΠΙΡΘ2), οὔθ.» ἸΩΔΥ 

Ὅο ἰδίκθη 88 ἐαΓ0 δ αιθτηθηΐβ οὗ ἰδδὲ ψῃϊοῖ σοὰ 
111 ΓΌΓΙΒΟΣ δον ἴο Ηἶβ ρϑορὶθ. Υἱοὶ ἰῦ 866 πὴ8 
ὈαιῦοΣ ἴο τῆδκθ ὑἢ. 686 ὈΓΟΤΙΉΪ868 οὗ {αγὺ βαϊ γαῖοι 
Ῥορίη τὶ νοῦ. 11.-- 4 πῶ ἐλε δοπϑ οὗἉ ἐυἱΐ πὸ πιοτὲ 
τοαδίεα ἐΐεηι αϑ δείογε. Το ΕργΥρ(ϊδη5 δἃ΄Ὸ ΠΟ 

ἀουδὲ οἰ οΗγ ἱπύεπά θά ; φοτΡ. χνΐ. 20θ. Οἡ πΘ3 

ἴῃ [19 586η80 οἵ Μαβίϊηρ (Ξ: ἸῺ ἱπ 2 Βαταμο!), 

σΟΙΏΡ. δη. ΥἹἱὶ, 28. --- Ἴοτ, 10. «πά δίποε ἐλε 
ἄαγε ἰλαὲ 1 αρροϊπίεά ἡμάρσεδ Οὐεῦ τ Ῥεορίε 

7Τεγαεὶ. ὈΘΡΌΡΙ, ““δΔηὰ πη} [16 ἀδγϑ" (ἔτ. 8 

218, ὃ); ἐτινς [86 5111 τλοτθ ἀδβηϊΐθ ῬὮσαβο: 

ὈΝΑΓΤΟΡ., 2. 8ατα. υἱῖ. 11. ΤῊΘ πλιοῖθ ἐΐτοθ 
ἔτοιῃη Φοβθυδ ἴο 8380] ἰβ Βθγθ ἱποϊπ θά. .--- (πὰ 7 
διδάμε αἰ ἐν ἐπεηιῖεθ. 2. ϑδιηυδὶ: ““δῃηὰ 1 ρσῖνο 

1866 τεδὲ ἴγοσῃ 4]1} {Π Ὺ δμοπιΐθβ᾽" ( ΠῺΣ ἴον 

ἜἌΡ237)), ῬΟΤῊΔΡ8 Τηο0Γ0 οτρίὶμαὶ. ΤΏ σἤδηρα οὗ 

180 δυδὴῆχ οὗἨ [6 24 ρμεσβ. ἱπῖο ὑμδὲ οἵ ἐπ 88 
{Βεσίι., Ἐπ.) 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, οἰ. ἴῃ ΟἿΓ Ῥϑ8- 
δΑζΘ ΟΥ ἴπΕ6ΙῸ, 88 (ἢ6 δηυπηδγαίζοῃ οὗ ἴῃ6 ἀϊνίῃα 
Ῥεποῆϊβ εχίθμάθ ἴο {Π6 Ῥγοβϑοηΐ, πὰ ϑύϑθῃ ἰὸ ἐπα 
ψἘ1Οἢ ττ88 ἜΣΡΟΤΡΡΟΟΙ ὌΥ Πανὰ Ὠἰτηθ6], ---Α4πά 1] 
ἐεὶἑ ἐλόε ἰλαὲ ἐδε ]ογὼ ιοἱΐ δυμδία ἐλεε αὶ λοιμο, διὰ 
ποῖ ἱΏΨΟΓΒΕΙΥ : ἴπθοὰ Ὀυϊὰ Ηΐπιὶ ἃ οῦβθ. ΤῈ 
Ῥυϊ αἴης οὗ 86 Ὠουδ9 ἱδ ἤδσΘ πδίσα ν βρυταὶίνε 

Ι. ΟΠΒΟΝΙΟΙ ΕΒ. 

οὗ [πὸ Ὀεβίονιηθηξ οὗ ἃ Ὀ]οβθθὰ ροβίι ιν, οἷς. 
ἸἼΟΙΘ ἰ8 πο αἱ υδίοη ἴο δανι᾿5 Ὠουδο οὗ ἐθάδυ 
(νος, 1, χίν. 1). [μδαπλ1581 0Ὁ]6 18 0ῃ6 μαϑῖ Ὠ164}- 
ἴῃς οὔ ἼΝ), “δὰ 1 δᾶνα ἰοϊὰ τδοπὶ,᾿ εἴο. 

(Βεσίῃ., ὍΈ}1}.}; ἴου τὸ σδῃηποὶ ἀϊβοονον ἴῃδῖ 
ΒΌΘΝ Δ Βηποιιῃοοηθηῦ ψγὯαϑ τη86 ὈοΘίΌΓΟ, 88 ΟἿΓ 
Ηἰϑίογίοαὶ ὈΟΟΚΒ πο ΓΘ τηϑτίοη ἰ. ἔνεῃ 
2 ϑαχ. (Ἴ"}) ΒρΘδκ8 οὗ δὴ δῃῃοιυποομθηῖ 1ἢ 

(η6. ῥγοβθηΐ οὐ ἱπηιηθάϊδία [αΐατο.--- ἐσ. 11. ΤΌ 
σο υπίο ἰδν γαίλεγθ. 2 ϑαῖω. υἱῖ. : “10 116 ψ τὰ ἢ 
[ὨΥ δῖ τβ. ΕῸΓΣ ἀλλ᾿ τοῦτοι: ΘΟ. εαῖ. χχχὶ. 
16; 1 Κίημρε ἰϊ. 2.--Τὰν δεεά . .. τολιλολ λα 
δὲ ο9, ἐδν 80π8. Ἰηϑίοδὰ οἵ [1}18 βδοπιοσηδξ 
Ρὶοοπαβίίς τοΐίθγοησο ἴὸ ϑοϊοσηρη, 2 δϑῆλιθὶ Ῥτό- 
ΒθηἿ8 ΡΟ. Ρ08 {ῃ6 οΥἸ πα] : “ὁ νν ΙΘῈ 8118}} ργοσθϑὰ 

ουΐ οἵ {μῪ Ὀοντα θ᾽" (ΡΟ ΣΝ) δὲ ; ΘΟΏΡ. 1 
ϑϑτῃ. χνὶ. 11; ὅθη, χυ. 4). Ῥγοῦδ]ν ἴμ6 σἤτοπο- 
Ἰορίοα) ἀϊ Ὁ] ΕΥ̓ οοπίαϊησδὰ ἴῃ {18 ΡὶΓα86, δοοοχὰ - 
ἴης ἴο ψ οὶ ϑο]οηοη ἀρρεαγθὰ ἴο Ὀ6 ποῖ γοεῖ 
Ὀογῃ δὲ ἴα ἰἰπι6 οὗὨ }}18 Ὀγουχηΐβϑο, θὰ ΟἿΣ δαἰχοῦ 
ἴο σἤοο88 {16 ΠΊΟΓΘ ΖΘΠΘΓΑΙ ΘΧΡρΓΘββίοι, 88 6 δά 
ἴῃ γὲῖ. 1 δἱίεγοά (ῃ6 ἰοχῖ ἴῸΓ δ οἰ γοηυϊοσίοαὶ 
ΓΘΆΒΟη ΟΥ̓ ΙΠ6ΔῺ8 Οὗ 8η Οπιἰϑϑίοη. Τμαΐ οῦθ, ἃ8 
ἴῃ 186 ἔνο [Ὁ] σης γϑῦβοθβ, 6 τηοδηΐ ἴο ἀσβίση αὺθ 
Ποῖ 80 τη 0ἢ ϑοΟΪΟΙΟἢ 88 ἴπε Μοββίδῃ, 18 δεϑογίοα 
ὈΥ ὑπὸ οἰδῦ ογϊμοάοχ δχοροβϑὶβ ([ὉΓ δχδῃρὶθ, ἴ,. 
Ιμαναῖοῦ ; “ϑὲ ἑαπέμπι ἀὲ δαίοπιοπε ἃ. ἰ. ἐπέο! {ἷ- 
σοπάνια ε88εΐ, ποη αἰπὶδδοέ ϑετοη χιοα οΥ ἀς Πἰδδ 
ἐμῖ8, «εὐ φιοά εγῖέ δ ἰε ;" δῃὰ 80 ϑίασκο δηὰ 
οὐ6 8), δῃ!α Γϑοθ ΕΥ̓ 8.}}} ΟΥ̓ Κα]. Βυΐ 116 ΥΟΓΥ͂ 
Ὠσχὶ ῥγοιβϊοϊίου : “Ηδ 88Ἃ}} Ὀυϊ!ὰ πὶ ἃ Ὠοῦδ86 " 
(γεγ. 12), ΔΡΡ 1168. οἰθαυ] ἴο ϑοϊοιλοη ΟὨΪΥ, 85 ἴῃ 
2 ΟἸ ρου. υἱϊ. 18 ἷ58 ρϑύβοῃ, δηκὶ ποῖ {Παὶ οὗὨ 801)9 
ἴαΐυτο Μοββίδηϊς ἀδβοοηάδηΐ, 18 τῷδ} 680} }7} ἀθ- 
εἷἰσπαῖοά, Αὐδοογάϊην , 848 ἴῃ 2 ϑαπιθοὶ, 80 8180 
ἴῃ ΟὨΓοηΐςο]68 {86 Μεδβδβίδηϊς οἱειηθηΐ 18 1ἰπιϊ το 
ΘΒ56} Ἶ}}Ὺ ἴο {πὸ εδἴεγπαὶ ἀυγαϊίοι ἰμαΐῇ ἷ8. ῥτὸ- 
τηϊϑοά (γ6γ8. 12-]4) ἴο {}:6Ὲ Κί ησάοτῃ οἵ ϑο]οτηοη ; 
σοομρΡ. ΗἩοησΒίοηρ. Ολγίϑίοί, ἱ. 152 Ἶ ---Ὗ ἐγ. 18. 
“Απα ὧδ ελαϊΐ δὲ πιν δοη. ΤῊΘ πνογιὶβ [ο]] ον ης 
{Ππ|8 Ῥγογηΐβα : ““Ββο 1 Μ|ΡΠ1 οἢαβδίθι ψιἢ {16 
τοὰ οὗ πηοῃ, δηᾷ υνἱ}} {110 βέγιροβ οὗ [86 8018 οὗ 
τ 6 },᾿ ὑη6 ΟἸγοηΐδῦ ἢὰ5 ἀοβι Πα ἸΥ οὔτε, ἴο 
Ὀγίπρ οὐ ΠΊΟΓΘ δ ΔΓΡΙῪ 86 {ποιρ} οἵ [Π6 Θνογ- 
Ἰαϑθης ἀϊνίηθ ζα ΟΌΓ, 1 ΠΑΓΙΩΟΙΥ͂ ΣΟ ἢ18 υδι1..] 
μρῦμοὶ ἴο 8εῦ [Π6 ᾿ἰίρῃξ Ὀοίογθ ὑπ 8846 οὗ 186 
οὐδε οὗ ᾿)ανία. ---οηι ἀπε ἰοΐιο τραϑ δοίοτε ἐΐδε, 

ἴτοπι ὅδ}, ῆοδο πϑίηθ ἰ8 δ θὰ, 2 ὅδ. γυἱὶ., 
ΡΟΙΒΔΡ58 ὈΥῪ ἴπ6 ᾿δηὰ οὗ ἃ ρἰοββαίοσ. Τὶιθ ργεϑοηὶ 
ἰαχί 18 ΘΟΓΙΔΙΪΥ͂ ΠΙΟΓΘ ΟΥ̓ ἸΏ 8], ουθη 1} Τοβρεςῖ 

ἴο ἴπ6 ἰογοροίπα ὍΝ εὖ (ἔοσ Ὁ) κὖ), 82 

Βοσί μοι πὰ Ὑ6}1}. Σ δϑϑοὶ δραϊπεῖ 
ΤῊ ΘΏ 8. --- ἐγ, 14. Βμέ 1 ιοἱἱῥ δοίξίε ἀΐτα ἧπ τῖν 
λοιδε απὰ ἐπ τῖν ἐιπράοτι 70Γ εὐέῦ; ΝΟΥΣ 

ον: τ 

ὈΡΊ»», 8ἃ5 ἴῃ 2 ΟἼτου. ἰχ, 8, 1 Κίηρβ χν. 4, οὗ 

ὀπάυτίης Ἰουπάδίϊοι ΟΥ Ῥγεβοσυαίΐοη, οδυβίῃρ᾽ Ρ6Υ- 
Ῥϑίμ8] εχίβύεποθ Ὑ6 “ βοῦβο "ΟΣ “ εϊησάοτῃ " 
οὗ ἀοά, ἴῃ ψΒΙΟΝ (18 Ὀγθβοσναῖΐοη οΥ σΟΠ ΓΙ ΐπΩ 
οἵ {Π6 866ὰ οὗ ανία 15 ἴο ἴδῖκα ρ]δςο, ἰ8 ἥταὶ {Π6 
ΟἸἹὰ Τεδβίδηθηϊς {μϑοογαου, ἴπθπ ἰ6 Μοββὶδηὶς 
Κίησάαοπι οὗ {Π6 ΠΟῪ οογθηδηῖ, ΤῊΘ ἰοχὺ οἵ 
βαιϊηθοὶ αἰ ΒΈΓΒ : ““ δηὰ [ὮΥ Βοιιδθ ἀπὰ ἰῃν Κἰηράοση 
88}4}} ὁπ το ἴοτ ουοῦ Ὀοίοσο [ἢ66, πὰ ΠΥ ΤΠ τΟΠΘ 
80}411 ὍὈ6 οδβί αἰ ῃθαὰ ἴον ονοσ,᾽" οἵ ψῈΟῺ ἴογτῃ ἐὲ 
8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ Ὀ6 80 ΔΌΒΟ] ΟῚ δϑϑογίθιὶ, 85 8 ἀοῃα 
ΌΥ Βογίδμοδυ δηὰ οἴμοῖβ, ἐμαὶ 1ξ ἰ8 1Π6 τηοτθ 
οσί ρα], Μογβθονας, [80 ϑεέῃδο οἵ ἴδ οῃὲ 88 οἱ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ!. 1δ-27. 1. 

(δε οἴδον ἴοττῃ ἰβ δ βϑίαηϊο.--- ον. 15. Α εοογά- 
ἱπῦ ἰο αἱ ἐλόδε τοογαάδ απιὶ αἰ ἐδϊιὲς υἱῖο. .ΑᾺΑ 
ἰουἠία ἰγοῖη, ὈΥῪ ν᾿] ἢ (ἢ6 ψοτγῚ8 δα ἀγοβδοὰ ὈῪ 
ψεμονδὴ ἴο Ναῖμδῃ δὰ σπασδοίογζοιὶ ἃ8 Βρόοΐθϑῃ, 
ΠΠ3 (οοπρ. 1 ὅπλ. 11}, 1) οὗ ἥΠ3 (2 ὅδχῃ. νἱὶ. 

17), 85 ἃ ἀϊνὶπο τον δίζοη Οὐ Ῥγορῃθίεο ΤῊ 588 96 
ίγοπθι ἀοὰ. Ιζ ἰ8 ἴἰο ὃὈ6 ἐς πολ ϑη θυ νὰ {παῖ {18 
ῬΓΟΡ ΘΕ ΤΠ ΟΒ5Α ΖΘ 18 σοι ἢ ἰοαῖο ποῖ 88 ἰΐ ν 88 
τεϊδίοά Ὀζγ ΝΑ. δη Ὀοίοτα πα Κίησ, Ὀυΐ 88 1ἴ 'ν88 
ΝΥραϊοὰ ἴο πἰπι οὗ πὰ [ογὰ ὈΥ ἢ χαΐ, ΟῚ ἰβ ἃ 
Ρίαϊπ ἱπάϊοαλίοη ὑπμαΐ τγὸ ἀγα ἴο ἢο]ὰ ὮΥ [86 ταῦ δῦ 
ταμοῦ ἴμ8π [6 ἴοττα οὗ [Π6 ψον8 ἰῃ ααεπίοῃ. 
ὙΠ6 σαβθ ἰ8 ἴ6 δδῖηε 88 ἰη 1 ὅδιη. 11. 10-14 (186 
ἀἰφοϊοδαγα ταλα ἴο [Π6 γουης ϑαιηι6] σΟΠΟΘΓΏΪΠΩ 
1.6 ἰαἴ6 οἵ Ε}1}) δηὰ ἴῃ 1 ϑὅδιῃ. υἱϊὶἱ, 7-9 (οὐ 8 
πογὰ ἴο ϑϑτηϊτ6ὶ οὰ ὑῃ9 ἑηϊτοἀποίίοη οὗἨ {μ6 Κιηρ- 
ἄἀοτῃ ἴῃ 16γαθ]). 

ὃ. Βανί ἀ᾿ 5 ΤΉδη Καρίνίηρ ἴον ἴῃ6 ῬΓΟΙἾ86 Τη8 6 
ἴο ἐπὶ ἰΒτοῦ σι ΝΑΙ Δη : νογβ, 16-27.---Απὰ Κὶπρ 
Ῥαυϊά ιοεπέ, Ἰηῖο [88 ΒΔ ΠοΙΌΔΥΥ ογοοϊθα ὈΥ Ὠΐπὶ, 
88 (86 [0]]οπίηρ ΜΟΡὰ8.; “ δηὰ βαῖ Ὀείοσο (ἢ 
[οτὰ," δον. --- ἦλο απ 17, Ο Γογά αοαὔ 2 
ϑειηῦεῖ: “ΤΥ Ἰοτὰ αοά," δ ἀϊβογοησθ δοΐιδ! ν 
πο οχίϑιΐ κσ ἴοῦ [6 Μίαβογοιο σοϑθσ, 88 ΟἿΤ ΠῚ) 
ἰδ ἴο Ὅ6 τοϑὰ ὈΥ ") Ἴν.--- ἐγ. 17. 4πὦώ ἐλὶδ ιτραϑ α 

ΤΟΟΣ 

ὁπιαϊϊ ἰδὲπ) ἐπ ΤΥῖὶπα ἐνε8. ΤῊΐδ ἰ8 186 ἸἰζοΓΑ) 
τεπάοησ.---Απά Τλοιι λαοί δροζεη ο δε ἢοιιδε 
ο' Τὴν δεγυαπὶ [ὉΥ α στοαί ιυλὲϊε ο οοπιο, ᾿ἰζοτα}]}γ, 

“μεδὶ βρόκοη δῖ τ ΔΙΘἢ ΡΟ η ἐδ ἴᾺΣ ΔΜΤῸΥ ;᾿ ῬΊΠΟΟ 

ἷδ Δὴ δοοιβλῖνε ἀορϑηάϊης οα ἽΣἼΠ), οὗ [Π6 δδτὴθ 
ἴογοθ 85 ἱπ Ῥσον, υἱὶ. 19, ὅοὉ χχχῖχ. 29 ; δοῃρ. 
τεῦ, 14.-- ἀπά γεσαγάεδέ πιὲ αὐἴεγ ἐδ σαν οΓ πιαπ 
ἰλαέ ταϊϑοιλ ρ. 8.0 δῃου]ὰ ἴμ6 οὐβοῦσο ΠΝ 

ΡΣ ΡΩ, ὈἼΝΠ ἭΠΞ Ῥέγμαρβ Ὀ6 τοπάογοὰ ; “80 

ἘῸ7 οὗ Ἰηδη Ἰεδϊπσ πρταγὰβ " (5, δ Ὀτον αι 
ἔτοπι ΣΤ} }) που]ὰ ἐμβθὴ 6 τὰ ρτδοίουϑ ἀπά ὑρ- 

βοϊἀϊηρ (πϑ ποῦ πιργοὶ οοπάἀοδβοθπήϊηρ, Ὀαΐ 
ῬΟΔΙ νον ἔα ΓΙ ΒοσΙ ς ἀπά ᾿ργονὶηρ) ἀἰδροβί(οη 
δὰ οοπάπεϊ οὗ Ὠυπ Δ Ῥαποίδοϊοτα, τ τ ΐοἢ 
[86 σταοίουβ ρτοοδάυσο οἵ Οοά ἰοναγάβ αν α ἰβ 
Βετὸ οοιηρατοά, ΝΙΘΔΥΙΥ 80 Καὶ], πο σραἶζοϑ πογθπ 

ΟΣ ρομ ἕο [86 ῬΑ ΓᾺ]]οἱ ΡΊΠὩΡ, ὙΠΟΓοαδ Ἠδηρ- 

δίῃ ΡΟΣ, 116 ΤῊ ΔΏΥ͂ δῃοἰθηΐδ, οοποοῖνοα {86 ῬΉΓΑθ6 
ἴο δὲ δὴ εήὐάγοιϑ ἴο Οοα: “Τδου ἰρῆεδὲ τὰ 
Οοά ;" ἃπιὰ οἶμον δχροϑίζοτβ ἰδ Κα ἰΐ 88 δὴ δάυθ 
οἵ ρίδοθ θαυ ΐϊνδιθπξ ἴο ὩΣ ἼΩ3 (εέ πιδ ἐπέιιῥωθ 68 

ποτὲ δοπιίπωπι πὶ οὐἶδ). Τὶ ἰβ παῦάταὶ δἐποιρὴ ἴο 
Δ5811ὴ 6 3016 ΠΟΙΤΌΡ ΟΣ οἵ {Π0 ἴοχὶ ΠΟΓΟ, 88 ἴὴ [6 
ῬΔΙΆ]161 τε ϊηρς οἵ ϑαχῃθεὶ: ὈἼΝΠ ΤΣ ΓΝΉ, 

[δουρὴ ποθ οὗ ἐμ ῥγοροββὰ δτηθῃάαίϊοῃβ ἫΝ 
Ηρ ἀμ Ὲ μϑῳ ΠΟΙ Εἶπα άθ δηὰ ΒετμεδιΒ 
ἐμαησο οἵ (ἢ6 Ααξ ΠΝ ἱπίο ἴδε Πὶρλ. 

ὙΠ, δᾶ οὐ ΠΟΡΌΠ ἱπῦο ΠΡυοΟ (τεβυ]ηρ 
ἴῃ [6 ϑθῆβθ: ““δηὰ ἢαβὲ οδυβοαά τὴ ἴο 868, 88 ἰΐ 
ΕΟ, ἔπος οτάθγ οὗἉ τηϑῃ ἀρνγαγὰϑ᾽.), πὸσ ΒόςοΒοΓ 8 
τε ϊηρσ ΠΝ, “580 Ι ΒΑ Ὁ ΤηΥ86}7 δ 186 

στον οἵ πιϑῃ ἐμιδὲ ἰβ ἀρτναγάμ " (86 ἸὩγ56]7 88 [86 
δἤετιδρε δὲ [886 ποδὰ οἵ ἃ τι] ΐηρ; Τα 66), ποῖ ὟΝ 6}}- 
βαῦθεμ᾽ Β οοῃ͵δοῖαγο (μδὲ Γ ὙἽ 5} ΠῚ} (αὐ Ἰοαδὲ ἴῃ 

2. ϑ61}6}) Δ ου]ὰ Ὀ6 τοδά, Τμαὶ [ῃ9 ἩΞ οἵ 

βοῖιο Ηρ. μ88. δῇογάβ πὸ δυβιοίοιιξ μοῖρ, 800 

Οτῖ, Νοῖο.--- ὟΣ. 18. Ἰῆλας αλαὶΐ  ανυϊὰ ααἀά ἰο 
7 λεὸ Ὁ ἰδὲ σίοτῃ οΥ Τὴν δεγυαπί, οἵ [6 ἢ ΠΟῸΡ 
Ῥογίδϊπίηρ ἴο ΤῊΥ δβογνδηῖ, οἵ {μ6 ἷμῆ ΒΟΠΟῸΥ 
ὙΠἰοῃ Του ἢαδὲ νουσηβαίοα ἴο ΤΥ δογυδηΐ (π|6, 
αν ἃ). 890. οοποοῖνεα, ΠἼΣΌΤΙΙΣ Εἶν 8. δ (0]6γ- 

ΔῸΪ6 86η86, δηἃ ποορᾶὰ ποῖ Ὅθ οσαβο, σι τΠῸ 
τηοίοσῃ οτἰς8, ὑπβουρὴ 18 ΔΌΒΟΠΟΘ ἴῃ ἴΠ6 ϑορί. 
δηὰ ἴῃ 2 ϑδιηϊδὶ (Ὑ ἤθγΘ ἔἤογο ἰ8β ΤΠΘΓΟΪΥ: “δὴ 
8}|8}} αν ὰ β88ὺ [Ὀγύμοῦ ἰο ΤΊ66 7) 18 δίίοα τ 
ογθαΐθ δυβρίοϊοη.--- ον. 19. Ο ογά, 70Υ 1}ν 
“Ἔγυαηί 8 δαξε. 2. ὅδ). υἱΐ. 21: ““ἴοΣ ΤΥ ποτ 8 
βαϊκα, " ΤῊ ογρίπαὶ σοδα ϊῃρ 18 ποῦ ΠΟΟΘβΒΑΤΪΥ [0 
6 Βουρᾷξ ἰη [86 ἱεχὶ οἵ ϑδηιὶ (866 ΝΥ 6]1}.)}. [ἢ 
ὁ ΟἿγ δυῖδοσ [68 σοηῃίταοίθιὶ [Π6 ἸΟΠρΟΥ ἴοττῃ οἵ ἐμθ 
οἴμοι ἰοχί. -- ον. 21. ἤἥΐλοηι Οοα ιτσοεπὲ ἰο τράξδεγη, 
ί(ο Ηἰπιϑοίῦ αϑ α »εορίθβ.Ό Αἴϊγορ {18 ΘΟΓ ΔΙ ἢΪΥ͂ 

οοστοοῖ σοδαϊῃ (πῦν ἢ Ἠ5Π) 8 [αἰ ἐπ 2 ϑ8: 86] 

(ΟΠδΙΣ Ἰ5ΌΠ ὙἾΝ) ἴο 86. αἰίοτοά. --- Τὸ πιαὶϑ 
ΤλΎε α ἡδηιὰ ο΄ ῃ" απὰ ἰεγτίδίε ἀδοάδ. ΤῈΘ 

ἙΟΣΩΒ Γήν ἢ) γὴ δ} ἌΡΡΟΩΣ ἴο Ὀ6 ]ἸΟΟΒΟΙΥ δῃ- 

ῃοχοὰ ἴο αν, ἰο ἀφρῆμθ ὑὴ6 ὙΔΥ ἴῃ ὙΠΟ Οαοἀ 

δα ἶπιὶ ἃ παάτὴθ (οοΡ. ἔνν. 8 289). [{ [8ἷ5 

οσοηϑίτιυοίΐζοη 8 ἴοο ΠΔΙΒὮ, γῆν τηυϑὶ Ὁδ6 

ἰηδοτίρα (48 'π 2 βαγη. Υἱΐ, 28) δὐὔασ ὃῦ: “δὲ 

Τοῦ τηλίκοδὲ ΤΊΘ0 ἃ Ὥδτῖηθ, δΔηα ἀοοδὶ τοδὶ δπὰ 
τοττί 016 ἰὨΐησβ." --ΤῸ αγίυε οὐδ παίϊοηα δοίογε 
Τὴν »εορίε. ΤἸμὸ ᾿δγθ τ ἢ ἀον δι: ὑοχὺ ἴῃ 
2 ϑαιηθ} βμου]ὰ Ὧ6 δἰΐδγοιὶ ῬδυθΥ ἀουογάϊηρ ἴο 
ἴδ Ργεβϑηΐ ἰαχῦ, ΠΑΙΆΘΙΥ, ὈΥ͂ ̓ πδοσιης [.6 ΘΟΓΙΔΙΙΪΥ͂ 

οτίρίμαὶ ψῦ ; 860 Οεῖρετ, ὕγδολγιε ἀπὰ ὕγεδον- 

δείχμπο ὧὅἐ6 Α. 7., ἀὐὰ Ὑ 6]1}., το [Ὁ] ον 5 Ὠ1Π|. 
-- νον. 24. Υεα, ἰεέ ἱέ δὲ πιαϊπίαϊπεά, εἴς. ΤῊΪ8 
ἸΘΝΝῚ ἰδ νης πρ ἴῃ 2 ϑατιμοὶ, δῃὰ ἰβ βγη 09 

τεροδίθα ἴγοϊτῃ γυϑὺ. 28, ἴο δοὺ ἰογί ἢ ΤΊΟσῈ ΟἸΘΑΙΪΥ 
16 σοῃπδοίίοῃ 1 [ὴ6 10] της: “ δηὰ εἰ ΤΥ 
ΠΔΙῚ6 Ὧθ Ὡιδρη θα," Οἡ ὑμ6 οορια ἡ, ἱπ (80 

86η86 Οἵ ΟἿ ““ γοδ," ΘΟΙΏΡ. Ὠδη, χ. 19.---Ἴ ἐγ, 25. 
ον Τλοι, Ο πὶ Οοὐ, λαδέ ορεπεά ἐλε εαν 97 Τὰν 
δεγυαῃὲ, τογθϑ]οα, ἀἰβοϊοβοὰ, τηδὰθ πο ἴο Ὠΐτῃ : 
ΘΟΙΏΡ. 1 ϑδϊω. ἰχ. 1ὅ.---7 λαὲ Του εοἱΐέ δι αὶ λἷηι 
α λοιωε, ἢρυται γ ]γ, ΟΥ̓ [Π|6 ἴπογθαϑθ οὗ μιΐ8. Ροϑ- 
ΤΟΥ͂ δηὰ [Π6 ῬΓΟΒΡΟΓΙ͂ οὗ ἷβ ΑΥ̓ΏΔΒΙΥ ; ΘΟΙΏΡ. 
γοσ, 10.---Τλεγοίογε Τὴν ἐεγυαπέ λαίδ, )7ουπα ἰο 
Ῥγαν δοίοτε Τ΄θφεο, ἸδτλΘΙΥ, “186 οοῦτασο, [89 

μοδσὲ ἴο ἀο δβὸ " ἀ;ρτηνὶ, 2. βδτη. Υἱΐ. 28), Ὑμίο ἢ 

ἷ8, αὐ 411 ἐυϑηΐβ, ἤδγο ἴο ὯὈ6 ΒΌΡΡΙ ρα, ἱἶ ποῖ π6668- 
ΒΑΓΙῪ ἰηδογίθα ἰῃ (Π6 ἰοχὶ.----Ἶ ον, 27. Σὸν Τλου, 
Τοτά, λαβέ διεεδεά, απὰ ἐξ ἰδ δίοδδεα Ὁ εὐξν; 
ΘΟΙΏΡ., ἴοσ 86 βοηΐθησο δηὰ 186 Ὄχργχοββίοῃ, ΡΒ. 
ΧΧΧΙ, 9. Οη ἐδ6 οΥἸρα 1} 77. οἵ [86 ἐβεη κερί γος 
οἵ Ῥάνίὰ αἰνθη Πόσα δπὰ 2 ὅδ. Υἱὶ. 18 ΕΗ, 
ΤὨδπΐὰΒ δὰ Βογίμοαι ἜΧΡΓΟ88 ὑποτηβαὶ γοδ ὙΟΣΥ͂ 
[Δυοι γα ὈΪγ. ὙὩὙΠΟΥ τοῖο 18 τηδὶη α]θηθηΐβ (0 
Βανί, ου δοοουῃΐ οὗ 1[8 ἸΠΔΗΥ͂ ῬΓΟΡΟΥ[ΐ68 ὨδΙτηΟΕ- 
ἰζίησ 1 οΟὐμοΓ επυΐηθ Πανὰϊς ἀοουπιοηῖβ. [ἢ 
ῬΑ ΘΌΪΑΣ 1(η6 ἰαδὲ ψοσὰβ οἵ Ὀανιὰ (2 ὅδῃ). χχὶϊὶ. 
δ (6.), πῃ πο ἴδ6 Ἰογα] οοηβάθσῃοθ ἔουπάθά ὁπ 
(86 ἀἰνίπο Ῥτοπηΐϑεβ ἴῃ [6 ΒΔΡΡΥ͂ ΘΟ ἤπυδῃοθ οὗ 
᾿ἷα οῦβθ ἢαδ ἰουπὰ ἃ αὐυἰΐθ 5.1} ΑΓ ΘΧΡΓΕΒΒίοΗ, 
οουοῦ ὙΠῸ {61 88 ἃ ῥγοοῦ ὑπαὶ ΟἿΤ Ὑ 805 Γοδὲ 
ΟΣ ἃ ἀοδηϊΐα τοοο]]οοξίοη οἵ {Π6 αἰΐεγδηςσο οὗ θενὰ, 
διὰ [μας αχδοῖ σϑροσίβ οὗ ἱτωροσίδῃς οσρχγοδδίοιμ 
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ϑοποογηίηρ (ἢ 8 ἩΙΒΌΟΓΥ ΟΥ̓ δβαϊναίίοῃ, 88 {Π6Ὺ νγογο | ἢἶπὶ, τηυδὲ ἤν Ὀδθῃ οοηἰαίποα ἴῃ ἴΠ6 ϑοῦγοοδ 
μαηάθὶ ἀοντι ραΥ ΠΥ ὈΥ Βανί, ΡαΓΟῪ οοποογηίης | (δ6 Ὀοοΐκδ οὗ ϑαιηποὶ ἀπὰ οἵ ΟὨΒγοηίοὶεδ, 

.. Παυΐα 4 Ἦζατε απὰ Οἠέσετα οΥ δίαίε, ἐκρεοϊαί ἠδ Ῥίειοτίοι Βαί(ἴε8 ιοἱἱὰ (δλὲ Απιποπίϊες ἀπα 
ἐλε Γλι δίποδα: ΟἿ. χν]!!.- ΣΧ, 

ΟΗ. Χνπ. 1. Απά δἰθου {}}18 1Ὁ οδτὴθ ἰο Ρ488, (μδὺ Πᾶνα δβιηοίο ἴῃ ῬἈ:]]β(᾽ η68, δηὰ 
βιδάποά ὑμοπι, δα ἰοοῖ δίῃ δπὰ ΠΡ ἀδιρὶῦοθτβ οὖῦ οὗ ἴῃ Παπᾶ οἵ (89 

2 Ῥ]}] 15 π68. Απὰ ἢδ βοΐ Μοδῇ ; δηά πὸ Μοδθιύθβ Ὀθοδὴθ [.Αν]α Β βοσυδῃηίβ, 
δπὰ Ὀγουρύ ρι08. 

8 Αμπά λαν!ὰ βιμοίθ Ηδάδάοθζευ ῖ Κίηρ οὗ Ζοῦδη ἰονγασὰβ Ηδιμλδίῃ, 88 ἢθ πϑιηΐ 
4 ἰο βοῦ ἈΡ δ βίψῃη δὖῦ {Π|ὸ σῖνο Ευργαῦθβ. Απὰ Ῥδνιά ἴοοκΚ ἔγομῃ Πἰπὶ ἃ ὑπουδαηά 

οἤαγιοῖβ, δῃὰ βδουθῃ ἰπουδβδηὰ ποσβθίηθῃ, δπὰ ὑοῦ ὑἸιουβδαηα ἰοοίπιοη : δηά 
ὅ Ὀανὶά Ἰαπιθά 41} 86 ὑθδιηβ, Ὀυὺ τοβοσνοα οἵ πθῆλ ἃ υπάτοά ἰρθϑηβ8. Απὰ 1}6 

ϑγγίδηβ οὗ Παιηδβοιι8 3 οΔπ|6 ἴο ἢ61]0 Ηδαδάθζον Κίηρ οὗ Ζοῦδῃ ; δηὰ Παν ὰ δον 
6 οἵ ὑμ6 ϑ'γτίδηβ ὑννθητν δηὰ ὕνο ὑμουβδηα πιθῃ, Απὰ Βαανὰ ρυὺ [πιει8] ἴῃ ϑὅγτῖδ 

Ῥδιηδβοῦϑ ; δπα ὕπο ϑγσίδηβ Ὀθόδηθ Πᾶν] 8 βοσυδηΐβ, δηὰ ὑσγοιυρῆῦ ρδ8 : δπά 
7 (80 [ΚΡ ρῥγεβοσνεὰ αν ὰ ΨΏΘσουοΡ ἴθ ψοηῦ. Απὰ αν ἰοοῖς 18.686 ἃστῃ8 οὗ 

φο]ὰ ὑμαῦ σγοῦθ οἢ ἴδ βογνδηΐβ οὗ ΗἩδάβδάδζου, δῃηὰ Ὀγουρθῦ ὕμοτι ὕο “6 ΓΈ ΒΑ] οτη. 
8 Απὰ ἔτοια ΤΊΡΒΔῸἢ δπά ἔγοια Ομη, οἰδϊ68 οὗ Ηδαάδάοζου, 1δαν!ὰ ὕοοῖϊς ὙΘΥΥῪ ταυοὴ 

Ὀγδ88, οἵ ψ οἢ ϑοϊουλοῃ τηδαθ [06 ὈΓΆΖΘῊ 868, δα [ἢ Ρ1}]4Γ8, δῃὰ ὑΠ0 ὈΓΆΖΘΩ 
γ 5868. 

9 Αμπά Του Κίηρ οἵ Ἡσαῦ Βοαγὰ ὑμαὺ Πᾶν Ὠδα δι ύθθῃ 41} ὑῃ ἢοβὺ οὗ 
10 Ηδάφδάοζος κιης οὗ Ζοραι. Απὰ δδ βοηῦὺ Ηδάογδιῃ ἢἷ8 δοὴ ἴο Κὶηρ Ῥαν!ά, ἴο 

στοοῦ ᾿ἷπὶ δπὰ ἴο ὈΪ688 πη, Ὀθοδιι8δθ ἢ6 δὰ ἔουρῃῦ δραϊηβὺ Ηδάδάβζοσ δηὰ 
Βιηϊ ὕδη Ὠϊτη ; [ὉΓ Τοὺ νγᾶβ δῦ ψᾺῚ ψῇὰ Ηδάδάθζοῃ ; δῃὰ {πηι Ἀπ} 8} ΤΏ ΔΏΠΘΓ 

11 οἵ νϑβββὶβ οἵ ρο]ά, δπὰ βιϊνσγ, δηὰ Ὀγϑββ. ΤΏδβα αἷδὸ Κιηρ Πανὶ ἀδαϊολιθα ὑπο 
{Π6 ΠΟΚΡ, τὶν 006 || ν 6 δπὰ {86 ρο]ὰ (δῦ ἢ6 δα ἔδίζθη ἔγομι 411 016 πδίϊοῃβ, 
ἔτοτῃη δου, πὰ ἔτοτα Μοδῦ, δπὰ ἔγοτῃ (ἢ 80}8 οὗ Ατωσηοῃ, δηά ἔγοτῃ ὑΐθ Ῥἢ1}18- 
168, δηἀ ἴτοτῃη ΑτἸηδ οι. 

12. Απά ΑἸ βἢδὶ {116 βδοῃ οὗ Ζογυ δῇ δον οὗ Ἐκοχῃ ἴῃ ὑἢ6 ν8]16Υ οὗἉ βα]ῦ οἱρῃΐθδθη 
18 ῃουβαηὰ, Απάὰ 6 ρμῥυὺῦ ΡΆΓΓΙΒΟΏΒ ἴῃ Εχίοτῃ ; δῃηὰ 8}1 ὕῃ6 Ἐοπιΐθβ ὈΘΟΆΓηΘ 

βοσυδηΐβ οὗ Ὀανὶὰ : δὰ 06 ΠΟΚῸ ρῥγοβογνοὰ Πανὶ ΘΟ ἢθ ψυϑηΐ. 
14 Αμὰ Ὀανὶά τοϊρηβα ονϑῦ 81] [βγϑεὶ, δῃὰ δχϑουΐβα Ἰυαρτηθηῦ δῃά ᾿υδϊο6 [ῸΓ 4}} 
15 ἢΐ8 ρΡθορὶθβ. απά “Ψοδὺ {π6 βοῃ οὗ Ζεσγυ ϊδῃ 88 οΥ̓ΘΣ ἴῃς ἢοβὺ ; δῃὰ Φομολμαρηϑι 
16 [16 βοὴ οἵ Αμιϊυὰ νγᾶβ γθοοσάθσ. πὰ Ζδαοῖκ ἴῃ6 βοὴ οὗ Αμευ, δηἀ ΑὈϊτ οἰ θ ἢ 4 
17 (}6 βοῃ οὗ ΑὈΙδύμ ΑΓ, ΤΌΘ ὑγιθϑίβ ; δῃὰ 'μβδνβῆδ νγγχδβ. βοῦῖῦθ. Απὰ Βϑηῃηδιδὴ {ῃ6 

ΒΟῃ οἵ Φεδοῖδάδ τγχὰβ ονϑὺῦ ὑδθ ΟΠ οσϑίηϊ δηὰ Ῥοϊϑίῆι ; ἀπὰ αν 8 Β0ὴ8 6 γθ [δθ 
οἰϊοῦ Ὀοβϑιάθ {ΠπῸ Κίην. 

ΟΗ. ΧΙΧ. 1. Απὰ 10 σϑπηθ ὕο Ρ888 δἴ(ϑγ (818, {πδὺ ΝΠΔΒἢ ΚΙηρ οὗ [Π6 δοῃβ οἵ Ατητθοῃ 
2 αϊεοά, δῃὰ ἢ18 βοῇ σοϊφηθα ἴῃ ἢΐ8 βίοδα. Απὰ αν βδια, 1 ν}}} βῆον ἸπΠ688 

υπΐο Ηδπαη δ6 βοὴ οὗ ΝΑβαβὴ, Ὀδθοδϑιιβο ἢϊ8 ἐδ οΥ βῃονοά Κιπάμποββ ἴο τη ; δηὰ 
Παν]ά βομῦ Τὰ ΒθΟΏρΡΌΓΒ ἴο οοτμίογῦ ὨΪ) ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ [18 ἔῃ Υ: δηὰ [ῃ6 βογυδῃβ οὗ 

8 Ἠανιὰ οαπηθ ἴο 186 ἰδηὰ οἵ {Π6 80}8 οὗ Ατῃχηοι, ἰο Ηδηῦῃ, ἴο οοτΐοτὺ ἢ, Απὰ 
{Π6 ῥγίῃοοβ οἵ ὑΠ6 8οὴ8β οὗ Αϊησηοη βαϊὰ ἴο Ηδπιυῃ : ΤὨϊηκοδὺ ἕθου ὑπαὺ Παν!ὰ 
ἀοῦδι Βοπουγ ὑπ γ ἔδίμον, ὑμδὺ ῃ6 παῦνι βεπῦ δοσαϊζοσίοσβ ἀηΐο (8668 δῖὸ ῃοῦ ἢΐ8 
Βοσυδηΐβ οοὴθ ἴο ἔπθθ ὅο βϑδσοῇ δηὰ ἴο ὑυΓ ΟΥ̓ΟΥ, δῃὰ ἴὸ ΒΡῪ ουὖῦ [Π6 ᾿Δηάῇ 

4 Απὰ Ηδπιη ἰοοῖς Παν β βουυδηΐβ, δηὰ βῃδνθα ὑμοιι, δηὰ οὐ ΟΥ̓ [4] {πο ὶγ 
ὄ δηΐβ ὈγῪ [ῃ6 Ὀγθθοῦ, δπὰ βϑηΐ ὑποπὶ ΑΑΥ. Απά πον νοῦ, δηὰ {Πογ (ο]ἀ 

αυϊὰ δρουῦ ἴΠ6 τῆθῃ, δηὰ ἢ βϑηῦ ὅο τηϑϑῦ ὑπθῖὰ ; ὉΣ (6 Τῃ0ῃ ΜΘΟΙΓΘ Ο,ΘΔΙΥ 
Δϑῃδιηθα : δῃὰ {6 Κίηρ βαϊὰ, ΤΆΣΤΥ δὖ 6 710}10 ἈΠῸ] γοὺ Ὀοδγὰ Ὀ6 στόν, δηά 
(μ6η τούυση. 

6 ΑΔΑμάίο Βοῃβ οὗ ΑἸΏΤΏΟΣ 88 07 ὑΠδῦ ὑΠ6Υ δα τηδΔ46 ὑποιηβοῖνϑβ δὐΐηῖς τὶ} Ὀανϊὰ: 
δα Ηδηυη δπὰ (6 8Βοη8 οὗ Ατωσηοη βαῃηῦ ἃ ὑπουβαπα ἰ(Ἀ]6 18 οὗἁὨ δἰ νοῦ ἴο ΠΙΤΘ 
[61 σἰγιοίβ δπὰ ποσβθιθη ουῦ οὗ Μεβοροίδιηϊα, δῃὰ ου οὗ ϑ'γγῖδιτοδδοηδῆ, δὰ 

7 ουὖῦ οἵ Ζοῦλ!. Απά [ΠΟΥ ἰγοα ὑῃϑιὴ ὉΠ} ΣῪ δηὰ ὕτψο ὑπουδβαπῃά ομδτγοίβ, δπὰ [886 
Κίῃρ οὗ Μδβομδῃ δῃὰ 18 ὑθορὶθ; πὰ ὑῃιϑὺ οϑτηθ δηὰ ρἰνομθὰ Ῥϑίοσο Μϑάθθα : 
διὰ (6 Βοῃ8 οὗ Ατωϊθοη ραϊμογοα ὑοροῦθοσ ἔγοτα ὑπ ν ο68, αμὰ οϑιλθ ἰο Ὀαξ(]6. 
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8,9 Απὰ Πεν!ὰ Ὠναγὰ, ἀηἀ βϑηῦ οδῦ, δηὰ 411 {πὸ Ὠοϑῦ οὗ [010 ταὶ σ θη. Απὰ [9 
δ0η8 οὗ Απητηοη οΔΙΩ6 Οἰιῦ, Δι βοὺ 0116 θαῦν]6 ἴῃ ΑΥΓΑΥ δῦ ὕΠ6 ραύθ οὗ 0116 ΟΕ ; δηὰ 
{π6 ἴησβ ὑπδῦ 66 σοΙ6 βίοοι ὃν ὑποιηβοῖνοβ Ἰὴ {116 8614. 

Ι0 Απᾷὰ Ψοδῦ 8ὲνν ὑπαῦ [π6 θαίε6 τγαβ ἀἰϊγθούθα αἰζϑϊηδῦ πὶ ὈΘίΌΓΟ απὰ ὈΘΒΙδα ; 
δη4 6 οἴϊοϑθ ουὖὺ οἵ 4}} ὑΠ6 σ΄οΐοθ ἰἴῃ ἰβγδϑὶ, δῃηὰ ἄγον ὉΡ δισαϊ πϑῦ [}}60 ΟΥΤΊΔΉ8, 

11] Απά {πὸ τοϑῦ οὗ ὑπ ρϑορὶθ ἢθ ρᾶνα ἱπίο ὑπο μαπὰ οὗ Αὔβίιαι [νἷ8 Ὀσοίδιοῦ, δὰ 
12 ΠΟΥ ἄγονγ ἂρ ἀσδὶηεῦ [6 Βοη58 οἵ Απηοη. Απὰ ἢθ εδὶὰ, Π{ {π6 ϑδυγίδῃβ Ὀ6 ἴοο 

θίτους [ῸΓ Πη6, ἔδοη ἑθοι ΒΠΑΙὉ φοπιθ ἴο ΤΩΥ͂ ον; δηᾷ 1 {6 βοῃβ οἵ Αϊητοη Ὁδ 
12 ἴοο βύγοησ ἴογ ἴμ66, (θη 1 ψ}}} μο]Ρ 0Ὁη66. Β6 σουγασθυιδβ, 8ηα Ἰοὺ 8 40 ν᾽ Δ ὨΕΥ 

β ἴου ΟὟΤ ρθορὶβ δηὰ ἴογ 86 οἰζίεβ οὗ οὺῦ αοά; δῃά {πὸ [00 ἠο ὑπδὺ ΜΒ ΙΟὮ 18 ροοά 
14 ἰὴ Ηἰβ βιψῃῦ. Απα Ψοδῦ, δῃηὰ {116 ρθορ] ὑπδῦ νγογθ τ} πὰ, ἀγον πἰσ Ὀδίογθ 

β 16 {16 ϑ'γγίδηβ ἴο ὑπ6 Ὀας]6 ; ἀπά ὑπον ἢθά Ὀδίοτγο ᾿π. Απὰ {86 8βοῃ8 οἵ ΑἸητηοὴ 
ΒΔῪ ὑπαὺ ὑπ6 ϑϑντίδηβ ἢ, δηἀ {Π6} 4180 ἢ6α δοίογο Αβῃδὶ δ18 Ὀγούμογ, δῃΠ θοῦ 
ἰηΐο {ῃ6 ΟἹ ; δηὰ 97 0840 νοηῦ ἴο Ψο ΓΒΔ 6 ., 

1. Απμάᾶνμεη {πὸ οι γτϊληβ βαν ὑῃαῦ ΠῈῪ ΘΓ διηϊ δ Ὀοίοτγο 1βγϑβὶ, (Π6Υ βοηῦ 
ΤΑΘΒΒΘΏΡΈΓΒ, ἃΠἃ ἄγον ἰογ {Π6 ϑ'γγίδηβ ὑμδῦ σοῦ ὈδΘγοηά [}10 Γίν Γ ; δῃὰ ὅΠο- 

17 Ῥμδοῆ, σαρίδιη οὗ ἐμ Ποβὺ οὗ ΗἨδάδάβζου, ννϑοηῦ Ὀθΐογο ἔθ. Απάὰ 10 νγὰ8 (οἷα 
Αν]ὰ ; δῃὰ ἢ ψϑίπογοα 41} [8γϑθὶ, δπὰ ραββθα {π6 Φογάδῃ, δῃα οᾶτηθ ὕο ὑποιι," 

Δα ἄγον ὉΡ ἀρϑϊηδῦ Ποιὰ ; δὰ Παν!ά ἀσεν ῈΡ ἀραϊηδῦ ὑῃ6 ϑ'υγίδη5 ἴῸΣ δύ] 
18 δηα {860 Τοὐσῃῦ γι ἢ ἢ. Απιὶ ὑῃ6 ὥγγίδηβ δα Ὀδΐυτο ἴδγδθὶ ; δηα αν] 810} 

οὔ {86 ϑγτίδηϑ βονθη ὑπουβδηὰ ὕδββπιβ, 81 ἔογῦγ ὑμπουβαηα [οοίπιθη ; δηὰ ἢθ ΚΙι]]οὰ 
19 Βιόρβδοῖ, οδρίδιη οὗ ὑ᾿ϊ6 ῃοϑύ. Απὰ ψίθη ὕΠ6 βοσνδηῖβ οὗ Ηδαδάβζοῦ βἂνν ὑμδῦ 

ΠΟΥ͂ ὕγ6ΓῈ δι ὕθη Ὀδίογο 1βγδοὶ, ὑπ 6 Υ τηδὰθ ρϑδσθ υχἱυἢ Πανὶ, δμὰ βοσνθα ἢϊτη ; 
δὰ [6 δ. γίδηβ σου] ποῦ 6 1]0Ρ {Π6 8ο0ὴ8 οὗὨ ΑΙΏΤΩΟΙ ΔΠΥ͂ ΙΏΟΓῸ. 

(Ἡ. Χχ. 1. Απὰ ἰδ σαπιθ ἴο ΒΘ η ἰῃθ γΘΑΓ ν»γχὰβ8 δηθὰ, δὖ 0} {ὑἰπι6.΄ ἤθη ὑἢ9 
εἰδεν δο ουΐ, ὑῃδῦὺ ΦοΔ Ὁ ξὰ ἔτι ὕΠ|0 βύγεηρί οἵ 6 ποδί, δῃὰ ψαδῖθα {ῃ6 ἰαπὰ 
ΓΌΠ6 8οη8 οὗ Αῃηηοη, δηα ολϊηθ δηὰ δαβιοροὰ Εδοδαὶι ; Ὀιῦ Πᾶνα ὑδυτιθα ἴῃ 

2 δογύβα οι ; ἀπὰ “9080 βιιοΐθ ΒΑΌθδῃ, ἀπὰ ἀεβίσογοά 1. Απᾶ Πανὶ ἰοοῖκ (89 
οΌνγ ΟὗὨ ὑπ 6 ῖγ Κη ἴσοτῃ 1118 μοδά, δῃὰ ἴουῃά [Ὁ ἴῃ οῖραὶ ἃ ἰδ οηῦ οὗ ροϊ]ά, δπὰ 
βοῦ τ ῬΓΘοϊοὰΒ δύοη 68; δῃὰ 10 88 ρῃῦ Ὁροη Πανι 8 μοδάὰ, ἀπά μα Ὀτουρ ιῦ 

8 ὙΘΙῪ Τ]86}} ΒροὶΪ ουὖ οὗ [π8 οἰγ. Απᾶ ἢθ Ὀτουρηῦ ουῦ [Π6 ρΘΟρ]6 ἐϊιαῦ 6 γθ 1ῃ 
1δ, δηὰ σαῦ ὑποηλ ἢ βαῖγβ, δὰ ἴγσοὴ ὑπγοβῃϊησισαγίθ δηα ΒανΒ,;" δηὰ 8ὸ ᾿δνα 
ἀἰὰ ὕῇο 411 110 οἱδῖ68 οὗἨ [ἢ8 8ο0ῃ8 οὗ Ατωπιοη ; δῃὰ αν τοϊασηϑὰ 1 41} ὑἢ9 
ΡΘΟΡΙΘ ὅο ΨΦεΓΒΆ] τη, 

4 Αμπὰ [ὖ οδιηο ἴο ΡΆ88 ΔΙ͂ΟΣ {}}18, ὑπαῦ 8 ὝΔΙ 81ῸΒ6 δὖὺ 6 Ζοὺ τὶ ὑΠ6 ῬΆ1]18- 
(1η68 ; {}ι6η. δι υθθοδὶ Ὁ6 Ηυβμδί δ βίον ϑἰρραὶ, οπϑ οὗ {1:6 βοῃβ οἵ δρῃδ ; δῃὰ 

δ {Π6Υ σγογο βυθάυοά. Απά {Π86ῖῈ δὲ ἃ ὙΑΙ ἀρδίη σι ἴΠ6 Ρ]} 8068; δηα 
ΕἸΒδηδη [86 βοὴ οὗἉ δ]. εἰονν [δορταΐ, Ὀγοῖμοσ οἵ Οο]αῦῃ 086 ΟἸυζο ; ἀπά ἢ 18 

6 Βρθδυ 8 βίδηῆ νγδ8 16 ἃ ὑγθαυϑῦ 8 θθδῆ. Απά δρϑὶῃ ὑπ γθ γὰ8 ὙΔ. ἴῃ αὐ, 6 ΓΘ 
ὙΓᾺ8 ἃ ΤΩΔΏ Οὗ [κτε8ι] βίδίυγο, δὰ 1118 βηροιβ Ὑ6ΙΘ ΒΙῚΧ Δηἀ δβἰχ, ὑυγθ τυ δὰ Τ00Γ 

Ἰ [1ο 4]; δῃᾷὰ ἢθ 4180 νγᾶβ Ὀοσῃ ἰο δρῆδ. Απὰ μ6 σϑργοδοιθὰ [βγδθὶ ; δῃὰ “οῃδ- 
8 ἴδδη {ῃ9 βοὴ οὗ ϑ'Βῖτηβ, Πᾶν 8 Ὀγούμοῦ, [ον ἢπι, 1686 γοῦθ Ὀοσῃ ἴο ΒΆΡἢ8 

πῃ Οδίᾷ; δηὰ ὑμ6 0 [06] ὈΥ ὕμο μαῃὰ οἵ Πανὶ, δμὰ ὈΥ 06 βαπὰ οἵ δὶ» 
δουυδηίβ. 

ΤΙΣ (5 (86 Τείλίδ ἴῃ Δ΄ Ῥαδρα ροὺ οἵ οἷν οἰαρίασγ, Ὀπὶ ἐπ Χεργέ: ὝΥΙ (ο 'π 3 Άὅδη). Σ. 16.190). ΤΏ ἢγοξ 
ΠΑ ΤΣ ΦῊ Ὁ 1: 

στα, 80 τῆογο Ὁδ8] ἴῃ ἐπ ὕοΟκο οἱ ϑαιηθεῖ δηὰ ΚΙη(6, [6 δ'δὸ ἴπ6 τρῦτο ογφίπδὶ, Ὀϑεδῦϑο “ΤΊ, ὁ 3γγῖδῃ 1Δ0] ἤδσοθ, 

ΘοΟΙΕ ἰη οὐδεν ϑιγτίδη ῬΕΌΡΟΣ ὨσΤη68. 

ῃ ῬΓΤΟΡΕΣΊΥ Ῥαστωδοοῦ (Ῥ ΌΈ - το βεγο διά νεῖ. δ, αἶϑο 3 Ομτοῦ. χυἱ: 3, χχίν. 23, πὶ σους τασίδιου : ΟἰΦΟΉ 66 ΔΙ ΔΥΘ 
2 1- 

ἤΘΊ). 
δ δες ὙΥῚ ὈΙΡῊ ὅνοτο ρϑόπορ ἐο Ββατο βηῖοῶ σαὲ ὈΛΔὟ: οοῖαΡ. ϑορέ. (φρουράν) «πὰ γα]. (πόδεοι), δα ἃ 500 Εχο. 

Εχρὶ. ᾿ 
ὁ Ῥος ἼΡ" 3) τοδά τοίδος (υῖτὰ ἐδο 8ορέ., Υαἱς., δοὰ χαίν. 8, δ) ΡΟΝ. 

δ ἘρΙ Ὁπδις ἐξ3} 18ο ἰαχὲ ἴῃ βοιθεὶ (Σ β6η.. χ. 17) ᾿Ἰ86 πρὸ ἐξὩ “βηά ποπὶ (ὁ Ηοΐδηι," ῬΟΙΔΡ6 τοῦθ 

θασεοὶ ἀπά οὐἱφίποὶ (ΟΡ. ἔχορ. Ἐχρὶ.), (βου φῇ 41} ἐλ ἐγδαῃηδϊδιίοδ δηὰ μϑ6. οουιῦσι ἴδ 9 ὈΠΡΝ οἵ ΟἿΣ Ῥαϑβαίο. 

9 Βεῖμοτ, ρετδαθα, " διὰ βογίδοδ," δὲ ἕος ΓΙ 2193} 1 (πῖον 3 86πι, χϑ. 81) πο ἀουδὲ ΓΡΊΣΘΞ [ο ὃο τοοᾶ. 



196 Ι. ΟΗΚΟΝΊΟΙ ΕΞ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, 

ῬΕΚΕΠΙΜΙΝΑΕῪ ΒΈΜΑΒΚ. -- ΤΠ Ῥγοβϑοηΐ 5.ΤΟΌΡ 
οἵ νὰν τορογίβ Γθη8β Ῥ8Γγ4}}6 1} ἴο οι βϑοϊοῃ8 οἵ 
2 ϑαϊηῖιθὶ, βοραγαίθα ἴγοπιὶ οὔθ δῃΟ ΘΓ ΟΥ̓ ΟἾΠΟΓ 
βεοουηΐθ. ΤῸ ἴθ ργοβθηῦΐ ΒΌΓΩΠΊΔΓΥ δοσοῦηΐδ οἵ 
{1Π6 νἱοϊογίουβ νατίατο οἵ Ὠανὶὰ ψἹἢ 4}} δυσγοιπά- 
πη Θῃο πη ἶ68 ἱῃ βΌΠεΓΑὶ, ἴῃ οἢ. ΧΡ ., ΠΟΓΓΕΒΡΟῚ 8 
Ὡ ὅληι. νἱ]}.; ἴο Ἢ τῆοτὰ οορίουβ ἐἰδϑογί ρίϊοη οἵ 
116 Ῥδοι] αν αἰ βΊοι}] Ὁ γ΄ ἢ ΑἸητηοη, ἴῃ εἢ. 
χίχ., ΘοΙτοβροημάβ 2 ϑαπ). χ.; [8 α͵ο86 οὗ [Π|8 νᾺΓ, 
ἀοδογιθθὰ πη οἢ. χχ. 1-8, Ὦγ [9 ᾿ακίηρ οὗ ΕΔΌΔΗ, 
.)48 ἰΐ8 ῬΑγα]} 6] ἱῃ 2 ὅδῃ. χὶὶ. 26-8}; 0Π6 ΠΟΥ ΕΓ 
Τοροτίϑ οὗ ἴΠ6 βονογαὶ δοζοὶς δεΐβ οὔ δδν '8 
ΨΟΙΤΙΟΓΒ ἴῃ σΟΠΠϊοΙ τι} ρσίαπῖθ ἴσο ἰῃ6 Ἰαπὰ 
οὗ [86 ΡΒ ΠἸϑἴπ68, οἷ. χχ. 4- 8, σΟΥΓΟΒΡΟΠ 8 Ὑ] ἢ 
1110 βροϊίοῃ 2 σδπ).. χχὶ. 18-22ώ. ΤΊ. βϑἰδιθηγθηΐβ 
οὗ 2 ϑαπηυ] σοπηΐηρ Ὀοῦνγθθη [1686 ΒΘ. 08 (ΠΔΙΏΘΙΥ 
οἷν. Ιχ. δηὰ χὶ. 1-12, 256; Ὀζ 8150 εἰ). χὶ!. δηὰ 
Χίν. --χνἹ ].)} ἀγα Ῥαγίϊοι]αγβ ἴγοπι ἴῃ 6 ργναίθ [ἰ{Ὸ 
Δι.ἰ ἀοτηθρϑοίίς ἢἰδίογυ οἵ ανία, ννϊο ἢ ἘΠ 6 (το δῖ, 
ἧπ σΟΠΙΟΓΙΠΥ ΜΓΓῚ ὨΪ8. Ρ]αΠ, ποι ὍΣ οοὐ]ὰ ΠῸΓ 
ψΟυΪὰ ἴακο ὕΡ. 

Ἰ. Οεπεγαὶ Κοροτέ οἱ ̓ αυϊα᾽ 8 Ῥίοίογίοι δ ἤαγ8 
ισίλ ἀὶδ λίεισλδοιγα: οἢ. χυι!. 1-18. γογ. 1 
ἰγοαία οἵ ἴδ νἱοϊογί6β ονοῦ [86 ῬὨΪ] δε η68. --- 4 πα 
ἐοοῖ; Οααἰῆ απαὰ εν ααισλίονα οἱ ο᾽ ἐς λαπάὰ οἵ 
δε Ῥλεδέῖηεδ. ΤῊΐ8 βἰαϊθιηθπς 18. δυγρυ βίην, 
Ὀροδιιβα 2 ὅδπ). Υἱϊδ. 1 ἢδ8 [06 πιοῖθ βΈΠογαὶ δηϊ 
ψῚ0}4] ροσίϊοαὶ ὀχργοβϑίοη : ““δηὰ αν: ἴοοὶς ὑῃ6 
δττη- ὈσιαΪ6 ἴτοσα (6 δηὰ οἵ ἴα ΡὮ1Πθ01π 68 (Π 

ΠΌΝΙΠ ἴοτ ΠΛ 2} Γ}3). ΤῸ ΔβΒΌΠΙΘ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ΔΓ Ϊ- 

ἰγατυ ἤδηρο οὗ [οχίοη ἐπ ρατὶ οὗ ΟΌΓ δυο Υ 8 α1168- 
{ἸοΏ80]6 ; ἀπά ἀραϊηβῖ, αὖ ἰοαβί, ἃ Ῥαββίης 86. ΖΊΓΟ 
οὗ {πε τῃηοίτορο ἰβ Οανἢ υἱ{}Δ 118 ἀδιιση τοῦ ἴον 8 
(ν1ϊ. 28) ὉΥ 1ανῖι, ἱδ σα ΒΟΑΓΟΟΙΥ͂ Ὀ6 πιαϊηϊαϊποὰ 
1παῇ ἴῃ ϑοϊομπλοη᾿ β ἰἱ)6 αἰ) 88 ἀσαΐῃ δῃ 1η46- 
Ῥοηαἀοηῦ ΟἸΓΥ̓ ὉΠ 6 Γ ἰζ8 ον Κίηρ.--- ὕογ. 2. Απώ 
ἐλε Μοαῤῖίδα δεοαπι αυϊα᾽ 8 δεγυαηΐδ, απα ὄγοισλί 
σὺ δ, ἴῃ βῃογῖ, Ὀθεδπιθ {τὶ θα ΔΓΥ͂ δ Ὀ͵οοβ (νογ. 6). 
ὝΥὮΥ ΟἿΓ δυΐδποσ 88 οτὶ το {Π|6 ποῖϊςθ, [Ο]] νης 
ἤθτα ἴῃ 2 ὅδπὶι. Υἱἱὶ. 2, οὗ {πῈ βδόνϑογθ παηα]ίης οἵ 
Π|6 ΜομθΙῖο8 ὈΥ͂ ἰδανϊιὶ, ἰΒ ἀποογίαϊῃ. [Ὁ ΒΟΑΓΟΟΙΥ͂ 
Σεϑίῷ ΟἹ δὴ δροϊορεοί!ς ὑεῃάθ ΠΟΥ ἰὴ ἔανουσ οὗ 
Βανί ; οοΡ. ἰῃ Χχ. 8 ἴῃ δοοουηΐ οἵ ἐμο οττιοὶ 
Ῥυπὶβηπηεπὶ οὗ ΕΔΌΡαϊ ἢ Απιπίοη. Μογθϑονοσ, {118 
ΨΆΑΓ οὗ ανίά νὶῖ ΜοΔῸ δβϑοῖὴ8 ἴο "6 ἰπαΐ ἰῃ 
τ οἢ Βοηαῖδἢ δ] εν ἰΠ6 ἴνο 8018 οὗ π6 Κὶηρ οἵ 
ΔΙΟΔῦ, χὶ. 22.---  ετα. 8-8. 11|ὸ αῦγ στ Ἠδάδ- 
ἄοΖοῦ οἵ ΖΟὈΔἢ. ---᾿Αἰπρ οΥ Ζοδαλ ἰουσατάς Παπιαίλι. 
ΤῊ 8. ΟἸοβοῦ ἀοἰοττηϊπαιίοη οὗὨἨ [6 βἰτυδίϊοι οἵ Ζο- 
θα (ΠΠΠ), ν ΔΙΟᾺ 18 ῬΘΟΌ ΑΓ ὕο ΟΌΣ ἱεχῦ, ρ]6ο 68 

δ ῬγΟΟΥ αν ποσίῃ, ποῖ [ὯΓ ἴγοτη Ηδιηδίῃ, {Π6 ᾿δίογ 
ἘρΙΡΒαπία, οα ἴἤ6 Ογοηΐοβ; βοδτο εν Ηδ]ερ ΟΓ 
ΝΒ Ὀΐ8, Ὀοΐἢ οὗ ψ οὶ ἸΑΥ ἰδγί μοῦ που {ἤδη 
Ἡδιαΐη, δηὰ δῇ ΒΟϑτοοΪΎ, ἴγοτῃ δὰ ᾿βγδο] {18} 
Ροϊηΐ οἵ νον, 06 ἀεβοσι θθὰ 88 ᾿γίηρ “"Τοιναγὰβ 
Ἡδπμδ (ἢ " (ἀραϊηβϑὶ {}|6 ΒΔΌ 8 οὗ ὕπε πὴ} 4416 αρ68 
οἢ ἴῃ6 οη6 ᾿δῃηά, δῃὰ 1. Ὁ. ΜίοἊοϊ. ου ἴμθ οἴου). 
ΖοΟΌΔἢ 18 Ργ Δ 08: Ζαῦε οἵ ῬύΟΪΘΠΩΥ ; δἷ 4]} ενοπίβ, 
10 18. ἕο Ὀ6 δουρῷτ ποτ ΟΥ πουτι-οαβὶ οἵ ᾿Πδιγδεςι8 
(ἢ ἔν., ΤΊ οη., Βεσίι., οἴο.).} Οπ [ἢ βμ}}} ης 
ΠρουΠας ἴο ΟΒτγοηΐο]ο8 δηὰ 2 ὅδ. χ. 16-19, Ηδ- 
ΔΙΈΖΟΥ (ϑορί. ᾿Αδρααζάρ), 866 Οτῖ. Νοῖαε.---44 λέ 

ἐσεπέ (0 δεί τπιρ ἠὲδ δίσπ αὐ ἰδέ τίυεν Εωρλταίεε, ἴο 

Ὁ βϑοθηΠ ΤΉ. ΒΙΚΟΒΟΗ͂ (δα. Αωεαπά, 1578. ἡ. 136) {Π 1 Π|Κ5 
6 685 ἰοανα ἴΠπΠ0 ΓΤ} ἢ» “ὕ Ζυῦδη δουϊῃ -εδεῖ οὐὁἨὨ ΑἸΘΌΡΟ, 1,6 Ὁ 
πὸ βαϊξ Ἰακα Ψψαῦιι!!. Ἠδσδ δῇγδεογ ἴ0 πι6δὴ {6 ὁδιης Τυΐῃν 
ἩΠΠῸΝ ὦ ἊΜ. Ηδειίενγ (εἶεν ε Μείεοπ ἐπ ῬογΟΕΓα ΩΝ, ὮΥ 
ΤΌΝ Ῥαυϊα Νοδίλις, ἰοῖρς. 1818, 1. ἡ. 174 8.) κᾶν ἰὼ 

ΘΒΘ Ὁ] 8} 1118 ῬΟΎΘΓ (ργοροστὶν ““Βδηὰ ") {ἢ6γὸ ; 
ΠΟΙΏΡ. 1 ϑδαπὶ. χν. 12. ΒΕΙΠΟΥ ἴΠ686 ψογαὰϑ 
ΤΟΙ ἰο Πενία οὐ Ηδάδάοζο ἰβ ἀοιθι] : τἢ9 
Ἰαϊεῦ (πο ὅ. Η. Μίςοϊ., ἔν., Βογίῃ., εἴς,, 
ΔΆΒ11Π16) ΤΗΔΥ͂ 6 [ἢ ἸΏΟΓΕ ὈΓΟΌΔΌΪ6, ΟἹ δοςσοπης οὗ 
[86 τητπ[ίοη οὗ ᾿λανϊὰ 85 διι)]οοῖ αἱ ἴη 6 πορίμπΐηςς 
οὗ ἴδε [οἸ]]ονίηρ γογβο. Το νδγίουβ ἱπρ ἴῃ 

2 ὅ6πι. Υἱἱῖ. 8: 1) ὩΟ, “το ἴασαι ΐδ Βαπά," 

8 ῬΟΓΙΔΡΒ ἰο ὉΘ διηοηάοϑιὶ ἔγοση ΟἿΣ Ῥαϑϑδζο, 85 ἰΐ 
ῖνε8. ἃ 1688 βιυι 1 8 Ὁ]6 5686. ---Ὗ Γ. 4. Ῥεῖ απ 
ἐοοῖ 7τοῖα λᾶπι α ἰλοιαδαπαὰ οδατὶοίε, απὼ δευεὴ 
ἐλοιϑαπα λογϑόηιεη, απά ἐιοεπέῳ ἰλοιβαπα ζοοίπιετι. 
Εον 1818 2 ὅδπ). Υἱϊ!. 4 π88 “1700 Πογβοωβθῃ δηὰ 

20,000 ἰοοΐϊπθη,᾽ ρμδγβδρϑ ἀοίοςοςΥ6]Υ ; αἴζεγ πριν, 

δηὰ Ὀοίοτο Τὴ ΩΝ, ἰδ ΔΡΡΕΒΙΒ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ͂ [0 

ἰηβοτὲ 3.9 ἔδδτβ, ἴον ψμίοῖ αἶβοὸ τμὸ βρὲ. βρβαῖκϑβ. 
Υοῦ σοηρ. Ῥ 611. οα {ιΐ8 Ῥαββαζο, Μὴ 4υδβοῃ8 
1:6 ἱπβογίίοῃ οὗ “5, Οὐ δοοουηὶ οὗ ἴπ6 οἷοϑα οὗ 

[Π6 ν6Γ86.---Α πὰ Παυϊά ἰαπιεα αἰἷΐ ἐλε ἰδφαπιδ, δεὲ 
γεϑεγυεώ οΥΓἹὙ ἐλεηι α ἰδμοιιδαπ ἰεαπιδ, ἴου Ὠΐβ ΟΜ ἢ 
1.86 ; ἰῃ ἔδοῖ, ὑπογείογο, ἢς ἰαπιοὰ οἱ 900. ΕῸΓ 
118. ουδύομι οὗ Ἰἰατηῖπρ (ἽΡν) ναγ- βόσβεβ, σοπὴρ. 

Φο8}. χὶ. 6, 9.---ἡεγ. 6. 4παὰ ἢιαυϊὰ γι ἵπ ϑυντία 
2}απιαδοιιδ, τῆθτι, ΒΟ] ἀἰ6γβ, ψαυτίϑοι ἴΓ00 Ετοῖὰ 
2 ϑδῖῃ. υἱῖϊ. 6 δῃὰ υὸσ, 18 οὗ οἱῦ ἡ ἡφ τα 186 
Μογὰ ὮΝ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο πάνθ ἴ4)] 0) ουὖΐ έεαἴζεσ 

ὙΥΙ ὈΨΉ; ΘΟΙΏΡ. 8180 χὶϊὶ, 8; 1 ὅδη. χ. ὅ.--- 

γον. 7. πα αυϊὰ ἰοοῖ ἰδ αγηιδ (οΥ Θα Ρτ 6 18) 

οΥ σοϊώ, πη Οὐζ᾽ ; 80 ΤΟΥ [86 ΤΠΟάΘΓΏΒ, 

ἰπϑιοδὰ οὗ ἴμε ροϊάθῃ 601] τ (κλοιοί) οὗ {Π6 ϑερῖ., 
[6 φυΐνοτβ (φλαγείγα) οὗ ἴπ6 ψυϊρ., ἀπὰ [86 
βοϊάει) 8}1618 οὗ {π6 ΟΒμα]ὰ,, οὗ βοὴ ἘδΌΡΪ8, 
δὰ οὗ Δι Π6Γγ.--- ἩΠλίολ τρέτα οἡ ἰλε ϑεγυαπίδ οὗ 
Παααάοξεν, ᾿ϊδ ταὶ ἐἴατΥ βογσναηΐβ, 80] 165. ΟἹ 
ὑπὸ δα ἀϊζίοπ οὗ ἐϊὸ βορὶ,, ἴῃ 2 ὅδπι. νἱ1]. 7 ΓΕ]ὰ- 
εἶν ἴο [Π6 Ἰαΐοῦ οαρίιτθ δῃὶ σαυτυὶηρ Δ ΔΥ οὗ 
{Π|686 φρο ἀθῃ δστηι ὉΥ͂ ϑμίβιιακ οἵ ἔργρί, ππὰον 
ἘεΠΟΌοδπ, σοπΡ. ἴπε οχροβίϊοτβ οἵ {παῖ 
--ἶν οὐ. 8. «4ἐπὰ ἥτοηι Τιδλαίδι απ 7τοπὶ οἶμαι εἴο. 
ΤΙΌΜαΙἢ (ΠΠ53Ὁ), ΟΥ, 85 1ΐ 18 ΕΓ δ}6 ἴο Ὀ6 τοδά, 

ΤΟΡΑᾺ (Π2, ἴον Ὑμῖοι, 2 ὅϑάαμ). ΥἹῖ., βίδηαβ 

ΘΙΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ΠΏ), ΔΡΡΟΔΙΒ [9 Ὁθ ἰάἀσῃ οι] τ} 

16 ΤἈΠΆΪΥ τηοηἰοποά, ὅφη. χχὶϊ. 24, διιοὴρ ἴῃς 
ἀεοδβοοπάδηΐβ οἵ Νά οΥ ; ὙΠούμοΡ ἰῦ θ6 [86 ργεβεηὶ 
Τα οι, οὐ {88 σαγάνδὴ τοδὰ θεῖν θοι ΑἸΟΡΡο δῃὰ 
[80 ΕὰρΡΒγαῖρβ, '8 4υιοβίϊομ}]6. [πὸ μἶδοα οὗ Ὁ3 
2 ϑαϊηιοὶ ρίνοδ ὙΔΞ (ΞΞ Βαγαίλεπα, Ῥίο]. ν. 

191 οὐ ΠΠΉΞ, ἘζΖεῖϊκ. χὶνὶὶ. 16 ἢ. Οὐ νμδὶ {δ} 

αἰνογβι ιν οἵ ὨΒΠῚΘ Τοδίβ, ὙΒΘΙΠΟΥ οα {16 ΘΟΙΤΈΡ- 
υΐοα οἵ ἴμ6 οτίρίπαὶ "83 ἱπίο ἢ3, 89 Βδγίῃ. 

ΚἈΚ, ΟΥ οἢ ἃ ἀου Ὁ]6 πδη)6 οὗ {Π6 γΐδος ἱῃ απο8- 
(ἰοη, τηϑῖ τοπιδὲη ἀου ὈΓ[Ὁ].---ΟΥ τολἑολ ϑοίοπιοπ 
πιαάς ἰδὲ ὄγαζεπ δεα, απὰ ἐλε ρμὲίαγα, απα δε 
ὀγαξεπ υδεδοῖΔ. ΤὨθθῈ πΟΓά5, Ὑδηπρ ἰῃ 2 ὅπ. 
Ψἱ. 8 ἰὰ {π6 Μαβογοῖϊο ᾿οχῖ, ἃσὸ ῬΟγθδρ6 ἴο θ6 
τοϑϊογοὰ δοοογάϊηρ ἴο ΟὟΓ ραδβαρδ, απὰ δοοοσάϊην 
ἴο {6 ϑδερῦ. δπὰ γυΐμ.--- ογβ. 9-11. Ἐπὶ ΔΕΒΥ͂ 
δαηὰ Ῥτγαβοηΐ οἵ Τοῦ Είηρ οἵ Ἠδιδίιῃ ἴο να. 
Ι͂π 1.6 μᾶγα]] 6] δοοουπῦ, 2 ὅδπι. υἱϊῖ. 9-12, τ} 12 
Τοῦ ἰ8 οδ]]Ἱοὰ Τοὶ (Ὁ). -- τ. 10. 4παά δε δεριὲ 

Ἠαάογαϊα λὲδ δῆὴπ. 2. ϑαιηθο}: ““Φόογϑτα," δὲ 4]} 
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ἐνοηΐδ ἰποοττεοῖ, 85 ἃ πΆπιθ οοπιρουπαοὰ ν᾽ ἢ 
ἼΠ" πουὰ ΒΟΆΓΟΟΙΥ μαναὰ δυϊζοιὶ ἃ τῃϑ 6 Ὁ. οἵ 

ἃ ϑγτίδῃ γοῦαὶ ποῦβο ; δῃὰ [9 ϑερί. ρίνϑβ ὑῃογα 
Ἰιϑδουράμ (μοτε ᾿Αδουράμγ.--- 70 στεεὲ ἔπι, ἴο 8} 

δέπη μιοαῖμ. 80 ἰ5 ἰσρὗ στο ἴο Β6 ἕδρη, 

δοζογάϊηρσ ἴο 16 16] » 88 ὅση. ΧΙ. 
2], ποῖ, ψττα τὸ βορῇ, δὴ γαὶρ. ἐπ [ἢ 6 86η86 οἵ 
ἃ ΘΓ ἴοῦ ρεᾶςα (μέ εἱαπέ 60 »ασοηι).--- 
ΔῊ ας τρὰΑ αὐ τοαῦ Ὁ Πακαάοζετν, Ἰιῖδγ.}]γ, 
“ον Ηδάδάοζοι γὰβ ἃ Τὴδη οὗ νὰγ5 οἵ Τοῦ;,᾿ ἃ 
οὐπδίαπί δϑβαϊϊδηΐ δηὰ δανεγβησν ἴἰὸ Ὠΐπὶ ; ΘΟΙΏΡ. 
Χχγ [δ 8: 184. ΧΙ. 18. ΑἸΕΓ [ἢ68ὲ ποτά 8, τῆϊοὴ 
[πῇ 8 Ῥαγθη τ οι ς8] ὀχ] δῃδίϊοη ἴο [ἢ 6 Τογομοίην, 

[0118 1π6 ψ Ἰἀγ οὈἤ͵θοῖ οὗ τύνη: ““ δῃᾷ 8]] πηδῃ- 

πεῖ οἵ γεβ86}8 οἵ μοϊὰ δῃὰ δβίϊνοσ δῃὰ Ὀγαββ,᾽ ν ἰοἢ 
ΠΥ ἘΓΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ͂ ΓΟΙῈΓΒ ἴο Υ6γῦ. 11.- γεν. 11. 
λει δἰσεῦ ἀπώ ἐδλε σοίά ἐλαέ ἐξ λαά ἰαΐοη. 
ἕο δ) Ἴρις 2 ϑδπιπ6ὶ} ργεβθῃΐβ νη] ἽΝ: 

οπιρὶοῖο δηὰ ῥγοῦδὉ]6 ἰοχὲ 18 ἰοὰμὰ (ἰῃ ΜΈ], 
Ὀιβίαεβ, 

12, 18, Αελαῖ 8 γ᾽ είοτν οὐρν ἰδὲ Βαοπιΐίοδ ἐπ ἰδὲ 
᾿αἰϊεν οὗ ϑαί!.---Απαὰ Αὐδλαϊ. .. δἰειο οΓ βάοπι 
(ΠἸππαγγ, “ δον Εάομι") ἐπ ἐλθ υαϊέεψ ς 8αίί, 
18,000 γεσῃ. [ἢ Βογι θαι 8. σοι Ὀἰπαίίοη οὗ {86 
νΟΥ͂ αἰ δογοηῖ γοδάϊησ ἴῃ 2 ὅ4πι. νἱῖϊϊ. 18 ψ] ἢ ΟἿΥ 
ξέβϑαξο, ἴογ “"Αὐβμαὶ δοὴ οἵ Ζογυΐϊδῃ " μψουἹὰ 
ἃγὰ ἴο ὃδ6 τεδὰ ““Φοδ, οἷἴο.," δηἀά αὐζεγ “" δον οἱ 

Εοπι ᾿᾿ νοῦϊιὶ ἤάνα {Ἀ]] 6 οὐΐ ἴη6 νογὰβ “" Ν ΏΘη 
διε (504) τοϊυγηεα ἴγοπλ [π6 σσῃαιιοβὲ οἵ Ατδηι."" 
Οιδετνῖϑα ἣν., Τθη., ἌἾ 6}1}.., Κοὶϊ, οἷς., τὴ8 
Ἰαϊίον οἵ τ ῇοπὰ ὑρμοϊάβ ἴμ βἰδιοπηοηΐ οἵ ΟἸιτοηΐ- 
εἶοα, (μαΐ Αὐβμαὶ χαϊποὰ {π|8 νἱοῖοσυ, ΌΥ τϑίθγθποθ 
ἴο οἷ. χ. 10 ΠΗ οἵ ον ὕρΟΚ (ἡ θτο Αὐβῃδὶ ἜΠτὶ 
88 ΘΟΙΠΙΠΔΠἦοΓ ἀηοῦ ἢΐ8. Ὀγοΐποῦ 4080), δὰ ὧδ 
οἰαγθβ 1 σοῃβίβίθης 88 Μ6]1 τὶ Ῥα. Ιχ. 2 48 ψ ἢ 
1 Κίηρβ χὶ. 15.---ςνοτ, 14. Απά αἰ ἰλε Ἐκοπιὶίδα 
δοιατιε βεγυαπί 9 Πιαυϊά,. Ἐοτ [ἢ18 2 ϑαμπηιο) 
888 ποτα [Ὁ}}γΥ, δῃὰ ρευθδῃ8 οὐ αἰ Δ} : “ἀπὰ ἴῃ 
4}} ἕάοπι ἢ δρροϊη θα οἰ ἥσοΓβ; δηὰ 4}} ἴμ6 ἙἀοΙη- 
ἰΐεβ Ὀεσατηα Πλαν 8 βοσναηΐβ." 

2. δαυϊά᾽  ΟΙέξονα 97) δίαίε: νοῖβ. 14-17,--- Ἰδὲ 
ἴῃ 2 ὅδῃη. υἱϊ]. 4180 δρροηπδὰ ἴο [08 δΌονβ ϑ801η- 
ἸΩΔΤΥ͂ ΨᾺΙ ΤΕΡΟΓΙΒ ( ΞΞ 2 ὅδπι. νυ]. 15--1 8), {Π80 ν»᾽88 
ΠΕΡ ΔΙ ΠΥ ἐοαηἃ ΠόΓο πὶ 1Π6 οἷἃ ΘΟΙΏΤΏΟ ΒΟΌΓΟΘΒ 
οἵἉ Ροΐἢ δαἴπογε, ἰμτοἀπορὰ ὈΥ {π|6 φοιιθγα] σοι κ 
οἱ ἴδια ΔΌΣ Υ ἀπά ἀχοοι]θησε οἵ [Π6 ρονεγηπιθηῖ 
οἵ Πανὶ ὰ {(νογ. 14).--- ον. 16. Εν ΨΦοαδῦ, σοι. 0 
τ, 16.---ὐελοιαλαρλαξ ἐδδ 50. οΓἹ Αλὶδιὰ τρὰδ τε- 
ἐοτιίετ, ὙΞ, ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ͂ ““ΤΕΙΩΘΙΙΌΓΔΠΟΘΓ," {πᾶ 

ἵν, ποξ δηηα ἰδὲ (βορί. ὁ ἐσσὶ τῶν ὑσομνημάτων:; 
γυ]ρ, α οοπιπιεηίατὶλδ), Ὀαϊ οἸ δ ῃ 6110, το τη α κ68 
ἴο {86 κῃ ἃ τερογὶ οὗ 411 {μδῖ ἴακυδ ρίας ἔῃ {Π6 
Κἰησάοπι, δῃ ἃ σοηνοΥβ ᾿ΐ8 σΟἸΏΙΠΔη 8 ; σΟΙΏΡ. [Π6 
πιαρσίρίεν πιστιογία οἵ ἴΐ6 Ἰαΐοῦ Ἐοιϊηδῃβ, δηι {16 
ἤδαζα Νανὶδ ἴῃ τὴ Ῥεγβίδῃ οουτῦ (Ὁ παγΐη, Ρὸν- 
ἄρέδ, Υ. Ῥ. 258).--- ετ. 16, ον Ζδάοϊ, δοοῖὴρ. οὔ 
Υ. 80 ἢ΄-- Αδέτπείεοῦ, ἐλ6 δοη οΥ Αὐϊαίλαγν. Ἐοτ 

Ἡ ΛΔ ἰδ Θογ δ ΠΥ ὑο 86 τεδὰ, τὴτῃ 86 8ερί,, 
γυὶγ., δηὰ 2 ὅδπι υἱϊϊ. 17, ἸΌΝ ; [ῸΓ 8ὸ ἰδ 

{πἰ8 ῥυϊοβὺ οα]]θὰ ἴῃ χχίν. 8, 6, 81, πθορο ἢ6 ἰδ 
ἸΠκοπδα πατηθὰ 88 186 τερτγοβδοηίδίϊνε οἵ {ΠΑ ΠΊΔΓ 
πΊΠῚ Ζαάοϊς οὗ ΕἸεαΖατν, ἀπά τ ῃογο ἢ6 ἃ 83 
ἴδε δοῃ οἵ ΑὉἰαίμβασ. Τμαὶ ΑὈϊαι μα 8 ἰδίῃμου ννα8 
ἃἶδο “]]6ὰ ΑἸἰπιοϊθο, 1 ϑασω, χχίΐ, 20, ἀοδβ ποῖ 

Μ ΑΓΒ [116 ΔΒβιιπη (0 (Παΐ ἰῃ ΟἿΤ ῬΑϑΒΑρο, 85 ἴῃ 
χχῖν., ΤΠ 6Γὸ 8 8ὴ ἐΧοἤδηρα οὗ {ΠΠ6 [ΔΊΠΕΙ ἀπὰ τἰῃὸ 
805 ; δπὰ [ἢ 8 ἃ ἰΓΔηΒροβί του οἵ {πὸ πδῖηθδ ἰηΐο 
“ ΑὈϊαῖμαΣ ἴἰ6 βοὴ οἵ Αἰ] ] ΘΟ ἢ "18. ὨΘΟΟΒΘΑΣΥ͂ 
(«5 Μογοῖβ, Τῆοῃ,, ἔμν., Ὑ Ἰ]ἢ. {π1ηὴΚ}. ΔΙῸ 
8 ΟὟΓ ΑἸΔ 6] 6 ἢ ἴο θ6 Τυραγάρα 88 ἃ βοὴ οἵ [}}0 
ΒΆΤΩΘ Π8Π16 νΥ] ἢ ἢἰ8 ἡταμα (ἴῃ 6 Γ, δοσογάϊηρς ἴο {86 
Κπονῃ ΗΘΌΓΟΥΝ ουδίομῃ, Ψ|ο, ουθὴ ἀὐυγηρ |γ18 
[ΑἸ Ποτ 8 ᾿ἰοἰϊπηθ6, δοίθα ἰῇ ἴῃ86 Ὀτίθβϑ οἰἶῆοσ, 
Οοπρ. ἰμ6 ἔγοαυθηϊς ΓΕΟΟΌΤΤΘηυΘ οὗὐ [δ ρταπά- 
[αὐ ΒΟ 8 πᾶπι6 ἰῃ [Π6 σταηῃάβοῃ ἰῃ ν. 80-4].--- 4 πα 
ϑλαυδσλα ισαϑ8 δογίδο, τμαῦ ἴθ, ΒοογοῖδσΥ οἱ βἰαϊο. 
ΤΊ Βῆδνβηα (τ. “βαυδα ̓̓) 18 σα] ἰὴ 1 
Κίηρθ ἵν. 8 ϑ'ῃϊ8η86 (δ οὺ, αἰ ογίπς ΟὨΥ ἴῃ 

ΒΡ6]Ππρ ἴτοτα δὲ ἣν), ὕὈὰϊ 'π 2 ὅδιμ. χχ. 25 

λν (:) 2). ΠἾ 2 ὅδι. υἱἱ. 17 ὀχ οἱ 8 π, 

1018 ἱβ ἴο Ὀ6 οοῃβίἀεγοά, ῬΘΓΪ Δ Ρ8, 80 ΘΥΤΟΥ οὗ [}19 
Ρ6Π.--- εν, 17. Απὰ Βειαίαδ. .. ιυαϑ ΟὐΡΥ' ἰδέ 
Ολενοιλὶ απὰ ἰδε Ῥεἰειλί. 8.0. αἰ8ὸ 2 ὅδῃ). νυἱϊῖ. 

18, ψῖτι [86 τῆοτο οοττεοῦ τελάϊηρ Ὑ3 ὧν ἴογ 

"32, 88 ἴῃ 2 ὅδῃη. χχ. 28, Τ|ιδὶ ““ ΟΒεγοιμὶ 

8). Ῥο]οῦ 1" ἀσποίο {πὸ ὕνο αἰνίβἰοηβ οὗὨ υἴ}9 
ΤΟΨΑ] σιυαγὰ (16 σωμαφεφύλακε,, Φοβομ. Απέϊῳ. 
νἷι. δ. 4) 8 υπάοαυϊοά, {Ππουσῃ, στ Οδδβθη., 
Τιθη., ΒΔΓ (οη 1 Κίηρβ ὶ. 86), Κορ], εἰς., [}}9 
[ογτλεῦ Ὡϑιηθ Ὀ6 ἜΧΡΪαἰ ποι ὈΥ σορ  Οϑϑόγο8, ἰἰοίΟΥ̓́ΣΑ, 
ὀχϑοαιομοῦθ, ἴΠ6 ἰμετϊοῦ Ὁ οείογοβ, ἄγγαροι, ΤᾺΏ- 
ΠΘΙΒ. (ΠΟΙ ΓΙ6ΓΒ), δὴ ὑππι8 ὈοΙΠ Δρ}Ρ6] αὐίνογ, ἴογῦ 
ΜΈ ΪΟΝ {110 ῥαββαρμεθ 1 Κίηρ ἰἱ. 25, 2 Κίῃρϑ χὶ. 4 
ἈΏΡΘΑΓ ἴο ΒΡΘαΚ, οΥ {ἱιοιρῖ (ἱ [μα Κοι Δ ον, 

Ονοτα, Εν., Βεογῃ., Ηιῖζ,, οἴθ.)} ὍΠΟΥ Ὅδ Γὸ- 
τἀοθρὰ δ5 ἴῃ παίϊοπα! ἴο8 οὔ [6 (ἴοΐδη 

(ΓΔ ἢ8) δηὰ ἴπ ῬὨΣ]ΠἸ5τη68. ΟοΏρ. {116 Ἰαΐοβς 
αἰβουβδίοηῃ οὗἨ {18 σΟΠΙΓΟΥΝΟΓΒΥ͂ ὈΥ̓͂ ὁ. ἃ. ΜΕ]]οΥ 
(1) δὲς ϑεηιξίθη ἐπὶ ἧλγοπι Ῥον  ἐπὲδ8 στὰ Οἰαπιϊίοη 

.} πὰ “αρλειίέεη, 1872, Ρ. 268 [{.}, γ'οὸ ἀδοί68 [ο 
[π6 Ἰαϊνου ἱπίαγργοίαϊοη. Εοὐ Βαπαίδῃ, σου. 
8180 χί. 22 ἢ.--αἀ νὰ 7)αυϊα᾽ 8 δ0η8 τσετὸ (δε εὐὶοῦ 
δεδίς ἐλὲ ζΚίπρ, ᾽λ6 ποχὶ ἴο πη. [Ιῃ 2 ὅδιῃ). γνἱῖι. 
18 {6 δηοϊθιΐ ὕθστῃ ὮΝ) 3, ὈΓΙΝῪ ΘΟ ΏΒΘΙΙΟΓΙΒ, 18 

οἰοβοη ἰο ἀεδβίρηαϊο {16ὲ ἰρ ἢ τδηὶς οὗὁἨ [88 τογαὰ] 
ῬΓΪΏΘΘΒ ΟΡ 1 Κἰηρβ ἰν. δ). 

8. 71}ε αν ιυἱἱδ. Απιπιοη απὰ ϑυτία: οἷ. χὶχ. 
1-χχ, ὃ; σοπλῃ. 2 ὅδπ. χ.---ἀπα ἱὶ σαηιε ἰ0 }α 38 
αὐἕεν ει. 6 Ἰοοβα ἔοστῃ οὗ οοπηθοίίοῃ "77" 

ἱ9 ὉΠ ΒΕΥΨΘΑ ΒΟΙΠΘΙΪΠη68 ἴο ἰῃτοά!69 ΠΟ ΓΤῸ- 
4. φο Φἷ" 

Ρογῖβ, ὄνϑῃ ἱΐ ἔποτο 6 ὴ0 βδίγιοῖ σῇ τοῃο]οσίοαὶ 
ΟΥάοΣσ, οὐ ἱΐ, ἃ. ποτα (οοηρ. χυὶὶ. 8-ὅὃ ὙΠ χὶχ. 
16 8..), (δὶ ν Ὠ 16 ἢ. 18 ἰο Ὀ6 τοϊαϊθα ἢ88 Ῥδθ ῬΑΓΌΥ 
τιρηἰἰοηοά Ῥεΐογθ. Οὐτηρ. ἔοτ Θχδηηρὶε, 3 868π). 
ΥἢΠΠν 1, ΧΟ 1, χὶ, 1. Εογ ἴπΠ6 Απηποηΐϊΐα Κιηρ 
Νδαβὶι, απὰ 8 στ “ψἰἢ 584}, 866 1 ὅδτη. χὶ. --- 
Απὰ λΐδδ δοπ τεϊρηεα ἴῃ ἀὶδ δοἰσαά. ΤὨδ [οἱ ον ίης 
σογίδ ΠΥ 88 ζιαὺ [18 ΒΟη τᾶ 8 οα]]εὰ ἨδπῸΩ ; 
γεῖ ὑΠ6 πᾶσηθ Ὠ)Π,, ἴτοτα 2 ὅδηι. χ. 1, ΔρῬθδγβ ἴὸ 

Βαν οὐ ρΊ Π}} βιοοά ἰπ {86 ἰεχὺ δἴθοσ 423, 88 ἴῃ- 

ΥΘΓΒΟΙΥ ἴθοτο, [86 οἵηϊἰοἂ Πδη6 0) τησδὲ 8}- 

ΤΟΩΤΙΥ Ὀ6 δυΡΡ]ἰοὰ ἴγοσῃ ΟἿΓ ῥαββαρθ.--- ἐσ. 8. 
λμιξεῖί ἐλουι ἔλαι ]}αυϊά ἀοίλ πλσϑες ἐὰν 7αίλενῦ 
᾿Σΐοτα γ, ““ οε8 αν ἀ Ὠοποῦτ ΤὮΥ δέθογ τη. {819 
ἐγ65 }᾽ ΤῊ6 ΘΙ δδ]8 ἴῃ [ἢΐ8 ααοθιίοη τόβίβ Οἢ 

6 ποίΐοῃ οὗ Βοπουγίημ, οὗ νοῦ [ἢ6 4 υΘΒ. ΟΠ 6 ΓΒ 
ἀουνὶ ν᾿ ΘΙΒΟΥ 1ζ γ 6 ]}}Υ ἰοσιηβ [86 οὐ͵εοὺ οὗ αν 8 
ΘΙΆΑΒΒΥ.-- ΤῸ δεαγοὶ απά ἰο ἐωτγη οὐεν (ἴῃ υΡ- 
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δ'46 ἀονῃ, οχδπιΐηθ ἐπογοῦ ]Υ), απαᾶ (0 δρῷν ομέ 
ἐλε ἱππά. Τινδ φοηΐθποθ 18 αἰ80 ἰῃπ ἨΘΌΓΘῪ ἃ 
ηϊνοδβίϊο, Ὀιϊΐ, 845 δὴ ΔΙ ΙΤηδιγο ΔΩΒΉΘΙΓ 8 6Χ- 

Ρεοίεά, ἰεϊγοάυοσοά, ὑοῦ 1 Π, Ὀπαὶ σὰ νη: 

“Ατὸ [ΠΟΥ ποῖ σΟτη6 ἴυ βαδτοὶι, οἷς ἢ Ιη 2 ὅδπι. 
χ. 8, ἴα βοῃηΐδποθ ΣᾺΠ8 β8οπιονναὶ αἰ δγοηῖϊ, 80 
(μαῦ ποῖ ἴΠ6 Ἰαπὰ (γ}}), Ὀὰϊ [86 οἵ (9), 

ἐβ ἴΠ6 οὐή]οςΐ οΥ̓ {πὸ γογῦδβ, δη ἃ ἐδ9 ἽΒΠ τοιηογοᾶ 

ἴο ἴΠε οηὰ ἢ88 {π 86ῆϑο, ποῖ οὗ {υπττιΐπρ ονοσ, ὑαΐ 
οἵ ἀοδίγογίησ. Βυῖ ἰδ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ ἴο 
σἤδηρα οὖν ἰαχί δοσογαρ}} (δρδιηδὶ Βογί.).--- 
γον. 4. (πᾶ δλανοά ἰΐεπι. 2. ϑατατοὶ πηοσα ΟχδοῖΥ: 
““βῃανοα οΥἵ᾽᾽ [86 114} ({Π6 Οὁη6 5146) οὗ [μοὶν ὈοαΓά.᾽" 
-- πα οἱ οΠἢ δα ἐλεὶν γαγηνεπέδ ὃν ἰδ ὀγεοοΐ. 
ΠΡΦΘΘΣ, ῬΓΙΓΟΡΟΙΥ, “186 δἴορ, {Π|6 δίδρ- τορίοῃ ἱπ 

[6 πη ἀ]6 οὗ 6 ὈΟΥ͂," ἤδγθ δα Ββοπιϊβεϊς [ῸΓ 
τίη, παίεϑ, Μ ὨΪΟΝ ἰ8 υβοὰ ἱῃ 2 βαπιθεὶ.---- 8 γ. δ. 

Απά λὲν ιυεηί. Τΐθ 5 ταηϊὶπρ ἴῃ 2 ϑατηποὶ, 
Ῥαῦ ποῦ {πογοίοσα ἴο 6 ϑγαβθὰ 88 βΡογβυοιυβ 
(απαϊηδὶ Βοσί}.).--- ἀπά ἐδλε ξίπισ δαϊά, Ταττν αἱ 
“εγίολο. ὃ. ἴδ ΠΟΥ͂ ποτ ἴπθη ΘΟΙη6 Οἢ ἐμοὶγ 
ὙΔΥ ἴο {οΓιβα]ολ. Τὴ [0] ον ““ἯΠ δ τοϊυτσῃ ᾿" 
ἦ δία τα Ϊγ οοιηρΙ]οἰοα ὈΥ͂ δἀἀΐπρ ““ἴο 6 Γι15816 γ᾽" 
ΟΥΓ ““ἰϊπον. "--- ον. 6. 1΄λαέ ἐλεν λαά πιαάε ἐλετη- 
δοῖίυοδ δίέπ ιοϊ ἢ  αυϊά, δὰ ἀτάτγη ἢἷ8 Παϊγοα οὴ 
πο. Εον {η9 ΜΠ λρ. ἸΟΝΓΠΣ 2 βδιῦσθὶ ᾿ὰ8 
ἴη6 Νρῆ. οἵ [86 ξατὴβ σεῦ, ἴῃ [ἢ 8Β8π|6 τεῆοχίνο 
86η86.---ΦΠαπυπ. .. δεπὲ α ἰλοιδαηεί ἑαίεπία οὗ 
δὲϊθον (0 ἀἶτο, εἴο. ΤῊ βίαϊοιηθηΐ {Ππ|81 [8:15 Ὠϊτίη 
οἵ δυχὶ]ασίοβ ἴθ Κ Ρΐδοα 15 υδηςὶηρ ἰῃ 2 ϑατηιοὶ, 
Ὀαΐ 8 σογδΙ ΪΥ ροπυΐῃθ. ---- ΕΟ Μοδβοροίαιηϊα Ξξ 
Αὐδηλ-ΠΔἤαγαῖη, 2 β'απη}6] ὨΔΠΊ6Β, 88 ἴΠ6 ἢγβι οἵ 
πα ὁουπίτγὶ 68 ἔγοτῃ Μη οἢ δήθ ἰγοὰ ἢἷδ δυχὶ]ῖ- 
ἈΤΙ68, ΑΥ̓ΔῚῚ - ὈΘΓἢ - ΤΕ ΠΟ, τ ΠΐσἷΔ σΔἢ ΒΟΔΙΟΟΙΥ 06 
ΟὨΪΥ͂ ΔΘ ΕΓ πδῖὴ6 οὗ Μοεβοροίδιηϊδ (88 8016 
ΔΗΟΙΘηἿ8 ἤανα αϑϑυϊηθά, ἰἀΘὨ γ᾽ [ἢ 6 ΟΥ̓ ΒοΙὮ- 
Τοῦ ιϊ Βομουαῖη, ΠΟῪ αβένς, οὨ ἴπ6 Ευ- 
Ῥιγταΐεβ, ἀθη. χχχνυΐ. 87), Ὀὰΐ ἴῃ0 Κιηχάοτῃ οΟΥ 
ΤοττιοσΥ οἵ Βεῖ -Τ Ποῦ, ἃ ϑ'γγίδη εοἰἵγ, ΝΌτ. χίϊὶ. 
21, δυάρ. χνι!. 28, Ἰγίηρ δου οὗ Ηδπιαίῃς, Εοτ 
[9 [ΟἹ] ον Ὡς Ὡδπθ, Αταῖη- Μδδοθδῖ, 2 ὅδ πῃ). Χ. (88 
νοῦ, 7 οἵ οἿ΄Ρ 6.) ἢ88 ΟΪΥ Μαδοθδῃ (οὴ ππϊοὴ 
τοίου, Ὀογάογὶηρ πους πταγὰ οἡ [16 ὑγϑη8-  ογάδηϊς 
Ῥα]οβίληθ, οοτρ. Ὠουῦ, 111. 14; Φοϑὰ. χίϊ. δ, χἰϊὶ, 
11). Οπ {18 ΘΟὨΊΓΑΓΥ, ΖΟΡΔὮ 18 ὕπο το 081]6 ΤΟΓῸ 
ΠΥ: Αταπι- Ζοῦδἢ (οΟΙΏΡ. οἡ χυ]ὶὶ. 8).---Ὗ ον. 7. 
Απα ἐλεν λὶγεα ἐλέη 82,000 ολαγίοίθ, τῃαὶ ἰδ, 
οδαγίοίβ ψὶῖ τίάοσθ, ΛΌΣΙΒῚ 223, 85 [86 ἴογε- 

δοϊηρ νοῦβ δῆονγθ. Τὴ ΠΏΤΩΡοΡ 82,000 ἀρτθοδ 
δ} 5 δη 18}}}Υγ τ ὑπὸ ἀονίδιϊη δἰαϊοπιαπὶ ἰὴ 
2 ϑαιμθθὶ, ἴῃ ΜἘΪΟΝ ἴΠ6886 δυχὶ το ΔΌΡΘΔΓ 
ΓΑΙΠΟΥ 848 ἰοοϊωοῃ, δηᾶὰ, ἱπάοοα, σοοῃβίβίϊηρς οὗ 
20,000 ἐοοΐτποῃ ἴγοπι Ατδῃ) δἀπὰ Ασδιῃ- Ῥο ἢ - στο, 
1000 τῇ ἔτοπ) Μδδοῆδῃ, δηὰ 12,000 τῇθῃ ἴτοῖὰ 
το Κίημάοπι οὗ Τοῦ (ὑυάρ. χὶ, 8), τ]  ἸαῦίοΓ 
ΟὟ δυΐϊοῦ 88 Ἰεἴϊ Μη0 ΕΟ ΠΒ. ἰδοῦ τ ππν ἐδεν 
ραπιδ απ γμἱελεα δείογε Δίεαάεδα, 1 εἰϊγ οὗ ἴ86 
ατὶρο οὗ ΠοΌυθη ταϑηςοηοθα Φο8}.. χίϊ!. 16, το 
τῇ] 68 (δϑουὰϊ πἷπο ΕἸ ρ 8} τὴ 1168) δβοιτη-6αδὶ οὗ 
Ἠδδθοη. ΤὨ8 δἰδίοιηθηϊ δΆ ψ6}] 88. [Π6 [0]]ο- 
μα, τοϊαϊνο ὕἤο [86 δ" πῸ] Δ ϑοιϑ δββοιῃ Ὁ ἱπρ οὗ 
ἴη6 ΑἸητηοηΐζθ ἰτοορ8, 18 Ἰδη τ ηρ ἰῃ 2 ὅδῃι. χ., 
θα 8 ἔουῃὰ πὸ ἀουδὲ ἰῃ [6 οἷά δβοιγοθβ υϑοὰ 
ὉΥ͂ ΟἿΣ ψτίζογ, ἢ οοπηοῦ τ [86 ΔΌΣ οἵ 186 
ὈΟΟΚ58 οἵ β6πη86}. --- ἐγ. 8. 4πὸὼ αἷϊ ἐλ λοδέ οΥ ἐδλε 
4«πἰρλίν. Ὀϊβετγοηῖ, ναΐ ΠΊΘΓΟΙΥ ἰῃ Ἔχ τοδαίοῃ, ἴγοσῃ 
3 Βασηῦεὶ: “186 πΠ10}5 Βοδῖ, [}λ6 ταὶ ἢ ΕΥ̓ το Ὼ.""--- 

΄’' 

"οοίπιδη. Οπ ἴ||6ὸ δοῦ 

Ι. ΟΗΠΕΟΝΊΙΟΙ ΕΒ. 

γεν. 9. “π᾿ἡἸωΟ ἐδλα δοββδ οΓ Ατπεηιολ.. ... αἱ ἰδλε ραΐε 
9 ἐδλε εἰν, Ὀδίοτο ὑπὸ ραΐεβ οὗ ἘδΌΡαἢ, τμεὶγ 
σλρὶϊ4]. ΤἈΐδ τοοίης: ἽΨΠ ΠΙΒ, 18. ἴο Ὀ6 μγέ- 

οττοὰ, δὲ οἰθδσοσ ἴβδὴ ἐμαὶ ἐμ 2 βατῃ. χ. : ΓΙΩΒ 

ἽΡΠ, “δὲ 186 μαῖα, ουἴδῖάε [Π6 χαΐε. "--γαι. 10. 

πὰ “οαῦ δβαιὺ ἐλαΐ ἐλε δαίεϊε ιοαϑ αἱγεείδα ασαὶηδὲ 
λέτε δοίοτε απαᾶ δελὶπα, Ἰἰΐδτα! ]γ, “1μαϊ 1Π6 ἴδοθ 
οὔ [86 Ὀαιῖ.6 (-ΞΞ μ6 ἰγοῃΐ οὗ [Π6 11π6) τὰ8 Ὀδίοτθ 
δηὰ Ὀοηϊηὰ ἰεἰπὰ :᾿ ἴμᾶῖ Ὀεΐοσο πἷπὶ δίοοὰ [ἢ6 
Απηπηοηϊῖοϑ, διὰ ἴῃ Ἀἷδ ΓΕΔ ἰῃ9 βγγίαμβ. ΟΡ 
αἰΐα (6 ἸαΓΟΥ, 85. 186 δΙΓΟΏβῈΓ ἴοο, ΦοδὉ ἴοοκ 
δτουπὰ, νὮ1]6, νοῦ. 11, 6 ἐπί πιϑιθὰ [9 δηραρθ- 
τηϑηῦ ἱ ἢ }16 ΑἸητηοηΐθ8 ἴο 18 ὈγοῖΠοΓ ΑὈ 5 αὶ. 
--Νν εν. 18. δῸΥ οὔν ρεορίς, απ 707 ἐδιε οἱέν οΓ ΟἹ 
Οοα: ἱμπαῖ {π|686 ΤΩΔΥ ποῖ [41] ἱπῖο ἴπ0 ᾿ι8η45 οὗ 
[Π6 Ὠρδδίμϑῃ, αδηὰ ἔγοπι οἰτο8 οἵ {πὸ 1οτὰ Ὀδοοῖῃδ 
οἰτίο8 οὗ ἰάοἶβ. ---Ἴοτ. 16. Α4πάα τὩοεπὲ ἑπίο ἰἢε εἰέν, 
βοὰ ἱἰηΐο {Ποῖγ οδρὶ ἴα] ἘΔΌΡΘὮ, ψ 8110 ΦοΔῸ Εγεῖ 
τοϊαγηοὰ ἴο ΨΔΦεγδα]6πι, τεβογνιρ ἴπὸ βίορε δηὰ 
σΑΡίατα οὗ [ΐ8 βίγοηρ, ἰογίγεβθ [0Υ {Π6 [οἱ ον πα 
οΑτηραΐ χη. --- γεῖβ. 16-19. ΤῊ Οοπαποοῖ οὗ ἴδ9 
ϑγγίδιιβ δ᾽ θὰ ἢ 106 Απιπιοηἑ8.--- Τεν δεπξ 
τηδαϑεήσεγα, απὸ ἄτειο ζογίλ ἰλεὲ ϑυταηδ ἰδλαξ τοεγα 
δεγοπά ἰὰλς τῖσενγ Εμρλταῖόδ, ἴπ6 Μεοβοροίδβιηϊδηϑβ, 
0 τηυβὲ να ὈδΘ ΒΟΠΙΘΒΟΥ͂Σ δι δ ̓]εοῖ ἴο Ηδαδά- 
6ΖΟΥ, δηά ]Ἰαϊὰ πάτον ἐγ Ὀυϊα ; οορ. 2 ὅδιη. σ. 16. 
--νον. 17. Απα οανιὸ ἰο ἔδει. ᾿πϑιοδὰ οἵ ἐμϊ5 
ποίΐοο, ἢ 1Οἢ 18 ΒΟΥ ΟΌΒ, δ᾽ ομρ Ί {πὲ ἔο]]ονε- 
ἴῃς πογάβ: ““δῃὰ ἄγον ἊΡ ἀραϊηὶ ἴΠθπι,᾿ διουϊὰ 
6 τοδὰ, πὶΐϊ 2 ϑδπι. χ. 16 (8.66 Οτΐ. Νοῖο) : 
“διὰ ἢδ οδη6 ἴο Ἠεοϊδηη. ΤὨΐδ οἰϑο ιν οτο ποῖ 

ΟσΟΌ Στ ἰο6 8] ὩΔΠ16 ΡΠ ΟΣ δεΐῃ (ϑορῦ. Αἰλάμ, 

Ψψυϊς. Ἡδείαπι) ἔπ ΟὨγοιΐδὲ φυΐίο οπιξίβ ἐπ 1ϊδ 
ἢγϑὲ μΐδοθ (ἴῃ 2 881). χ. 16 - γεσ. 16 οὗἨ οὺγ 6ἢ.), 
πὰ σμδηροβ ἢ [6 δοοοηά ἰἶπηθ, ὙΠ ΠΘΙΒΟΣ ἱπίθἢ- 

[10 }8}}γ οὐ ποῖ, ἰηἴο ὈΠδΝ. ΟομΡ. 7οϑορὶι. 4πέϊ. 
Υἱ!. 6. 8, ψΒΘΓΟ ὕΠ|6 ΠδΙΠ6 5 ἀὐ μύτη 88 ἃ ὈΙΌΡΕΟΣΙ 
πδΠ|6 οἵ ἃ Κίηᾷ Ὀογοῃὰ ἴΠ6 ΕῸρἢγαῖεδ, ἴΠ6 τηδϑίοσ 
οὗ [89 ζϑῆθγαὶ Ξ'ΠΟΡΏΔΟῊ (ϑαθοῖκο8). [10 18, τηοσο- 
ΟΥ̓́ΘΤ, ποΐ ἱπη ροβ51: 016 ̓ παὶ ἴῃ Ἰοσδὶ ἤδη Ηδ]δτα 
οοττοβροηὰδ ἴο πὸ Αἰδιηαῖμα οα ἰΠ6 ΕἸ ΡὨΓαΐο8 ἰὴ 
ΡιοΊοτῃ. χυ. δ, ἴῃ τ ΟΝ σᾶ56 οἷ. χυϊὶϊ. 8. ταῖσῃς 
6 σοιηδίποὰ πὶ ΟἿΤ Ῥαβϑϑασο, 1 [ἢ 8β8π|6 8 Ὶ 
αὶ Ἡδάδάοσου δηὰ ἴὴθ ϑδυγίδῃβ Ὀ6 βροΐίζε πῃ οὗ 
ΓΠ6ΓΘ 88 ἮδΓ6.---ὕοτ. 18. 4 πὰ )οηαυϊα δίειο 9 ἐλα 
ϑυγίαπδ 1000 ἐεαπιδ (οματίοῦ Ὠοτβο8) απά 40,000 

, 2 ϑβαῖηυθ] 8485 700 
ἰοδπ|8 δῃηὰ 40,000 ὨοΥβοῆθη. ΘΓ Ρ8 1868 
ΒΙΏΔΙΪΟΥ ΠΌΠΟΙ Οὗ ἰδδπβ ἰῃ 2 ϑαπιυοὶ δηὰ 1ῃ8 
ἀοδίσηαιίοη οὗ {1:6 40,000 88 ἑοοΐϊτηδη ἴῃ ΟΓ ἴεχὶ 
ἄρβϑογνο ἰἢθ ργϑίυτοηοθ; σοῦ. Ἦ 611}. Ρ. 180. --- 
γάν. 19. 4πά ωδλοόὰ (δε δεγυαηέδ οὔ Ἠασαάδσεεν, 
ἢδγθ ποῖ 18 ὙδυτοσΒ, Ῥαΐ 1,8 4}1168 οὐ δι ͵θοὶ 

Κίηρε (γ4.8888) ; οοταρ. 2 βδιη. χ, 19: ὈΠΡΌΠ ὅ3 

ΤΊΣ τἼν.--ΟἿ.. χχ. 1-8. ΤῈ δῖορο δηὰ Οοη- 

ποδὶ οὗ ΒΑΡΌΔΝ, ΠΕΤΟ Τηοτο ὈΓΙΘΗ͂Υ τοϊαϊοα ἴῆδη ἴῃ 
4 βδτῃ. χὶ. 1, χὶὶ. 26-81, δηὰ (πογοΐοσο σὶϊῃους 
ΔῺΥ τοίογθηοα ἴο ἴπ6 ἀοδίῃ οὗ ὕ τί ἢ. --- άτη ἐλε 
ψϑαν τοαϑ οηοα, αἱ ἰλε ἐΐπιε ιολϑη ἐλε δἰ 8 ρὸ οιξ, 
πῃ [89 ΒΡΥΪΠ 7, 88 πιοδὲ δυ δ ὈΪθ [Ὁ σϑ- ρα πίη 1.9 
οδιηραῖβη. Τὴ Ἰαϑὲ ἀσβογ θὰ θαι }}]6 ὙΠῈ ἰδ9 
ΘΥΤΙΔῺ8 ΔΡΡΘΑΙΒ ΔΟΓΟΡΟΣΏΜΙΥ ἴο παγο [8116 ἰῃ {1Ππ 
δαϊυ πη Ἐξ {86 ῬΓΟνΙΟΌΒ ΥΘΑΓ. --οὐοαῦ ἰοὰ Γοτίλ 
λε δἰγεησίλ φ' ἰδὲ λοδέ; ταοτθὸ οἰγοῦπιβδ 18 }} Ὁ 
4 ὅδιη. χὶ. 1: ““ Βανϊὰ δοηΐ 7080, δηὰ ἢἷβ ϑοσυδηΐ 

ψ]Ὼ ἴω, δῇ ά Α1} [αγαϑ]." Οἡ 3 χη ὕῃ, ΘΟΣΩΡ. 



ΟΗΔΡ. ΧΧ, 8-6. 5.9 

ὅν δἰπιίίατ ἐν ὉΠ, 2 ΟἸγοι. χχνὶ, 18.---α πὰ 

εἷοαὸ εἰινοίς ΠΒαδδαλ, απὰ αεδίγοψοα ἐδ, ῬΓΟΡΘΙΙΥ, 
Ρυϊεὰ ἰς ἄονη ; οοιρ. ἔζεὶῖς χνὶ. 89, χχνὶ. 4, 
1); απι. ἰϊ. 2, 17. (Ὀὐπιραγοὰ τὶ 2 ὅδ8πηι. χἰΐ. 
26 {Π, ]οτο ἐξ 18 τορυοτῖοιὶ τπαὺ 9040 ἤνοϊ ΟΠ]Ὺ 
ἰοοῖ {ἢ 80 - Γ4]]οἀ οἱΐγ οὗ νδ΄ 6Γ5, θὰ} 6411.4 Κίηρ 
ἸἸανι ἃ ἴο ὑπ τακίηρ οἵ [8:6 ὈΓΟΡΘΓ ἰογίγοβϑ (οἰϊδαο], 
ἈΓΤΟΡΟΪ 8), τπδλ 06 ΠΟΠΟῸΓ οὗ σομῃρ οι ὑπὸ 
οὐῃμεϑὲ δα εἰοβισγιοίίοπ οὗὁἨ [8 ΟΕ ταϊῆϊ Ὁ 
ἰμ8, ἴα ρῥγαϑϑηῦ τα ρογῦ ἈΡΡθασβ Ὀτιεἶ δ ἃ Β "ΠΠΊΔΓΥ. 
-- ον, 8. Μπά οἰ ἐμεπὶ ιοἰἑἦ, δαιρα, ἀπα ἴγοη 
ἐλτεδλληρ-οαγίδ απ δαῖῦα. νη, ὅσ. λιγ., ἴτοιῃ 

16 τοοῦ Ἢ», ““σαἴ᾽᾿; σορ. Ἵ Ό, ““δανν,᾿" ἔγοιι 

ἰλ6 οοσιιαίο τοοῦ δ. [π2 βδτη. χίϊ. 81, ὈΡ 

ἷδ ΡΕΓΙΔΡΒ ΟὨΪΥ͂ Δ) ΕἸΤῸΓ οἵ ἴῃ6 ῬΘῊ [ὉΓ “ΐρη οΥ 

ὉΔῚ (Βουο 6 γ). ---- ΕῸΓ ΤῊ 93}, 83 ἷπ 2 Ἀχαιοὶ, 

ΓΙΌ, ““δηὰ ἢ ἀντ" (οΥ ᾿κ ἰγοη-οαῖ- 

ἴῃς ἰηϑίτυπιρη 8, βοατο οὶ “το ρσο8,᾽ 28 μα ΠΟΥ, 
ΟΥ “ἀχεβ,᾽᾿ 85 Κδιῃρῆ., ἐμ] Κ8), 18 ῬΟΥΠΔΡ8. ἴο Ὀ6 
γοδὰ, Α ἱὑμνοϊοιἃ πιοπίϊοη οὗ βαῖν8, ἢγϑὶ ἰῃ ὅδε 
εἷησ,, Ποιὰ. ἰη Ρῥἷαγ,, νου ὰ 6 δὴ ἱπίο]ογα Ὁ]9 
᾿αϊοϊογ. Μογιίονθῦ, {δ18 οσαληρσ δπα ρτίπάϊης 
οἵ τΛπ6 ναπαυϊδιοὰ Απιταοηΐίεβ ΜῈ ἱγὸπ Βα 8, 
{πγοβι τ δ᾽θάμοβ, δῃὰ ἐϊιο Ε1|κο, 18 ἰῃ 1186} Βοττὶ Ὁ] 6 
δηὰ Ὀασθάγουβ οπουσὶι (οοπιρ. ῬΓον. χχ. 26; Δπιὸβ 
Ϊ, 8); δῃ]ὰὰ χὸ ποοὰ ποῖ δοϑῦιηθ ἰδαῖ τὸ (ΟΠ τοπῖϑὶ 
Ἰπέθῃ ΠΟ ΠΆ]]}γ, πὰ ἔγοι ἀπ δροϊοροιίο ὕεπάςμου, 
Ῥαβδοὰ οὐδοῦ ἃ 5011} πόσα ἢογὶ Κιπα οὔ ρῥιηβῃ- 
τηοηΐ {ἰεη ἱπΠ]οῦοά οἡ 16 να πα θη ΑΤΩΠλοῊ 168, 
βαμΐπρ ἴῃ 1116- 1] π8 (2 ὅδ. χὶΐ, 81); σοιῃρ. ἢ 
ΧΥΛΙὶ, 2. 

4. Αρρεπάϊε: Βυίοίοε Περογέ οΥἱ ἰλδλε Ἡετοὶς 
Πεεάς οὐ δοιπε οὗ αυϊά᾽ 5 Ἠΐαγτίογε ἐπ ἰδε (οη- 
ει ιοἷὰ Ῥλμιδιϊης Οἰαπίδ.: νοτϑ. 4--8. --- ΤῊ 8 
ἐλ δῶν 18. 8150 ἰγοαϊδα 88 Ἀπ ρΡΡΟ Πα Ιχ ἱπ 2 βδπιοὶ, 
ΘΓ ἰΐ ἰ5 ἑοιπὰ αὐ αἵ 26 ἐμὰ οἵ [6 σοῦ 
οἵ αν, οἢ. χχὶ. 158-22, δπὰ, ἱποθά, δη]αγρεὰ 
Ὀγ ἃ [ουτίῃ Ἰϑτοὶς ἀδοὰ (ν 6.8, 15-- 17), [Ὦ6Γ6 το]αΐε 
πῃ ἰῃ ἢγβι ρίασο, ἢ ἤθτο ψϑηῦηρ -- [6 ἀδηρετ- 
ο8 σΟΠΗ͂ϊοὶ οὗ Πανὶ ΠΓ [ῃ6 ρίαηῦ 88 0]- Ὀμο, 
Πότ ΑὈΒΠ αἱ δ Ἰθηρίῃ βθνν. [Ὁ ΔΡῥΘΔΓΒ 88 ἰ{ {116 
ΟἸτοηΐδὲ δὰ οταίττοα {18 βίογυ τη θη ] ΠΑ] ]ν, 
θεσδηβο ἰδ ταΐϊριιν Ἰιάνθ Ἰοββθηθα {110 τη Πα ΓΎ ἴληγε 
οἵ ϑανιά. (ον. [ἱφιοοῦ, Ολεοποὶ. Υ. 1. ν. 
ὃ8: Πμυὰ »γαίδεται, δι χῶο αυϊά ἐπ ρεγὶσείιηι 
σεηϊ εἰ πῶς ἄδοογε εἰ ἐέχοιιβ ργοαάϊΐγε ποῊ μοξιλὲ, 
οηκίδδιηπ, 68έ; 88 ϑίασκο: ““ΤῺ6 ἀλη ΈΓΟΙΒ σοΙΩ αὶ 
οἵ θανίά στῆ ΙΒΠΌΙ1 5 ποῦ τηϑηὐοηθά ἤθγο, 85 
ἴα Ὀοοῖ οὗ ΟΠ τοηΐο]ο8, α8 ΒΟ Το 1, ΘΟ 66 8]8 
ΟΥ̓ ῬΆδδεβ ΟΥΟΓ [8 Βῆδιηθ οὗ ἴῃὴ9 βαϊηῖδ ; ΏΘΠΟΟ 
480 ποίμἱπα ΟΟΟΌΓΒ ἰοτα οὗ {16 δά Π 6 Υ̓ δηά 
Ἱηυτάογ ὉΥ αν], οὐ οὗ ἴ}ιὸ 1Δο] ΔΙ ΓΥ οἵ ϑοϊοτηοη." 
-- ον. 4. Απα ἐὲ οαπιὸ ἰο ραβ8 αὐξεν ἐῤί8ι 1}ν»}8 
[οττηι]ὰ βίοοκἱ θοῦ οὐ ρί παΙΪῪ ποῦ 80 ἀποοηπθοῖρι 
88 ἴη χῖχ. 1: Ὀπὶ| [Π6 ἀνεηΐ ἴο ΜΠ ΐο ἢ 1 Τοΐοττϑα, 
2 ὅδπι. χχὶ. 18, ᾿γὰ8 ὑπαὶ ᾿ιἰϑύογυ οὗ {δ σοι αΐ 
ὙΠ] 5801 ΒΟ 15 1πύθ η ΠΙΪΟΏΔΙ]Ὺ οτηλι θα ὉΥ͂ ουγ 
Δ ΠΟΥ, οἡ ὙΠσὴ δοσοιηΐ [Π6 ἴοττηι]α ἄἀοοα ποὶ 
ΠΟΥ͂ ἈΡΡ ΘΓ ΥΘΤῪ 508} ]6. -- ΑΊ ιἸσαῦ αἀγολὲ αἱ ΟἰεΖΕΥ͂. 
ἽΟΡΙΙΊ (Ρεγμαρδ δγίβίηρ οαὐ οὗ 3) ΛΠ Π}},7. 2 ὅμῃ,. 

χχί, 18), ΠΟΓΕ ΞξΞ ὩΡ ΓΙ), δΔοοοσαάϊης ἴο Ἰδίευ 58 σα. 

Ῥον ὕεζογ (ἴη {116 ὑγίρε οὗ Ερηγαίπι, ἴο ἴῃ. δουιϊῃ- 
γαῖ, ΠΟΑΓ ἰδ ΠΟΡΙῚ Ὀογάδσ οὗ 86 Ρἢ1]}1801} 08), 
Βρὲ Υἱί. 28, ΕῸΓ Ἵ23., ΤΏΟΓΕΟΥ͂ΕΓ, γ͵1ὲ βου] δρ- 

ΤΆΤΕΩὮΥ (2 ὅϑδ:). χχί. 18) τοδὰ “13, ΟΥ ῬΘΓΒΔΡῸΒ 
΄ ἐ 

203; ὑδμαῦ Ραββδρθ 8 ποῦ ἱῃΥΘΓΒΟΙΥ͂ ἴο Ὀε διθπ οὰ 

ἴτοπι οὐγϑ (ἀραὶπϑβὲ Βετθη.).--- Τλοη διδῥεσλαὶ λα 
ΗἩωδαιλδίς (ον οἵ αν 8 ΑἸ οτίπι ; 8600 χὶ. 29 
δηά χχυὶϊ. 11) δίδιο ϑρραὶ, ο᾽6 οΥ̓Ἠ ἐδ 8οη8 οἵ 
Μαρλα. οπθ οὗ [6 ΒΘρἢαῖῖοβ οὐ ἀδθβοοπάδῃϊβ οὗ 
ἔδρα, ὑπᾶῖ αίραητῖο τὶ {παὶ Ὀοΐοτα {π ἰηνα- 
βίοῃ οὗ [86 ΡΒ 18[165. ᾿π ἢ Δ Ὀϊο1 [Π6 801.}}}- γ68ὲ 
οἵ σαν βαπ, δηὰ οἵ ΨἘ1Ο]ὶ βενόγαὶ [ἀΠ}11168 οἵ σα ΚΒ} 110 
8126 Βι}}} ᾿νϑὰ διποης ἴ6 ῬΡὨ ἢ Β.1η685 ; ΘΟ. 708}. 
χὶ. 22. Πουΐ. 1. 6, 23,--οἰὐλὴπά ἐλον ἰσογό διδαπιοα, 
ΠΆΙΩΘΙΥ, ὈΥ̓ ἴΠ6 οοῃησοβὶ οἵἩ [18 χίαηῦ; ΘΟΙΏΡ. 
δυάς. χὶ, 38;.1 88πὶ. νἱΐ. 183. ΤῊΘ δὐβοποα οὗ 
τι18 τοιηατὶς ἢ 2 ϑβδηγιοὶ ἀοε8 ποὺ 289 ἰΐδ 
ογί σία} Ὑ παϑρί οἴου. --- ον. ὅ. Απα ἐλεγο τοῦ» 
α τσαῦ ἀραΐπ ιοἰἐἢ, (λε Ῥλὲἰἐϑελποδ, πδτηον, 2 ὅ8ηι. 
χχὶ. 19, αὖ αὦὧὐ (ογΥ Νοἢ), δπὰ 80 δ ἴῃ8 βδπὶξ 
Οἶδοβ 88 {86 [ὈΓΠΙΕΓ. --- Εἰλαπαη ἐδε δοὸπ φῇ «]αἱὴ 
αἰοιο Πιασληιὶ, δγοίλον 977 Οοἰϊαΐλ, ἐμὲ αἰ. Αο- 
οοτάϊπα ἴο {πἰ8 σογίβι ὩΪΥ οτἰ χίπαὶ το ϊπρ 8 0))9 
ἀείοοϊλνο Τοχὶ, 2 ϑὅδπι. χχὶ. 19: “ΕἸ δηδη [ἢ 6 
80ὴ οὗ Φααγο-οτομίῃ), α Βουἢἰ ἢ διηἑζο, δον ΟΟ] Δ [ἢ 
{6 αἰτεῖ," ἴο Ὅ6 διηοπά ρα (1 Ῥιβοδῖ., ΟἹ γῖο., 
Μίςεϊ., Μον., Τῆδη., οὶ], 7 6}1}}.). “ΤῺΘ ἴοσπι 
5», ἱπβίοδὰ οὔ Ἵ"})) οἱἠἨἁὠτθἈμγοῃΐο]εθ, ψουὰ θ6 

ὀδυβοα ἘὈΥ͂ 186 [0] οίης Ὁ) δ8ν 11:16 δοοϊἀθηϊαὶ 

ἰπβουίίοη οὗ ψΒΙοἢ ἤγοπι ἴπ6 11η6 ἀηἀογπθηῖ» ἐς 
Θαϑν ἀπάοτγβίοοα " (7 6}}}.). Βοβίάθβ, ἴῃ 618 
υϊΐθ ἀποχρίαἰπθὰ πιδπιίου. οὔ 16 οοἰο ταϊεα 
οαρίδίη οἵ )αν ἃ, ΕἸδηδῃ οὗἩ Βει[] βοτὰ (χὶ, 26), 

Ὑ1}} ματα οσοαβίομθα ἃ σἤδηρε οὗ ὭΠΟσΓΙς ἰπῖο 

ΠΟΤ Π 2. Αδοοτάϊηρίν, [88 αοβίίου 5ἰατιθὰ ὉΥ͂ 

ΒοΓΈ.., 88 ἀοίδμαον οὗἨ [116 οΥ ΚΙ ΠΑ] ΠΥ οὗἩ [πὸ ἰεχξ 
οἵ ϑαηχαοὶ: ““Ηδνα ποτα Ὀδοὴ ὕψου Ἃο] 4 0}8 ἢ 

[4115 ἴω ἴῃ στοιιπιὶ 848 8η ἰάϊδ οὁη6. --- Ὑ Γ. 6 ΗΚ, ΤΊ 

[,.951 οὔ Εους Ἡοχοίο Ποοά3. --- λργε ὧδ α τιαΉ, 

φΓ (βτθαῖῦ) δίαέμτε: ΓΥ ὕες ΞΞ 6. [Ὁ δὲν 

υἱγ τιοηδυγαγιπι, ἴῃ 2 ϑδηλιο].---Απηα δὶ ΠΉθΕΥδ 
ἰσογ δὶ απὰ δῖα (ΠΆΤΔΟΙΥ, οα ἐδ παηικὶβ δηὰ [80 
ἔροῖ, Ὁμδγείοσο πὶ 8.1), ἑσεηέμ απά ἤοαγ. ΟοΏΡ. 
186 δραἰψειδ ταοπτὶοηοὰ ὃν ΡΠ. 27. Δ΄. χὶ. 48; 
αἶ80 Ττώβοη, δἰ έοη, Οεὐγάμολο, ὠπἰ Κγαηκλείεη 
δν αἰΐοη }1οὐνγῶοτ, Ὁ. 198 ἢ. ; (Δγ} 1810, “"Αὰ 
δοσοιηΐ οὗἩ 8. ΤᾺ ΠΥ πανίηρ παινὰ8 δηὰ ἰδοῦ τ 
ΒΆΡΘΙΏΠΙΠΘΤΑΓΥ͂ ἤΠΡΟΙΒ δηὰ ἰοθβ᾽ (ἴῃ λέίοα, 
1 γαπϑας. 1814, Ῥαγῦ 1, Ρ. 94) ; Βοεῦαςσῃ, 72 εν. 
ὧς πμπιοῦο αἰσιογμτα αααιιοίο, βοὴ 1888 ; 
Β]αβῖυ8, Ζαἰϊ υοἩ {7εδεγχαλὶ εν Ζελοη, ἴῃ 816- 
θο]ἀ᾽ 5 «οι. Γγ Οεδυτίϑλ 6, νο]. ΧΙ, Ατῇ 1; 
4130 ]Ζοπά, Δ͵εαὠὶς. Οας νοὶ]. χὶν. Αγργὶ 1894, 
απὸ Ετοάγίον, Ζων ΜΒιδεῖ, ἱ. γυ». 298 [. ΒΟΥ 
[ὴ6 μι 6 }}-Κηόνῃ Ατδοΐϊδη ἰγανεῖ ον Εἰ. ν. δ] 4} {ΖΔ}, 
ἴῃ 1.6 Βοι] πῃ ΑὩΓΒτοροϊορίοαὶ ϑοοϊοῖγ, τερυγίδιὶ 
85 1οἸ]ονΒ: ““ΑἸοοὴς ἴμο Ηἰτγαγί ἴθ (ἴῃ βοιἢ 
Ατδθὶα), ἰῃ 1π6 ἀγῃδϑίῦ οἵ ΕοτΙΪ. 1116 βὶχ ἥῃοῦῦα 
ΔΓ6 Ποτοα ΑΥΥ, διὰ (6 ῥγὶάθ οὗ 1118 ΤΌ]ΟΥ δηὰ [89 

Ρδϑορὶθ. [πιθοά, {πὶ8 γγοΟΡ ΤΥ οὗ βὶχ ἤηρεγθ, ἃ 
βίσῃ οἵἩἉἁ ῬΟΔΙΥ͂ οτ, 1 ποῖ ὈΟΟΙΪΥ, οὗ τῇ 6 ἢ 8] ΒΙΓΘΏΡΌΙ 
ἈΠΟ ρ [6 Ατὐδθβ, 18. 8.1}} Κορὲ ὯΡ δυυ ΠΟ Ά]}γΥ, 88 
1Π6 βἰχ- ησεγοὰ ῥγίηοοβ οἴ {Π| ταὶ σηΐηρβ ΠΟΌ 88 δτὸ 
ΑἸ]οννοὰ ἴο ἸΔΔΥΤῪ ΟὨΪΥ 581Χ- ἥηρεγθὰ τοθη 6.8 οἵ 
[μ6 ἈΝ Υ, ἴο ἀνοίᾳ 88 στητοἢ 88 Ῥοβϑὶ Ὁ]Ϊ6 [89 
ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΟ οἵ ἥνοα ἤηροτθ. [ἢ 8δοτγί, "πὸ ὑπγειῖγ- 
ἴους ἤπροῦθ δπὰ ἰοθβ οἵ [Π6 ΤᾺΪΕΓ ἀτὸ {Π|ὸ γγῖάε οἵ 
[Π|6 ΘΟ ΠΥ ; μα ΔΗΥ͂ ὁη6 ουξ οἵ ἴΠ6 σον ΡΥ ταΐϊρδξ 
ῬΓονΘ δἰ ὭΘΑΤΕΣ ΟΥ [ΒΟΥ οοππδοίϊοη Ἡ ἢ [ἢ 0 
ταὶς Βοῦδα ὈΥ̓͂ ἃ ζΤεδῦογ Οἵ ΒΠΊΔΙ16Γ ΒΌ ΡΟ οἵ 
ἤηροτβ" (Οογτεδβροπάεπος ϑλεοέ οἵ ἴῃ6 ἀεγπίδῃ 
Βυοίοιυ ἴω Απἰδτορο ον, Εἴδμο]., οἴο., 1872, 

Ϊ 
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Νο, 8, Ἦ θυ). --- οΥ. Τ. «“οπαίμλαπ ἰδὲ βδὸγπὶ οἵ, Ὁ» πὸν ἴῃ 2 ὅδῃ. χχὶ. 22, ψθογα ἰξ 18 ρῥγεοοάοὰ 
ϑλίπια, 1) αυϊά᾽ 8 δγοίλεν, κἴδιο μὲπι. ΟὐταΡ., οα τι δ᾽ ὁ τ΄ ΡΨ ΙΝ : 
“Ὡς Ἃ : ! ὃν [8.6 ὨΠΠῚ ΘΓ “Τουγ᾽ ( ἈΙΟΝ 15. παι γα ΠΥ οπιὶ θα 
Βμΐπια, 1ἱ, 18.-ν ον. 8. 7 λεδε σεῦ δογπ. δὺλξ [0Υ Ὦγ {η6 ΟὨτοη 8|).--τά πῶ ἐλον {εἰϊ ὃν ἰδὲ λαπαά οὕ 

᾿ ᾿ : : .. 1 “αυϊώ, αμαὶ ὃψ ἐλα λαπά οΥΓ ἀΐδ ξεγυαπίδ, πϑταοῖν, 
ἼΡΣ δι Δπ ἈΤΟΒαΐβπι, ἔπ8ῖ ΘοσαΓΒ εἶρθ! {{πι|ὲ8 ἰὴ Ὀν αν Β Βιῃά ἴῃ 8 τηραϊαΐθ ΔΥ, 88 6 γὰ5 ὑπὸ ἜΡΕῚ ΤΠ 18} 186 ἀτίἰοἰο (ὍΜ 5), 1 ΒαΡγθηια ΘΟΙΏΠΙΔΠΔΣΓ δηὰ τ] λιν οὨϊοῦ οἵ [ἢ9 1565 ἐπιατθαση; θυ ΘΕ ΒΥΘΉΝΙ ΠΕ ΘΕΙΟΙΕ πο) νἱοϊοτίουβ ἰ9ταε}1ῦ65, θαϊ ἱτη πιο ἰαῖοὶγ Ὁ. 16 μαπὰ 
ἀῃὰ δίδῃὰβ ΟὨΪΥ Πογὸ ψὶζῃοὺὶ 1, ἴῸΓ ὙἘ10}} ΓοΆθο οὗ 18 80- ο4]]οὰ βεγνδηΐβ ΟΥ βόσοθθ. Τ86 ψ20]9 
ς ν ΥΔΉΤΗ : ι ΤΟΙ [ΟΥΠῚΒ 8 σοποϊἀϊηρ 8 βοτ ρου, {διαὶ 
1ξ Δρρεαγβ βυϑρίοἴουβ; ἴδ (ΟΠ ον πα προ ἘΠ ΒΡΡΘΑΓΒ ΠῸ 688 8:{80]6 ἵπ ΟἿΣ μαβϑᾶρθ ἴπδῃ ἴῃ 
ῬΓΟΘΘΌΪΨ σοι δαί ῃμβ δὴ ΘΙΤΟΥ ; ΘΟ. ἴδ6 ΤΕρΡΌΪΑΓ Ϊ 2 ὅδιη. χχί, 22 (αραϊπδὶ Βογίῃ.). 

κι Το (επει απὰ ἰδὲ Ῥίασυξ: οὮ. χχί. 

ΘΗ. ΧΧΙ. 1. Απὰ βαίδῃ βίοοα ὉΡ δραϊηδῦ [βγδοὶ, δηα ὑσγονοϊκοά Ἰϑανιὰ ἕο πυτηθο Ὁ 
2 ἴβγδαθὶ. Αμπὰ θενὰ βαϊὰ τηΐο Φοδὺ, δηὰ ὅο ὕδθ ΤΌ ΟσΒ οὗ ἴῃ6 ρθορὶβ, ὅο, 

ΠΌΤ ΌΟΥ ἴβγδϑὶ ἔγομη Βϑουβῆθθα ονθῃ 0 ΠΔῃ ; δηὰ Ὀτηρ ἰὖ ὕο τη6, ὉΠαῦ 1 Τηλῦ 
8 Κηον ὑΠΟῚΓ ἢ οσ. Απὰ Φοδὺ 5414, Τ|)86 0 ΕΏ δαα ἴο Ηΐϊβ ρβϑορὶα δὴ Ὠπηάγοά- 

[0] 8.5 ΤΩΔΠΥ͂ 48 ΠΟΥ ἃτθ6. ΑΥδ ὑῃ6γ ποῦ, ΤΥ ἰοτὰ {Π|Ὸ ἰπσ, 411 ΤΥ ἰογ 8 8361- 
τ γϑηϊ81 ἍΜΥ ἀοιἢ τὰ  Ἰοτὰ τϑαυΐτο 0}19 ὑμβὶηρ 1 ὙΥᾺΥ 588}8}} 1Ὁ 6 ἃ ἴγσοβρϑββ 

4 ἴο ἰ5γλ611 Βαΐῦ ὑπ6 νοτγὰ οἵ ὕμο Κιπσ ῥσγονυδιϊθα δραϊηβῦ Φοδῦ ; δηὰ “080 ἀθ- 
ὅ ρατίοα, δπὰ σψοηῦ ὑμγουρὶι 81} [βγδ6ὶ, δῃα ολτηθ ἴο Φογυβαίθια. Απὰ Ψοιῦ ρᾷνθϑ 
[6 81πὶ οὗ 0η0 ΠΟΙ οὗὨ ἴη6 ρϑορὶο υπῦο αν] ; δηα 411 15Γ86] 66 8 
ἐπουβαηαὰ ὑπουβδηὰ δηὰ ἃ υπαάγοα ὑποιδβαηα τῆθὴ ὑπδῦ ΟΥΘῪ διυνογα: δηὰ 

6 ΨΦυάδῃ γγὰβ ἴουγ Ὠυπαγεαὰ δπα βουθηΐυ ὑπουβδηα τη ὑμαῦ ἀγτὸνν βοσα. Βαΐ 
Τον} μὰ Βοη)δηη ἢ6 οουπίοα ποῦ διμοηρ ὑβθῖῃ ; ὉΣ {86 Κἰηρ᾿Β ὙΟΓα νγ88 
ΒΌΟΙΏΙ 8016 ἴο ΨοΔ80. 

78 Αμά (οὰἀἁ Μ85 ἀἰδβρ!οδβοά ψιῦ {Π18 (Πηρ ; δῃὰ Ηδ βυγχοΐθ ἴβσϑοὶ. Απὰ 
Πανὶ βαϊά απο αοα, 1 δᾶνθ βἰηπθα ργϑδῦΥ, Ὀθοδυ8θ 1 ἢᾶνο ἀοῃθ ὑ8]5 ἑῃϊην: 

᾿ ὈῬυῦ ον [8116 ἀιναὺ {Π6 1 αν οὗἨὁ ΤῊΥ βογυδηῦ; [Ὁ 1 ἢν ἀ0Π6 ΥΘΙῪ 100]18}}}γ. 
9,10 Απὰ {80 ΙΟᾺΡ δραῖκο υπίο δα, Πανὶ β 566 σ, βαυηρ, ἋΟο δπὰ [6]}] Ὠανια, 

βδυϊηρ, ΤῊ δαὶ ἢ} ὑπ6 ΠΟΒΡ, ΤΉΓΟΘ ὑδίηρβ 1 ἰδ Ὀεΐογο ὑΠ66 ; οἤοοβθ [Π66 ΟἢΘ 
11 οἵ ὕἤΠ6πὶ, ἰπΠαῦ 1 τηδὺ Ὧο ἰῦ υπΐο ὕῆ606. Απὰ (δα οᾶπιθ ἴο αν, δπὰ βα]ὰ ὑπΐο 
12 δἷπι, Τῆιυ5 βαιῦ ἢ ὑῆ6 ΠΟ ἈΌ, Οἤοοβο ὕΠ66 ΘΙ 6 Γ᾽ [ὮΓ6Θ γϑδγβ οὗ ΠῚ ΪΠ6 ; ΟΥ ὉΠΓΘΘ 

ΤΟ ἢ8 ὅο Ὀ6 ἀτγίνοιῃ  Ὀοίοτο ΠΥ ἴ068, πὰ ὑηθ βυγοσα οὗἨἉ [ΠΥ ΘΏΘΙ168 ἴ0 Ονοσ- 
ἴαο ὑΠ66 ; ΟΓ [ὮΓ66 ἀδλγβ ὑΠ0 δυνογσγὰ οὗ 9 ΓΟΒΚῸ δπὰ ρῥϑβϑί!θηοθ 1 [86 ἰδΔηά, 
ὑμαὺ ὑΠ6 δῃῆρδὶ οὗ 16 [ΟΕ ΠΙΔΥ ἀθδβύγου [ἢ 8}} {1|ὸ ὈΟγάογ οὗ [βγδβὶ ; δπᾶὰ πον 

18 σοΠΒΙἀΓ ψῆδὺ ψογὰ 1 8}|4}} τοῦυσῃ ἴο Ηΐτὰ ἰμᾶὺ βοηῦ 6. Αμῃὰ Ὀαδνιὰ βαιὰ 
υαηΐο δά, 1 δ ἰῇ ἃ ρτοδῦὺ βίγαϊῦ: ἰοῦ τὴϑ ΠΟΥ͂ [4}] ᾿Ἰηῦο ὕη0 παπᾶ οὗὨ {δθ 
ΠΟΒῸ ; [ῸΓ ὙΟΥῪ ρτοδῦ ἃγὸ Ηἰἶβ ΙΏΘΓΟΙ6Β : Ὀὺὺ Ἰοὺ τὴθ ποῦ []1] Ιηἴο 1ῃ6 Πδηά οὗ 
4ηΔῃ. 

141 Απά {86 10Ὲ} βοηῦ ροβί]θηοθ ΠΡΟΤῚ 15Γ86] ; δηά ὑῃ6 γα [61] οἵἁἨ Ι5ΓΔ6] βουθηΐΥ 
15 ἐπουβδηά θη. Απᾶὰ (ἀοὰ βοηῦ δῇ δῆγϑὶ ἴο θυ δα τὰ [0 ἀΘΒύΓΟΥ͂ 1 ; ἀπά 88 

6 ννὰβϑ ἀοβίσογίηρ, ὕΠ6 ΠΟᾺῸ ὈΘΠ6]4, δηὰ ταροηϊρα οἵ {16 6ν1]}, δπὰ δβϑϊα ἰο ὑδ9 
ἀοδίτογιηρ δῆσοὶ, 10 18. Θῃουσἢ ΠΟΥ͂, ΒίΑΥ ΠΥ Βαπὰ : δῃᾶ {110 δΔηροὶ οὗ [ῃο 

16 ΤῸ βἰοοᾶ ὈΥ͂ ὑμ6 ἢοον οἵ Ογηδη ἦἾ (ῃ6 ΨΦεδιιθ. Απα Πλανὰ {8 ἃΡ Ὠϊπ5 
ΟΥ̓́Θ, 31η4 88} ὑ!6 δῃρϑὶ οἵ ὑῃ9 ΓΟ βίδηάϊηρ Ὀούνοθη ὕΠπ6 δασὺ δηὰ ὑπ 
θάνοι, Ππανηρ ἃ ἀτανῃ Βοσαὰ ἴῃ 8 ἰδηα βὑγοίοπθα οὐοσ “6ΓΌβ8]6πὶ; δηὰ 

17 Ῥανϊὰ διειὰ ἢ 6] ἀδσβ, οἰοϊ ῃοά ἴῃ βδοϊκοϊοίῃ, [611 οἡ ὑπ6}} ἴδοθϑ. ἀπά αν ὰ 
βδἰά υπίο αοά, Ηδνο ποῦ 1 δοϊησηδπαθα ἴο Ὠυ ΘΓ ἴΠ6 ῬΘΟΡΪΘ 1 [Ὁ 181 υπδῇ 
ἤδνο βἰπηθάᾶ, δπά ἀοπῃθ οΥἹ] ἱπάθϑὰ ; δῃὰ {πμ680 βῆθδρ, δῦ ἢανθ ὑμ6Ὺ ἀοῃὸ Ά 
Ὁ ΟΒΡ γ Οοά, Ἰοὺ ΤῊΥ μβᾶηὰ ὩΟῪ 6 ΟἿ Ι06 8πὰα οἢ ΤΩΥ ζλύμογΒ ἤοι86, δῃὰ 
μοῦ οὐ ΤῊΥ ΡΘΟγ}]6 ὕο δβιηϊξθ. 

18 Ἀπαὰ ἐπὸ δῆροὶ οὗ ὑπ6 [ῸΒῸ οοτητηδηᾶοα δα ἴο βᾶῪ υηΐο αν, (δ δὺ 
Ῥανϊὰ βῃουϊὰ ρὸ ὉΡ ἃπά βοῦ Ρ 81 δἰ ὕδ απο ὑπ ΠΟΒῸ ἴῃ ὕπ6 ἔοοτ οὗ Οτπιδη 

19 τὉἈ86 ΦοὈθαδβὶίιθ. Ἀπὰ Ὀανιὰ σψοηῦ ἀρ δὖὺ ὑμο νογὰ οὗ Οδά, νηϊοῖ ἢ βραῖκο ἰπ 
20 [86 Ὠδῖωθ οἵ ὑῃ9 ῸΒ0. Απά Οτγηδῃ ἰυτηθα, Δηα 8807 ὑπ 6 δῆρδ] ; δηα ἢ]8 ἴ0ῸΓ 
531 8088 ψιῖῦἢ Ὠἴτα δἰ ὑΠ απ 8οῖνο8 : δῃαὰ ΟΥ̓ΠΔὴ νγ88 ὑΠγοβῃϊηρ θα. Απὰ αν 

ποδῦ τὸ Οὕηδῃ : δμὰ Οὔηδῃ Ἰοοϊεοά, δὰ βδὺν αν, δπὰ σδῖηθ ουὖ οὗ ἴΠ6 οΟΥ, 
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22 δὰ Ὀονοὰ ἰο Ὠανιὰ νι ἢἷ8 ἴλοοθ ἴο ἴῃ6 στοαυμῃά. Απαᾶ θδνιὰ βαϊά απο 
Οππιδῃ, αἰνθ τὴ ὕπ6 ρΐδοθ οἵ {18 ἥοοτ, ὑπαὺ 1 ΤΩΔΥῪ ὈᾺΠΠ1 {ποθ δὴ ΔΙΌΑΣ 
ἀπο ἴΠ6 ΠΟΚῸ : δου βῃ]ῦ 

28 εἰδγϑὶ ἔγοτῃη 6 γθορ]ο. 
ΕἸτὸ 1ῦ 1π6 ἴον [6 1} ὑγίοθ, ὑμαὺ 0ῃ6 μίασιια 1} 

Απα Οτὔηδῃ βα]α πηὖῦο θανά, Γαῖα ἴΠ66, ἀπά ἰοῦ τὴν 
ἸΙογά ἴῃς Κιηρ ἀο ἐ᾿ιδῦ ν' Β1οἢ 18 ροοά ἴῃ ἢ18 ΘΥ68 : ἰο, 1 ρῖνο 66 ἴῃ: ΟΧΘῊ [ῸΓ 
Ὀυγη οοσιπσβ, ληὰ {6 ὉΠΓΘΒΉ Πρ», ΤΟΙΙΟΓΒ [ῸΓ ψοοᾶ, δῃὰ πὸ τυποαὺ [ῸΣ ἢ 

24 τηραῦ οἴοτγίηρ :  ρῖνο 4}. Απὰ Κίηρ Πανιὰ βαϊά αηῖο Ογηδπ, ΝᾺῪ ; Ὀυὺὺ 1 ψ}}} 
ΥΟΓΙΥ Ὀυγ 1ὖ ἴον 86 [Ὁ}} ῥυῖοθ; [ὉΓ 1 νΜν}}}} ποὺ ἴδκο ὑπαῦὺ ψΠ]Οἢ 18 Ὁ}1Πη6 [ῸΓ [ἢ 6 

25 ἴ,ΟΒ}", ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΓ μα ῤον τυ πρίν τ ψ τοι οοδῦ. 
26 16 ῥΪδοθ βὶχ δυπαγθα βῃδιοὶβ οὗ ροϊὰ ὈΥ τεῦ. Απὰ 

νο ἴο Οτηϑδῃ ἴῸᾧΡ 
δυνὶα Ὀυ}} ὑΠ|6 Γα 

Απὰ θενὰ 

δὴ ΔΙίαγ ὑηΐο ὑμ6 [ΟΒΏ, δὰ οἴπτοά Ὀυγπὺ ΟἸΘΓΊΠρ8 8ηα ρεϑοθ- ΓΙ ρΡΒ ; ἀπα 
ἢ6 “8116 ἀροῦ ἴδ ΟἈ ΠΡ, ἀπα δ δηβιννεσθα ἢ]πὶ 

Απάὰ δ86 [ΒΡ σομμτηδηάθα ἴπ6 δηροὶ ; δῃὰ δδ ρυὺ 21 αἰΐαγ οἵ Ὀυγηῦ οβδγίηρ. 
ἢϊ8 ΒΟΥ ΔΡΆΙΏ 10 108 Βῃθδιῃ. 

28 

Υ ἤγα ἴγομῃη ἤθαᾶυθὴ οἡ (89 

Αὐ {ῃαῇ ἐἶπηρ, ψ θη εν βὰν ὑπ δὺ ἴὴ6 ΠΟΚΌ δα δηβνγογοα ἢΐτὴ 1π [86 ΗΌΟΓ 
29 οἵ Οτἴηδη {86 ΨΦοδαβὶῖα, ἢ6 βαδογι ποθ πόσο. ΒΕῸΓ (Π6 Δ Όογηδοΐο οὐ ἴη0 ΠΟΒΓ, 
ΠΟ ἢ Μόοβαβ τηΔ46 ἴῃ {Π6 ὙΠ] Θγηθεβ, δαηὰ ὑῃ6 Δ] δῚ οὗ Ὀιυγηΐ οΟουῖηρ, ΟτΘ δῦ 

80 ἰμαῦ ὑπ) ἴῃ ὕΠ6 Ὠἰρ]. ὑΪδοθ δὖ αἸθθοῦ. Ὶπὰ ανὶὰ οου]ὰ ποῦ ρὸὺ Ὀείοσθ 10 
ἴο ἰπαυῖτο οἵ ἀοά ; [ὉΓ μ6 Ψ88 δἰγαιϊ ἃ Ὀδΐοσθ 6 βνογὰ οἵ {11Ὸ δηρϑὶ οἵ 
16 10 ἈΡ. 

Δοοοουος ἰ0 ἐπ 6 ῬαΓα]}ς] ἰοχὲ 3 β6ηι. ΧΧίν. 13 (05 οὔ ΠΒΌ)), ταϊΐποῦ " ΔΙ τς." 80 (Π ϑορί, π]ς. διὰ 1 αἰδος͵ 
ὃς ΠΣ ἡ 

5 ἽΝ ἰἢ9 δερξ. τεπάετ ΠεγῸ δηὰ [ἢ (Π6 ὑποὶς σπδρύεγ ὉΥ Ὁ νά, 88 1ζ σοῃήογιῃϑ [0 ΠΝ, 186 Αεἰλέδ ἸΏ 3 86π|. χσὶν. 
ττ τι 

16 ((ος ἩΒ οἢ εἰφθν ΒεῸ ἔπετο 116 Ψερί ΠΣ δὲ δ νσαγ εἰδηάδ). ΟἿΓ οχί μι ἐπγουρθουϊ ἱπνδυίαυ ἰ) γδξ) ἩΠΙΟΝ (86 
τ|τξ τιτ 

γος εἰτεοι τ σὮ}} Οτηδη, [ἘΠῚ ΟΣ ἩΤΟΏΚΙΥ “ Ατηδῃ." 

ἘΧΕΡΟΣΤΊΟΑΙ. 

ῬΒΕΠΙΜΙΝΑΕΑΥ ΕΈΜΑΚΚ. ἈΚοϊαίϊίοη οΥ (δε ἔοτε- 
θοΐπῃ Αεοομπί 9 Ολιγοπέοίεδ ἰο 2 ϑδτη. χχὶν.---- 8 
ΟἰΡΑΓΪΥ 48 6 πιοϑι Υ νογῦα] δρτεοπηθηΐ οἵ ΟἿΣ 
δεοοιπί Ὑἰ ἢ [6 ΡάγΆ]]οὶ ἰεχὶ οἵ ϑαιηθὶ ροΐηϊβ 
ἴο 9Π6 ΘΟΙΠΙΟΏ 8ΟΌΓΟΘ οἵ Ὀοΐῃ, 80 ὨιΠΊΘΤΟῸΣ διὰ 
Ππηρογίδηϊ ΔΙῸ αἷἰβδὸο {ποῦ ἀονίαἰϊἑοπβ ἔγοπιὶ ΟΠ6 
δηοΐηον. ΤΉΘΥ ΟὨΙΕΗ͂Υ οοπδὶβί οἵ [Π6 [ΟἸ] ον Ἰηρ :--- 
α. ἴηι μοί τἴοη οὗ [6 Ὠϊ.ίΟΥΥ οὗ {Π6 σοη 808 ἴῃ 2 
βδιηθ6} 18 (δὶ οὗ δὴ ἀρρϑηαϊχ ἴο [86 }ιἰδίογυ οὗ 
θαυ 8 γεΐψτι δἰ γον ἰπ {1|ὸ τηδΐη σομρ]οϊοά. [Ιη 
ΟὟΓ ὈΟοΟΐ, οπ ἴπ ὁΟΠΊΤΑΓΥ, ἰδ ΟἸοθοδ ΟὨΪΥ͂ {]αὶ 
δοτιΐίοη οἵ {6 ᾿ιἰδίοτυ οἵ 1818 Κις ψ ΒΙΘ᾿ τοίου 
ἴο ἴῃς οχίθγηαὶ βου ΟΥ̓ ἀππἃ ΘΠ]αγροπιδηὶΐ οὗ Ὠΐκ 
ΕἾ ΌΥ ναγθ, Ὀυ ]ΐη δ, οἴο, ; Ὀαϊ 1 ποΓο ὮῪ 
ρϑἂβ (1Ἰπ οομῃοοίϊίοη 1 0}16 (Ο]] ον ἀοβοσγὶ μη 
οἵ Ἰιῖ8 ργαραγαίίοῃ ἴοτ [86 Ὀπ᾽]ἀΐηρ οὗ ἰμ6 ἴοτηγίο, 
Χχὶΐ.) ἴο ἃ πο βροϊζοῃ, {παῦ ΌΥ Ὠγ68118 οὗ [11}} ἀθ6- 
141]5 οἵἨ 15 ἴδια ]6, δἰδῖο δὰ ννὰσ οἤϊοοτβ, ἰδ ἢ ἰοὰ 
ἴο ῥτοϑοηΐ ἃ ρίεΐαγο οὗ ἴΠ6 ἱππῈΓ σά γαοίεῦ οἵ 18 
ξονογηηθπῦ. ὁ. Τηδ νοΐ 18 80 ἰπηίτοάἀυςσοί ἴῃ 
2 ϑαγῃθοὶ, ἐμαὶ τοίσγθησα 15 ΤἸηδὰθ ἴο ἃ [ὈΓΤῚΘΓ 
[ἴϑρῃο, ἃ ἴατηϊπα (2 ὅδπι. χχὶ. 1-14) νυν ηϊσῖ Οοάὰ 

Ὀγουρς οὐ τ86 Κίῃράοιῃ, 8ὸ ὑπαὶ Πανὶ ̓ 8 
ῬεΓηϊοίουβ μγοὐθοῖ οὗ ἃ οὐηδιβ 15 Σομγοβοηϊοα ἃ8 
ἴδε ἀἰγεοί οἴϊεοϊ οἵ [Π6 ἀϊνί πα δῆμον (““ Απὰ ασαὶπ 
{δε δΔῃρεν οὗ 186 [,ογὰ νβ κἰ ηἀ]δὰ αραϊπεὺ 18γδοὶ ; 
διά Ης πιονοὰ δνὶὰ, οἷς.᾽᾽), Ὀυΐ, ἴῃ ΟἿΣ δὐδσουηΐ, 
8ὸ ἰδαΐ {πΠ6 ψῈ0]6 ἰᾳ γοίοιτεὰ ἴο ἃ ἱριπιρίϊης ἰη- 
ἤπεησε οἵ δεαΐδῃ οη Πανὶ, ἀπ οοππροῖθα Πο ΠῸΓ 
ΜΠ τῃαὶ ἴβτηΐπθ ΠΟΥ ΒΕΥ͂ [ὈΓΙΊΟΣ νἱδβίἰδἰΐοῃ οἵ 
ἴετδεὶ ἀπᾶοσ [αν (ποῖ, ἴογ ὀχδῖρὶθ, ἢ [Π9 
ἰηδηττοοϊοηβ οἵ Αὐβαϊοῃ απηὰ ϑ'μΒθΌπα, Μ]} οι, 
κε 8.6 ἑβτηΐῃθ, δα δηθ νοὶ γ ἀπποίϊορ ὈΥ ΟἿΓ 
δαΐποτ). ΕῸΓ ἴπ6 ἀμποδίίοη, ψ ΠοῖΠοΡ {16 ΤΟΡτο- 
δβοεηϊαἰίοη οὗ βαΐδῃ ἃ5 [Π6 πηογαὶ οτὶρίπαῖογ οὐ {6 
ΟΘΏΦΙΒ Τεβίβ οὐ ἴῃ6 ἰπῆἤμπομοθ οὗ {πμ6 τεὶρσίουδ 
ἰάδιθ οὗ 6 ἰαΐοσ ἰἰπ26, 8δι6 ΟἹ 6 Ὁ. 1. Ἂς. ΤῊ 

οοηϑυ8 οχοουϊοα ὉὈΥ 9060 δ {π8 δοπιηδηά οἵ 
Βανὶὰ 18 ἀεβουὶ θοιὶ ῥτθῖ ιν ΓΠΥ ἴῃ 2 ϑδτη. χχὶν. 
4-9, Ὀυϊΐ ΟἾΪΥ δυχη λα γΪν 1ἢ ΟἿ σΠαρίον, ἢ [ἢ 6 
οἰίοῦ θιῃ δ β᾽8 ὁ 1:6 ὨῸΠΊΘΓΙΟΑ] Γαβα], δηὰ {6 
ποῖίϊσα οὗ ἃ βρϑεΐδὶ οἰγοιιπηϑίδησα πῃτηθητοηθὰ ἴῃ 
2 ϑδτηι6ὶ, ΠΔΠΙΟΙΥ, ὑΠαὺ 040, Ὀδοδα86 ἢ 6 τογαὶ 
σΟΙΩΠἰβδίοη 85 Γυρυρηδηΐ ἴο ΐπι, περ θοϊοὰ ἴο 
ΘὨιπιογαῖο {}6 ὑτῖθο5 οἵ [ον] δηὰ ΒΘ ἢ 7 1 (ν6Γβ. 
4-6). ὦ. Οἡ ἴδε Ρυγοΐα86 οὗἨ Ογπδῃ᾿ Β (ΟΣ, 88 ἐπδ 
Κεγὶ ἴθ ἰὴ 2 ϑδιηιθὶ, ΑΤΔΙΙ 4118) ΠΌΟΣ δῃὰ {}16 
ΒΔΟΓΊἢο6 ὉΥ Πανὶ, οὐγν ἰοχὶ (νογ5. 19--27} 18 ΤΏΟΓΘ 
[11 τηδη 2 ϑδῃι. χχὶν. 19-:28, ὁ. ΤῈ βίαζοιηοηΐ, 
[οσταΐηρ [ἢ οἸοβα οὗ ΟἿΓ δοοοιιηΐ δηἀ 1ἴ8 σΟΠΠηΘ6- 
τίομ νν10}} νι μδΐ [0]]οννα, τομασγαϊης {Π6 βοϊθεξίοη οὗ 
[ἢ6 ἤοοΥ οἵ Οτπδη ἔογ [Π6 σοηβίδιϊ μ͵αςα οὗ βαοτγί- 
ἤσε Ὀγ )ανίᾳ (ἀπ ἴογ {86 εἰῖα οἵ {116 [6Π}}]6), 1η 
γοῦβ. 28-δὺ, 8 ὙΒΟΙΥ της π᾿ 2 ὅδπι. χχίν., 
85, ἱπαά θεά, 8 ΟΧΌΓΕΒ8 Γοίογομοθ ἴο ἴΠ6 ἰδοῦ {Ἰγὰϊ 
παῖ ράσο αἰϊζαϊηοὰ ἃ Βρϑοΐα] βδοῦθ 688 ὉΠΩΘΓ 
Ῥανιᾧ ὉΥ [86 ΔῈ Ο]ΪΟ ἈρΡδάγαποθ αηὰ [ἢς 88. γ ῆἔοα 
ἀυτγίηρ, ἴΠ0 ῥΪασιιθ 185 δοδβοηῦδ ἴμοσο, Ψ}16 ἰδ 
ψῃ0]6 ΟΟΟΌΓΤΘΙ ἐδ 8 Ῥγοβθηϊοα τη 46 Γ {Π}|6 ργον δι] ηρ; 
νον οὗἨ βύσῃ ὁ ιάϊοϊα! ρα ηἰδηπηθηῦ ἐ8 1116 Γὸ- 
0611} 0ῃ8 οὗ ΑὈδκδίοσῃη δη ἃ δοῦν, δη ἃ {110 [ἀπ ἢ 8 
αἰγεβὰγν τορογίθα ἰῃοῖς, ὈϊιῈ ὈΥ͂ οὐ δι! ΠῸΓ ΘΠ τε Υ͂ 
ομϊὰ. ὙΤΠαῖ ὑπ6 τηοβὺ οἱ {{||86 ἀθνίδ᾽! 008 δΓΘ 
οὐοδβίοποα ὈΥ ἐπα βου ἀρέλ τρὰ δηὰ 1ἢ6 
ΒΡΘΟΙΑΙ] (ΘΠ ΔΘ ΠΟΥ οἱ ἴηθ διΐποῦ οὗ 1ῃ6 ῬΟΟΚΒ οἵ 
ϑατη 0} οἡ {86 οἱ μαπὰ ἂπὰ οἵ {1:6 ΟΠ γτοη δῦ θα 
116 οἴου, 18 δἰ τθϑα  δρρασεηὶ ἔγοτῃ {1118 τί οἴ βατ- 
ΨΟΥ͂, δηὰ ψ11}} γϑοοὶγα ΓἀΓΙΒΘΓ σοΟΠΒιτηδίϊοη ἴγοιη 
{πὸ [ΟΠ] ον πα ἐχροβί ἴοι. 

1, Το Οοη δι, (86 Οεοαδίοπ απαὰ ἔἤεοί; νοτα. 
1-6.--- (πᾶ ϑαίαπ “ἰοοὰ τρ ἀαραϊπεί ]δταεί, Τδαΐ, 
ἰπϑίοδα οἵ δ6 ἀϊνίηθ δρΡΟΣ, οτὸ βαΐδῃ, (Π6 Ῥ6Γ- 
ΒΟΏΔ] 6] ρτὶποῖρ]α (ϑε6 οα Φοῦ ἱ. 6, 1ϊ. 1), 19 
Ὠϑιηθ ἃ8 ἣν ΒΟ. }]6 ἘΠῚ [πὶ οοοδϑίοηθα [ἢ6 
Ρογηἰοΐουβ οχρθάϊομς οἵ 1116 ΘΟ ἢδῈ18, 18 ΠΟῪ 0.60}8}}} 
Ἔχρίαἰπθὰ (ον ὉΥ Καὶϊ) 88. ἃ ἰδίεσ ἰάϑα οὗ ἐμ 
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[3 γαθ 1 1165, αῃηἀ δοσογ σὴν τεοκοπθὰ δπηοησ [ἢ 
τοοῖβ ὑππᾶῦ οὐτ ὈσΟΪΚ ννὰ3 ςοτῃ ροβοιὶ δἴξζοσ [ἢ οχἕἱϑ. 
αὶ {198 νἱθνν ἰ8 δ ᾿ἰγαβὶ Ὠαβίυ, ἱ{ὖ 10 ἀοοϑθ ποῖ 

ἵηνοῖνθ δῇ δστου, ἰ8 μἰαίη χ ]όη ψγὸ γοῆροῖ---]. ΤΊ αὶ 
[Π6 ταῦ ἰπ ῃϊοῖν [116 ᾿τγοίοσιιο οἵ {}1ὁὸ Ὀοοῖκ οἵ Φοῦ 
ῬρδαΡΡ 863 {16 ἰδ οἵ ϑαΐδῃ, 65 Ιοης παιατγα]ϊζοὰ 
ἢ [8 Ὀ6]]6Γ οὗ ᾿8γι6], 53}0ὲ8 8 ἴογ [16 ογ σίη οἵ ἢ}18 
άοα, ποῖ ΟΠ]Υ͂ Ὀοίοτγα 3.6 Ἔχὶϊο, Ὀὰὺ Ὀδίοτο [ἢ6 {1π|6 
οἵ βοϊοπιοι ; 2, ΤΉων ραβεαροϑ δι ἢ 85 ὅθ, 11]. 1 
διὰ 1 Ἰζίμμβ χχί!. 19 Πἶ, Ὁπου Ἐν [6 πᾶπιθ “119 1. 
(ἰο65 οὐ ΤσςοΓ ἴῃ {Π|6 πὶ, 8 ιονν {πᾶὶ ἐπα τμδἰογία 8 
οἱ 1}}18 Ἰάςἃ ἀγοϑθ ἴγοι ὑΠπαῦ ΘΑΡΙΥ͂ {1Π16 ; δηὰ ὁ, 
Τιιαῖ ὕο ὉΠ μι} 16] ραββαᾶσε 2 ὅδϊη. χχὶν., ὑποιρὶ 
ποῦ 51} 16 πᾶπιθ, ἴΠ6 ποιίοη οὗ 8 ἰηϊοτνοι τ ο0ἢ 
οἵ ϑαίδη ἴῃ {|| ἰθιηρ.ιτίοη οὗ Πανὶ 18 ὉΥ πῸ 
ΤΏ ΘΔΠ8 [οτοῖση ; που, ὄγθὴ ἃ τον δίην οἵ 
[18 19 ἱπιρὶ θὰ ἰπ ἰξ. Ἐν. δὰ 76} 1} ἢ. ἐιιϑι}ν 
Θ5βι1})6 ἴΠπδῖ ἴῃ 16 νοῦ υϑοὰ, 2 ϑδχῃ. χχὶν. 1, 
ΓΙΌ, ““Ῥτογοκϑὰ," 1168. 8ὴ δ] ]υἴοη ἴο ἃ γϑγβοῃαὶ 
ΤΟΙ ΡΟ Ῥόν ῦ, ψ] ἢ οδημοῦ Ὀ6 αοὰ οΥ [6 
αἰνίηθ δηρογ ;ὶ {πᾶΐ, ἱπάθοά, δοοογάϊπσ ἴο 188 
οΥἾ πα], που πηι  ]αἴρα, ἰοχὶ οὗἁ ϑαπιιοὶ, Ῥτο Δ ὉΪΥ 
ἸΏ πτὰ8. {116 δα )θοῦ οἵὗἠἨ Π. --- ἀπά ρτουολρα 

αυϊά ἰο πιέπιῦον ]δγαεῖ, ΤῊ ᾿ηἼ ΤΥ οὗ [86 Θοηϑυ8, 
ἱπαϊοαίοα ὈΥ̓͂ ἐππἰ8 Ἔχργοβϑϑίοῃ, τοϑῖϑ οἡ 18, {ἰαΐ 
δυοὶι Δἢ τἱπογίακίησ ἴῃ ἀπά οἵ ἰΐϑ6} δοπηϊοαὰ ἢβ 
ΔῊ βού οχοίϊζ'ησ ἴῃ δῆσον οὗ “οἀ, δηι ἐπογϑίοτα 
ἀοιπμδηαΐησ ῥγορίτἰαῖοι) (οορ. [ἴῃ8 οδχρίδἝοτγ 
Ουβύοτηβ ἢ ἴδ 6 Θηλ ΓΙ Οἢ 5 οἵ ἐπ Ἐοτηδη)8, δο- 
οοταϊηρ ἴο ν᾽ αϊογίι9, Μαχίπιυβ, ὕαγτγο, δηὰ [νὶμ, 
85 8130 {Ππῦ 66η8118 ἰηβιἰ το ὈΥ͂ Μοβοι, Εχ. Χχχ. 
121-16, ν»]ῖο6}} ἀϊὰ ποῦ ργονοῖκο αοὰ, οΟὨΪΥ Ὀδοδιιβα [ῃ 6 
ὨΙΟΠΘΥ͂ σοἰϊοοϊοιὶ ὈΚ ἰδ 88 ἃ σή ἴο 1.6 Τα ῦθγηδο]ὲ 
᾿δὰ ἃ ΠΟΥ͂ ρηγροβο, δα ὑμογοΐογα δὰ εχρίαυτην 
δἰ σηἱἔσαποθ 1 1186]. Βιιῖ ἃ βροοίδὶ στοηρ απὰ 
ὈΪΆΙΩ6 τῶϑ δἰϊδομθὰ το {Π6 σδηβι8 οὗ Πανϊά, δ6- 
ὁδιιδ ἰΐζ ν͵ὰβ ἃ ΔΌΓΚ οὗἨ ρῥτγοιὰ Ὀοαβιία!] 688 δηὰ 
ψὶο Κ οὶ παι ἢ Ἶ πρ85, ποῖ να]αΐηρ, Ὀαϊ ονοτ-νδ]υΐην, 
᾿ΐβ οὐ ἢ ῬΟΥΟΓ δηὰ ργοδίηθβϑ (ΟΡ. 70. 0᾽Β ὙΒΓΏ- 
ἷηζ, νεῦ. 8. 1186 Τηθαβῖτθ σπἢ ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὅ6 
τοβαγάθαὰ 88 8ῃ ΘΧΡΓοββίοη οὗ ἀοβροῖίς π]] ιι} 688 
δηὰ [γταηηΐο ὀρρτοϑϑίοη οὗ [16 Ῥθορ]δθ, Οἵ 85 8 ὑγδ- 
Ῥδγδίίοη ἴῸΥ πε ἱπιροβί(ἰοη οὗ δὴ} Ορργοβϑίνα ΨᾺΓ 
ἴαχ οὐ ΟΡ ἰγιαΐο (Βογίῃ., οἴο.), ΟΣ δὐϑῇ 88 
ΟΧρτγοϑϑίνα οὗ 8 ]ιι8ῖ [ῸΓ τΑΓΙΪΚα σοησιιοϑῖ ἴῃ 1} 6 
Κίηρ (ὑ. Ὁ. ΜΙομ.; οοπρ. Κυτὶζξ ἴῃ Ηδτζορ᾽ 8 
ἸΚοαίΐ- πον, τἰϊ. 806); αἵ Ἰοαβὲ {πὸ ἴοχὶ ἰῇ ΠΟΥ Β6 
ἱπαάϊοαῖθϑ ὑπαὶ ὈΪΔΠῚ6 τῖᾶ8 αἰϊδο μιά ἴο ᾿Ὁ ΟὮ ΔΗΥ οὗ 
1Π|686 στοῦ 3.---Ἄ οσ. 2. ΟὉ, πωριδεν ]ϑγταεῖ ΚΓοηι 
Βεεγδῆοδα εουόη ἰο αν, ἴδ 808] [τη] ἴο 
ἀοδίσηαίο ἴπ Ἰαηὰ οὗ 8ΓΕ] ἴῃ 4}1 18 Ἰθηρτ ; ΘοΙηρ. 
δυάρ. χχ. 1; 1 84πι. 111. 20; 1 Κίῃρβ 1γ. 25, οἷς. 
Τ6 Ρ]αΐπ ΟΟΝΙΟΙΏΔΙῪ ῥὮγαβοθ: “0, ΠΌΙΗΌΘΥ ᾿" 

(ΥΒΌ 139), τὸ βἰπιρ! πγίηβ ἀπὰ οχριδμβίουγ ἴον 

ἴδιοβο βεϊθοϊοα ἰπ 2 βδιλαεὶ : κ2 5) γ᾽ (Βροοΐ4 1} δά- 

ἀγοβδδοὰ ἴο 908) δπὰ ΥἹΡΒ (ἱποϊπάϊηρ [Π6 δδβ8ἰδὺ- 

δηίβ οἵ Φοδὺ ἴῃ [Π6 δηυτπογαίίοη, ἐδ 6 σαρίαὶ ἢ ΟΥ 
ΘΟΠΔΙΔΠἀΟΙΒ οὗ [Π6 ΔΥΙΏΥ).---Απαὶ ὑγίηρ ἰξ ἰο πιο, 
ἔλαΐ 1 πιαν ἔποιο ἐλεεῖν ππεδόν, [6 ΠΌΤΟΥ οἵ [86 
᾿δταθ λῦε5.--- ον. 8. Φοα θ᾿ 8 ΝΥ ἀτηίηρ.--- Τὴε Ζοτὰ 

δ σοι. Μοϊεῖκ, 2ὲ διεπιπία οαγπιέηέε «]00δὲ δοπίεηίία, Ὁ. 33 
θηη.: 1706 δἰ ἔρπδι, ἤξαπι ποῈ εἰπε αν εα Ῥορυΐο 0 αἰφὠδ (7 Ῥογοά, 
φσενε, ἐμρενηύεηιἰ ἐπὶ ἡ ἐύφηι, σώσει πευΐκεα, δϑαξηπεπιφας ἐμπι 
4486, 6 "᾿, κὶ ἢγηπιέπεξε Ἀ»ῸΡίεν ἀεἰεία αρπαὰ δξιπι ἀτουεοῖ φογ πὶ 
Ῥακνας γνοροιίνως. ἃ ἣὴς φβέίσι, με »εζεαίὶ ρωϊιμαπέξε οἱξ 
ἐγεπιραι: αἰδέιιαίεπι ἰία ἐχροώνεε, τὐ ϑασίηεπι, φαία δοω 
ἐγαίμε Ῥγαυίἶς ραῆηηι ἱστόρανε ὑοἰμεγές οὐ ἐη7ε! ἶΣ ὑπ εμῖ ἐοη- 
δἰ ίωνι αὐάωεέωπι χωΐξεν ἀἴοαα ἀιαδοϊᾷ αἰνιηῖ τοίιυπίαίἑ ἐπλεῦ- 
ψινίε ἱπιρυϊεμ, οἷς ---ΟΟτΡ. εἱδὸ Ἡοίπικπη, ϑολγύγδεν. 1. ἢ, 
4: δ΄. εινὰ δομιοϊζαιιδη, 2.4 διοὴ ΔΝοῦ, ν. 88 Π(. 

Ι. ΟΒΕΟΝΊΙΟΙ ἘΞ. 

ααἰ ο Πα Ῥεορῖε α λιιπατεα οἷά α8 τκαπν αϑ ἑλοῦ 
αγό. ἴῃ 2 ϑαπιθοὶ βἰδη 9, ἰὴ δοοογίδησο νι ἢ ἘΠ9 
Ῥτοίεγοποθ οἵ 18 δ ΠΟΥ [ῸΣ τοροι οη8 οἵὗἨ ἴὩθ 
88Π16 ῬΏΓΘ86 (ΠΟΙΏΡ. 1 ὅδαι. χὶϊ, 8), 8 ἀοι}}9 ὉΠ» 

“450 ΤἸΒΗΥ͂ 89 [ΠΟΥ͂ ΔΓΟ, 80 ΠΊΘΩΥ 85 ΠΟΥ͂ ἅτε, 8 
Πυιηάγοα [ο] ἃ," ΟΥ̓ Ἰπογὸ ὈΓΙΟΗ͂Υ : “50 δῃιΐ 80 ἸΠΔΗΥ͂ ὃ 
ΤΉΘΥ 8ῖ6 ἃ νυ πα γε [οἱ Ἐὸν [ἢ ργεβοηῦ δὲ ρὶεῦ 
ἜΧΡΓοϑϑίοη, οι Ρ. Ὠοαῖ. ἱ. 11.--- γε ἐλον ποῖ αἷ 

. ἢ) ἐογαά 8 δογυαπία 7 ὨῸΘΒ ΒΥ οὐδ ἀονὺς 
[μαΐ 1} }8 στεαῖ τη! εἰζι}6 οἵἨ ῬΡΟΡ]6 18 βαδγεοῖ ἴο 
{πμ668 ὙΠ ΔΗΥ͂ οὐδ οἰνέοὶς {Π| })71 7ΧΟΥ͂ ἰὴ ὕπ6 στοϑαῖ- 
Ὠθ658 δη( ρΓΟΥΘΓ οὗ [ΠΥ Κίησίοιῃ ἢ Τ|ν}8 αυοϑίϊοι 
8 ΔΉ ης ἴῃ ἴπὸ οἴζοη ἀσναίίησ ἰοχὲ οἵ ϑιπιιο], 
ἱπ Ηἷδεος οἵ νι ϊοῖὶ ἄγ [ἰ6 τοτιὶϑ: "" ἴπαὶ ἴπ6 ογε9 
Οἵ Υ̓ Ἰονὶ {6 Κίησ Ταῦ 866 ἰδ" ([η6 παπάγεά- 
[ο]ὰ ἱπογθαᾶϑ οὐ ἴπο ρβθορίθ).--- λψ δια ἐξ δὲ α 
ἐγεβραϑᾷ 10 ]δγαεὶ ἢ ---ἃ ἴχεβραϑθ {0 522) ἴδιας 

Ὀτίηρσβ ἀἰνίηθ Ῥαιϑητηοηῦ ὁ π6 Ρϑορίθ Ἰηβίοδ 
οὔ [Π66, {π6 Κίηρ, Ν]Ὸ τὺ σιν οὐἨ 118. Ἱοκοὰ 
Ῥπαε πρδο δι 4. Βυὲ δε ιυογὰ φ΄ ἐδε ἀὶησ 
Ῥγουαϊίορα ασαΐϊπδὲ υοαῦ, Ἰ᾿1ἴ6γΆ}}}7, ““ν͵ὰ8 δίγοης 

αῦονΘ 7οδῸ " (μοι ἕοττα ὧν ΡΠ ἰδ Ῥεγθαρ8 ἕο 
Ὁ9 τοβίοσο ἴῃ 2 ϑδιηιθὶ ἱη ΡΪδος οὗ ἔπ6 μγεβϑοηὴξ 

ὃς '), ονΘΓοδθ 118 Γοβίϑίαμιοθ (1 ἢ.: “ὁ δι6- 

οοϑ θὰ ασιίηδὲ Φοδὺ "); σοι ρ. 2 ΟἼτοη. νἱῖῖ. 8, 
χχνὶϊ. δ. --- ον. δ. «4πάὦ αἰἰ ]ϑγαεῖ τσεγὸ α ἐλοιδαπαὰ 
ἐποισαπά απῷὦ α ἀλωπαγεοα ἰλουϑαπὰ τηδη ἐλαὶ ἄγεις 
κροτεῖ, ἸΙΤΟΓΑΙΥ, ““Ὁπᾶῦ Ὀάγα ἘΠ6 δινογὰ :᾿ ΘΟΠΙΡ. 
Φυάρ. γἱϊὶ. 10, χχ, 2, 15, 17, 46, εἴς. ΤΊια παιϊῃ- 
Ὀδ6Γ1,100,000, σοηΣ ἃ νυἱῖὰ τ[ἢ6 800, 000 πηοῃ- αἴ» 
ἈΓΙῺΒ ἴῃ 2 ὅαηϊ. ΧΧΙΥ͂. 9, ἰΏγΟἾγ 65 8 δοΐυαὶ ἀονὶα- 
(105, ἩΠῚσἢ οἰ ἀδρθη 8 ΟἹ Δ δηοίθης νΑΥ ΟΕ 
ἴῃ {Π1ὸ ΓΔ ΠΟ ΘΟησΟΓΗΐηρ ὉΠ6 Ὠυπηγογίοαϊ γοϑιὶς 
οἵ 16 σδιϑῖι8, ΟΥὁ δῦ 18 ΙΏΟΓΘ ΡΓΟΌΘΌΪ]Ο, τηυδὲ ὮΘ 
ἀοτίνοα ἴγοτμα ἃ σοη[ιϑίοηῃ οἵ 8 ΠΌΤ ΕΓΒ ; ΘΟΙΏΡ, 
{π6 σᾶ868 οὗ {1}}8 Κὶπάὰ οὐξοα ἴῃ ἴῃ6 Ιηϊτοὰ. ὶ 6, 
Νο. δ. Τὴ αἀἰβεγομοθ ἴῃ (ἢ6 πο οὗἩ [ἢ6 
δον βῆ ΤΏΘΗῚ - αἴ - ΔΥΤ)89 ἰ8 ΒΔ] ]οῦ, ἴῃ Ἡϊσἢ 189 
5600,000 ἱῃ 2 ϑαϊημοὶ 18 ΤΊ ΓΟ ἃ γοιη ΠΌΤΆΡΟΣ, 
ἴον ἴ}):6 ΙΏΩΓΟ ὄχαςῖ οπθ, 470,000, οοηϊαϊηρα ἴῃ ΘῸΓ 
ἰοχὶ. Μουύϑονοσ, ἀ  Π} ΓΘ 665 ἰῃ [6 ἰαῖοῦ γα το Ὴ5 
ταὶ ἰνδ [16 ΤΊΟΓΕ ΘΑ 51 }Υ̓ 8 γ1: 6 ἴῃ [18 Πανιϊς σΘ 504, 
Ὀδόδυϑο 1 8 ΤῊΘΓΘΙΥ ΟΓΑ], 88, δοοογιϊϊησ ἴο ἴ 
ΟὨ τοι. ΧΧΥΣΙ. 24, 1116 Τοβ} ψὰϑ οὶ οηϊογοα ἴῃ 
[ἢ 8ηΠ8]}8 οὗ ἴῃ Κἰηῃράοπι. Τδδ ζδηθγα) οοττοοῖς- 
Π688 οἵ πε δοοοιηΐ, {πὶ [5τ86} ἔθη πυ Ὀοτοὰ 
ΔΌΟυΪ ἃ τὰ] οη, δηὰ Φυάδῃ δὐουΐ ἢ 4] ἃ ταὶ οι 
ΜΑΙΓΊΟΥΒ, 18. ὙΓΑΙΤΑ ἰοα ΌΥ δὲ σΟΙ ΤΩ  ΟΔΙΙΟΙ5 οὗἁ 
Ὅη6 διιΐιοτ, 8 ] ἢ αὐαεβθ ονθὴ [ῸΓ ἢ Ιαἴονῦ 
Εἰπι68 [6 ἜχΊΤΟΡ ΣΠΑΤῪ ἀδη 5} οὗ [86 ρορυ]αίξοι 
ἴῃ ἴΠ|6 ΤΟΣΤΉΘΥΙΥ 80 {γα {] Ἰαηἀ οἵ Ῥτομ 86. Απὰ 
παὺ [ἢ6 δοίι4] δυτΥ οὗ Ὀανὶὰ, 1 ΟἸ τοι. χχνὶϊ. 
1 ἰ,, ἀπιουηϊδα ΟὨΪΥ ἴο 288,000 τηθῃ, ὈΥ̓͂ ΠΟ ΣηΘΔ:8 
οοῃίγαάϊοϊβ 1116 ργοβοηΐ βίδϊοσηθπξ τοδί ἴο 189 
ἴοῖα] ΠυΠ ὈΘΓ οὗ τηθη ἢὐ ἴο ὈΘΔΓ ΔΙΤΩΒ ; ΘΟ. ΟΌΡ 
ΤΟΤΊΔΥΪς οἡ ἷν. 18.---Ὑ εν, 6. διέ ευὶ απά 8 '΄΄εη)7α- 
τη, ἣξ οοιπίεα ποέ ἀπιρηρ ἔλδηι; [Ὁ0Υ ἐὴς Σἰπσ᾽ 8 
τὐοτα τσαδ αδοπιϊπαδὶς ἰο ὕυοαῦ; οχι ἀοσοιπὲ οὗἩ [ὴ9 
Το] οΐδηοο ἢ τ ϊοἢ μ6 οὈογοδὰ 1.16 σοπιηβηὰ οὗἁ 
186 Κίησ, ἴῃς πυχα θογίησ γ88 ποῖ ααἰΐο σοτηρ]οξοὰ : 
ἰΐ ὰ8 βίορρϑα, Ῥοῦβδρϑ δἱ ἢπ6 Κιηρ᾿ 5 σοπιτηδηὰ, 
Ὀεΐοτο Βεη͵διηΐη, [6 ἰαϑὲ οὗἉ {86 ὑσῖ θθ8 ἴο Ὀ8 πυτὰ- 

ΨΆ5 Δ ΚΘ ἰὴ Ππαηά : σοῃρ. {116 τηογα αχεσὲ 
βίδιίθιμθηΐβ ἴῃ 2 ϑδτη. χχὶν. ὅ [Π Θοπο σης 116 
οτάοτ Ρυτβιρα ὈΥ [ἢ 6 σΟτητη ἰβϑίοη ἀπ ογ Φοδῦ, ἐπαξ, 
δίΑΓΓ ΠΩ ἴγοτὰ [6 δου ΠΘτ {τὶ 068 οαβὶ οὗ οζγήδῃ, 
τοηΐ τουηα ονοσ ἴΠ6 ποτὶ οὗ [πὸ Ἰδαπὰ ἴο ἴπ6 βου τὰ 
οὗ Φυάδῃ, δηὰ πϑῆσα εὐτίνοα αἱ Φοσυβαίοη. Α8 
ΠῸ ἔξτηθ τουδὶ θὰ [0Υ [6 ὨθΡοσίπρ οὗ ΒΟ δε ΐῃ 
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(οι. χχνὶϊ. 23 ἴ. ---ἴὰ6 ΟΧΡρτοδ5 βίαίοπιθηΐ [Πα 
θι6 βαπινετσ γ͵88 ποΐ σοιῃρ]οῦσα ; αἰ8οὸ Φοβαρδιι, 
Απίἑ!. νἱὶϊ 18. 1: χω ὴς τῆς βινιαμίφιδος φυλῆς. 
ἱξαρόμησαε γὰρ αὑτὴν οὐκ ἔρῤθατιν), 8ο ἴ:6 ὑτῖῦ6 οἵ 
ἰανὶ νν88 οὐδ οἡ δοσουπῦ οὗ 18 Ἰασὰ] ὀχοιῃ ζΐυη 
ἔγοπη ΠΌΤ οἸ 41 10Π5 [ῸΓ ΡΟ [168] ΟΥ̓ τα ΑΥΥ͂ Οὔ] οὐΒ 
(οοΡ. Ναπι. ἱ. 47-ὁὉὁ6. [ἰ πὸ ρῥγοδοῃΐ βἴδϊο- 
τρϑπΐ, ἐπογείογθ, ὑπο γα ἰα ποϊὶπρ ἱπογθα 0] ; δηὰ 
μοῖτμοῦ ἰἴ8 ΑΌθοησα ἴῃ 2 βϑηλι6ὶ, ποῦ 6 αἰτοῦ πι- 
δβίλησο ἰδῇ {86 (Ὠτοῃ δὶ, ἰησφυδεί οὗ ἴπ6 ἀη βηϊδηοά 
δἰδὶς οἵ (6 σρἢ588, ρῥιιῖ8 [ογισασι 1). ἢ18 δι Ὀ᾽δοῖνο 
Ῥταστηδδπι ἴ86 τε] οἴδησα οἵ 7οαὉ 848 ἴῃ οΔ196 οὗἉ 
ἴδ οπιϊξδίοπ οἵ ἴΠ088 {τὶ 064, Ἰυ86{ῆ 68 [8.6 ϑαπρί οἰ οἢ8 
οηἰδγίαἰ πρὶ ὈΥ ἀθ Ν᾽ εἰΐϑ απὰ ται θο τς τὐδα ΤᾺ 
ὕοπιρ. Καὶ], 4 οϊογεί. Ῥετγδωοΐ, Ὁ. 849 1. 

2. 7Τλε διοῖνε  ιαρίεαδεγε υἷα, ἰλε Ν᾽ πεδογὶπο 
Ἢ ἰλε Ρεορ'ε δῃ ἐλε οῖοε οὗ ἐλε ὅ6εγ Οαά: νεῖ. 
-18. -- ἀπ Θοι ιραϑ αἰδρίεαϑεοα ιομ ἢ, ἰλὶ8 ἐλκίησ, 

ἸΠετΆ]γ, “ἀπὰ ἰζ νγὰ8 6ν}} (Ὁ) 22) ἴὰ Ο σ᾽ ὃ ἐγ 68 

ἴον [εἰ ἰἰπσ:᾽ [6 Βατηθ οοηδίγαοίίοη ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ 

αεπ, χχὶ. 22 ; υϑ0}}ν νιτουΐ ὃν Ὀείογο {86 ἀΐ8- 

Ῥἰοδείησ οὈ͵οοῖ, ὅδη. χχχυἝ. 10; 2 ὅαπι. χί. 27, 
όμαν ΟΝ ἢ δπιοίε ]δγαοῖ, ΤῊΪ5 18 ποὺ 80 τη υοὴ 
8. δηἰοἰραϊίοη οἵ {παῦ ψἘ]Οἢ 18 παγταῦθα νοῦ. 1 4 [ἴ., 
88 ἃ σο πο ΓΑ ἰζΖίηρ ἀοδοτι ριίοη οὗὨ [ἢ ποθ ἴῃ ἩΠΙΟΝ 
Οοὐ᾽5 δῆρον ἴοοῖς οἰΐθοῖ οἡ ἴϑ8ταβὶ, [1 ἀοθβ ποῖ 
ΔΡΡΟΔΣ ἐμαὶ [Π6 ττοτ 8 ἀγὸ ἰο ὃ6 ἀιηοηἀοα (ΒεΣ}.), 

Δοοου ηρ ἰο 2 ὅπ. χχὶν. 10: ἡπδ ἬπΠΩῦ Ἴη, 

“δῃὰ [Π6 Βοατέ οἵ Ὀανίά βταοία Ηἰπι." ὙὍ76. πδᾶνθ 
Β' ΠΙΡΙῪ ἔνγο τποιΐοβ οὗ παγγαῦνα, οι οὗ τ ΒΪΟῊ 

δὴ ἀφαρα πιῦγα ὕΠ6 Βυπιδη ὑπουρὶιῦ ἀπά ἀδ64, 86 
δ πιοΐβ [6 εἰνίηο. -- εν, 10. 7Ζγεοε ἰλίπρϑ 1 

ἰαν δείογε ἐΐιεο, σομοογηΐηρς ἴπθα, ψ ἢ} (Π 66, Ἰαγίης 
(6 οδοῖος Ὀοίογο ὅμθθ, 611}. υΒΌ]γ ἀθοϊαγεβ, 

ποῖ ἰὴ6 δίγδαη 8 δ) οἵ ϑαπιυοῖ, Ὀὰΐ οὔ ΠῸ) 

ἴο 6 οὐ απ] (ἀραϊηβὶ Βογίἢ.).--- οσ, 12. δεν 
ἰλτεε γδαγη 7 })απιῖπε. ΤὨϊδ {ἰπ}6 18. οαγίδ! ἢ] 186 
οτίσία], ποῦ {{|6 Βούθῃ γ6 878 οὗ {86 ἴοχῦ 'ῃ ΒΆΣΕΙ, 
ὙΠ οἷ ἢ645 ἀτίδεη ὈΥ̓͂ ἴπΠ6 ΘΑΒΥ σῃδησο οὗ [πο ᾿οΐο ΓΒ 

(Ὁ ἴος οὐ), δη ὦ δπά8 118 οπιθηάἀαίίοη ἴῃ ἐδ6 

δερὶ.--Ογ» (τες πιοπίδιδ ἰο δὲ αἀγίσεη, δοίογτε ἐὰν 
ἴοι. μας ἰβ ἸἸοσὸ ογὶρῖπαὶ, τ ποῖ Σ ΠΒΌ) οὗ 

ΟἿΣ ἰοχί (πόπε. ρατγίϊεῖρ. Νῆ:»Α.: “"ἴο Ρογίβῃ, 6 
δαθρὶ ΔΜΑΥ͂ .) ΟΥ Ἴ9) ἴῃ 2 βάταῦοὶ, τχυβὺ Τοπηδὶῃ 

ςὺς 

ἀοαδεία!. Οπ [86 Ἤοοηΐγαγν, ἔπ 6 [ΟἹ] τίη 5Π| 

σοὺ Ἴ2,υὲ, “᾿δηὰ [86 ϑινογὰ οὗὨ [ΠΥ ἴοεβ ἴο 

ονετίακο " (ΞΞΞ 80 ἐπαὲὶ {86 ϑυογὰ οὗ ΠΥ ἴο68 ογϑῦ- 
ἀλζο {866}, 8 οσαγίδί ν ἴο θὲ ῥγοΐοιγοὰ ἴο ἐΐ6 
τε ϊηρ ΒΤ ἐπ} ἴῃ 2 βδῃιαοὶ.---7λαξ ἐλε ἀπρεῖ 

οΓ ἰδ Γονὰ ἀεδίγον ἱπ αἷΐ ἰλ6 δογάεν ο77 ]ϑγαεὶ. 
ἷδ οηἴοτγοίηρ διιἀϊοπ ἴἰο ὑμ6 ἰμῖτὰ αιοβίίοι 18 

πδη(ηρ ἴῃ 2 ϑαχιθοὶ, Ὀαὺ τηϑῦ Ὅ6 η0 1688 οτίσίπαὶ 
ἰδδη (αὶ ραγα}]6] δὰ ἀἰξίοη ἐο [88 δοοοηὰ ᾳαοδίϊοη, 
ἀπὰ πὸ ποηπάϊαάγοϊη: “ἐπο δογὰ οἵ ἴπο ἴωογὰ 
δὰ ρει οηοα,᾿ [0Υ [}}6 δ᾽ πι|}0]6 ῥϑβί!οῃοο (33) 

ἴῃ 2 ϑαπιποὶ, 68 ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὅ6 τοραΓάθα 88 6ῃ διδὶ- 
ἴγλγγ δά αἰ τἰοπ οἵ [π6 ΟἸγοηΐβί, ΟΟΤΏΡ., ΤᾺΟΓΘΟΥΕΓ, 
ἘΠῚ τεβρεοῖ ἰο 16 {τίδιὶ οἵ ἀϊνίηα ἡπάἀκφπιοηΐδ8--- 
[κυΐπο, ἐπογά, δηὰ μεϑι ]6ηο6---ἰἢ 8 Ρ6Γ4116]5, [,ὲν.Ψ 
ΧΧΥΪ, 25 [.;1 Κίηρβ νἱϊ. 87; 2 ΟΠ τοη. χχ. 9; 6. 
χιν. 12Η[., χχὶ, 7-9, χχίν. 10, χχυίϊ. 8, 183, χχίχ. 
170 χχχὶϊ, 24-36, χχχὶν. 17, χχχυΐ. 2, χἹὶ. 
17, 22, χ]ν. 18; σεις. ν. 12, νἱ. 11 ἴ,, νυ. 15, 
ΧΙ, 16; δ.ο Ἐμεῖς, χχὶ, 19, Ὑασο [μΐ8 ποῖα] 

(γα 18 Ἱπάϊοαίοὰ Ὦν [ἢ ἤχυγο οἵ ἼΓΟΘ ΕἸ ΓΟΓᾺΒ ; 
᾿ἸΚονβα Εζοὶς. ν. 17, χῖν. 18-19, ἤν. νὶ. 8, ὮΟΓΘ 
[86 ἰγδα ἰ5 οχίοηἀεά ἴο ἃ αυλίγαϊη Ὀγ (80 δι ἰ 108 
οὗ εαβίβ οὗ ἤγαν (οοπιρ. 8111} οὐδοῦ ἐΡΕΤΟΡΓΙΑΙ͂Ο 
ΡΆΓΆ116]8 ἴῃ πὶν 7 λεοί. παῤιταίοι, ἱ. ». 697). 

8. 74 Χιάγπιοπε, απὰ αυὶ 8 ἐεροημανὲ Τη- 
ὑΈΉΠΙ }οῶν ἰ Πβοπιουαί: νοῖϑ. 14-17.--Απα (δ6 
Ζογὰά δβοπὲ »οδβίδίεπος ὡροὸπ Πγαεὶ. Τμαὶ (Πΐκ 
Ροβ᾿ δ ηοα οοηἰϊηποα “ ἔτοιη [Π6 πηογιΐης ἀνθ ἴὸ 
[Π|ὸ πη δρροϊπίθα " 158 βιδίθὶ ἴῃ πὸ ῥγεοὶβθ 
δοσουαῃῦ ἰη 2 ϑδιημποὶ ; ̓ ἰκον 86 {Πδὶ ἰδ αῇΨοοιοά 
δὶ] (16 ΡΘΟρὶΘ “"ἔγοιη ἤδη δνόῃ ἰυ Βοουβῆθθα, " 
4 }1}. (ρ. 220) ἀείοπάἀα, Ῥεγίαρθ ποῦ ἘΠ᾿ ΒΥ, 
16 οχίοιιἀοἁ ἔοστῃ οὗ οὐ ἢτγδβί. νϑυβθ- λοι ὈΘΓ, 
γῇ 6) {Π6 δορί. ῥΓγοβθηΐθ, 88 οτίαί αὶ: “Απὰ 
Ὀαναὰ οἤοβϑο Ππ6 Ῥδβυ]οηςα ; δηὰ ὙΠ6η {|16 ἀάγδ 
οἵ ψῃοαῖ αγνοϑῦ σα (Θοηρ. τεῦ. 20), ἰδ 
Ρἷασιιο Ὀοζϑη δηλοησ [ἢ 6 ΡΘΟμ]6.᾽᾽ -- ον. 1ὅ, Α4πώῶώ 
Οοὦ δεπὲ απ απρεΐ. ἰο “ετυδαίει. ΤΊιΘ ἩΝΘῸ 

ΜΠ Ππουῦΐ [Π6 τί ϊο16, “δὴ δηρεὶ," 158 βίτδηρο, δ [89 
δηκ6ὶ ἴῃ αιιδίίοη, γογ. 12, 88 Ὠδϑιηοιὶ Ὀοΐογο. 
Βοτῖῃ. αἰνοβ [06 Ῥγοίδιθησο ἴο 6 ἰοχί 2 881). 
χχὶν. 16: ““Απὰ ἴδ δηκεὶ δἰγοϊο μοι οιι ἢΐβ Ββαπά 
ἴο ΦΔεγθβα οι," θγεα8 Μοτοῖβ (Ρ. 91) ἀοίεπάϑ 
ΟΣ ἴθχὺ 88 οτγἷχί αὶ. Ῥδγίνιμθ8 ποι 6 ἰοχί ΠΟΙν 
οοηΐαΐηβ ἜΧΘΟΙΥ δὴ {}}}7 186 οτἰμίπαὶ, ν] ΘΒ 6 Ρ 
Μ6 διηθηῃὰ, ἢ Καὶ]: “Απαὰ {116 δηχοὶ οἵ αοἀ 
βίτοϊοῃρά ουΐ ᾿ἰ39 παπὰ ἰοινψαγὰ Φο0Γι153416η),᾽" οὐ ἀθ- 
οἷδγα {8:6 τεβίογα[ίοῃ οἵ ἴπ6 οτίρίπαὶ ποὺ ἱπιροδ- 
81016 (1 Δ 61}}}..). -τα πὰ αϑ ἣδ ιοαϑ ἀεδίγοψιησ, 
ἐλιε Σογά δελείά, απὰ γοροπίοα οὗ ἐδ ευἱξ ; τῃαϊ ἴδ, 
88 ΒΟΟΠ 88 ἴΠ6 ἀηρὸ] διδὰ ἢ ἴο ἀεαϑβίτγοΥ, 
Φεπονδὴ δοπβίἀογοὰ, δπὰ σορεηΐοα {Ἰιαὺ Ηδ δὰ 
ἀθογορα {Π6 ἤΘΑΥΥ δίγοκθ Οηἡ ἰμϊ8 τθροηΐδποο οὗ 
ἀοά, οοιαρ. ἄθη. νἱ. 16 ; ἔχ. χχχὶϊ. 14 ; δου, χ]ὶὶ, 
10; δοῃ. 11}. 10; Ρβ. ονὶ. 223. ---Ἴὲ ἐδ σπουισὴ ποι, 
δίαν ἐΐν λαπά. Νοινὶιπείδηάϊης [6 αοο. αἷϑ- 
εἰποί. ὌΝΟΣ 5, {118 ψτοσὰ 8 ἴο Ὀ6 οοπῃηδοοῖθα τὴϊὰ 

186. [ο]ονίης ΠΡ}, δῃὰ ἴδακοῃ ἰπ {86 βθι)8ὸ οἵ 

“δηΟΌΡὮ " (σϑμηὲεν) ; οοαρ. Ὠοαΐῖ, ἱ. 6; 1 Κίηρη 
χίχ, 4. Αχαϊηδῖ Βουγίῃ., ψὸ ἴῃ 2 ὅπ). χχὶν. 
16 σοηπθοῖβ “1 τϊ ΡΞ, δηὰ σοραγὰβ {118 “ὁ 

ἴ τηδδϑ οἵ 10" δὰ {6 οτἱρσίηαὶ χοβάϊῃ 
το τοὶ ΟὨΪΥ ἴοι ν Ὀαῖ δ'8οὸ  9)}}.---4 πὰ ἐλ 
απρεῖ τ ἔλε δοτὰ δἰοοά ὃν ἐλεὲ ἤοον οΥΓ Ογπαη δα 
«εδιιεῖί. ΤἸΤὨαὶ τηἷ8 ΟΥδΔη (οΥ ΑΤδυπδῆ, 89 ἴΠ6 
Κοετὶ νυτὶῦοβ ἢΐβ Ἡδῖηθ ἰῃ 2 ϑαιηθε) ; ςορ. ΟΥἹ, 
Νοῖθ μοῦ) μαὰ Ὀθθη ἱἰκίηῃρ οὗ ἴδ6 ΦΨεϊιβὶῖδα 
σαπηοῦ Ὁθ ἱπίοστοα ἔσομλ 2 ϑδιη. χχὶν. 23, 88 {}16 

ποτὰ ΠΡῸΠ ἴβετθ ἰβ δἰγμαν ἴο 86 δταϑθὰ, μὰ 
ΤΊοη., οὐ (νὐτὰ ΒΟΓΟΒΟΣ δηὰ 7611.) ἴο Ὅ6 τὸ- 
ἰοττοὰ ὉΥ διγοηάαϊίζοη ἴο Πανὶ (ἔπαγο οὐ ἀγεοειδοὰ 
Ἢ Ατδῦμμ ἢ). Τλδὺ ἰδ0 θοῦ οὗ Οτμδη ᾿ὰ8β οὔ 

οππΐ Μογίδιι, [Π:6 δ Ὀϑαφυθηΐ 8106 οὗ [ἢ 6 ἴθτηρ]6, 
ποι -οαϑι οὗ Ζίοη, ἰα δίδϊθα ἴῃ [}6 δϑαᾷεὶ ; 966 
ΕΣ. 28 [ἴ.--- αν. 16. Απᾶά δαυϊά .. . δαὼ (δα 
απρεῖ 97 ἰλε Ζιονὰ δἰαπαΐηρ δείιοεεη ἰδ εατίΐ απὰ 
ἐδ6 ἤδαυέπδ. ἢ Ϊ8 ΨῈ0]6 ΨΟΙΒ6, ΔΒ 4180 σου. 20, 
ἢ (Ὧ6 δἰδίοιηοης οἵ [6 δἰάϊης, οἵ ΟΥδη ἀπά 
εἶθ ΟΣ 8018 Ὀδίοσο ἴΠ6 δηρεὶ, δηὰ σὺ. 26, ψτῖὶ 
[1.6 τηθηΐίοη οὗ ἴΠ6 ἢτθ οοϊηΐηρ ἀονη ἔσο αοὰ 
οὨ αν 8 οοσίηβ, δῖὸ δῆ πα ἷπ 1Π6 Βμοσίον 
δη δἰ ΠΡ] δοοοιπὶ ἰῃ 2 βατηθοὶ. ΤΉΘ6Β6 ΠΠΑΥ͂ ὈΘ 
(4116 πὰ 61} 8 τηθπίβ οὗ ἰσαάϊτίοη, Ὀαὶ τῆ 1 
ποὺ ἴο Ὀ6 Τεβαγάφα 88 νη τ οὴ8 οὗὁἨ ΟἿΌΣ ᾿ἰδίογίδη 
(αραϊηδὺ ΒεΡίμ., εἰο.).--- πῶ αυϊά ἀπά ἐλε εἰάδτε 
.ν. ψοἰϊ οπ ἰλεὶν 7αςέ8. Τ|ιθ πιοηϊίοη οὗ [86 
Θ᾽άοτα ἰΘ ψδηϊηρ ἴῃ 2 ϑαιηῦεὶ, Ὀὰΐ 8 ποὺ {86 
Ἰοαβί δίσαηρο, δῷ ἱΐ τγ88 ἃ δοϊθὴῃ δεὺ οὗ δχρίδιϊοῃ 
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δηὰ ρῬϑηϊΐϊοποο οὔ Ὀθἢδ] οὗἩ ἴΠ6 Ὑ010 πδίϊοῃ. 
ΟὐμΡ. 6180 [86 τῃϑῃξίο, 2 βδιη. χχὶν. 20, οὗ [6 
τοῦ 9 οἵ δεγυδῃϊβ δοσοι ρδηγηρ [Π6 Κίησ τ Ὠ δὴ 
[6 ψοηΐ ἴο Οτηδη..--- ἐγ. 17. ασε ποί 7 ςοπι- 
“παηπἰοά ἰο πμπεδεν ἐδδ Ῥεορίε 7 [πὰ 2 ϑατηιοὶ] ἐπ 
ῬΓΑΥΟΣ οἵ  ανία ἰβ8 τὴυοἢ Ὀτίεΐοσ. Βαϊ ἴον (818 
ΨΟΙῪ τΟΆ80ῃ) [ἢ 6 αἰξοτηρὶ οὗἨ ΒογίΠοδα ἴο Βῃον ὑπαὶ 
ΟἿΓ ἰοχῦ Ποῖο δηᾶ ἴῃ [86 βοαῈ6] ατίϑοβ ἔγοῦγ ἴΠ6 
οἴοτγί ἴο οχρ]αΐῃ δηὰ ἱρτους [06 οἴϊιοσ ἰαχὶ 18 
ΔΙλοροίμοῦ υπῃ͵υδιϊθοά. ΝοΟΙΒΟΣ στὸ 16 ῥχοβοιῖ 

πογὰβ Ὦ}5 ΓΉΣΟΡ ὙΥΟΝ νι δῸΠ οοτταριοὰ 
ἔτοσῃ [ἢο8θ ἴῃ ϑδιμθοὶ: ΠΣ ΠΎΣΗΜΙ ΝΣ 

"2, Ὧογ '8. ὙΠ} Ῥητὴ ἴο Όθ Ομδηρεά ἰπῖο 8 

ἐπρροδοὰ οτρίπαὶ ἡ}. ΠΣ 1, ““Δηὰ 1, 

(Ὧ9 Βῃομμιογὰ, παν ἄομπθ Ὑτοηᾷ ;᾿ ἴογ [.9 41τ|68- 
ἴοι : “Ὀαΐ ἴπθ86 ΒΏ66Ρ, Ὑμαῖ πᾶνθ ἔμ 6 ν ἀοπο ἴ" 
ἰθ ΘΑΒΙΪΥ υπάογϑίοοα τἱτποῦῦ 1.6 ῬΓΘνΊΟυϑ ΙηΘῃ- 
ὑὐμὰ οὗ [819 βῃδρμῃμογὰ ; οοῃρ. Ῥβ. χουν. 7, ὁ. 8, 
6 

4, Τὴε Ῥυωγοΐαϑε 9.7 Ογπαπ᾿ δ δίοον, απὰ ἐλε 
3} 9Γ ἰλὲ βαγηζ-ϑαοτίοες ἰΐετε : νοτβ. 18-- 
37.---ἌοΣ. 20. Απαὦ Ογπαρ ἰμγηοά. ὅὃο “ἢ 

ἰθ οοτίδί]γ ἴο ὍΘ ὑγδηδαἰοὰ (οορ. 2 Κίπμε χχ. 
δ; 188. χχχνυ]ὶ. δ; δηὰ βιι Νοὸν Τοβίαδυλοηϊ 
Ῥδδδασοβ 88 [Κ6 χχίϊ. 6], οἰς.), ἢοΐ ““τεϊυγηοά,᾽" 
88 Βεογίοδι ἀο068 δραϊηδὺ {Π6 οοπίοχί, δὲ [ἢ δα πὴα 
ὥτηθ ἀεἰθηαϊηρ [86 οοηϊεοΐατο ὑμδὶ Ὡ 0) 8. οοῦ- 

ταρίοὰ ἔτοτα ἢ ᾽ἢ.-- ἀπά ΟΥ̓μαῚ τοαδ ἰλγεκλίησ 

«οὐδαΐ, ἃ ΟἸαῖι86 ὙΔΗΓ ΠΩ ἴῃ 2 ϑδιηποὶ, Ὀσί ΘΟΓ- 
ΚΑΊ η]Υ οτἰ χα], Ὑ]ιΐ ἢ ἰ8 σοηβτιτηδα ὈΥ͂ [πΠ6 ποίϊοθ 
οἵ ἴη6 ϑαρῖ, διγοδᾶν πιϑηϊἰοῃθὰ οἢ γϑσ, 15 οοη- 
οογηΐης ἰπθ ψ]ιοδὶ αγνοηΐ 88 [86 [τὴ ὑν ἤθη {116 
ῬῬοθδδοποο Ὀεβδη.--- τ, 22, Οἷσνε πιὸ ἰδ ρίασε οΥ 
ἐλ ἥοογ. ὅδ ἰδ ἰ8 ἴο ὍΘ ἰγαηδίαϊοα, ποῖ 88 ἴῃ 
Ἴυῖεν: κ“Οἶνθ τὴ 8ρᾶ66 ἴῃ ἰμιἰδ ἤἥοον." ΤΠ 
ὯΟ]6 ἤΟΟΓ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΓ {116 Ἰκἰ ηρ΄ 8 ΟὈ]δοΐ ; 
ἀν 168 αἶδο 41} Ὀουσῇῦ ὈΥ ἢἷπι., ΤῊ Ὠἰβίοτυυ οἵ 818 
ΡΌΓΟΪΙ 886 ΓΕ08]}8 1Π ΖΘΠΘΓΑΙ [ἢ δἰ ταῦ ἱποϊά θη ἴῃ 
ἴηο ᾿ἰἴ8 οἵ ΑὈτδμδηι, αοπ. χχὶϊΐ., Ὀὰὲ ἀοοβ ποῖ 
ποοοβϑίίδια [ἢ 6 δδϑυτηρίίου ἰπαὺ [6 τϑοο]οο ἢ 
οὗ ἅδη. χχὶϊὶ. 9 αἰἴεοοίοα {86 ἴοσχῃβ οὗ ἴΠ6 ἰοχὺ, 

ΠῸΡ ἴῃ ραγίϊουϊας [μας ἰμ6 ὑποίοϊὰ κε ΠΌΣ3 

Ὅπ88 ἴα κο ἰΠΘΏΟΘ. ---ἼἼὙ, 28. Ζο, 1 σὲνε ἐδ οχεη 
ζον δυγηξοῇεγῖηρδ. ΑἸοὴς πὶϊι Ων ἡ ΠῚ δίαπαβ ἀδυ κοῖν. 

ι8180 3 ϑατηυεῖ : ἽΡΩΠ 09), “πὰ [89 ΠΑγη 688 οἵ 
(6 οχοη," ὑπεὶς σψοοάδῃ γοΐζοβ, 8 ΟΟΓΙΔΙΪΥ͂ 
᾿οΥσὶμα] Ῥἤγαβα, ὑπαὶ ἢ88 ΟἿΪΥ (8116 ουΐ οὗ ΟὐΓ 
ε[οχὶ ὈΥ͂ 8 τηϊβίαϊζοι ΤῊθ οΟὔδοΥ ἰοχί α'80 γϑῆ τ γ88 
ΤΠ6 τηοπίϊοῃ οἵ “{π86 ὙΠοας [0Γ 1116 τηοαὺ οὔετ- 
ἱπρ," πο ἢ. οδὴ ὕὉθ πο 46 δααϊτίοι. --- ον. 24. 
ΑΝον οεν δωγη-οὔοντίπσδ ιοὐἰἑδλοιέ οοϑί, ταὶ ἰ8, 
-πιίουΐ δδνίηρ Ρωϊὰ [16 ζ.}}} τχίοθ ἴῸΣ τ} 6Ώ). 

6 ἰπϑηῃ. Τλον πὴ αἴϊοσ ἐπ6 δηΐϊΐθ γαγῦ 88 ἃ σοῦ- 
ΞΡ. 

᾿ηυδίίοη 18 ποῦ 5υτῃ τ ϑίηρ ; σορ. Επν. 8 351, ς. 
Ἦροτο 6180 Βεγίδιεδ᾽ 5 μθ ἢ ἀ6 [1018 ΓΘ ΒῈ ροΥἤ ποι. 
--τνεον. 26. πὰ αυϊὰ σανε ἰο Ογηαπ ον λε 
»ίαοε δὶ; δλυπαάτεὦ δλεζεῖβ οΓ σοίά ὧν ισεϊσλέ. 
ΟἸΒογν 80 2 βδπιιοὶ χχὶν. 24, υΐοσα Πανὶ μὰτ- 
8.:4868 [86 οοῦ ψὶῖ [86 ΟΧΘῚ ἴῸΣ ΒΕ 86.685 οὗ 

δἰϊνοσ, ΤῈ οὔθ οὗὨ [686 πὸ ΘΟ ΓΔ οΙΟΓΥ ϑἰδῖθ- 
ΤΘὨἾ8 8 ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ ἑοτταρῖ, ἀπὰ τόσα Ῥγοῦ Ὁ 
(πὶ ἰὼ 2 ϑαμπχυθὶ, 83 ΠΓΌΥ 86 1κ6]8 οἵ βῖ νοῦ 18 ἴοο 
Ἰογ ἃ ῃτγίςθ ; οορ. ΑὈΓΔΒ Δ") 8 400 5]161κ6]8 οὗ 
ΘΙΥΟΙ [ἴὉΓ ἴῃ6 σαγο οὗ Μίδο;ροίδη, (οη. χΧχιὶ, 15. 
ΤῊ δύ: οὗ 600 806 κΚεὶβ οἵ μοϊὰ δρρϑδᾶσγβ, ἱπάθοά, 
ἴοο ἱ ἢ ; Ὀϊδ 8}. ΟΥ̓ΘΙ- ῬΔΥΤΊΘὨὗ ΘΟΓΤΟΒΡΟΙ δ ὈεΓΓῈΓ 
πὶ [6 οΥ 518 ΓΔ 8. πιινο]ν 8128}16 ὑσῖοθ, ὙΠΟ Ὰ 
τοὶ ιῦ ἤᾶνὸ Ὀδοη ἰηϊογργεῖθα 88 δὴ δεῖ οὗ πηδϑὰ! 
οσονοῖουβηθθθ. Τμαὶ τη6 ΟἸγοηΐδὶ [85 “" ᾿πίθῃ- 
ἘΪΟΠΔΙΪΥ 6 τοῖο " (Το η.) 18 8 σοπ)θο ΓΟ 88 
110016 ἴο Ὀ6 7υϑιβο 48 1π6 Αἰ δγοπξ ᾿ΠΔΓπιΟὨἸΖίη 
αἰϊοτηρίβ οἵ ἴπδ δποίϊθηϊβ ; ἴ0Γ δχϑιρὶθ, πα 686 
οἵ ἴθ ὕψεϊνο ὑὙ Ὀ68 τητιϑὺ δᾶνὸ μίνοπ ΒΥ δ Κα ]8, 
ὙΥΒΕΓΘΌΥ (η6 600 51|6Κ0}]8 τηθηὐουποὰ ἘὈΥ͂Τ δ 
ΟΒγοηΐϊδὺ ψ6͵Θ Τταἰϊδοὶ (ΚΆΒΟ0 ἢ), οὐ ἐμεῦ ἴα 600 
8:6 }.6}]8 δῖ ἴο ὯθΘ ΤΡΟΚοηοαὰ 88 δβίΐνοσ, Ὀυϊ ἴο Ὁ6 
ραϊὰ ἱπ ρμοϊὰ, δηὰ πιτ ΒΗ͂Υ ρίδοεβ οἵ ψοϊὰ, οἵ 
σ ἢἰο ἢ ὁδοὶ Μ88 ΞξΞ ἔπ 1 79 5: ͵  νῸ Γ 8116 1618 (Ν οἸά 5, 
αὐἀ οοποοτά. Ῥαγί. ποί. 719), εἴς.--- ἐγ. 26. “45"πῶ 
αυϊὰά . .. οἤετο διυγηζ- οεγίπρθ απ »έαξι- 
οἵενγίπσε. Αἴτοῦ ἴῃ δοηΐθηοθ σοσγεβϑροηαϊηρ ἃ) 
686 ψοΙὶδ ἴῃ 2 ὅδ). χχὶν. 25 18 ἰουηὰ ἴη [16 
δορί. δὴ δὰαϊτίου ὑπαὶ δηϊ οἰ ραῖοβ ἴῃ Ὀχίεῖ 186 
οοηΐθηΐδ οὗ χχὶϊ. 1-6.--- 4 γπὦὼὦ ἧς εαἰϊεα προη ἐλα 
Ιονά, απάὰ Ης απδιοεγεα ἀΐπι ὃν ΑΕ (οΥ Βδαπὶ 
Βὲπὶ ψὶτ ἢτο) “γοπι ἀσαυεπ οἡ ἰδε αἰίαν' 977 διιγηί- 
οὔετίησ. ἕον ἴπο86 ψογάϑ, ἴο Ὀ6 υπάοτοιοοί 
Δοσογάϊηρ ἴο ἴμεν. Ἰχ. 24, 1. Κἰηρβ χνὶ!. 24, 88, 
2 Αἰηρβ 1, 12, δπὰ 2 ΟἸτοη. νἱὶ. 1, 2 διαὶ ἣδϑ 
ΒΙΠΩΡΙΥ : “ἀηά [86 Ἰμογὰ νὰβ δῃιϊτεαῖϊοά ἴοσ [16 
ἰδ "ἢ (ΠΟΙῺΡ. ΟἹ ΜΟΙ, 16) ; ᾿ἰκΚον 86 [ὉΓ ΟἿΓ Υογ. 
27, α“ἰῖῃ 115 τηδηζίοη οὗ {110 Δ ρο}᾽Β βυνοτὰ γοϊιγηθα 
ἰηῖο ἐΐϊβ Βῃοδί, ἴπ6 ῥ᾽αΐ ποῦ δηὰ 1688 Ροεῖίαα! : 
“δηᾷ [86 Ῥϊαχιιθ ν͵ὰ5 βἴδυοα ἔγοὴ [5γϑε]. ἡ 

δ. αυϊα᾽ 8 τερεαίεα Οεγὶηρ οα ἰδὲ ΕἾἿΟΟΥ οΥ 
Ογηπαη, υἱέ ἐδε εαδοῃ : νοτϑ. 28--80.---ἂΑὲ ἐλαὲ 
ἐΐπια. .. ὃδα καογἱποορα ἰλοτα; τἰμαῖ ἰ8, τορνοαϊβαϊυ, 
[γοα ΘΏΓΥ͂ : Τα ΓὯΘΡ ΥἹΡΏΥ : “πὰ ψομῦ ἴο οἵεῦ 
Πτογο." ΟἾ]Υ {18 βεηδα οὗ Ὡ ᾽ ὩΣ ἅστοθβ τὶ 

16 Βραπ6}, ΘΒ ρδοῖα ]ν ὙΠ τἢ ΧΧΙΪ, 1.--ῦεγβ. 29, 80 
ὀχρ αΐπ {118 δε θοϊΐου οἵ Οτγηδι 8 ΠΌΘΟΥ [ῸΓ {}6 
ΤΟΣΌΪΑΣ ΡΪδοα οἵ βδουϊῆοθ [ὉΓ {πὸ ΚΠ Ἰλογα ῥγο- 
οἰβϑοὶν, ὈΥ͂ τϑίεγγι ἴο {Π8 Ο1ὲΓ βαποΐυαγυ δῖ 
ΟἸθδου, δηά ἴο [ἰδ ἀρρδιθηΐ πϑρ]εοῖ οὗ ἰΐ ; σΟσηρΡ. 
οὔ 6ἢ. χν. 1, χνὶ. 89 1.---αἀπὰ δαυϊά οομία ποῖ σο 
δοίοτε ἕξ, 18 ἴδΌθγηδοϊθ δ αἰνδθου, δὰ ἴδ αἰ τὰ 

ἔμοτα ; ΘΟΠΊΡ. ἴῸΓ ΣΡ ἴῃ 118 σομηῃοοϊίοῃ, χνὶ. 4, 

87, 839.---ΣῸΥ ὧδ τισαϑ τη δοίογο ἰδέ δισοτά οἵ 
ἐδε απρεὶ οὙ ἐδλὲ Ζοτά ; τν8ὺ Δ) )}ρδᾶτβῃοα οὗ 1}}6 
δΏροΙ, τ ῸῸ 118 (ἰ6βο]αιϊης οἰἴοοῖβ, δὰ οἴ ἰὴ 15 
τοὶ 8 ΔΥΤΌΪΥ βίγοηρ ἱπηργδβϑίοῃ οὗ ἴπ Βο)]}- 
688 οὗἩἁ [᾿ξ Ρ]δςθ, 80 ἐξα 6 ἀὰ ποῖ γϑῃΐυγε ἴο 
ΒΔ] ῆοο ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΙ μ]4ς. 718 ᾿πίοΓυγοϊαιοι 
ΟὨΪΥ͂ (σοι. εχ.) βαϊϊ ἴ6 δεῖς δῃηὰ [πε δοῃ- 
ἱεχί, ποῖ ὑπαὶ οἵ ναϊϊοιιβ γροθηῖ δχροβϑίζοσθ, ὑῆο 
ν}15}} ἴο Ἔχῖτδοϊ βίσαηρθ πχοῖΐνοβ ουὐἵ οἵ [6 ννογὰβ : 
ἴογ ὈΧὅ Τὴ 6, “. Η. ΜΙοΝ. " “φιιίία ΟΣ ἰόντοῦε τἱδιονιὶδ 
αηρεῖϊοα ἐν ἢτυκἑαίοτα σογροτὶδ σοπίγασεγας," οὐ 
(). γν. Οδγίδος : “Ῥϑοδῦβο Οἱ θθοὴ 58 ἴοο ΠῚ 
ΔΑΥ, "οὐ Καὶ] : ““Ῥδοδῦδβο Ἰρθοη, ποῦν ἐ πβῖαπιὶ- 
ἴπρς 1016 βΒδποίηΓΥ οχὶβίϊηρ {ΠἸ|6Γ6 ΜΝ 11}} [8.6 ΔΓ δαὶσ 
ΑΙΊΔΓ, 88 1Ἰοῖ δραγοὰ ὉΥ ἴδ ρίαριε,᾽" εἴα. 

ΟὈΙΏΡ., ΤΠΟΤΘΟΥ͂ΘΓ, [ΟΥ̓ ὕΠπ| νατίου5 ἀοἴα]58 οὗἩ ἔ}ι9 
Ῥτοδοηΐ δοοοιηΐ, {116 ΘΥ̓ΔΏ ΡῈ ]168) δηὰ 6[}}168] τεβϑὸ- 
ἘΙΟῺ8 δἱ {Π9 οἷοβε οἵ [ῃς Ἔχροδί(ίοι οὗ [μ18 Ὀοοξ. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΠ. 125 

ς. θανιῦ 8 ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤΘ ΕῸΒ ΤΗΣ ΒΌΠΙΌΙΝΟ ΟΡ ΤΠῈ ΤΈΜΡΙΙΕ:; ΟΤΗΕῈΠ ϑ3ΡΙπιτυλί, ΑΝΌ 
ΤΈΧΡΟΠΑΙ, ΕΕΟΌΠΑΤΙΟΝΒ : 187  1ω1, ΑΝῸ ὨΕΑΤΗ.---ΟΥ. ΧΧΙΙ.ΧΧΙΧ. 

α. ἢγουϊδίοπδ 70 (λ6ὲ Βιυϊίμϊπο ο77 (δε Τεπιρίε : οὨ. χχὶϊ. 

ΟΗ. χχιι. 1. Αμὰ Ὠαδνιὰ βαιά, ΤῊ ἷβ 185 9 Βουδὸ οὗ {16 ΠΟΒΡ Οοά, δηὰ {ἢ ϊ8 8 0.6 
δἰίαγ οἵ Ὀυγης οἰογιηρ [ῸΓ [5γδο]. 

2 Αμά ανιὰ οομπππμμδηάδα [0 ραῦμογ {Π6 βύγλησουβ ὑπδῦ ὑγαγο ἴῃ [ἢ9 Ἰδηὰ οἵ 
βγ86] ; δηὰ ἢθ δρροϊηϊθᾷ πηδβοὴϑ ἴο ΠΟΘ ΒαΌΔΙΓΘ βύοῃϑϑ ὕο Ὀ8114 0.6 Βουβθ οἵ 

9 ἀοα. Απὰ αν ῥγεραγοὰ ἰτοὴ ἴῃ δοιηάδηῃοθ [ῸΓ ὕδ6 Π81}8 ἴο ὑῃ6 ἀοογβ οὗ 
4 ἴΠ9 ραίθβ, 8) ἴὉΓ ὈΓΔΘΩΒ; δηά ὈΓΆ88 ἴπ δουπάδηοο ψιπουῦ πγοὶσῃῦ. Απὰ 

σρδγιῦγοθβ τι Ββοὰῦ ὨΌΤΎΌΘΓ; [ὉΓ ὕμ6 Ζιαοηίδη8 δηὰ Τυτγίδη8 Ὀγοσρῦ ταιιοὶὶ 
ὅ οοααγ-γοοά ἴο αν α, Απὰ Ῥανιὰ βαϊά, ϑοϊοιμοπ ἵὯγ 801 18 γον δηά 

ὑθηάθγ, δη ὑῃ9 ἤουδβα ἴο Ὀ6 Ὀυ] 464 ἴον 9 ΠΟΒΡ ταιβὺ Ὀ6 ᾿  ὮΪΥ τηδσηϊῆσαὶ 
ἴὉΓ Ὥδῖηθ δῃὰ ρίοσγυ ἰῇ 811} σου ῃύγ!68: 1 Ὑ1}} ΠΟΥ ῬΓΘΟΡΑΓΘ ἴογ 1 : δηὰ Ὀδνὰ 
ῬΓΘΡΑγθα δοιηάδη  Υ Ὀοίοσθ 18 ἀθαίβ. 

6 Αῃά ἢ οΔ)]δὰ ἴογ οϊοϊηοη 8 βοῃ, δηα ομαγρθα ἢϊτα ἴο Ὀὰ1]ἃ ἃ Ὠομ86 ἴῸΓ 
1 ἰδ6 ΙΟΒῸ ἀαοἀ οὗὨ Ιβγδθ. Αἀμπὰ θῬανὶὰ βδίὰ ἰο ϑοϊοιθοῃ, ΜΥ βοη,} 1 μδά Ὁ ἦπ 
8 τι ]ηα ἴο Ὀυ}]4 ἃ ἢοι56 ηΐο ἴῃ6 πδιηδ οὗ [0 ΠΟΒῸ τ αοα. Βυΐῦ ὑμ6 νψοτά οὗ 

186 ΟΒΌ οΆΠ|6 υπἴο Τη6, Ββαγίηρ, Τῆου ᾿αβῦ βῃϑαὰ τηυοῇ Ὀ]οοά, ἃπα τἸη846 ργθαῖ 
ΑΓΒ; ὑῃοι 5.|4}0ῦ ποῦ Ὀι1]1ὰ ἃ μοῦδο αηΐο ΠΥ͂ ΠΔΙΩΔ6, ὈδοδιιΒθ ἠῃου Ὠδϑῦ βῃρὰ 

9 παυοἢ Ὀ]οοά οἡ {Π6 δῦ ἰπ ΤΥ βίσῃῦ. Β6ῃο]ά, ἃ βοὴ 8}}8}} Ὀ6 Ὀογῃ ἴο ὕἢ66, 
ὙὮΟ 8}4}} Ὀ6 ἃ τηδη οἵ σγεϑῦ; δηὰ 1 Ὑ1}} σίνο τὰ σαβῦ ἔγοτῃ 81} ἢ18 ΘΏΘΙ)168 
ΔΙΟΘΠ ; [ῸΓ οΟ]οηοη 8}|84}} Ὀ6 18 ἤϑτηθ, δῃὰ 1 Μ{0{1}} ρῖνθ ῥθ80θ ἃπὰ σϑϑῦ υπΐοὸ 

10 βγ88] ἴῃ ἢϊ8 ἄδγβ. Ηθ 5141] θ0}14 ἃ ᾿οδθ [0 ΤΩΥ πᾶπηθ ; δηά Πα 8)8}} "6 τὴν 
Β0Ώ, 8Π4 1 ν}}} Ὀθ ἷ8 [λύμ6 Ὁ ; δῃὰ 1 πι}}} οβϑίδ Ὁ] ]8ἢ ὑῃ6 ὕθγοπο οὗὨ ἢ}18 Κιηρσάοπι 

11 ΟΥ̓ΘΡ Ιβγϑθὶ [ὉΓ ονθῦ,. Νοῦν, ΤᾺ δοῦ, ὕῃ6 ΠΟΒΡ Ὅ6 ΜΠ {Π66; ἈΠ ῬΓΌΒΡΘΟΓ 
12 ὑποὺ, δηα Ὀυ]]ὰ ὑπ6 ἤουδο οὗ [πὸ ογὰ ὑἢγ Οοά, 88 Ηθ πίῃ βα]ὰ οἵ ἴἢθ0. Αἶβοὸ 

{6 ΓΠΟΒΡ 01} σῖνθ 166 σίβάομῃ ἀπ υὑπαεγβίδηαϊηρ, ἀπά ογάδιη ὑῃ66 ον 
18 [ογϑ86], ὑμδὺ ὑμοιι τηδυοϑὺ Κορ [6 Ἰὰτγ οὗ {π6 [ΟΒῸ [Ὦγ αοά. ὙΤΏθδα 5ῃ4}0 ἔβοιυ 

ΠΡΘΕΡΟΣ, 16 ἴπουὺ ἰακοβῦ ἢθοὰ ἰο {116] {μ6 βὐαυθυῦθβ δῃὰ υἀστησηίβ ν᾽ ἈΙσἢ {}16 
ογὰ σοτητηδηάοα Μοβδβ σοποοσηΐϊηρ [8Γ86] : Ὀ6 τι 8δηὰ βίσοηρ᾽ ; ἴδασ ποῦ, ΠΟΓ 

14 Ὀ6 ἀϊβιιαγοά. Απάὰ, ὈδΘΒο], ἴῃ ΤΥ ὑγοὰ Ὁ]0 1 δνθ Ῥσθραγθά [ὉΓ ὅπ ἤουβο οὗ 
10 ΙΟΚῸ ἃ δυπάγοα ὑπουβαπα ἰδ] ηΐ8. οὗ Βοϊά, 8πὰ 4 (πουβδηά ὑπουβαπὰ 
ἰϑἰδηΐβ οὗὨ βινσ, δῃᾷ οὗἨ Ὀγϑββ δῃά οὗἩ ἴσοὴ ψιδθοιΐ παρ ῃῦ ; [ῸΓ 1ὖ 18 ἰῃ δθαη: 
ἄδηοθ: δηὰ 1 μᾶνθ ῥργοραγοὰ {ἱπο  δῃηᾶ βίοπϑ, πὰ μοῦ 5}}}ὺ δα ἃ ὑμετγοῖο. 

1ὅ Απὰ νι ἰἢ66 ΔΓ6 ὙγΟΥ ΚΟ ΓΒ 1 δου άδηοθ, ἤΘΎΤΟΓΒ δηα ΘΑΥνΘΙΒ οὗ βίοῃθρ δηᾶ οὗ 
16 ὑπ οσ, δὰ 411 51} ἃ] τχθὴ 1ῃ 8}} σου. ΟΥ̓. ρο]ά, [Π6 5] ν 6 Γ, ἀπά ὑἢ6 ὈΓΆΞ58, 

πα {86 ἸΓΟῺ ὕπο 18 ΠῸ ΠΌΠΩΌΟΣ : δ.ῖδα δηἀ ἀο, 83ηἀ ἴπΠ6 ΓΟΒῸ 6 νι} ἔπ 66. 
7 Αμπὰά Ὀκαν!α οοτημπιδηἀοὰ 41] ὑῃ6 Ῥγὶποϑβ οἵ ἴβγδϑὶ ἴο 6] ϑοϊοσγοῃ ἢϊ8 80ῃ : 
18 [8 ποῦ {89 10Ε0 γοὺυγ αοἀἂ ψΠ γοιυ 1 δπά μα} Ηθ ποῦ ρίνϑῃ γοιῖι γαϑῦ οἡ 

ΘΥΘΤΥ 5.6 } ΕῸΣ Ηδ δαῖν ρίνθη ἴΠ6 ᾿Ἰπῃδοινδηῦδβ οὐ [9 ἰδπὰ Ἰηΐο τὴν παπᾶ ;ἢ 
19 δηὰ ὑδο Ἰδηᾷ 18 βυθάιιοά Ὀεΐοτο ὑπὸ [ΟἘΡ, δηῃὰ Ὀοΐογο ΗἾβ βθορ]θ. ΝΟΥ ρὶνο 

ΥΟῸΓΣ Βοδτῦ δηάᾷ ὙοῸΓ 808] [ο βθοὶς ὑπὸ "ΟΡ γοὺγ οά ; δηά δγῖβθ δηιϊὶ Ὀμ}}4 
Ὅ}.:6 ΒΔΠΟΙΌΆΓΥ οὗ ὑῃ6 ΠΟῸΒΚῸ αὐά, ἴο ὑτησ ὑμ6 δῖ ὁ {Π6 οονθηδηῦ οὗ ἰ1ιὸ 00, 
τὸν {10 ΠΟΙΥ γθ886]8 οὗ αοά, ἱπῦο {86 μουβθ ὑμϑὺ 18 ἤο Ὀ6 Ὀμ}}Ὁῦ ἰο ὑπ πδιηθ οἱ 
10 [ΟΒὉ. 

" 23, δεοοξάϊης (ὁ (80 Αερί; τ8)6 Κεἰλίδ 8ε 23» “πμηῖο βοϊοχιοῦ ἢ 18 δος " ὉὈσΐ [ὑ δόΆΓΟΟΙΥ ἀθ᾽οσνθι {Π6 μΥο Γόποο, 

88 Ὧ3 τὴς ἐς! γίθο ἤγοα; 122 ἼΟΣ)) τεῦ. 6. 

5. 80 106 Μαβογοῖ!ς ἴοχὲ δπὰ ἃ ρυζί οἵ ἴπ6 μ88. οὗ ἴπο ϑερί. (ΑΕ Χ: ἐν χωρί μην). δι 10 ϑερί. οοά, ας, Υυκ., 
ἡ εἶδ. : "1ῃ0 γοῦῦ ωπδ.᾽" 

841 οὗἩ αν 8 Εἰ δύοτγ τοίεττίηρ ἴο [ἢ 8 ἔπὴη6Γ εἰὰ 8 
ἘΣΤΕ ΕΙ οἵ ἢΪ8 ρογογῃημθηῖ, 18, ὉΥ [8 ᾿π᾽Γοι  ἾΟΤΎ ΥΘΓΆΘ, 

Ἶ,. Οσππεοίζοῃ τοὶ, ἐμ Ῥοτεροῖπῃ ϑεοίζοπ : Ὑ67.  Ο] 56} Υ σοηποοϊθὰ τὶτἢ [ἰἸ6 ἐοτοροίηρ δοοοιμΐ οἱ 
}.-ἼΤτῊΙο ῥγοθοπὶ ομαρῦοσ, ΨὨοΝ ομθηδ [86 ϑοοοῃὰ [86 ρϑβί!θηςο, δηὰ ἔθ σοηβοαυθη’ οἰονδίίοη οἵ 



180 1, ΟΒΠΒΟΝΙΟΙ (ΕΒ. 

9 ἤοοτν οὗ Οτηδῃ ἴο Ὀ6 ἴ6 
180 Κίπρ. ΤῊ [τί μ Ὁ δοοουπίβ, ΠΕ ΒΕ ΕἸΠΚΗΥ 

ῬΪἶδοθ οὗ δαογίῆοβ ἴοι 

ΟΣ ἱπάϊτοσῦ!υ ἴο [Π6 βεουγιγ οὗ αν 8 κί σάογῃ 
ἴος 18 δυσοοββου, ἴο 1ῃ6 πᾷ οὗ [π6 ὈΟΟΪΚ, ἃ.Ὸ 18 
ἷῃ ἃ βιϊΐαὉ]6 ΨΑΥ οοπηροϊοα Ὑ]ἢ {86 Ἰαδἴ-ἸΏ6ἢ- 
Ὠοποὰ ἱπηροτίδηϊ ον ἰη [6 Ἔχΐίοσγῃδὶ ἢ ἰδίοσυ οἵ 
Ἐ86 ρονογητϊηθηὺ οὗ Πανία.--- Τὐὶδ ἱ ἐλε Ἀοιιϑό οὗ 
ἐλε Οοὐά, οὐ: ““88}}8}} Ὀ6 ἃ Ὠοῦ86 οὗ 186 1] ,οτὰ 
αοὰ," Ῥανϊὰ ρίνοβ τ 18 ἀοίεττηϊηδίϊοθ ἴο {}16 
ἔοττηοῦ ἐπγοβΐηρ- ἤοΟΥ οα [86 βαϊὴς στουηὰ ἰΠδί 
τηοουοὰ Φδοοῦὺ ἴο ουηβθογαΐθ ᾿ιἷ8 σαβυ 5. ΡΪδοα αἱ 
ΙΖ ἴο Ὀ6 6 Βοεῖμοὶ (ἀδπ. χχυὶ. 17), Ὀδοδιι896 
Φοβονδὴ δὰ ἴΠετο τουθδ]θὰ ἴο ἷπὶ Ηἰἱδ8 βαυϊησ 
ῬΓΕΒΘΏςΘ. 

2. 7Τ΄Ὺε Ῥγοραταίζίοη οΥΓ Μααίετίαϊε [οΥ ἰλο Γμέωτε 
Τεπιρίε.: νετϑ. 2--ὅὃ.-- πῶ Ἰαυϊά εοτιπιαπαεα ἰο 
σαίλεν ἰλε εἰγαησεγε ἰδαξ ιρετὰ ἐπ ἰλε ἰαμαὰ οὗ 
72εταεῖ, (6 ἀοϑδοοπάδηϊβ οὗ {μ6 Οδηδδηϊΐοβ βυῦὺ- 
ἀυοὰ ἱπ ἐδ οοῃααοδῖ οὗ 16 Ἰαπὰ, ὙὯοὸ Ἰ᾿ἱνοὰ δ9 
Ὀοπάτηθη ὉΠΟΥ͂ Ὦ18 ζοΟγΘΓΏσηΘὩξ : ΘΟΙΡ. 2 (Ἑτοη. 
ὙΠ}. 7-10 δὰ οἷἢ, 11. 16, 17, ὙΒΟΣΘ ἴὯ6 ΠΌΤΩΙ ΘΓ 
οὗ ἴ68ὸ Ὀοπάπηοη ὉπάοΣ ϑοϊοση ἢ ἱ8 δἰδίοα ἰοὸ ὃὉ6 
1δ0,000, πῆοτι ἢ6 ΘΙ ρ]ογοα 85 ὈΘΆΓΟΓΒ δηὰ πΟΓΪ,- 
ΤΟ ἱπ Ὀυϊάϊης ἐδ τοΙΏΡΪ6. -- Ιαϑοηδ ἰο ἢξιῖο 
οὔμοτο δίοπεδ. ΩΡ. 1 Εἴηρε γ. 17, 81 ; δἷ8οὸ 

6 δἰτηρ]9 Σλ, δα δτο δίομοϑ, 1 ΕΚίηρε νἱ, 86, 

νἱν 9 α΄. Εχ, χχ, 25: ἴελ. ἱχ, 9. --- Ὑεσ. 8. ΣῸΥ 
ἐλ παὶΐ 707 ἐδδ ὦοοτε 7 ἐλε ραΐεε, απὰ ΚΟΥ ὕταοσέι. 

ΓΡΊΏΠΌΟ, Ρτορεηγ, “ἴον )οϊπίηρ ἐδίηρε (βορέ. 
σεροφεῖς ; ἸΩΟΥΘ ΟΟἸΤΟΟΙΥ ὙΪΖ. οοπι βθε αέψιιο 
ἵ Φ); δορ. 2 (Ἔτοη. χχχὶν. 11, τ ΒΈΓε, 
ΟὝΤΟΥΟΓ, ὕσηοοδ οὗ ψοοὰ δΓ6 τηθδηῖ.--- εν. 4. ΕῸΤ 

ἐλε Ζιαοπίαη απά ἼΤνψνγίαηδ (3: ῬΒοπιοΐδμ ; 
ΘΟ. Εἔζτα 111. 7) δγουσλέ πιιοὶ οεαατ-ιοοα ἰο 
αυϊά ; (Ὠΐ8 αἱ ἄγθὶ πδίυγα ΠΥ, 86 δὴ δζίὶς]6 οὗ 
(τχαὰθ ἴοσ {86 ἐχρογίβ οὗ Ῥαϊοϑίϊῃηθ, οοσῃ, ἩΪΠ6, 
{ταὶϊξ, εἴο., ποῖ γεὶ ὈΥ̓͂ ἃ οοῃίταοϊ οὗ δΌΡΡΙΥ [0Γ 
Ὀη]αΐης [6 Ἰοχρ]6, δι ἢ 85 βοϊοσηοῦ αδἰϊογπαγὰβ 
ταδὰθ σἱϊ Ηἰίταω, 1 Είηρσε υ. 1ὅ ἢἶ--- τ. ὅ. 
ϑοϊοπιοι τὴν 805 ἰδ γουπρ απὰ ἑεπάεγ. 8.0 (Ἴ}) 

ΤῊ, »ατυιΐω εἰ ἀεϊοαέωδ, Ὑ1..) Ἰθαν ἃ πιδπιϑα 

Βοϊοϊηοι αδἷμο, οἷ, χχῖὶχ' 1, ἱῃ οὯθ οὗ Ὠϊ8 1αδὲ 
68 ἴἰἴο {Π6 Ρἷα, δ μπουρῇῃ, ὈΟΓ δ ΣΕ 

Ρ .6 ϑγτίδῃ Απιτηοη δ 675 (2 ὅδιη. χὶϊ. 24), 
ἢδ6 τοὰϑὲ ἤᾶνθ ὈδΘη δὺ ἐπι [ἴπη6, ΒΠΟΤΟΥ Ὀθίοτα 
Πανὶ 5 ἐπὰ, δῦουο ΕΜΘΠΟΥ͂ γϑασα οὗ ὅθ. Βυὶΐὶ 
ΟΥΘἢ ΒΆΟΓΟΠΥ αἴϊος 1 Ὀερὶπηΐηρς οὗἨ ἢ 18 τεῖρῃ, 
Βοϊοσοοι Εἰπγ80 1 1.5» 2), 1 ΕΚίηρε 111, 7; 

ΘΟΤΏΡ., ἴο0Γ Ἔχδιι 9, 8180 Βθη απιΐμ, ὅθ. χ] !, 44; 
Φοαθηα, ἔχ. χχχιδ, 11; ΒοΒοΡοδσω, 2 ΟἼσοη. ΧΙ, 
7, οἷο. ---απὰ ἰδλε λοιιδε ἰο δὲ δι ἰἀεα 70Υ ἐδλε Τοτὰ 
φπηιδὲ δὲ ᾿ἰρλὶν πιαρηξβοαΐ (ΡΤΟΡΟΣΙΥ, ““ χτεαὶ ἴο 

τααῖκθ᾽). ΠΟΡΌΡ, Ῥτορατὶγ, “ἀριγατὰ," ““δθογε 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ ρτοδὲ ;:" ΘΟΙΩΡ. ΟἹ ΧΙΥ. 2. --- ΣΡ παπιέ 
απὰ σἴονν ἐπ αἷΐ οοιιπίτιεδ, ἰπαὶ ἰδ ἰοπὰ ἴο 1116 
ἸΟῪ οὗ 1.6 Ἰιογὰ ἴῃ 4}}1 σοὺ τεβ ; ΘΟΙΏΡ. Χὶν. 
7.--.] ιοϊ! ποι Ῥτεέρατε ΚὉΥ ἱ. Τδδ τηορδηΐηρ οὗ 

.ἷ6 σΠφοΥα] οἰοσίηρ ἰδ Βοτηον δὶ πο κοπεά, ἰΐ, 
ψἰτ 186 ὙῸ]Ρ. (Ργαραταῦδο εΥρο, εἰς.) διὰ 1 αὐ οΓ 
(“Ἰοτοίοσο ΜΧ1}} 1 ταὶ Ῥγεραγδαίίοῃ "), γθ ἴδκβὶ)λ»ΌὈ 
δὰ) 88 8 ῬΑ ο]6 οὗ ἱῃΙΈΣΕΠ ΘΒ, 

8. 7}ε Ολαγρε ἰο ϑοϊοπιοη ἰο διὰ ἰλε Τειπρίε: 
γεῖα. 6- 16. Τ|ινῖδ σμασρο ἰ8 ΟὈνΟΌΒΙΥ ἴο Ὁθ Τ6- 
ξατάϑὰ 85 ρίνοῃ ἴο βοϊοτωοι ΒΠΟΓὮΠΥ Ὀδίοσο 1116 

ἐδδίἢ οἵ Ὀανίὰ; βοὸ δε ἡ) Ὁ δἱ [86 οἷοβε οἵ 38, 

νοῦ. δ. Το 8019 δἀάγοβδα οἢ ἴο γοσ. 16, Ὀουλάδυ 
Ὀεὶπα 8 ἸοσδοΥ οὗ [Π6 ὈΓΘάθΟσδΒΟΣ ἴο διῖ8 ΒΌΘΟεβϑοῦ, 
ἷ8Δ ἱΠπογοΐοτθ ἴο Ὀ6 τομδεαθὰ ἰῇ ΟΠῚ6 ΤηΘΔΒΌΓΤΟ 85 
ΡδγΆ]}]6ὶ ἰο 1 Κίηρβ ἱϊ. 2-9, δῃηὰ 88 δβϑϑῃἝ}} 7 Θο.- 
[ΕΙΠΙΡΟΓΑΤΥ Ὑ1Ὼ ἴπ6 οοηίεηῖβ οὗ οἢ, Χχν. δυὰ 
Χχῖχ. οἵ ΟἿΣ ῬΟΟΚ. Οπ ἰΐβ Ῥϑσῆδρβ ποῖ βἹ Υ 
᾿ϊδίοτί σα] αὶ ἰάθα] ομδγαοίοσ, τ ΒΟ ἰ8 δΟΙΏΤΔΟΠ 
ἴο ἴξ ψὶῖὰ ἴἢο89 δά άγοδϑεβ οὗ Ὠαν]ὰ πῃ οἷν. ΧΧΎΠὶ. 
δΔῃὰ χχίχ., 8606 [ηἰσγοὰ. ἃ 6, Νο. θ.---Ἶ εν. 7. Οἱ 
{86 Αεγὶ ν)3 ἴο ὍΘ ῥγχείδετοά ἴο ἴ}19 Καὶ εὐλιὲδ 123, 869 

ατίδ, Νοῖο.--- 7 λαά ἐξ ἐπ πιϊπά, Ἰϊλοτα]]γ, “1, ἴδ τα 
ἴῃ ΤΩΥ̓ Ποατΐ ;᾿" αυἱΐθ δὸ (Υἰ1ὰ [06 δδῆιθ δ ρμ8 16 

Ῥοδίος οἵ ")}ὲ Ὀείοσα 50 Ὧ) αἶφο οἷ". χχυϊ!. 2. "Ἐν τ ὩΣ 
ΤῊΘ ῬΏὮΏΓΑΒΟ: “1 18 ΟΥ 48 ἴῃ ὯΥ̓ πρῖγος ἴοσ: “1 
δανο (8) ἰη ταϊηα,᾽" ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ 2 ΟἾχοι. ἱ, 
11, νἱ, 7 ἴ,, Ιχ. 1, χχὶν. 4, χχὶχ. 10, 838 ἱῃ οἵοσ 
Ὠιϊδίοσίοδὶ Ὀοοῖκδ, Φοβῃ. χὶν. 7; 1 Κίπρβ νἱϊ!. 17 ἴ., 
Χ. 2.-- ον. 8. διέ ἐδέ ιυογὰ ᾳ ἐὰλε Ζοτα σαπια 
πο πιο, δαγίπσ. ΜΝ αὺ γὰ8 ἃ ἰδίογ 98] μβοοββ ΕΥ̓͂ 
ἴῃ {πΠ6 οουγϑο οὗ Θανί᾽8 σουθγησηθηΐ 18 ὉΥ ταὶ 
οοπογεῖθ ἀρδβοσ ριίοῃ τοίοιτεὰ ἴὸ ἃ ἀοῆηϊϊα ποσὰ οὗ 
ἴμ6 1 οτὰ σοτημηυὶοεῦθα Βοτ Π6ΓΘ δῃὰ δοιῃθ!τηθ 
ἴο Βανί, 88 ἴῃ οἷ. χχυὶ!, 8 (οορ. 1 Κίηρβ ν. 
17). 118 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ [0 δοοὶς ἃ ἀεῆηϊία ρῥΐἷδοο, 
ὙΒΘΙΘ ΒΌΘΝ 8. αἰνίηθ οοϊηϊηδηὰ 88 δἱ ἰοαϑὶ ἐπὶὶ- 
τηδίοα ἴἰο τ. Ὑμδὶ Ναίμδῃ βϑυβ, χυὶ!. 4 ἢ, οἵ 
αν ὰ᾿ 5 ΓΒ, ΘΟΏΠΘΘΓΏΒ ΟΠ]Υ͂ [ἢ 6 ἵμερ ΜΠ ἢ αοάὰ 
δνε Ὠἷτα ἴῃ ὑμ680, Ὀὰϊ ἀοε8 ποὺ σὶνο Ῥγογ θη 06 
ἴο [8 αἰτουτηδίδηοο ἰῃαΐ Ἦθ Ἧ88 ὈΥ (11086 γτεαᾳυοιὶ 
ΙΒ ππῆϊκιεα ἴον Ὀυ]]άϊηρ [86 ἴετημῖθ. Οοπρ. 
αἷδοὸ Ἠεοηρβίθη. Ο δεῖ. Νεῖολεβ Οοξξεα, ἰιὶ, 
124.--- Ἄγ. 9. Δδελοία, α δοπ δλαὶξ δε δογη ἰο ἐλόε. 

ΤΆ ῬΡαχεϊοίρ]9 (“101)) ἰδ Βεσα ἰῃ [8:6 ϑεῆβθ οὗ ἐδ 
[ιΐαχθ ; ΘΟΙΏΡ. ΥΟΥ. 19 δῃὰ 1 Είηρβ χὶΐ!. 2.--- 
γλο δλαϊϊ δε α πιαπ οἵ τεδί, ποῖ ἃ. τῆδη ἢΟ τηδΚοϑ 
τεϑὶ (6 γ. 11. 69; οογηρ. Ἡ ἰσὶξ ὁπ {818 ῥμαββαρε), 
Ὀαῖ, 848 {116 κεν ΒΗΟὟΒ, ἃ ΣΏ8 ὙἼΟ ΘΠ]ΟΥ͂Β τοδὶ, 
ὍῸΟ 88 ἴῃ Ὁ] βδίηρδ οὗ μεᾶοθ, δηὰ {πογοίοσο 

ΤΙ ΘΒΕΥ Ὀδατ ΐ8 ἸΔΙῚΘ πον. ΟομΡ. [86 ἀο- 

δου ριίοη οὗἨ ἔπε Ῥτζτοίουμπα Ῥεδοθ ἀυσίηρ [86 τεῖρτι 
οὗ ἡ οἰοιαςπ. 1 Εἶχε νυ. 41ἴ.-- Ου νοῦ. 10, ΘΟ. 
ει ̓ϑϑν 12 π᾿ ΒΟ. Ῥσθαϊοῦοι Ἵ Ναίβδῃ 18 
ΓἹΘΗ͂Υ τορεοαίθα ἱπ ΟἿΣ ῬαΒδδρΈ. --- Ὑοσ. 1]. 7ΤῪλε 

Τοογὰ δε υυἱᾳ ἐδδε (οοτὴΡ. γὙθ 18. 16, 18); απο »γόδρεν 
λοι; οοΙΡ. γοΣ, 18; ΨΦ08Ἀ.. 1. 8; διὰ ᾿ἰδϑί]γ, ου ἽἼΞΠ 

ὃν, ἴο ΟΒαΓρθ ΔΩΥ͂ 0π6, ΥΕΓ. 8 οὗ») Δπὰ χά, 10.-- 

γος. 12. Αἴδο ἰδε Τιογα κεοὐϊἶ οἷυε "ἦδδε εοἰδύοηι απὰ 
πεν οίαπαΐηρ; [ἰὮΘ Βδτὴθ ἴθγΊΩ8 8.6 80 οοῃπροίοα 
ἴῃ. 2 ΟΒγοη. 1. 11. Τὸ [Ἀ]Β]πηθηϊ οὗἉ {8 Ῥγο- 
ῬἈΘΟΥ͂. 88 οὗ [9 5, τη 8 ομς οὗ Ναΐῃδῃ (2 βασι. 
ΥἹ). 11), 866 ἱπ 1 Είηρ 11]. δ ἢ.--- 7λαὲ ἐλοι πιανεδέ 
ἔδορ ἐλε ἰαιο οΓ δε , ῬΓΟΡΟΣΙΥ, ““δῃὰ ἴο δὲ 
186 αν," οἴο. ΟΟἿῺΡ., οὔ 118 σοῃ ἱπυδίίϊοη οὗἉἨ [9 

φετῦ βπ. ὉΥ 186 ὑπῆν. σία δ, Ἐν. 8 861, ς.--- 

γεν. 18. 1 λοι ἰαζεδέ ᾿εεὰ ἐὸ ΓωϊΑὶ (““ἴο ἀο ") 
ἐλό δίαξιιίεα απὰ ἡμάρστιεπϑ. Το ἰδηρύασο ΒΟΤΘ 
[το  ΘΠΕΥ͂ οοἰποὶάθβ 1} [86 Ῥτεδβοσ ρ 98 δὰ 
ΓΟΠιδο8 οὗ ΤΘΌΪΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ : ΘΟ. δπϊ. ἱν. 1, 

Υ. 1, υἱΐ. 4, 11, χὶ. 82; δῃά σεδρϑοϊίηρ ἐπε ο] δίῃ 
δατηοὩ Π0ῃ: “Ὀ6 ἥστη πὰ βίσοηρ," Πευΐ. ΧΧΧ). 
6, 8; ὅο8}ν. ἱ. 7, εἰς.- εν. 14. Απαὰ δελοία, ἱπ 
γὴν ἰγοιδίε, εἴο. ὅ0ο ἐδ ὍΨ3 ἴο ὈῈ ἵδίκοῃ Ὦοσο 

“τς 

(ςΟΙΏ. αεη. χχχὶ. 42, δῃὰ [ἢ8 Ῥδγα]]εὶ τπηοδηΐδρ, 
οἰ, χχίῖχ. 2), ποῖ “"1 ΤΩῪ Ἰδοῦ," δὲ ἴμ6 ϑορῖ,, 
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γυϊχ., ἀπά ὉΠ 6Γ μανα τιϊβυι παἀογβίοοα (ἢ ΡἢΓαβ6. 
ΤῈ [ΟΖ ηυτηογα, 100,000 ἰαἰεμ ἴδ. οἵἨ ροὶ]ὰ 
δηιἱ 1,000,000 ἐκ Θη 8 οἵἁ 5:1 ν ΕΓ, ἀΓΘ ΟὨ]Υ͂ το ο ἴτοιπ 
Π6 βυδβρίοῖοι οἵ ψ11{π|} οχαρσογαϊίοι Ὁ. ὑπ 6(}γοιἰϑὲ 
ΟΥ Δὴ ΘΙΤῸΓ οἵἩἉ ὠἰγαηϑβογίρίίοη, ἰζ νν6 ἃγὸ μεγιϊτεὰ 
ἴο Ἰηἰτοάθοθ ἃ ΤοσΚοιΐης δοοογάϊην ἴο οἴδδον, [Βεῖ 
ἷδ, 56] 1 ἀηἰϊ8 Π8ῃ {1086 ΘΟΒΙΟΙΠΔΓΥ ἴῃ [ἢ6 
0. Τ. (ἐοπιρ. ᾿πίτοα. ὶ 6, Νο. δ). [ νχὰ τθόκοῃ 
{πὸ ἰα]οπὲ (7323) οἵ δἰϊνϑὺ δὲ δ000 βϑίκεὶβ οἵ δίϊνϑγ, 

δοοογάϊησ ἴο ἴμ6 84] Μοβαῖς ΟΥΓ βδογϑὰ νδ]ὰθ οὗ 
δοοαὶ 25, 8ξ4. 6βεὶ), 1 ψου!ὰ διηουηΐ ἰο 4842, 
δὶ ἰπδτγοίογο 1,000,000 διιοἢ βίνοῦ ἰδ] θη ψου]Ἱὰ 
πᾶ Κα [ῃ6 ἰαγρὸ βὰπὶ οἵ 38342,000,000 ; εηὰ 100,000 
ἰδ δη ἰδ οἵ μοὶ ά, {116 ρο!ὰ 5} 6ἴκ6} Ὀ6 δἰ χίθδη {Ἰπ|68 
{παῦ οὗἉ δέ] νοῦ, τοῦ ἃ τοι οἷν ἘΠ 81}}} ἢ ρΊ θοῦ δύῃ οὗ 
4547,.8600,000, ΤὨΘ ρο]ὰ δηὰ δῖϊνοσ {18 χαϊῃμογοὰ 
Ὁγ αν πουἹὰ διποιυῃΐ ἴο .4889,500,000, ἃ δι1Πὶ 
ἰθογΘΣὉ]Υ ἢ ἴοῦ [6 τα γοι θη οὗ ΟΠ! 
δι τῃδἴ ἐϊπη6. Οπ [116 ΘΟ  ΓΆΓΥ, 1 ΘΟ ἀβϑυτηθ, τἱἱΐ 
Κοὶὶ, ὑπαὶ 16 Ὀγεβοηῦ δεῖ ἰ8 ποὺ 6 βδογϑὰ 
(Μοβαὶς) Ὀὰϊ [ἢ}6 οὐν1} 80 - σα ]ϑὰ 8}6}κ6], αὐΐζεν [ὴ6 
Ἰπηρ᾽5 ψεῖραῖ, δὰ ἰμδὶ 1Π1686 ΤΟΥΔὶ 8.16} κ6]3 Ἤ6Γα 
ΟὨΪΥ ΠΑ! δ8 ΟΠ Υ 88 116 Οὔ ΟΓΒ, 8πιὶ 80 θαι] 
ἴπ τοῖρῃς δὰ ναΐαθ ἴο [Π6 ὈΘΙΚΔὮ ΟΣ Δῇοθαϊο 1ι6}1- 
δοκοὶ} (Εχ. χχχυ!. 26),---δὴ δϑϑαυμηρίοη ἰμαΐ 
δόθ8 [0 δ6 ΟΟΙΤΟΌΟΓΑΙΘΙ ὈΥ ἴΠ6 (οπιραγίβοῃ οἵ 
1 Κιηρθ χ, 17 στ 2 ΟἌτγοη. ἰχ. 16," [Π6 81) 
πδιηρὰ 198 τοἀυσοὰ ΌΥ αἵ Ἰεδβδὶ ἃ μα], ὩΤΠδΐ 580 
Ἰαγζα ἃ δὰ πη μαϊμβογεὰ δηὰ βανϑὰ ὃν Πανιὰ ἱβ ηοὶ 
ἱποοηοθίνδῦϊα, Ὀὰΐ μ88 118 Ῥαγδ]]εὶ ἴῃ οἵ ποῦ ἢ σἢ 
δΌΠῚ8 οἵ ΟΥΙΘ 8] δηἰϊαυ γ, δἤονοτβ (δὲς Ῥλδηιειεν, 
ἰὶ, 8, Ρ. 45 {{.}) ἀπ Κα 1} (Ρ. 182 ἔ, οἵ ῖ8 Οὐπιπιδηί.) 
ἰαγα τεπάδγοιὶ ργοῦβὉ]6 ὈΥ͂ ΘΧΘΙΏΡ] 68 ἴγοπι [ἢ 
ὨιϑίοτΥ οὗ Ῥοσϑιὶα ἀπὰ ϑ'γτία, {Πο86 δχοθϑήϊησὶῦ 
τοὶ σου τ68 δαϊδοθηῦ ἴο [16 Κίπράομῃ οὗ αν]; 
ΠΟ. ἴη6 434,000 οὗ ρχοϊὰ δηῃαὰ δ00,000 ἰφ]ρηὶδ 
οἵ ἐἶγέν ΜΠ οἢ Ογτιβ βεΖοὰ ἴῃ 6 οοηηϊοδβί οὗ 
Αἰδοη8 (ὕαγτο, ἴῃ Ρ]η. ΤΠ ἰδέ, Δ᾽αξ. χχχὶϊ, 15), ἴῃ 8 
40,000 ἐᾳ]οηΐβ οὗ υποοϊηθα ρμοϊὰ δια διΐνογ δηὰ 
9000 ἰα]οηΐβ οὗ οοἰμρὰ 5.1 ὲγ σι οἢ ΑἸοχδαηὰοῦ 
βυϊζεὰ ἴῃ ὅ.964 αἰοπο, ἰῃ6 120,000 [Δ] 6η18 ψῃϊοὶ 
[6 84Π|6 ΘΟΒΑΊΌΘΙΟΣ δοᾳ!υϊγοά ἴῃ ῬΟΓΒΘΡΟΙ]ΙΘ ; 16- 
186 ἴ(ῃ6 οοἰοββαὶ ἰγθαβῦγοβ οἵ ϑ'υτία, ἢ 118 
ΠΌΙΠΘΓΟΌΒ στοαὺ [(0]8 οὗ 8014 μο]ά, ἰΐ8 ρο14 5}}16}ἀ8 
ἴον 1ῃ6 βογναπία οὗ Ηδάδάοζοσ, 2 ὅδηι υἱῖὶ. 7 Ηἶ,, 119 
Β6]4 μΐἷπβ 88 οσπιαπηθηΐβ οὗ [86 ὈοοῖΒ οὗ {})0 σοῃτηοῃ 
δοϊάϊοτβ οὗ δὴ Απὐοοδις 6 ατοαῖ, οἷο. Αἱ 4]} 
εὐρηίβ, ἰὐ 9 Ὠδοῦν ἴῃ Βογίμθαι, 0, Ὀδβ, 465, ΘΟ Π1- 
ἸῊ118 8 ζτοδὶ ΟἸΤΟΥ ἴῃ ΔΑΒΟΓ Πρ ὑῃαῦ 6000 τι] 08 
οὗ ἰμλϊοτα (αρουΐ 42750,000,000) ψου]ὰ 8866 ἴο 
ΓᾺΥ οἵ {86 ἀοδὶ οἵ 41} Ευτορθα βίδίθβ, ἴο θην 
ἴμ6 σροά ὈΠΠΥ οὗἁὨ {ἰ6 Ῥτοϑθηῖ Εἰρσἢ ΠΌΤ ΌΟΓΒ, δα 
ΒΌΡΡοθα ὑδμαὺ [ΠΥ οου]Ἱὰ Ὀ6 ““ποϊμίησ Ὀαΐ [Π6 
ἔγϑὺ οἰγουπ]οσα (οι οἵ ἴπ6 πούξοη, “ χτθαῖ, Ἔχοθοά- 
ἸΠΡ}Ὺ ρτοαῖ,᾿---ἃ οἰγουτη]οσαϊίοι ἰδῇ τῆν 8.11} ὉΘ 
δορὰ ἴῃ 86 τιοὰτὰ οὗ ἴποθοὸ ΠηῸ δᾶνθ ποῖ τὸ- 
Πεοϊοά οἡ ἔμ6 ναϊυθ δὰ ἱπηροτγί οἵ [6 πῸΠῚ ΌΘΓΕ, 
αἰνὰ τΠογοίοσο ἀθαὶ αυϊΐθ ἔγθδ! Υ πὶ Ὁμουβδη 8 
εὐὰ Βυπάτοά ἐπουβαηά 8." ΝΕΙΌΠΟΡ ἴπ6 αοϊ πεῖ 
δοϊοπηοπ 8 Δ 118] ΤΟΥ ΏΠ6 διηοιη θα ΟὨ]Υ ἰο θ66 
ἰδ]θηῖϑ8 οἵ ροϊά, ποῦ ὑμαῦ [π6 πόθ οἵ ϑ'θδβ τηδὰθ 
υἷπι ἃ Ῥγοδοηῦ οὗ 120 ἰδϊεηΐβ οἵ ροϊὰ (δοῃ)Ρ. 
1 Είηρε χ. 10, 14: 2 Οἴτοη. ἰχ. 9), 18 δα βιοϊοηῦ ἴο 
(οὐδστῃ {118 δυδβρίοίοη οὗ ἃ Ὀοδδι] οχαρροτγαιίοη 

ε δα Μοεία Μείπιοη. Οσπομέίοαε ὧδ εἰς ἴἑε,---΄σ μας {11 ὦ- 
αοίί, 30. Ἑκρχοτα, ἱρὰ. Βδι. νὴ 19, δπάὰ ον ἴθ 
εϊηυγῖο οἢ 3 Οἤγοη. Εἰ}, 8 Θοησογη ἡ" ἐὴ6 γοϊβου οὗ [πὸ οἹάοΓ 
(βδεσοὰ οὔ λίοδαδαιο) Ἴσῃὲ ἴο 106 δθογίεσ οἰνὶ} ουδὲ οἵ ἰδίοσ 
ππαι. [1 186 ἰοχ ΚῊκ δα ΤΟΘΏΘΥ δ)8ὲ ὕθ6 5 δυυαξεϊφά οΣ 
ἰστείρι.} 

88 ἴα στοι πὰ οἵ {116 ργευθηῦ δίαἰθηθηΐθ. ΕῸΓ, 
Ὀ68..168 ἴῃ 666 [α] 6 Πἴ8 ἢ σοὶ ὦ ἜΧΡΓ βθὶν τηφεηἰοποὰ 
πῃ ὉΠ 088 Ῥεβϑᾶρθοβ, βο ποι ππιιϑὲ ἤᾶνα ἢδὰ 311}} 
ΟὔΠΘΓ Του ηι168 ΘΟΠΒ ἰΘΓΔΌΪΥ ἰσίιον ἴῃ ὑπεῖν ἰοία] 
ΔΙΩΟΌ ἢ (Βροο Δ} }γ ἔγοιη ὕο] 8. απ {Π] υ 168 οὗὨ 18 
810] 6 οὐ Ὠδ.10}5); Ὀὰΐ {Π6 να]ὰθ οὗ ἃ βηχίε σιν ἴῃ 
ἸΠΟΠΘΥ͂ 8 ΡῬΓγθοΐοιβ τηδῖα}]8 σδημοῦ ἴῃ [56] [ ὉΘ 
σοὨραγθὰ ΜΠ {πᾶῦ οὗ ἃ στοαῖ ὑγεέδβιγε δηγαϑδοὰ 
ὈΡΠΗΑ ΒΘΝΘΓᾺΪ γΘΆγ8. Απὰ 9ηο] 4 ηοἱ Πενία μαᾶνθ 
δου} } οοῃτοταρ]αἰθα {Π6 ἐουπιαϊίοι οὗ ἃ ἐμ ν 
ἴγοάβιιγο, οΓ νυ] σὴ {Π6 ΒΌΓΡΙὰθ τεπιαὶ πίῃς αἰ Γ 
ἀοίταγνίης {ἰἸ6 οοδῖ οὗ Ὀυϊ πη ς βου] Ὀ6 Κορί ἴῃ 
[8:8 ΒΕ ΠΟΙΌΔΓΥ, ἀπ βενϑιὶ ἴοσ σονουίηρς ἴἰε ΓαϊαΓΟ 
ΘΧΡΘΙΒ68 οὗ 10 (88 ϑοϊοιηοῃ δοίυ! ν ἀϊὰ αἴίεν ἰἸ16 
θυ] ἶπρ νᾶ8 Πη ἰβιιθὰ νυ ἢ [6 ΤΌΠΟΥ Ταπιδιηλις 
ονοσ, 2 (του. ν. 1; 1 Κίηρϑ νἱϊ. 61), δὰ ΤΠ 6Γ8- 
ἴογα ᾶνθ δοουτηυ]αίοα 80 ναϑῦ ἃ δι η} ΟΡ. 
μας ψ]ΟῊ 8 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τερογίθα τὸ {Πη18 οἴεοῖ, 
δ 866 161} [Ὁ}} ἀϊδευββίοι οὔ 411} ααϑϑίομβ δηὰ 
ΟΡ ΠῚΟἢ8 ΟἹ {18 Ἰηαίζοῦ (}Ὀ. 181]--184).--- 4 πά ἰλοι 
αίέ αὐά ἱλογείο. Τῆαὶ βοϊοιηοη [ΟἸ]οννοά [ἢ ΐ8 

διἰνίοθ οἵ ἢἷβ ἔδίμογ, ἴο διὰ ἴο ἴῃ Ὀιϊ]άϊηρ 
ἸηΔ[6 1418, 18 ΟἾΘΑΥ ἴσοι 2 (Ὦγοῃ. ἰΐ., Ὑ ΠΘΓΘ 4180 
[16 δῦ ιν: οὗ ὑπ6 Ποῖθ (νοῦ. 15, δῃᾷ ἴῃ νοὶ. 2) 
τηρηὐοηδα ῬΟΥΪ ΚΟΓΒ ἴῃ βίομθ διὰ ᾿νοοά, δ8 νν8]} 88 

ἴΠ6 ““ 8.11] τηϑῃ ἴῃ 4}} νουῖὶς " (Ὁ2Π, ἴο ἀοποῦθ 

{πὸ ἰὨσΘηΪΟΌΒ ΤΩΔΒΙΘΤΥ ἱπ (Π6 ογα8 οἵ Ὀλ]ἀϊηρ 
πὰ ἤρου, 88 ἴῃ ΒοζΖαὶθοὶ, ἔχ. χχχὶ, 8), 19 αραὶῃ 
πιρηςοη θα, -- ον. 16, Οὗ ὠδλε σοία, ἐλα εἰίσον, ἀπά 
ἐλε ὅγαδα, απῷ ἐδ ἰγοη, ἰδογε ἰδ πὸ πιπδεῦ, Ῥτο- 

ΡΟΣΪΥ, “ἴον μοϊὰ,᾽" εἴο. ΤῇΘ ἢ, γοίοτϑ {π|8 βαυϑγαδὶ 

ὙΌΓΒ. ΒΕΓΥ͂ΘΒ ἴο ΤΠΑΪΚΘ ΤΠΟΓΟ ᾿τοχηϊποηΐ ἰμαὲ τοὶ 
ἷ8 ἰἐπαγίο δηππηθγαίεὰ (Εν. καὶ 810, α)., Οπ [δθ 
[ο] ον Ωρ ΠῚ ὯΔ. ““ἀγίβα δῃᾷὰ ἐο,᾽ δοῖῃρ. ΕΖ τ ἐν 
χ. 4. 

4, Πιοϊἑαίϊοπ ἰο ἐδ Ῥγίποοβ ο ]ογαοὶ ἰο αἱά ἐπ 
ἐδλε δωϊαϊης ο ἰδ6 Τεπιρίς ; νετβ. 17--19.---- 78 ποΐ 
ἐλε νοτὰ ψοιν Οοα ιοἰδὴ, γοιι ἢ ΤῊ ΓΟΙΠΠΟΙ ὈΓΒΏΘΘ 
οὗ αοἀ᾽β ἴον ΠΟΥ στο ἰοναπὶ ἴΠ6 Ῥεορὶθ 8 ἃ 
βτοιιπά ἴον {π6 ἱηνιϊαοη. Τμαῖ (Π6 ψοιβ οοτ- 
πηιπίοαῖοθα ΠοΓΘ ἀπά ἴῃ νϑῦ, 19 δῖὸ αν 8 σόοσὰϑ 
[ο [86 ῥγίηρεβ, 18 80 οἰ θη Ὺ οἶθᾶῦ ὁσθη σἱτζιουῖ 

“ον ἴγοσα [86 ογερβοΐῃρ Ἰγ5); ΟΟΙηΡ. {ΐι6 861πὶθ 

ἰπητηοάϊαίο ᾿ηϊτοἀαοί,οη οὗἉὨ ἴΠ6 δά ιἰγο88 ἴῃ χχὶϊί. 4. 
116 λαιὰ σίσεη, ἐδ ἱπλαδὲἑαπία 9 ἐλια ἰαπα ἑμίο πιὶν 
λαπά, ἴΠ6 Οπδπαδηϊίοβ, ΦΔουυδίιίο8, Ρ]}}} 1811} 68 ; 
σΟΙΏΡ. χὶν. 10 ἔ,, Φοδβῃ. ἱϊ. 24, ἃ8 οῃ 106 [0] ονίηρ : 
“(6 Ἰδιιὰ 8 δυδάιοά," Φο58}. χυὶ. 1, Ναυι. 
χχχίΐ. 22, 29. ---Ἄογ, 19, λῖοισ σὶυς γον λοατί απὰ 
ϑομέ ἐο 8δοῖ ἐλ ογαὰ νου Οοὐ ; σοτὰρ. 2 Οἤτοη. 
χυὶ!. 4, Εἶτα ἵν. 2, ἡ ἤοσο {116 βαηθ σοπδίσυοίοι 

οἵ ΨΥ πὰ δ ἰ5 Ἰοαπὰ, ᾿Βεγθαβ θἰβθυμεσθ ἐξ 

᾿ἰδ ΠΥ 88 [88 δ᾽ ΠῚ Ρ]6 δα. οὗ {π6 οὈ͵δοοῖ αὔθ 1ὲ 
(χνὶ. 12, χχί. 80, οἱς.).----ΤῸὸ ὀτὶπσ ἐδια αγὲ "" ἐλ 
εουεπαη (χΥ. 1; 2 ΟἸγοη. υ. 2)... ἑπέο ἐδι6 λοιιϑα, 

οἷο. ὃ ἰῃ ΡΥ, δἰδηῃβ (48 ἴῃ 208. ν. δ) [Ὁ Ὁ 

διε, ἀπὲ 8 ποῦ ῬΟΥΠΔΡ05 ποία αοοιδαξίυὶ (ΒοΓι}.), 88 

ἐδ 2 15 ὭΘΨΕΓΣ οοπϑίσποίοα Μιὰ [86 αἀεο. Ἰοοὶ, Ὀαὶ 

ν 212. ὯΣ οΥ Υυ τ [8.6 δοὺ. απὰ ἢ 1008]. ΕῸΣ {δ 

ζαΐαγο 86:86 οὗ ΠΟΣῚ, σόα, οὉ γα. 9. 
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Ι. ΟΒΕΟΧΙΟΙ ΕΞ. 
ὐϑϑειραεμωκαροομς αν, 

Α.  ὺεοιτι διιῖοπ ὁ (δ6 ἱιευῖίε5 απα Ῥγιεδίδ, απὰ ΟΥδν ο7 ἰλεὶγ ϑεγυῖσε: οὗ. χχὶδὶ.--χχνϊ, 

ΟἩ. ΧΧΠΙ. 1. Απὰ Ῥανίὰ νᾶβ οἱὰ δηά ἢ1}} οὐ ἄδγβϑ, δῃὰ δθ τηδὰθ ἢϊ8 βοὴ ϑοϊοσιος 
Ἰπηρ᾽ ΟΥ̓ΘΟΡ 5.86]. 

1. Ἐπιιπιοταίίοῃ οὗ ἰδὲ ]ιευΐίεα, απ Ατταπρεπιεπί 97 ἰλεῖν Ἡλογῖ : σγοτα. 2--ὅ. 

9. Αμπάβο ρεαίογδα 41] ὑδθ Ῥυΐηοθ8 οὗ 15γδϑὶ, δηὰ ὑῃθ ργίοδίβ ὅπὰ ἐπ 1,οντῦδα. 
8 Απά [9 1,ονδ8 γχοσγθ ΠυΙ ὈΟΓΟα ἔγοτῃ ὕΠΠ6 δρὸ οὗὨ ΜΙ ΤΓῪ ὙΘΑΙΒ δηὰ ὈρτγΑΓάβ ; 
4 δηὰ {πΠ6} πη. ὈΥ ὑπο Ῥ0]]8 1ῃ θη γγχᾶδ ὑΠ|τῦ δηά οἷρῃῦ ᾿πουβδαηά. Οἔ 

{ἢ656, ὑϑηῦν δηά ἴουγ ὑπουβδηα ὑγοσὸ ἴο ΟΥ̓ΘσΒ6Ὸ ἴ86 σοῦ οὗ {Π|Ὸ ἢουβο οὗ [ἢ 9 
ὅ Ἰρωτά, δὰ 8ὶχ ὑμπουβδηα Ὁ ὕο ὯΘ ΟΠ ΟΟΙΒ δὰ Ἰᾶρθβ. Απὰ ἔουγ ὑπουβαπα 

ῬΟΥΐοτΒ ; δηὰ ἴουγ ὑπουδδηα ὈΓχαϊϑίηρ [86 ΠΟΚῸ ὙΠ} Ἰπδίχσυπηοηῖβ οι 1 ἤδνθ 
τοδ θ᾽ ἴὉΓ ῥΓδΪ8β6. 

2. Τὴε Τισεπίψ- 0 Ἡδσιιδε8 οὗ ἰδὲ 1 οτἰϊο8; γοτβ. θ--28. 

6 Απὰ αν ἀϊνϊἀοαὰ ὑπο ᾿πῦο ΘΟΌΓΒΟΒ [ῸΓ [86 80ῃ8 οὗ [,ΕΥἹ, ἴοῸΥ ΟἴἽσβοι, 
ἘΚοΟὨ ΔΙ, δπα Μογασι. 

Ἴ, 8 ΟΥ {πῸ (γβῃοῃίῦθβ σσοσο ΓΔ δηα Θηῖτηι. ΤΠ 80η8 οὗ [,δάδηῃ σ γα ἰδὴθ 
9 οἰϊοῦ Φ6 16], δηά Ζεοίμδιμ, δῃηὰ 906], (ῆσθο. Τῇ Βο0ῃ8 οὗ Θῃ1ηλ γεγ ΘΠ Θ]ου ἢ, 
δὰ Ηδ2Ζ16], Δηὰ Ηδγϑη, ἰἢγοθ: ὕῃθ86 ΤῸ [86 οἰ ]οβ οὗ 1116 [ύμοτβ ἔοσ 1[,δΔάδη. 

10 Απὰά {μ6 808 οὗ [τη οτα Φαμαῖδι, Ζιηδ, δα Φουβῃ, δια Βογίδῃ : ὑΠ686 ΓΟῸΓ 
11 σοῦ 5.8 1π|}}8 Βοη8. Απᾶ ψδῆδίῃ νγῶβ ἴΠ6 σοί, δηα ΖιΖδῃ 016 δοοοῃά : δπα 

Φουδῇ δηὰ Βοσίδῃ ἢδα ποῦ ΤΩΔΗΥ 50η8 ; δηα ὑπ6γ ἔοστηθα οὴθ {λ{Π6Ὶ- ἤουδο δηὰ 
Ο.Θ Οἶ888. 

12,18 ΤῊ 8βοη8 οὗ Κοβδίῃ : Ατάγϑμι, [Ζῃᾶσ, ΗἩθῦτοῃ, δὰ ΤὕΖΖίοὶ, ἔουγ. ΤῊθ βοὴβ 

16, 

οὗ Ατηγϑῖῃ : Αδγοῃ δηὰ Νίοβββ; δηἋ ΑΔΓῸΠ γὙὰβ βοραγαίθα ἴο ββ που Ὗ Ὠΐτὴ 858 
τηοϑὺ ΠΟΙ, Ὧθ δπηὰ 18 Β008 ὉΓ ΘΥΘΓ, ἴο ὈΏΓΩ ἰῆσοπβο Ὀδίογο {Π6 ΠΟΒΡ, ἴο 

14 τηϊηϊβδίοσ ἴο Ηΐ πη, δηα ἴο ὈΪ]688 'ῃπ ΗΒ ΠΆΤη6 ἴὉΓ ουοσ. Αμπὰ Νοβορβ, {πΠ6 ἤδη οὗ 
16 αοά, ῖ8 80ῃ8 6ΓΟ 68}]64] αἴΐοσ 086 ἰτἱδο οὗ [ον], ΤῊΘ βοῃ8 οὗ Μοβεθβ ὑ6 0 
17 Οοβθοῖα δὰ ΕἸ] Ζου. ΟΥ̓ τἢ6 βοηβ οὗ Οοσβῆοιῃ, ὅῃθθι 6] νγα8 6 οἰϊοῖ, Απὰ 

{86 8Βοη8 οὗ ἘΠ] ]ΘΖΟΙ 6 ΓῸ ΒΘΒΔΌΪΔὮΏ ἴΠ6 οἰ]οῦ: δηὰ ΕΠΙΘΖοῦ δὰ πο ΟΥΘΓ 8018 : 
18 Ὀυΐ {Π9 8ο0η8 οὗ ΕΘΠΔΌΙΔἢ ὙΟ͵Θ ΨΘΟΙῪ ΠΏΔΗΥ. Τἢ6 50}8 οἵ [ζΖδτ, Θ᾽ Βϑοσα ἢ [ἢ 
109 οἰϊοῖ ΤΊ βοῃβ οὗ Ηδρτου : ψο δῇ ἴῃ6 ἢγβύ, Ατμδγδῃ {Π6 βοοοηᾶ, Ψ48}.42Ζ16] 
90 86 ὑδιγά, Φε6Ἰκαιηδη ὑμ6 ἔουγίῃ. Τη6 βοῃβ οἵ [ΖΖῖοὶ : ΜΠ ΘΔ ὑπ6 ἤχθῦ, αηὰ 

οβιδῇῃ ὑῃ6 βϑοομα, 
21 ΤῊ 808 οὗ Μοὶ : Μ4}}} δηὰ Μυβῆϊ; ἴΠ6 80η8 οὗ Μδὴῃ!]}: ΕἸθαζαῦ δῃὰ 
22 ΚΙΒΏ, Απάὰ ΕἸοδζαῦ ἀϊοα, δηὰ πδὰ πὸ βοῃδ. Ὀυῦ ΟἾΪΥ ἀδιυρῃίοτβ ; πα ΒΘ 
283 Ὀτοίσθη, ὑπ6 βοὴβ οὗ ΚΙβἢ, ἴοοῖκ ἔπθη. ΤΤπΠ6 βομβ οἵ Μίυ8}ι1: ΜΔ}}1, δηά 

ἙΔοΥ, δῃὰ Φογοιηοίς, ὑΠ ΓΘ, 

8. ΟἸοβδῖηφ επιαγὰβ ὁπ (λ6 Γευΐίο5: τοτϑ. 24-92, 

24 ΤΏΘΒ6 10 ἰδ 8008 οὗ [,ΘΥὲ Δ’ΟΥ ὑΠ6} [δβου-ἤοιδοβ (δα οἰϊοῦ οὗἁὨ {ἢθ 
λ μ γ8 ἴῸΣ ὕμποββ τηυϑύογοα ὈΥ͂ ὑπ ὨΠΤΑΌΘΣ οὗὨἨ [Π6 ΠδΠγ65 ἴον ὑῃ6]Γ ρ0}}8, ἀοΐησ 
18:6 τοῦῖκ [ῸΓ {110 ΒΕΓΨΊΟΘ οὗ [ἢ Ποιι56 οὗ ὑῃ9 ΠΟΒΡ ἴγουῃ ὑοῦ γ6 85 οἱὰ ΜΡ 

“δ᾽ υρνᾶτάβ. ΕῸΥ θδυἹὰ 8814, ΤῊΘ ΓΟΒΡ σὰ οὗὨ ἴϑγδθὶ ἢδύρ ρίνθη τοϑὶ ἰο Ηἰβ 
26 Ρθο}]6, δῃὰ Ηθ ἀν] ]δῦῃ ἴῃ Φ ΘΓ βαίθια [ῸΓ θνθσ. ἀπὰ αἷ8δὸ [πὸ 1 ον ΐθβ ἢδνθ 
27 ὯΟ ΙΩΟΤΘ ἴο ΟΔΙΤΥ δ ΓΔΌΘΓΩΔΟΪΕ, Ὑ] ἢ 411 108 ν6856]}8 ἴὉΓ 108 Βοῦνίοθ ΕῸΊσ, ἈΥ͂ 

Ὅ86 ἰαδῦ ᾿γοσαβ οὗ αν, ὑῃθ6856 Τ6ΤῸ ὅθ Προ οὗ {ῃ6 1 ον!ΐθβ ἴσοι ὑ ΠΥ 
28 γϑᾶγβ οἱ δῃὰ υὑρτγαστὰ. ἘῸΓΣ {06} Ροδῦ )ὲῪβ δῦ ὑῆθ ῃδπά οἵ [ἢ βδοῃ8 οὗ Αϑγοῃ, 

ἴουῦ 06 ΒΘΙΥ]06 οὗ μ6 οῦδο οὗ ὑῃ6 [.ΟΒΡ, ἔου {Π6 οουγίδ, δῃὰ ἔογ ὕὉΠ6 ἤδη 6 ΓΒ, 
δηά ῸΓ ὑῃ6 ρυτλ γίηρ οὗ δνοσγυ πίη ΠΟΙΥ, ἀπὰ ὑ86 ψοσκ οὗ 086 βοῦνὶοθ ὁ ἐὴθ 

29 Πουβο οὗ ἀοα. Απὰ ἴογ [Π6 βῃον-Ὀγϑδα, δηά δ ἤηθ ΠυουΣ [ὉΓ τηοϑϑὺ οἰ οσίησ, 
δηὰ {δ υπῃ]οανοηθαὰ ολῖκοα, 8Π4 Ῥδπολῖζθβ, δηὰ ὑπαῦ ΠΟ 18 [γ]64, δπὰ ἢ! 

80 τηδϑϑυχοβ οὗ σρδοὶυ δηά ἰθηρίῃ. Απά ἴο βίδη δου ΓῪ τηογΐηρ [0 Τῃδις δηᾶ 
81 ῥγαῖβ ὑῃθ ΓΟΒΡ, δηά 80 1ῃ ὕμ8 ουθηΐηρ. Απὰ ἴο οβοσ 4}} Ὀυγηυ οἴου ρ8. ἴοὸ 

186 ΤΟΚΡ ἴον (86 ϑαθθαῦβ, Ὁ 86 ΠΕΥ ΤΏΟΟ 8, δπὰ {16 βοῦ ἔδαβίβ ὈΥ ὩΣ ΌΘΓ, 
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32 ΔΟΓ {110 ογάδγ οὔ ὑῆϑτμ, σοῃυϊηυ}} ν Ὀοΐοσο ὑῃ0 ΟῸΒΡ. Απαὰ {ΠΥ 5}18}} Ιζϑὸρ 
τ6 οἴατσα οὗ ὑμθ ὑεηῦ οὗ τηθϑιϊησ, δηά [706 οἴδγρο οὗ ὑηθ βδηοίυδσυ, δῃὰ [ὴθ 
οἴαγρο οὗ [6 Βοη8 οἵ Αδγοῃ {Π6ῚΣ ὈγούὮΓΘΏ, [ὉΓ ὑΠ6 ΒΟΓΥ1ΟΘ οὗἨ (ἢ ἢοιι86 οὗ (Π9 
[0ἘΡ. 

4. Τε Τιοεπίν- Ὁ Οἴα8468 077 ῬΥίεδίδ; οὮ. χχὶν. 1-19, 

σε. Χχιν. 1. Αμπά ἴογ [6 βοῃβ οὗ Δδγοῃ, ὑΐ686 ἅἃγθ ὕΠπ6 αἰ ν:81 008 : [ῃ6 Β0η8 οὗ Αδτζοηῃ : 
2 Νᾶάδὺ δηὰ Αδιῆυ, ΕἸ ΘΑΖΑΓ 8Δπα ΤΠ διηλγ. Βαὺ Νδαδὺ δηὰ ΑὈιδὰ αἰοα Ὀθίογθ 
8. ὉΠοὶγ ἴδῃ τ, δηα 84 ΠΟ Βο0η8 ; δηὰ ΕΘ ΖΆΣ δηα ΠὑΠδιηδν Ὀδοδιη6 ῥγὶθβίβ. Απὰ 

Πανιά ἀϊδισθυϊοα ὑΠθπὰ, 80 ὑμᾶὺ Ζαάοϊς οὗ ἴΠπ6 βοῃ8 οἵ ΕἸΘΑΖαῦ δηὰ ΑὨἱτλθ θοαὶ 
4 οὗ {Π6 50η8 οὗ Π{ΠΔΠΊΔΓ ὙΓΕΓΘ [ῸΓ {Π 6 1 ΟΠ Ο6 1η ΠΟ] βούνῖοθ Απαὰ ἴῃ βοῃβ οὗἁ 

ΕΠοαζᾶτ 676 Του πα ὨΟΥΘ ΠῸΠΊΘΓΟΊΒ ἴῃ ΟὨΙΘῦ τθη (Ὦδη [ἢθ Βοῃ8 οὗ [{{Π͵ΔΙΩΔΣΊ ; 
8Δη ΠΟΥ 6͵Ο [8 αἰνΙα 668} : ἴ0Γ ὑῃ6 50η8 οἵ ΕἸΘΆΖΑΡ δ᾽ χύθοηῃ οῃϊοίβ οἵ ἔδίῃοι- 

δ Ὠοιιβ68 ; δῃὰ οἱρῃῃῦ οὗ ἔδύμοι- ουδοβ [ὉΓ 00 8Β0ηὴ85 οὗ ΠΠδμᾶσ. Απα [ΠΟΥ͂ 
ἀϊνιοα ὑῃδτῃ ὉΥ ἰοῦ, οη6 νυ ἢ. ἢ οὔ ον ; ἴῸΓ ὕΠ6 ΒΟΙΥ͂ ᾿ΓΙΠο68 δηα [ῃ6 ὈΓΙΏΘ68 

6 οὗ Οοὰ πογὸ οἵ {Π6 80ὴ8 οὗ ΕἸθαΖαυ, δπα οἵ ἔπ βοῃ8 οὗ {{ῃαλγτ. Απὰ 
ΘΒοΙ δἰδῃ βοὴ οὗ Νεοίμϑῃθοὶ, ὑἢθ βοσῖδο οὗ 6 1 ονϊΐοβ, στοίθ ὕμθιῃ Ὀθΐοτθ ὕ 6 
Ἰπηρ δηά [6 ὑσποο8, δπα Ζϑαοὶς ὑπ6 ργϊθϑῦ, ἀπ ΑἸ ΘΙ θοἢ 08 8οη οὗ ΑὈΙΔΌΠΆΓ, 
Δα 186 οἰϊοῖβ οὗ {Π0 ἔδλύμοσβ ἴοσ ὕΠ6 Ῥγιθδίβ δπὰ [ὉΓ {16 ᾿ονιῦθβ : ομθ ζύθοΓ- 
δουδα Ὀοΐην ἔδίθη ἔοσ Ἐ]ΘαΖαυ, δὰ ομ6 4 ἰδίζθη ἴὉΓ [0 ΠΔΙΊΆΓ. 

ν᾿ 78. Αμπάίδε ἤγϑ ἰοῦ οδπηδ ουὖ ἴο 6 Βο Αγ, ὑμ6 βοοοηὰ ἴο θαλίαι, ΤΠ [τ 
9 ἰο Ηαγῖπι, [6 ἰουγ;ρ}!Β ἰο ϑαοτη. Τμὸ ΗΠ ἴο Μα]οὨἼΔἢ, ὑΠ6 βἰχί ἴο 

10,11 Μι)αΐη. Τὴ βανθηΐῃ ἰο Ηδκίτοσ, ὑπ6 οἰρμθ ἰο ΑὈ)δη. ΤΠΘ πηῃ ἴο 
12 ΨΦεβῆυδιη, [6 Ἰθηῦ ἢ ἴο ϑῃθοδηϊδῃ. Τὴθ οἰονθηῦῃ ἴο ἘΠΔΒὨΙΌ, ὑπ6 ὑνο Ὁ ὕο 

13,14 Φακίω. ὙὩΤῇὸ ὑμϊγίθοη ἢ ἴἰο ΗΌΡΡδὮ, {π6 ἴουτίθοηθ ἢ ο ΨΦθβίθραρ. Τἢθ 
15 δνεπίῃ ἴο ΒΙ]ρ8}), [86 διχίθοηνψη ἴο ᾿τητηοσ. ΤΠ βονθηίθθηϊ ἰο ἩδζΖὶγ, [9 
16. εἰσῃύοοηθ  ἰο Ηδρίζοζε Τὴθ πἰϊπούθοη με ἴο Ῥϑύμδῃϊδῃ, ὑμθ ὑπθηθθῦ ἢ} ὕο 
17 Φεῦοιοὶ. ΤΠ οη6 δῃά ὑσϑηνϑίμ ἴο 9 Δομῖη, [16 ὕννο δηὰ ὑνθηύθῦ ἕο ἀδτμ]. 
18 Το ἴἢγθο δηᾶὰ ὑποηθθὶῃ ο [6] ἢ, [ῃ6 ἰο δῃὰ ὑνοηθοί! ἰο Μίδαζίδῇ. 
19 ΤΠοβ6 δῖο ὑποὶγ οἶοθβ ΤῸΓ ὑΠ6 1}, ΒΟΓΥΟΘ, ἰο σὸ 1ηὔο {110 ουδ6 οὗ 6 ΟΕ. 

ΔΟΟΟΓα Ωρ; ἴο ὑΠ6 1 ΟΥΘΣ ΟΥ̓ ΑἌτοι {πο ὲν ἔλίμογ, 88 [86 ΠΟ Οοα οὗ δγδθὶ δὰ 
ΘΟΙΩΩΔη ρα ΐη. 

ὅ. ΤὟε (Ἰἴαδ8ε8 07 (λὲ Τιουϊίο8:; γοτβ. 20-8]1. 

22 Απᾶ ἴῸΓ [}9 ΤΟΙ ΔΙ Πρ ΒΟΠΒ οὗ [,ονἱ : ἴὉΓ 0} ΒΟῚ8Β οὗ ΑΤΏΣΆΠ), ΚΘ] 0Ά6] ; [ὉΓ 
2] [}6 βΒοῃ8 οὗ ϑμυθδοὶ, μάθῃ. Εοὺ ἈΘΏΔΌΙΔὮΏ : [ὉΓ [ἢ6 80η8 οὗ ΘΠ ΔΌΙΔΗ, {110 
22 οὨϊοῦ νγᾶβ [88 }18ῃῆ, ΕῸΣ [6 [Ζῃδγιῦοβ, Θ᾽ ΠΘ]ο οἱ ; [ῸΣ 086 8018 οὗ διμθο] τοί, 
23 δαῃαῃ. Απάὰ (}0 8018 [ο( Πευγοη])ὅ: “6 818} [186 ἅτει)], ΑἸωδυιδῇ ὑμθ βοοοηά, 
94 Φαβμαδζίοὶ ὑῃὴ6 πϊτά, 96 κδιηδπι ὕπο ἴοασ!. Τὴ βοῃ8 οὗ [Π2Ζ16], ΜΊΙΟΔἢ ; ἴθ [86 
2ὅ 801}8 οὗ ΜΙιοδῆ, ϑμδιηῖσ Τη6 Ὀτούμοι οἵ Μιοδὴ νγγὰβ 158}1Δῃ ; ἴὉΓ ὕἢ6 80}8 οὗ 
26 158}18}, Ζϑοθδυδῃ. Τδο 8ο0η8 οὗ Μοσασὶ σοσο Μ8Δ}}} δηὰ Μυβῆὶ : [ῃ6 8Βοη8 οἵ 
27 ΨΦε42Ζδῃ, Βοῃο. Τὴ βοῃβ οὗ Μογασι, ὈΥ̓͂ δλζίδὴ ἢϊ8 βοὴ : 5'μΠΟἤδιη,δ δηά 

28,39 Ζδοουγ, δηὰ 10τ. Τὸ Μδ}]1 Ὀδϑ]οηρσοαὰ ΕἸΘΆΖΑΓΡ ;" δῃα ἢ6 δα 0 βδοῃβ. Οοη- 
80 οοσῃηρ Κι βὴ, 0ῃ6 8ο0η8 οὗ Κ δῇ, Φϑγδῆτηθο. Απὰ {πὸ βοηβ οἵ Μὴ : ΜΙ8ῃ!}, 

δὰ Εάοσ, δηὰ Φουτηοίὶ : ὑῆθ80 Θ ὕῃθ 8ο0ὴ8 οὗ δ μον 4.6 {Π6ῚΓ 
91 {λὺΠου-ἤουθ65. Απά [ῃΠ686 4180 οαϑὺ ἰοίβ 1|κ ὑμϑὶσ Ὀσϑίγθῃ [ἢ Β0}8 οἵ ΑΔΤΟΙ, 

Ὀεΐοστο θενὰ ὑπ Κίηρ, δῃὰ Ζδαοϊο, δῃὰ Αδμιτηθίθοῃ, δια ὑπ6 οἢϊοίβ οὗ [ἢ9 
ΤΔΌΠΟΓΒ ἴῸΓ Π6 ῥγιθβϑίθ δῃὰ ἴοσ [9 [μοΥ]ΐ68 : [Ὧ6 ζδύμοτβ, (Π6 οὨ]οΥ Π|κ6 ἢ]5 
γΟΌΠΡΌΓ ὈΓΟύΠΘΓ, 

6. Το Τισρεηίν- οι ΟἼαδ8ε8 ΟΥ δίησετε; οὗ. ΧΧΥ. 

(Ἢ. χχν. 1. Απὰ Πανὶ δῃά {86 οδρίδὶ πβ οἵ ὕπ0 Ἠοβῦ βαραγδαίθα [Ὁ βούνίοθ {ῃ8 Β0ῃ8 
οὗ Αβδρῇ, διά Ηριηδη, δῃὰ Ψοαυΐμαπ, γπῸ ῥγορθβιθα ̓6 1} Ὦατρθ, ψ ἢ 
ῬΒΔΙ[ΘΓ68, δηα ἢ ΟΥ̓ΤΑΌΔ]Β : δῃα ὕἢ.6 ὩΣ ΌΘΓ οὗ ὕἢ6 ῬΟΓΚΙΏΘῊ [ῸΓ [6 βοσνίοθ 

2 Ψψα8, ΕῸΓ [06 50η8 οἵ ΑΒδρὴ : Ζϑοσῦγσ, δηὰ ΨΦοβθρῃ, δῃὰ Νοίμδηϊδῃ, δηὰ 
ὃ Αβῃδγοΐδὴ ; ΒΟ0}8 οὗ Αβδρῇ, ὑπ 6. Αβδρὶι, ὙΠΟ Ῥγορῃθϑὶβα ὑπᾶϑῦ π9 Κίηρ. ἘΕῸΣ 

' Φοαυϊυη : ὑῃὴ9 8δοη8 οὗ Φοάυϊζμιυη σοσο (δα δ) δῖ, δηα Ζοτὶ, δηα «68 δῃ, 
“ Ηδαπδθΐδι, δα Μαδυυ ἰδ, δ1Χχ, ὑπ ά θὲ ὑμϑὶν ἔδῦμον Φοαπίμαη, οἢ ὑμ6 Βδῦρ 0 
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13, 

19, 

20, 

4 Ῥγορῃοβίοα ἴο (ἤδη διὰ ρῥγαῖβα η6 [0 ῈΡ. ΕῸΣ Ηδιηδη : [Π6 Βοῃ8 οἵ Ηδιλη 
αΚΙτιαἢ, Μαυϊδηϊαῃ, Ὁ 2Ζ161, ΘῃΘθα6ὶ, δηα Φοτγιπιοίι, Ηδπαπίαῃ, Ηδηληὶ, 

ἘΠΙΑΙμδ, ΟἿ άἉ 10, δηὰ Ἐομπχαηλί!-6Ζοσ, Φοβηῃ θοκαϑηδη, ΜΆ]]οΝ;, Ηοιὶγ, 
ὅ Μαμαζίοίῃ. ΑἹ] {π686 σγϑγθ })6 βοηβ οἵ Ηδιηδῃ, {Π6 κῃ ρ᾽ 8 566 ἴῃ {Π6 ψογὰβ 

οἵ ἀοά, ἰο ἰδ ἂρ ὑπ Βογῃ : δὰ αοά γμᾶνε Ηρθιηδῃ ουγίθεῃ βοῃβ δηὰ (Ὦγθθ 
6 ἀδυσηύθσβ. ΑἸ} Π686 σοῦ ηάογ {Π6 1 [δύο [ῸΓ βοὴ ἴῃ ἐμθ Ποιδ6 οὗ {ῃ9 

ΓΟΚΡ, σι ογταῦα]8, ρβδί ὑογίοϑ, δη ἃ ἤδγρϑ ἴοσ Π6 βαυνίοθ οἵ ὕΠ6 ἢοιβθ οἵ Οοά 
7 ὑπ6ογ Π6 Κίησ, ψ 1} ΑΔΡῺ, δηὰ Φοάυϊμυη, δὰ ρπιαπ. Απηὰ {μοῖγ πα 6. 
ΜΠ ὉΠ6ῚΡ Ὀγούμγθη ὑῃδὺ οσο ἰηϑγυοίοα ἴῃ βἰπρίησ ἴο ῃ86 ΙΟᾺΡ, 81} ὑμαὺ 

8 ψ6Γ6 ΘΙ ΠηΪησ 6 ΓῸ ὕο Ὠυπαγοάᾶ οἰρἢ Υ δηᾶ οἷἱσῃῦ. Απά {Π6γ οϑϑδὺ ἰοΐϑ ἔοσ [89 
οδάγρα, [ἢ 5118}} 85 0}10 στοδῦ, ὕΠ9 ὑδβοῖθῦ γι ῦἢ [ἢ6 ΒΟ Ϊ ΑΓ. 

9 Απάὰ {6 ἢγβὺ ἰοῦ οδῆλθ ΤΌ ἴὸγ Αβαρὴ ἴο Φοβορὴ :}} [ὴ6 ϑθοοηὰ (ο 
10 (ἀϑδ] δὴ ; ἢ δηά ἢἷβ8 8βοῃ8 δηὰ ἢϊἷ8 Ὀγούτοη ψοσο ὑσνοῖνο. Τῃὸ {μϊγὰ ἴο 
11 ΖδοουΓ, ᾿18 Β0η8 πὰ ἢ18 ὈὨγϑίγθῃ, ὑσνγοῖνθ Τὴ6 ἤοατγῃ ἰο [Ζτὶ, ἢν18 8008 δὰ 
12 ἢϊ5. Ὀγοίμγθη, ὕνοϊνθ. Τὴ ΗΠ ἰο Νοίμδηίδῃ, ἢἷ8 Βοὴβ δῃηὰ ἢἷβ Ὀγθίῃγθῃ, 
14 ὑνοῖνου ΤὨθ εἰχίῃῃ ἴο Βιυκικίαη, 18 βοὴβ δηὰ ἢϊ8 Ὀγθίγθη, ὑνοῖνθ ΤὨΘ 
1ὅ βονθηΐδ ο «Ὁ βῃδγοϊδῃ, 8 βΒοὴβ δῃὰ [8 Ὀγθίγθῃ, ὕνγεῖνο. ΤῊ οἰραῦ ἴο 
10 Φεβῃμδδῆῃ, ;ἷ8 ΒΟὴ8Β δηᾶ 8 Ὀτγοίγοη, ἔνοϊνου ΤΏΘ πἰηῖ ἰο Μίαιδηϊδῇ, 18 
17 βοὴ δηὰ ἴ18 Ὀτγοίῃσοη, ἔσψοϊνου Τὴ θη ἴο ιιϊπιοὶ, Π18 Β0η8 δηὰ ἢΪ8 
18 Ὀγούῆγοη, ὕνοϊνο. Τῇ οδἰθνθης ἴο Αζϑγοὶ, ἢ8 50η8 δῃὰ ἢ18 Ὀσγοίῃγοη, ὕσψαῖνα. 
20 Τὴ ὑνο ἢ ἴο Η ΒΗ ΔΌϊδἢ, [18 Βο0η8 δῃὰ ᾿ιἰβ Ὀγοίγθῃ, ὕννοῖνθ ΤῊ ὑδ᾽τίθθηί ἢ 
21 ἴο Θ'μῃυ οὶ, 1.18 8018 δηά ἢ 18 Ὀγαύθγοη, ὕνοῖνθο Το ἰουγίοοηθ ἰο ΜαυΌ Ἰ8ῇἢ, 
22 Ἰ}18 Β0η8 8η4 [18 Ὀτοίῆγοῃ, ὕνψοϊνο. Το δίνθοηνῃ ὕο Φοσγιαιοί!, ἢΐ8 80π85 δηᾶ 
283 ἢἷβ Ὀγοίῃσθη, ὕνγοϊνο ΤΏ6 βἰχύθοπι ἢ ἰο Ηδηδηίδῃ, ἢ 8 βοὴ δῃᾷ ἢ18 Ὀγο ΓΘ, 
24 ὑὕνψοῖνθ. ΤὮο βονθηϊθοηΐῃ ἰο Φοβϑ θο καβῆδῃ, ἢ18 Β0η8 δῃηὰ ἢ18 Ὀγουῦγοη, ὕνγαϊνα. 
20 Τμα οἱρῃύθθηδῃ ο Ηδηδηὶ, 18 Βοηβ δηά ἢϊ18 Ὀγοίγθη, ὕσσοῖνθο ΤῊ πἰπούθθη ἢ 
27 ἴο ΜΔ) οἴ], Ὦ18 Βοὴ8 δηὰ ᾽ϊ8 Ὀγοίβγθῃ, ἔνοῖνθο. Τὴ ὑνοηθθίῃ ἴο ΕΠ Δ}, 
28 ἢῚΒ Β0η8 Δηα ἢ18 ὈΓΘΙΏΓΘη, ὕσοϊνο. ΤῊΘ οὔδ δῃηά ὑποηθ θοῦ ἰο ΗΟ, ἢ 18 Β0Ὲ8 
29 δῃηά ἢϊ18 Ὀσοίῆσθη, ὕνοϊνο ΤΏ ὕνψο πὰ ὑνθηθοίῃ ἰο ΟἸΔἀ 40, ἢ] 8018 δῃὰ 
80 18 Ὀγοίῆγοῃ, ὑὕσοῖνο, ΤῊ γα δηᾶ ὑσχϑηθϑί ἰο Μδμδζιοίῃ, 8 βΒοὴ8 δηά 
31 δ΄᾽65 Ὀτοίγθη, ὕσσοϊνο ΤῊΘ ΤΟΣ δπὰ ὑνθηθοίι ἰο Βοχηλτης:-6 Ζ ΟΣ, ἢϊ8 δοη8 δηὰᾶ 

Ὧ18 Ὀσχοίῆγθη, ὕνγοϊνο. 

1. Τὴε Οἴαδδε8 ὁ77 Ῥοτίεγβ: οὮ. χχνὶ. 1--19. 

ΟΠ. ΧΧΥῚ. 1. Οὐποογηΐηρ ὑπ αἰν βίοπϑ οὗ (86 Ροχύϑιβ : ἴο ὑδ6 Ἰζοσ 68 νγὰβ Μ΄ βΒ616- 
2 τηϊδῇ βοὴ οὗ οσδῃ, οὗ [86 βοῃβ οὗ βαρ. Απά Μοβμο]οπιϊδἢ ἢδα ΒΟΏΒ : 

Ζροδαγιδῃ ὑδο βγβύςθοση, 96 4186] {Π6 βοοοηά, Ζουδάϊδα (ἢ6 ὑπὶγὰ, 4.161 {86 
8,4 ἴουσῃ. Εἴδὰ 86 δἰ, ΨΦοβομδηδῃ ὑπ δἰσχίῃ, ΕΠ] οθμδὶ ὑ86 βεανθῦῃ. Αἂπὰ 

ΟὈοά- οι μδὰ βοὴβ : ΘΒ θπιδδἢ ὑπὸ ἤγδῦς- ὈΟσῃ, ΖΘ ῃμοζαδα ὑπ6 βϑοοηά, Φόοδὰ 
δ᾽ ἰῃ6 [πϊγὰ, δηαὰ ὅΐδοδυ [86 ἰουγίμ, δῃα Νααίβδηθοὶ ὑπ6 ἢ. Αὐτοὶ ὑμ6 βιχίῃ, 
6 ΙΒβδομαν ἰἢ6 βϑυθηίῃ, Ῥϑυμδὶ {16 οἰρῃίι ; ἴος (ἀὐοὰ Ὀ]οβαθα πΐπι. Απὰ ἴο 

ϑΠΘΙ δῇ ἢϊ8 ΒΟ ὝΟΓΘ ὈΟΤΉ ΒΟΏ8, ὑῃδύ τυ]οά ἴῃ (86 Πουβο οὗὨ ὑπο ὶν ἔδίμοῦ : ὉΓ 
7 180} σγοσο νδιδηῦ τη. ΤῊ βΒοὴ8 οὗ βῃδιηδίδῃ : Οὐμηΐ, δα Ἐθρδ6], δηὰ 
8 ΟΡΘά, Ε]Ζαρδᾶ,----18 Ὀγούμ οι, βύγοηρ τηθῃ,--- ΕἸ}, Δηα δοιαδο 8. 41] 08.689 

οὗ [Ἐ6 80η8 οὗ ΟὈθα-ϑάουι, (Π6Υ δηὰ {Π|6}} Βοη8 δῃὰ {πῃ 6]. ὈΓΘί ΤΏ, ΒίΓΟΠρ᾽ Τη6 ἢ 
9 οὗ ΔΌΠΠΟ ἔῸΓ Βοσυϊοθ, σοῦ βί χίυ δηά ὑνοὸ οὗ Οὐνθά-θάοῃῃ. Ααπὰ Μοβῃβϑιοτηϊδι 

10 δὰ βοῃβ δηὰ Ὀγοίμγθη, βύγοηρ τηθῃ, οἱρῃύθοη. Απά Ἠοβδὶ, οὗ ὑπθ βοπβ οὗ 
ΜοΙΔΥΙ, δα 80η8 : ΘΒ αΣΙ [86 οἰϊοῦ ; [ὉΓ ἢ6 γὰβ ποῦ (86 γε θοσῃ, Ὀαῦ 18 

11 ΤἈῚΠΟΣ τηδᾶθ ἢΐϊμι ομϊο. ΗΠ ΚΙΔἢ {Π6 βοοοηάᾶ, ΤΟ Δ ΠΔ} {86 {πϊτὰ, Ζοομασιδὴ 
[6 ἔουγ ἢ : 411 {116 βοῃβ δηὰ Ὀγοίμγοῃ οὗ Ηοβδῇ ὑγσόγο ἐμ: σίθθῃ. 

12 Τὸ {11|686 αἰ ν βῖ 05 οΥ̓͂ [6 Ῥογύδσβ, ὕο ὑ86 οἰ οίβ οὗἩ ὑπ6 τηϑῃ, 6 γ6 ἢ 6 ΑΓΒ 
18 κὸ ὑμοῖν Ὀγοίῃγθῃ, ὕο τἱηἰβύου ἰὴ {π6 Βουβ οὗ [6 ἴΕῦ. Απά ὑπο ὺ οδδὺ 
14 Ιοὐϑ, {Π6 58118}} 28 ὑπ ρτοδῦ, δύῦοσ {μοῦ {ἈΌΠΟΣ- ΠΟΊ568, ῸΣ ΘΟΥΘΙΥ σαύθ. Απὰ 

Π6 Ἰοὺ οαϑύναγα [6}} ὑο 3.86] δι δὴ : δῃὰ [ὉΣ Ζοϑομαγίδῃ ἢ18 δ0Π, ἃ Ὑ7166 ΘΟ Π- 
16 56 ]]0σ, ὑπ6 } οδϑύ Ἰοῖβ, δηὰ ᾿ἷβ ἰοῦ ὄοδιηθ οαὧῦ που ψατά. Τὸ Οὐδθά-ϑάοιῃ βουϊὶ- 
16 νγὰ ; δῃα ὕο ἢϊ8 βοῃβ (6 Ποιιδ6 οὗὁἨἩ ΑβυρρίὶπιβἭ. Τὸ Κ'μυρρίηι" 5 δηὰ ἰο Ηοβδὴ 

νγοβύναγα, αὖ 019 ραΐθ ΚΒ] μοί, ὈΥ 0.6 σΘΌΒΟΥΘΔΥ οὗἨ δβοθηῦ, οὔθ ψαγαὰ 11 
17 δπούμοσ, Εαβύνασα Ὑγ0 76 εἷὶχ [,ου]ῦοθβ, ποσί μνγασα [ΟῸΣ ἃ ἀδυ, βου τασαὰ ἴΟῸΣ 
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18 84 ἀδὺ, 8η4 ἰοναγὰβ Αβϑυρρίὶπι ὕψο δῃὰ ὕψο. Αὖ ῬδγθΑΓ νυ οϑύνατγι, ΓΟ ἢ 
19 {86 σδιιδοῦαΥ, δηὶ το δὺ Ῥαγῦαι. ΤΠθ86 ᾿γογθ {110 αἱν βιοἢ8. οὗ 16 ΡΟΓΓΟΙΣ 

ἴοσ ὑ89 8δοῃβ οὗ Κοζγο, δῃηά ἴοσ [ῃ6 βοηβ οὗ Μογατῖ, 

8. Τὴε Αὐἀπεϊπϊοίγαίογε ο7 ἰἣε Τ͵εαδιγοα ο7 ἰλὲ ϑαποίπατγυ, ιοἰὰ (λὲ Οβέήοετη 7ὺν (δ6 
᾿χιεγναὶ Βιδίνοδ: γοτα. 20-- 2, 

20 Απά {86 [ον 65 (ἰ6 1 ὈΓΘΙΏΓΘΩ 19 ΘΓ ΟΥ̓ΣΣ (6 ἰΓϑαβυγαβ οὗ (ἢ 6 ἢοι86 οὗὨ 
21 αοἀ, δῃὰ ονοῦ ἢ} ὑγθαϑίγοθ οἵ ὕΠ6 ΠΟΙΥ ὑπηρθ. ΤῊθ 8οῃ8 οὗ [,λάλῃ, {Π1|6 ΒΟῚ5 

οὗ [6 Οοτβῃοηϊζο οὗ 1,δάδῃ, οἰ οΐβ οὗ [06 [Δὐῃογ- οι 865 οὗ [Δάμῃ ἴῃ 6 (ὑογ- 
22 βῃοηϊίο, 6810}. Τῆθ 8οῃ8 οὗὨ Ψ96816]} : Ζοίῃδπι), διιὰ “ο6] .}18 ὈγούῃΥ, ον ὺ ὑδθ 
23 ἰγϑαϑβίιγοβ οὗὐὗἩ ὕπ0 Ὠοι56 οἵ 9 0 ΚὉ. Οὗ {16 ΑἸηγδιηϊῦαβ, [6 1Ζῃδγιῦθ8, 0ἢ 9 
94 Ἡδφτοπίῖθβ, δηὰ 6 [7ΖΖ16]1005.. ΘῇθΌι6] βοὴ οὗ ἀθγβῃῆοπι, ὑῃ6 βοὴ οὗ Μοββϑβϑ, 
25 ὍᾺ5 ΤΌΪΟΙ ΟΥ̓ ὕΠ ἰγθαβϑῦγοθ. ἀπηα ἢϊ8 Ὀγούμγοη Ὀγ ΕἸἼΊΘΖῸ γα Εομδυϊδ ἢ ἢϊδ5 

Β0η, δηὰ «“68}δϊδῃ [ἷβ βοῆ, δηἃ ΦΌσδπὶ ἢὶ8 80, δηὰ Ζ,οἢ τὶ ἢἰ8 βοὴ, 8πηα 'ἢθ]ο- 
24 τηοίῇ ᾽δ ἢϊ8 βοὴ. ΤὨὶβ διιοϊοιηοί ἢ δηα ἢ18 ὑγοῦγθη ἭΤΟΓΘ ΟΥΘΥ 6 ὑγρδβυγοβ οὗ 

[η6 ΒΟΙΥ ὑπίηρσβ, ψ οἢ} αν {ἰ16 Κίηρ ΠΔα ἀεαϊοαίθα, δηπιὶ {π6 οἰ ]οἴβ οἵἨ 110 
ἔδίβοσβ, δα 6 0Π6 οδρίδὶ πη οἵ ὑποιυβπα8 δηὰ μαπάτοάϑ, ἃ πὰ τὍ06 οδρίδὶπΒ οὗ 

27 [88 βοδῦς Ουΐ οὗ [Π8 νγᾶτβ δπὰ οἵ ὑῃ8 ΒΡΟΙΪ [86 γ ἀθαϊοδιεα ἴο τηδἰηΐϊδίη [πὸ 
28 Ποιι86 οἵ (6 ΠΟΚΡ. Απά 4]] [δῦ δαῦλιθὶ ὑΠ6 Β6ογ, δηὰ ὅδ] ἰῃὴ6 801) οὗ Κι 8, 

δα ΑὉΠ6Γ ἴΠ6 βοη οὗ ΝοΙ, δῃὰ Ψοδὺ [Π0 βοὴ οὗ Ζογυΐδῃ, ῃδὰ ἀεαιοδιθα ; ὀνεῦγ- 
ὑμὴν ἀραϊοαῦθα νγ88 υηάονὺ ΘΠΘ]οτηοίἢ δηα ἢ18 ὈγοίΓΘη. 

29 δι {Π6 [Ζ͵ιἀΓ65 ττῶ8 ΟΠπθηδηϊδῃ Ἡ10}} ἢ18 Βοη8, ἴῸΓ ὕὑἢ 6 ΟὐΟΙ ὈυΒ᾽ 6858 ΟΥ̓ΟΣ 
80 ἴβγδοὶ, ἔου οὔϊοθσβ δπὰ Ἰυάρθα ΟὗἁὨ ὑπ Ηθτγοπὶΐεβ γόγο ΗΒ ΑΔ ἢ δηα ἢ 5 

Βγο τθη, γα] ἰδηῦ τηθη, ἃ ὑπουβαηὰ δηὰ βϑνθῃ ᾿υπάγοά, [ὉΣ ἴη6 ονογϑίσηῦ οἵ 
1βγβϑὶ οἱ ὑμἰβ βίάθ σογάδῃ Ὑγοδίμαγα, [ὉῸΓ 4} {1180 Ὀιιβὶ ἢ 688 ̓ οὗ {86 [ᾺΡ, δηά [ὉὉ 

81 ὑπ βογυῖοθ οἵ (86 κΚίησ. ΟΥ̓́ 186 ἨδΌγοηΐτοβ τσαϑ σογίδῃ ἐἢ6 σἢοΓ; ὸσ 1Π6 
Ἡοθτοηϊίοβ, ἴῃ ὑποὶγ δϑῃογαυίοἢ8 ἴον 86 ἰαύπογβ, ᾿ῃ 06 ἔογυϊθῦ γοᾶγ οὗ 19 
τοίσῃ οἵ θδνιά, ὕἢθγ το βουρῃῦ, δὴ ὕθογθ 6 Του πα διιοηρ ὑἤθιη τηθῃ οὗἁ 

32 γΑ]ΟῸΥ ἴῃ ὅλον οὗ ΟἸοδὰ. Απὶ ἰιὶ3 Ὀτοίῃγεη, νϑ] δηῦ το, ὑνο τῃουβαπὰ δηὰ 
Β6ύθῃ Βυπαγοα ἰλύθογα οὗ [8 Π}1}168; δῃα [αν α 6 Κίηρ Δρροϊηῦδα {Π6 πὶ νοῦ 
86 Βουδοηῖῦθ8, ὑπο Δα ῦθ59, δηὰ 6 ΠΑ] σι οἵ Μδμδββθῃ, [ὉΓ ΘΝ ΥῪ τηδίῦοῦ 
οὗ σοα, δηά οἵ [μος Κιηγ. 

1 Ῥοῖ νλν.2:} [8ο 8ορί. (ὁσοΐησεν) δὰ ὙῸ]Ε. ({εοοταῖ) Βανο [Π6 84 ρογϑοῦ, Βαϊ 966 Εχοξ. Ἐχρὶ. 

2 ἘῸ᾿ Ὀρόπη τοδὰ (Ὦδτο δηὰ χχίυ. 8) ὈΡΡΓΡ. 8660 Εχος. Ἐχρὶ. ἐπ τὴν τ: 

ἃ βοῖίδο Χερί: ἴῃ 16 Χ εἰλίδ τπ 6 πδτηο [6 βηειοσιοίδ. ΤΠ δ8πὶ0 ἀ ΠἜΓΟΠΟΘ ΔΡΡΘΟΔΓΕ ἢ ΔποῖθοΥ 5 οἱ οστ! ", χχνυΐ. 95. 

4 Ρυ ἹΠΙῚ 6 ρετδρο ἰο ὕὉο τεδὰ ὙΠῸ (τ 16. Οαρρε]}., Η. Οτοιίυδ, ασδει., εἰς.), 88 ϑοσὴθ ἰδῖϑ δηά ππίτηρογιδηξ 

Ὅπλ, ἰὴ 46 ποθεῖ ὀχ ἰοὶξ ἢ ἘΠ6 φαν. Ἰεεί. 

δ Τὴὸ ᾿προσζίίομ οὗ ἤἼ2Π δίϊες 3 (ΐδον., Βογ.., δηᾶ τηοδὲ τηοάοθγῃ2) ἰδ σοιξαί ΠΥ σοηῆιτδοὰ ποίει στ ΥῚ 826 

Ἑοῦτεν να. ποῦ ὉΥ ἴπο οἷά ἐταῃοϊδεοπς (ϑορέ., Υᾳ.. οἴς.). Ὀσϊ ΔΡῬΘΔΓΒ ποοδββάΓΥ ἔγοπὶ χα! !. 10. 

4 βοτο Χεογέ" ἐδο Κειλὶδ μΒ6ο ϑηδηηητ: [ἢ οἷά γγ8. (ϑερῖι. Σαρήρ, ν᾽ 'ᾳ. ϑαπιέν) 85 ἴῃ 9 ΔΑ ερέ. 

Ἶ Βείοτϑ 123 8 Ὥδιῶο δϑόῖηθ ἴζ ΠδΥῸ (δ]Ἰεῃ οαΐ. ΤΟ ἰοχὲ ἰῃ γϑσα. 26 κηὰ 37 [νυ οοτττιρί. 866 [0 Εχεξ. Ἐχρὶ. 

8 Ῥγορετγ, "“ δηᾶ 8" οθδαι " (Ὀγ)). 

9 Λίίοσ [89 πδσθο οὔ Κίϑασξδαι ἴὼὩο ϑερί. (οσά. Ῥα .) εἂδε καὶ ᾿Ιδάμαρ, καὶ ἀσίθανιν 'Ελιάζαρ, ἃ Κ'οΞ5. πὨΙΟὮ [5 δοίης 
ΒΛΑΕΡΧ. 

Ἶ Τρο Χολίδ᾽ Ὁ ΝΣ 19 δὴ εττοῦ οὗ ἐγδηθοτ ρει ἔυζ [Π6 6: τέδ! ἢ] οοττγϑοὶ Ἀεγέ ὈΝΝΝ32)Π (Ρε"1ς. Μέρλο) : σον. ἴδ 9 

δς. δ.3)Π [ῃ υότ. 3 δῃὰ 8, δῃ δεοὸ ἔσορ. Εχρὶ. 

1: Αὔον Ρ, [16 Ὡοί!ο6 σοῃ ΙΕ τοῦσεϊηκ [ἢ ἴΠπ6 10] ΟὙΚ γὙϑγοδ: “ Ὦ19 8085 δηᾶ 5 ἑαξίως ξισεῖνο,"" ΔΡΌΘΑΤΘ 

ἃ δανοὸ {4116 οὔξ Ὁ) δ ογεσαείαῃε. Ὑοΐ ἰξὲ 16 ἰο Ὅο οὐδεγγοᾶ ἐμεὲ ἐπῖ5 Ὡοίοο ἰὴ υοσ. 90, αῆοῦ ὉΠ γπσ), ἰς ὀἰ δέξζοπὲ 

ἄσαι ἐμδὲ ἴῃ αἵ: νυδοδαπεῶς οδϑδδ, Ἡδτη ΕἸ, " 86 δῃά δα ὈΓοίηγον δηὰ Ἠἰδ δος " κε νοΐογο, ποὶ γ3, 85 δἴϊεγαγάε) 

ἘΠΟῦδο [ὁ ἰφ ὑτΟ ΘΌΪο ἐπδὲὶ ἐδ 6 ττῖζος ἀ ἃ ποῖ τηδη(οι ΜΠ [δ 6 βΓεὶ εἴη χοῦ ἔπο εἰσνοῦ οοιηραδηίοηδ, ἩβοῖΣ ὨῸ Ὀγεςδάθά 89 

156 ἵν οὶ, 

ΒΞ ἘῪς ΒΟ δ, δεοοεάϊης ἰο αδ. [Σ. 19, ΠΡ 3 ΔΡῬοδΊδ ἰ0 δνο Ῥεϑῆ σοδᾶ, ἐμβουδὴ 5ο οχίετι δὶ ουϊἀθῆςθ ςοΏβστΩδ (819 
τττῖν 

φιο δείασο. 



112 Ι. ΟΒΕΟΝΙΟΙ (ΕΒ. 

ἐν ὉΒ"»» (ϑερὲ. τῷ Σοφιεῖν ; δα: οσά. Ῥαΐ. εἷς δεύτερον) ΔΡῬΘαΓΕ [0 πι|δΥΘ οὐτοθ ἰπἴο [ἢς ἰεχὶ ὉΥ 16 τερείου οἵ (86 

Ἰωδὲ ἴνὸ δυϊαυϊθο οἵὨ ἐδα ἰστοροίηκ Ὁ ΈΕΌΝΙΩ, πιο πὸ μεζῦδρο δἰ ἀεὰ Ὁ) δὴ οὐδοῦγο ΓΟ ΘΙ ὈΣΒΏΟΦ οἵ ἔλθ τοοὶ 
ἘΝ ΘΤΣΤ 

Ὁ ΒΡ) υἱ!. 18. 

14 80 δοοογάϊπα ἴ0 {πὸ βερί. (1ζ«) οἱ Αἰνΐτα ἀδελφο) αὐτῶν), ὙΠΟ 868 ΠΟΙ ΟΟΓ ΔΙΏΪΥ {πο τίσι! ἰαχὲ; ΘΟ. δε κι 
Κ᾿ αν. 

ὈΠΤΝ, 2 ΟἸοη. σχίχ. 8έ, 1ἰ (Π6 ΓΠΥΓΙΝ οἵ 6 Μαδογείίς ἰοχὶ Ὁ6 οτἰαἰμο), ὈΡΡΠΘ ταῦσδὶ δυὸ κἰοοᾶ 1 »ἱκοο αἱ 
Φ. ἰωῤ- φ" “-ξ Φα ΠΝ 84 

ὈΜ0ΠῚ (οοῦΡ. ἴδ Ψυϊα.. ἩΒΙΟΝ [88 ἩΠΟΪ οτα ἰεἀ ἐπδὲ ΣΡ πν). 

6 Χειλίδ: ΟΣ Αενί: τρον (δον. χα !. 9). Το Χειδλίδ [6 ὑτουοὰ ὮὉΥ τόσ. 386 [0 ὍΘ τῇοτζο οοττοεῖ, ἰδ σας 5 

ἘΠΠ|6 ὩΔΣΏΘ ΓΟΟΌΤα, τοῦ. 28, 88 τον πίίποῦς νασίδιίσῃ. 

16 Ἐὸς ΡΘΉΙΒΑ, Ζι δ ΟΌΣ ἃ ΔΡΌΡΑΙΘΙΓΥ ὕὍο τοδά ἔμ“ 2 ; ΟΡ. χσχίσ, 8. 

ἘΧΕΟΕΤΙΊΟΑΙ, 

᾿ῬΡΒΕΠΙΜΙΝΑΕΥ ΒΕΜΑΒΚ, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ 

Ἰηρ βἰδίδπηθῃς ἰηῃ οἷ... χχὶΐ, 7), δπὰ βόσνδβ ἴο ῃἶδοθ 
811 τμαΐ ἰ8 Π6γὸ σοϊαϊοα οἵ πὸ [,ονὶῦ65, [ἢ 6 τ ]1 

της ᾿ δπὰ οἶν!]! οδίοοτθ, ἀπάθν ἴῃ 6 Ὠθδλὰ οἵ ἴμ6 ἰαβὲ ψιὶ 
9 ἰῃ γοἀποίογῪ ποίϊοθ, οἦ.. χχὶϊί, 1.---Ἴ 6 ὁοη-  λῃηὰ φοποϊυάίνς δοῖϑ οὔ 186 Κίῃβ. Α βίβίοπιεῃξ 
Ὡθδοῖοιὶ ΒΌΓΨΟΥ οὗ {|| ὲ σοπαϊτίοη, ἀϊδθ τὶ θυ οη, δὰ 
αἰ πΙβύθσίαὶ {πος οηβ οὗἨ [ὴ6 {τ|06 οὗ ]1,ενὶ δ {Π6 
Θὰ οὗ 1Π6 τεἰρῃ οἵ Πανὶ, νῃίοῃ 8118 ἴῃς ΟΣ Οἢ. 
ΧΧΙΙΙ, -χχνὶ. (Δπιὶ [4118 ἰπῖο οἰρηῦ διι θα ἱν βίοη8, 88 
8 ποϊδα ἴῃ [0 Β.ΡΟΓΒοτ  ρ( 1008 οὗὨ ἴ6 ΔΌοΟνΘ γβῃ8- 
ἸΔΌ0Π), 8 ἱπίτοι σοὶ ὈΥ͂ 1}16 βῥαὐοπηοηῖ, οἢ. χχ ϊ!. 
1, Πϊαῦ [6 δροιὶὶ δπὰ }16- ΘΑΤΥ Κίηρ Ὀανία ἢ 
᾿μρυθδα ἢ}18. δοῃ ϑοϊοϊηοη ἴο ὃὉ6 ΚΙΠρΡ ΟΥ̓ΘΡ [ΒΓγδεὶ, 
ὈΓΙΏΔΙΥ ἀρροϊηϊοὰ ᾿ΐπὶ 8 διισσαβθὸῦ Οἢἡ [6 
ἴἤγουθ, δηὰ τορο δῦὶν ἀρ] νογοὰ ονοῦ ἴα Κἰπράοπι 
ἴο ἶπ. Τῆς πυπλθοτηςΣ δηά οἰιβεϊβοδίίοη οἵ 
{6 [ον ΐο8, δηὰ 188 ΟΠ ο τρα δθας ΤῊ ᾽ν 
δΒΑΠΟΙΌΔΤΥ, 8 ΓΒ ΒΟΟΟΓΟΪΠΡΊΥ ἴο Ὀ6 {Π6 Ῥτίποῖρα 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ἐγ ΜΕΠΝ Ὀανὶά πρβδπηον, [6 ἴΓΆ}8- 
ἤογοηοο οὗ [Π6 Κιίηρσάομῃ ἴο ἢ18 8υσοθβϑθοσ. Ἢ 
ΒΌΓΥΕΥ οὗ [6 βίαίθ οὗ ἢΐβ8 ΔΥΤΩΥ͂ δηὰ οἵ ἢΐ8 τλ]]}- 
ἴΔΓῪ δηὰ οἰἷν!] οἰ ογβ (οἰ. χχνὶὶ.) 18 δρροπαβὰ ἃ5 
{6 βοοοῃὰ οἵ {1|656 τῃηθϑϑιγοβ, δῇζοσ ψ ῃϊοῖ [πὸ 
ἢη4] Αγγδη οιηθηῖβ σοπγηιλ θα ἰῃ ΒΟΙΘΙΏΠ ἈΒΘΟΙΏΟΪΥ 
ἴο ϑοϊοιιοη δηᾶ {π6 ποράβ οὗἉ [Π6 μ60}]6, τε[ττί 
ἙὨοΗ͂γ το ἴπ6 Ὀυϊἀΐπηρ οὗἨἁ 16 Το ρ]6 (εἢ. χχν ]]., 
ΧΧΙΧ.), ἴοττῃ {Π6 οἷοβο οἵ ἴπ686 πιοαϑιυγοβ, δηὰ [ἢ6 
ἡτηπηοαϊαῖο ταδί ἰΐοι ἴο ἴη6 ἀδαϊὰ οὗ ἴῃ Κίηρ (ςἢ. 
ΧΧΙΧ. 26 [). ΑΜΒ ΒΟΌΓΟΘΒ ἱῃ ςοτη πη" οδίϊηρ {Π|686 
διοοιηῖβ8 οὗ (6 οτος οἵ [6 1,ον]ῖϊο8 δηὰ {Πεγ 
δοτνίοθ, ὑμ6 ΟἸτοπίϑὺ δὰ πὸ αἀουδῇ Ἰ πιγρς 8] 
γ1οσαμί8. διὰ δἰμιϑ0} 68} ποῦθβ Ῥγοσεθαϊηρ (Π|6- 
ἀϊαύε! Υ οὐ ἱτητηθα δαί] 7) ἔγοπι 1), ὑμαῦ 252 

3, ὙΠίοἢ 116 σποη ἰοη8, 2 ΟἜτοΙ. χχχνυ. 4, δΙοης 

Ὑ10} ὁ πρὸν ὩΓΙΞ. Δπ4 ᾿ΠΙΘΒ 16 ΤΩΑΥ͂ τερατὰ 

Εἰ Γ 88 ρῬαγὶ οἵ ὉΠ: ΤΟΥ] 8ΠΠ4}8 οἵὁ {18 Κὶῃρ ΟΥ 
δ 80 ἱπάοροπάρῃης ἀοοιπηοηῖ. (ὈμΡ. [πἰτοά. 8 ὅ. 
--αΑπὰ ραυϊά τσυαϑ οἰά απ [μϊ Ὁ. ἀανγδ. ἸῸΥ 18 

ἤρΓα ποΐ δὴ δά͵οοίνε, Ὀθαὺ 84 ἢ. Ῥοτῖ. οἵ ἴῃ νοτῦ, 
88 ἰῃ αοη. χΥΪὶ. 12; δηἀ 80 "2 1} Σἴ8 δοοῦυδα- 

{ἰνο οἵὗἨ τεδβύγοἰΐοη ὈΝΌΝ, ἴογ σαῖς 6] ον ΒΟΤΘ 

ὈΒΌΔΙΥ ἰμ6 δά). ὉΝΔῸ) "ΗΠ (ἄεῃ. χχχυ. 29; 

ΦοὉ χίΐ. 17), οὐ ουθὴ νηΐ) δἷοπθ (θη. χχνυ. 8). 

“-Ἤ πιαάς Ὺδὲδ δοπ ϑοίϊοπιοῃ Σὲ ΟὟ 7εγαεῖ. 
ΤΠ8. ποῦϊοθ ἀοθβ ποῦ ρβουῆαρϑ [ὉΓΕ518}} [Π}6 ΤυΤΟ 
Ῥτεςΐβα δῃὰ ἀοβηϊίο βίαϊοιηθηῖ οἵ {Π|6 δρροϊπίτηοηϊ 
οἱ δοϊοπιοη ἴο Ὀ6 Κίημ ἴῃ οἷ. χχίχ. 22 (νοὶ 
τοροτγίβ αἷβο ἴῃ τηοὰθ οἵ δρροϊηἰτηθηῖ, ὈΥ [6 
δΔηοϊπίϊης οὗ {Π|6 δβιυισοοββοτὴ, ὍΔ οττῃβ ἃ βθΏΘΓΑ] 
ἐπίτοάἀιοίίοη ἴο 4}} {Πδὺ [0] ονβ ἴο [86 οηὰ οὗ ΟἿΣ 
ὍσΟΚ. (οοπιΡ. ἴδ6 5. Π.11ΔῚ σεθογαὶ Ὀὰΐ μοῦ ἰοτεδίβὶ- 

ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ Τοβροοῖβ β᾽ 1] ΟΟΟῸΓΒ ἰὴ ΦοΒη σχΣΙϊ!. 1, 
νΐσἢ ἘΠδγαοΐογζοβ 8}} ἰλὶ (ο]]ον 8 ἴο Π6 ἐηὰ οὗ 
(818 ἀοδροὶ 88 ἃ ““Ἰονίπρ οὗ ᾿ἷ8 ονη υπίο {8 
ομα." Αμεϊπδὶ {Π6 ορίηΐοη οὗ Βεγίμοδυ, ἴπδὲ 1} 9 
ΑἸ τοηϊβὶ 88 ἰῇ ΟἿΓ σογβ ρίνθηῃ ὈΓΙΘΗ͂Υ {116 δΟῃ- 
(οἷ οὗ ἴΠ6 Παιταῖίγο 1 Κίηρ ἱ., [8 τϑιρασκ οὗ 
ΚοΙ] βυϑῆςα ; σοΡ. 8180 ΟἿΣ δχορθῖοαὶ ὀχροβι 00 
οὗ εἢ. χχῖχ. 22. 

1. Ῥπιπιεταζίοη 9 ἰδὲ 1 ευΐίδα, απ Ατγταπρο- 
πιο Ὁ ἰλεὶν ογξ: οἢ. Χχῆϊ. 2-δ.---Απά ἐὲ 
σαιλετεά αἰϊ ἐλ ρ»γίπσοδβ οὐΓἱ 7δγαεί. ὙΤΊιοβο, [ἢ 6 
ΓΟΡγεβθηὐαῦνεβ οὗ ἴΠ6 {τ 068, ἢδα ἴο σο-ορογαῖβ ἴῃ 
{18 Ἰηυβίοτ πῶ δπὰ τορυαϊοι οὗ [6 [1ου ῖοθβ, 
υκοδῦδβο {18 ὰ8 8 ζ'ΘΏΘγαΙ ΠΟΏΘΘΓΏ οὗ ἴῃπ6 Κίηρ- 
ἄοῃ. Τ}6 ρῥγοβθηῖ δοοοῦηΐ σοῃσογπίης [86 Πα]ὰ- 
ἱπῷ οὗ 8 ἢ σεπδ8 ], ουἱατιπα ἴῃ ἃ ΒΟ] ἢ 
ἈΒΒΟΙΩΌΙΥ οὗ {πὸ δρί συ] δὰ τοπιρογαὶ οϊείδ οὗ 
8η6 ῬΘΟρΪΘ, ΒΥ Ὀοίοτ [6 δὰ οἵ Παν]ὰ, ἰς 
σοπβιτηθὰ ὉΥ {86 Ἰρρθῦι χχυτὶ. 80 ἢ, νὩΣςἢ 
τορι ΒΌΘΟΙΔΙΥ οὗ ἰ}1ι6 τοβι}} οὗ (Π|18 τη ϑἴου ““ἴὴ 
τ᾿ Τογ ἢ γοασ οἵ {Ππ6 τοῖψη οὗ Βανι  σἰ ἢ 
τορατὰ ἴἰο [6 [ΠΥ οὗ ἩΘΌΓΟΙ 68. ἴῃ ΟἸ]6δὰ. ---- 
γον. 8. 4π"πάα ἰδε 1, ουἱίδ8 τσετὸ πιιτιδεγοαὰ ἤγοπι (δε 
αηε ο7 ἐλ γίν νοατα απα μριρταγάϑ. ΤὨϊΐβ δοοοτι}8 
1. 1ἢ 6 Ῥγούοβάϊῃρ οὗ Μοβαβ, νῆο, Ναπι. ἱν. 8, 
28, 80, 39 ΕἾ, ᾿ἰκον πα Πα πῚ θογ5 ἴΠ6 1ν1ῖ68 ἴΓΟῚ 
ΤἈΙΣΟΥ Υοατβ οἵ δἃ50 (10 ΠΥ) [ὉΓ δεῦνὶοθ ἰπ ἴδ 
ΒΒΠΟΙΆΔΙΥ. Βυΐ 8495 6 δὰ δἰσεδαῦ ἱποϊυβοὰ 
ΥΟΌΠΡΟΓ ΠΊΘΠ, ΠΔΙΠΟΪΥ, ἴτοπη νου ῖγ- να γέδτα οἵ 
ἃσο (Ναπη). νἱϊ!. 28-26), Πᾶν] 8. Ἰη 806 ΤΑΥ͂ 4180 
αν οχίθηἀοα ηοΐ ΤΠΟΓΘΙΥ ἴο (ἢ 0586 οἵἉ {ΠΓΕΥ͂ γοασς 
ἀηἀ ὈΡνΑΓά8, Ὀὰΐ ΓΑ ΠΟΥ, δοοογάϊης ἴο 1118 ΧΡΤΟΒ8 
εἰδϊετηθηΐ οἴ γοΓ. 24, γθδο θὰ {16 1 ον ϊε8 οἱ ὑπτοπὶν 
ΨΟΔΙΒ 8πα τπρνᾶτὰβ. ΤὨαῦ {18 Ἰαῖοῦ βίαϊοταθηξ 
ἀο68 ποΐ σοπίτγαάϊοϊ [86 ᾿σοβοῃΐ ὁη6, δῃὰ {μαὺ ἰὶ ἷν 
Ποὺ ΠΟΟΘΟΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 διηθπαὰ ΟἿἹΓ Ῥαββαρα ὈΥ̓͂ ἱΠδοΓ ηρ 

ἰπμμ2. ἴοσ ον (611), 860 οἢ συϑγ. 34.--- δῳ 

ἐλεῖγ »οῖ8 ἵπ πιεη, ἴὮυ8 Ἔχοϊυάϊησ ποθὴ δηά 

οὨΙ]άτϑ ; ἐδθ ὈΣΊ2)Ὁ ἀοβηΐῃρ ΤΌΤ Ἔσο [}10 

ὈΓθυ νυ. --εν. 4 . οομΐαΐϊη τἴὯ0 ποχὰξ οὗ {6 
ἱπῦ, 88 ΒΡΡεδσβ ἔγοϊω 86 18 ρμεγτί. ΤΡ αἱ 

{π6 οηὰ οἵ τεσ. ὅ, ἔου ψὨ1οἢ [8Π6 δορὶ. δὰ συϊρ. 
᾿ᾶνθ ἘΠῚ 1]γ, πὰ ΟἿΪΥ͂ ΠΌΤ ἱρπηογβϑησα οὗ 
1ὴ6 ἔπι βίδίεα οἵ [ῃ6 τηδίΐον, δυ ϑιλαϊοα [86 {πϊτὰ 
Ροσβοῃ.---Οὐ ἔλέκε, ἐιοεπίν απῷὦ 7οιν ἰλοιδαπα τόνε 
ἰο ουεγδεε (δ υϑοτὰ οΥ λοιιδε 97 (δε Ζοτά, Ἐδχ2 
ἀπιῖο8 οὗἨ 16 1 ονιεϊυ δὶ ὕθηι]6 ϑουυῖςος ἱῃ ζἜΏΘΣΑΙ, 
ἴο ψ ς ἢ Ὀοϊοηροά ποῖ--α. ἴμ6 ῬΓΟΡΕΙ Ῥγίρωϊ} 
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πιποίίοηϑ (χχὶν. 1--19): ὁ. [Ποϑ86 οἵ ἴπε [μον τἰοΑ] 
ΟἸΥ} δηὰ Ἰυκἰεῖα] οἰἶῆοοτ ((8 96 τ διιὰ 

ΘΟ, τγοσ. 46, οοτηρ. χχνὶ. 29-82); 6. ἴποβα 

οἵ 6 ροτίδγβ (γθγ. δα ; ΟΡ. χχνΐ.) : ἀ. {11086 
οἵ [86 δἰηζεγθ δὰ πιυβίοϊδηβ (νοΓ. ὅ ; ΘΟΠΊΡ. 
χχν.).--- δι ἐπείτωγηεηίδ, υὐὐμδολ 1 λαῦε πιαάς [ὉΥ 
»ταΐδε, ποῦ  Πανα ἰυἰγοάυορὰ ἴο δοσοΙΩ ΡΔΗΥ͂ 
ἴδιο βδβογοὶ βἱηρίηρ ἰῃ [Π6 δογυΐοθ οἵ Οοιὶ ; οὐπιρ. 
2 ὕβτοη. χχίχ. 26. Νοὶῆ. χίὶ. 86. 4180 Ατωοβ νὶ. 
δ, χοτα δαν ὶ ἰ8 Ὠ)Θη Π]οη ἃ 85 Σνθηΐου οὗ βαογοὰ 
Ἰ)}5164] 15  ΓΌΤΆ ΘΗ 8. 

2. 7.ὲε Τισεπῖν -ΓΟὰν Ἡδοιϑολ οΥ ἰλὲ [ιουϊίδα; 
εἰ. χχὶ!, 6--23..-- ἀπ δαυϊὰ αἰἱυϊ δὰ ἐδξηι ἱπέίο 
(Ομ 868 [ΟΥ̓ ἴλά δοπδ 97 ζευϊ. ἴπ ἢΐβ ΠΘῪ πιιπῖοῦ 
διὰ ογάεν οἵ {Π6 1 ον εἰσα] Ἠου865 ἢδ ἴλιι8 [οι πάοιὶ 
ρου 16 ἴπγοθ οἷά νι 6} }- Κη Ὀγαθο 68. οἵ [18 

ἱπῦθ (φοπμ. τ. 27--νἱ. 18). ὈΡΌΠη, ἴοῦ ὙΠ Ο;, 
5,152 5 

ἴεῖθ δηά χχίν. 8, ΒΕ. Ὁ. Κίπιομβὶ που]ὰ τραὶ 

ταῦ Βο Ὁ ὈΡΌ ΠῚ (8ε9 Οτδ, Νοῖο), δίδη 5 [ὉΓ ὈΡΌΓ) 
49. . 

. 

(στρ. οἷ). χχῖν. 4, δ), δῃα 18 τη ΓΟΪΥ ἃ Ὀγ-ἴοτγτη οἵ 
1:6 πραγ, Καὶ, τοὶ Ῥιδί, αΒ 668. δὰ Επν. {}}1π|Κ. 
Βυτ πόδ αβϑοσίβ ὑπαὶ ποῖ 4δ}} [π6 1, ονἱϊοβ, Ὀπὺὶ 
οὐἱγ ἴδ6 24,000 ρθε δ} 7 ἀρροϊηϊοα ἴον [16 βεγνῖδα 
ἴῃ ἴῃς μοῦ: οὗ ἴῃς [οτά, ἀγὸ ἴο 6 τοραγἀθα 88 (ἢ 6 
οἰδεῖ οἵ ὨΡΟΓΡῚ; δπὰ, ἰπ ἴδοῖ, νϑγ. 24. δρῃβδγβ 
ἴο [τοὺ {}} 13, 848 »͵ὶ}] δ8 1ῃ6 οἰγουπηβίδησοο παῖ 
ἃ ῥτοδῦ μαγί οἵ ἴΠ6 ὩΔΠ68 ΠΕΓΘ δπιιπγχογαῦθα ΓΘΟΌΓ 
ἷη χχὶν. 20- 81 δηὰ χχυΐ. 20--28: ψ ογθαΒ ἰὴ 
[6 ἐμυπηιεταοη οὗ 16 ὑνθηςυ- ΓΟ οἰαβ886.. οὗ 
δἰ ΠΡῸΓΒ (ΧΧΥ.), Ροτγίοσβ (χχυϊ. 1--19), ἀπὰ οἰῆοστγε, 
ἀηὰ Ἰυάροβ (χχνὶ. 29-82), αυἹῦο ΟἿΟΣ ΠδΠιΘδ 
ΟΟ(ῸΓ, δαῦ Κι ] δάιϊιοθβ ἀρσαϊπβῖ [8 (ρΡ. 188) 
6 ὉΥ ΠΟ τηθᾶπΒ δβυ βιοίοηϊ ἴο ἱμπνα!ἀαῦθ 11.--τα. 
ΤΙς Ησιιβεβ οἵ ἴπ6 ἙδγβῃοηΣῦθβ: σοσβ, 7-11.---ΟἹ 
ἰλε εγαἰιοη δα τοοτὸ ᾿αάαη απῷ δλὶηιὶ, [ἡ εἰϊ. 
ΥἹ, 2, ἃ5 δΙγόδὰν ἴῃ ἔχ, νἱ. 17, ΝΌ πη. 111. 18, 111680 
ἵπο 80Π3 8πα ἰΟἸΠΑοΓΒ οὗ [86 ἴψο φεῦ Ὀγαηο] 68 
οἵ ἴῃς Οογθῃοηίῖοβ αγὸ σα] ]οὰ ΠΡ ηὶ δὰ ϑιἰπνὶ. 
Ουγ [βάδηῃ ἀρρεϑαγὰ ποῖ ἴο Ὀ6 ἸΔΘπίϊοα! ψ ἢ} [ωἱθηὶ, 
νεϊΐ ταῖθοῦ ἴο γε Ὀδοη ἃ ἀεβορηάδιηῦ οὗ {1}18 Βοῃ 
οἱ ἀογεῆοῃ, δέϊοῦ τ οπ,, ἰη Πᾶν ἀ᾽ 8 (πη6, ἃ μγθαῦου 
ὕγαποῖ οὗ [Π6 ΤΑΥ͂ 8 παπιοὶ. Ὑεγβ. 8, 9 
ἈΠΑΪγΖα 15 ὈΤΆΠΟΒ οὗ ἴϊπ6 1,Δἀδηἰζο8 85 (Ἀ]}1Π 
ἱπῖο 1η6 ἔψο οἰ εἶ βίδτῃϑβ οὗ ἴῃ. 8ο118 οἵ [πιάδ1} μϑὴ 
86 βοη8 οὗὁἨ δαὶ, αὶ ἀδϑοοπάσμϊ οἵ [,10ηϊ], ὈΥ 
πϑτης Βῃ ταὶ, ποῦ ἐδ6 Ὀτοΐηοῦ οἵ [δάδη οὐ 1, 1διι] 
παιηδὰ ἴῃ σοῦ. 7, ὙΠΟΒ6 ὈΓΆΠΟΣ ἰδ Τλογ [ὉΠ] 
ἀεδογι δοὰ ἴῃ σοτβ. 10, 11. Τῇοβο θοοησίυς ἴο 
με ὕταθο οἵ [δἄδῃ [Ἀ}] ΑἸ οροῖμοῦ ἰπΐο βἰχ 
Ἰοηφεβ, πη 6]Υ, ἴπγοα οὗ ἐπα βοὴβ οἵ 1,δάδῃ 
(νος, 8) ἀπὰ ἴῆγοθ οὐ {}|6ὸ δοὴβ οἵ ϑιἱμιὶ (νου. 
9). Οπ ἰδὲ σΟΠΙΓΑΓΥ, ἰἰ0 ἀεϑοοδηάδηΐϊβ οἵ (ἢ 
οἴδες Βηϊταΐ (ὑσοῖμοῦ οἵ 1,δάδη, γὸγ. 10) ἴογῃι 
ΟἾΪ ἰἴουγ, ΟΥ ΤΑΔΟΓ ΟἿΪΥ ἰἤγθο, ἤουβοθ, 88 
πε ἔνο γουηγοδῖ οἵ {Π6 1Ἀ1}}}168 Ὀοϊοησίηρ ἴο 
ἰδεπ), Φευδὴ δηὰ Βογίδη, ἔγοπι ὑποὶσ πυπποσῖοαὶ 
ΜΟΔΙΠ688, ΔΙῸ ἱποϊυάοά ἰπ Οὴ6 ἤοιδο, πὰ 4]80 
ἴῃ 006 6858 (ΠΡ 8, γοσ. 11). Τῇ Οοσβῃοῃίϊζοδ, 

ἐδετείοτα, ἰὰ Πανὶ ἐπι σουηίθα ἰπῃ 41} ηΐπο 
᾿ιοῦδοα.---,Ἄ ΤῊ Ἠοι868 οὗ ἴ[Π6 ΚοΙ]ιαι 68 : ψΟΓΒ. 
12:-20.--Απιγαπι, ]σλαν, Πεῦτοπ, απαὰ ζχείεῖ, 80 
δΓε [ἴη6 [00 530η8 οἵ Κομιδῇ παηοὰ ε͵δβοὸ ἴῃ νυ. 28, 
Υἱ, 8, ἀπὰ ργουΐουβ}γ ἱῃ Εχ. νἱ. 18; Ναπι. 111. 27. 
---Ααγοη ιραϑ φεραγαίεα ἐο δαπείδ ν᾽ λιὲτι αὐ πιοδί 

ἀοὶψ. 8 ἰ8 ὨΝῚΡ ΘΣῚΡ τ ἌΝ ἴο Ὅθ πηάοτ- 
δϊοοὰ οἵ ΑΑΣοπ 8 οῃοΐοο δηα δῃοϊηἰπιθηὶ ἰο 6 (ἢ 6 
το πεῖ ΠΟΥ ρΈγβοι οὗ 6 ἰσὰ ῥγίδαῖ, πος ἔγοια εἶδ 

Ὠλδἰϑίογιη ἰῃ {ΠῸ τροδὲ ΠΟΥ ρμΐδοθ (Υυὶρ. μὲ 
τηεἰπηὶσίγαγεί πὶ δαποίο δαποίογιηι; ἰἰκοννβ τὴ 9 
Ρεβο 0), ΠΟΥ [ἱῸπ| 5 ἀρροϊπίπιοηΐ ἴο σομβθοσαῦθ 
[886 πηοπῦ ΠΟΥ υὐοηβὲ}8 (ΟἸογίουβ, ἀραϊηϑὶ ν᾿ οὶ 
866 ΗἨεηρβίοη. Ολνικέοί, 1ϊ, δ0, αηὰ οὶ! οπ 1}}6 

[6).---Α πῶ ἰο δίνδδ ἵη ΠῚ δ πατις 7ΟῸΓ εὐεν, ἴῃ 
ΘΠοΥΔ ἢ 8 Πα ΠΊ6, ἴο ρῥγοῃοίηοα [6 Ὀ]οβδί ηρ οἡ [09 
ΘΟΒΙΠΊΌΪ Υ͂ (ἴον [Π6 ργοβογὶ μζίοη οἵ Μοβθ, ΝΌΠι. 
νυ]. 28, χνυὶ. 2; [)ουΐ. χχί. δ); ποῖ ἴο Ὁ]688 τὴθ 
ΠΔ116 οἵ ϑῃονδῆ, ΟΓ 64}} ὑροὴ Ηΐπι, 88 68. διὰ 
Βογ. τιϊη]ς. -Ὗεν. 14. πώ λίοδοθ ἔλεε πιαπ οὕ 
Οοά, ᾿ὲδ δοπδ τσεγα οαἰΐριὶ αὐίεν' ἐδς ἐτὶδε ῳ ευὶ, 
ἍΘΓΟ ΓΟΟΚΟΠΘα δ᾽ οηρ ἴΠ6 δ᾽ 016 [,ονἱῖεβ, απὰ ἢοὶ 

ΔΙΠΟΙΩ Π6 ῥγίοβίδβ. Οἱ ὧν ἐξ)» ὁοτΡ. θη. 

χὶν !, 6; ἘΖτα 1]. 61; Ν ἢ, νἱΐ. 68.---Ἶ ες. 15. Οὗ 
ἐλ 8058 9. Οετγδβῆοπι, β)εδιοί τραϑ ἐδ6 ολίοῦ,, ῥὑτο- 
ΡΟΙΙγ, ““Οογβμοῖη 8 80η8, ϑ'ῃΘΌπ6 1] [Π6 οἰιϊοῖ ;᾽" 
(ΟΡ. 6 ὨῸΠΊΘΓΟΙΙ8 68568 ἴῃ ΜΠ ΪΟἢ “ΒΟ Β᾽᾽ 8ΓΘ 
δηποιηοοά, δηὰ γοῖ ΟὨ]Υ͂ ομ6 [Ὸ]]Ον 8, 88. οἷ. ἱἱ, 
81, οἷο, Τδαῖ, πιοῖοονοῦ, (δυβῆοιη μα οἵδοῦ 
ΒΟΏΒ, ὙΠῸ Ψψογα στϑοκοποὰ στ τὲ Ὠουβθ οἴ 
ΗΘ θΌ6)] (οΥ 8] ιιὉ46], 88 ἢ6 15 οα] θα ἴῃ σἢ, χχὶίν. 
20), ΔΡΌΘαΓΒ ἴο [ΓΟΪΪΟΝ ἴτοπι νϑγ. 17, ΘΓ 1ῦ 18 
ΘΧΟΓΕΒΟΙΥ͂ 881. οἵ ΕἸ οζοσ [πᾶὺ ἢ6 πδὰ πὸ 8018 
Ὀεβίἀοβ ΒομδὈΔῃ. ὅθ θι61 δπὰ Εο Ὀἰδῃ {ἶογα- 
ἴοτε Ψ6Γ6 {Π6 Π4Πη58 οἵὨ {116 Ποιι865 οὗ {Π|6 ΓΑ} Υ οἵ 
Αταγαπι {πα ΒΡΓΔΠΣ ἰτῸ Δίοβοβ. Τὸ {Ππε86 ἴχὸ 
ΠΟΙ -Βδοογι οἷδὶ Ποῦ 868 οὗ {Π|ὸ ΟΠ ΑΙ] [68 ΓΟ ἴο Ὀθ 
Δ θά, δοσογηρ ἴο νετβ. 18-20, οἵ {Π| ἴδηι} γ οὗ 
[2 ᾶγ, [6 ἢοιι86 οὗ Κ΄ 6] οσἑ ἢ (ΟΣ ΘΠο]οτηοί, οἢ. 
χχῖν, 22); οὗ [6 ἴαπιὶὶν οὗ Ηοῦτοη ἴοιιγ μοῦ 868, 
δογῖα]ι, Απιαγἢ, Φ4 ἢ αΖιο], διὶ ΨΦ6 Καπηδπὶ ; οὗ [9 
[Ἀπ}}ν οἱ [{2Ζὶο] ἵνο, Μίαν δηὰ «ΒΔ, ----ἰὰ 4]]}, 
ηἶπα 1 ονὶτοα] Πουδο8 οἵ Κο]ιαι}ἶϊθ ογἰ ίη. το. 
ΤΊΙιΟ Ηουδβ68 οἵ ἴΠ6 Μογαγίϊοβ: νογβ. 2]-28---- 7.6 
80η8 ΟὗΓ᾽ΓἙ λΔίεγατὶ : Μῆιαλί, απά Αἤμδλῖ, 8.0. ὅγὸ 
ὁΔ]1 6 {π6 ὕννο 80}8 οἵἨ Δίογαν αΪ50, νἱ. 4; ἔχ. νἱ. 
19; Νυπι. ἐν]. 88; ΨΏΡΓΟΑΒ ἴῃ χχὶν. 21: ἃ τῃϊγὰ 
Β0η) οὗ Μογαγὶ 18 ἢαπιγοιὶ, 8αΖία, {Π6 οι ΠΟΥ οὗὨ 
[Π6 ἴἴγοα ᾿οῦβο8 οὗ δ᾽ιοῆαη), Ζασοηνῦ δηὰ [Ὀτί. 
ΤῊΘ σοῃ͵οοίαγο 18 οὈνίουβ, {ἰΠππ [86 πδπι6 οὗ {}}}8 
δ ααΖίλῃ ψ τ 18 ΤΠΓΟΘ 80118 ἢ48 ἰμ]ϊθη οὐ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
Ῥαββαρε ὈΥ͂ ἢ ο]ὶ ονουβι ἢ, ἃ8 ΒΟΓΌ]θαῖι δ35}}Π|608 
Μ] 6 ἢ6 ΒῸΡΡΙ 6 [5 {110 ἰοχὶ οἵ οὔ ραβϑδῆρα ἔγοϊῃ 
εἰ. χχὶν. 26, 22. Βαῖ,]. Τ]|ι6 ϑερῖ., Ὑαἱς., δὰ 
ὥὄγτ. γγοβοηῦ οἱἱγ ἰοχί, {παὺ ρίνεβ ΟὨΪΥ {ν)}Ὃ ΒΟΠ8 
οἱ Δ τδὴς 2. ΤΊια ὕοοκΚβ οἵ Μοβοβ, δῃαὰ ἱπαθρὰ 
116 ψν  ο]6 οὗ πὸ ΟἹ «ἃ Τοβίατηθηϊ οἰβονῇοσο, Κηονν 
ποίπίπρ οὗ ἃ {τὰ βοὴ οὗὁἨὨ Μ Μεγατὶ δηὰ ἢ18 ἀθβοοπά- 
Δηΐβ; ὅ. ΤΊΒ μαββῆρε χχίν. 26, 27 ὈΘΆΓΒ τηδηϊοϑὺ 
ἴγας68 οὗ δὴ ᾿πἰογροϊαἰΐοη ἰπ 1861}, Ὁ ψ ΠΙοἢ [8 
ΠΑΙῚ6 δα Ζίϑἢῃ τηυϑὺ ἤν σοΙη9 ἰηΐο ἴμ6 ἰοχί ; 4. 
ΤΊΘ Πδῖη68 οὗ {Ππ6 δ ρροβοά 80η5 οὗ 9δαζί δὶ) ΘΟ ΟΣ 
ΠΟ ΉΘΓΤΟ 6Ἶ86, ΠῚ} 1η6 ὀχοδρίϊοῃ οὗ ΖαοσΌΓ ΔΙ ΟΠ 6 
(8.6 χχν. 2); δ. ΤῊ6 ΟὨ]Υ σαὶ ὑπαὶ [πε δββιχηι 
(ἴοῃ οὗ {Π|6 ΔΙΊ 8 ἰῃ ααοδβίϊοη ἱπίο ΟἿΣ ἰοχί ἐου α 
Ὁ6,---ἰδῇ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴἰ6 ΠΌΘΟΥ οὗ ἴη6 Μοτγαγὶθ 
Ὠοι868 8βῃου]ἀ Ὀ6 Ὀσουμῃῦ ὉΡ ἴο 5ἰχ, δπὰ 80 α ἰοΐβδὶ) 
οἵ ὕνθη γ-ἰΟΟΓ ἰιοιιδ65 οὗ 1, ον 68 δου] Ὀ6 δῆονη 
ἷῃ οἿἦ 8θοϊΐοῃ (ηἶπ6 ἰουβῃοηϊο, πη Κοδαιὲῖο, 
δΔηα εἷἱχ Μογαγι ἴθ), δῃδίορβοιιδ ἴο 106 ΠυΙΩΌΘΓ οἵ 
ὑνοηὐγ-ΟὙ Πουβεβ διὰ οἷαβ868 οἵ ρυίοβίβ (οἷ. 
χχὶν.), δπὰ οὗ ὑπ γ-ἴοι!  6].5865 ΟὗὨ δ᾽ Πρ. (οἷ. 
ΧΧΥ.), δΔηα οοΙτεβροπαϊηρ τνῖ {ἢ 6 ΟΧΡΓΟ88. Ἀ886Γ- 
[ἰοῃ οὗ Φοξβορῆυν (4 πέϊῳ. νἱὶ. 14. 7), ἴῃαὶ Πανὶά 
αϊνιἀοα ἢΠ6 Ἰμον 68 ἰηἴο ΓΥΘΏΤΥ -ΟΌΓ 6188568,--- [ἰδ 
81 ΠΧ 16 “αΐη 18 Ἰοϑῦ ὈΥ͂ 18, (αἴ ΓΘ μοῦ α Ὁθ 
ποὺ νοηϊγ-ουν Ὀὰϊ ἈΝ ΘΩΪΥ-ἤνε ΠΟ 1868 ΤΟΒ  ἰρ 
ἔγοτα {86 δά ἀϊτίου οἵ ἢῃ6 Ὁ ΓΟΘ 5008 οἵ δαζίδῃ, δ 
ΟἿΓ δὲ (νεγ8. 2]1-28) ἀσγῖίνοβ ποῖ ἴῃσθο Ὀὺΐ 
ἴουις Ὠουξδκ ἔσοπλ Μογασὶ : οἿΘ ἴσοτῃ Μ4}}}} (ηδιπιϑὰ 
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8} οἵ κεἰιὶ8 Κικη ; 866 χχὶν. 29), δηᾷ 1ῆγοθ ἔγοπ) 
λίυβη:, ΠαπΘΙΥ, Ἀ14}}}}, Ἐκίεσ, διὰ Φοτγθιμοίῃ. 
Νον οἵ ὑπεβὸ [ἴγοα 8οη5 οὔ Μύ5.1, Βογίιοαα Μν1}] 
φογία! ]γ ὀχοϊυ δ ἔγοιη {16 ἰοχὺ {1|ὸ ἢγχϑι, ΜΏΠ], 
οη δεοοιηΐξ οἵ Ὠἷβ ᾿ἰδηον οὗ παπιὸ ψἱ ἢ Μ68}}}} 
[6 Ὀτοῖθοῦ οἵ Μι} 1, ἴο οὐϊαίῃ {16 ἀἀοϑίγοὰ γϑϑι]ῖ 
οἵ εἰχ Μεγανῖθ ἤουβ68 ; Ὁ ἴΠ6 ΑΥΌΪ ΓΆΓΙ 685 οἱ 
{18 ργοσθάιιγα 18 οὈν Οὐ 5] ζτθαῦοῦ δηκὶ πιοῦα υῃ- 
50 ΠΔ0]6 ἔπι [6 ὈοΟ]ἀπε88 οἵ ΟἿ σοπά τη ηδίΐοῃ 
οὐ 1116 νϑῦβ. 26 δὰ 97 ἴῃ οἷ... χχῖν. 88 ἱπίογροϊαιδά, 
τπαῦ ἢπ5 δι !πηοϊοης Ετοθης ἴῃ [πὸ ΟἸΘΑΓΙΥ οοχτιρί 
τοχῦ οἵ [Π1|8 νεγϑα. [ἷἴ 
βιοίίοπ γίοϊ ἀφ οἷν ἔοι Μετγαγίῖο, πὶ μοχοίοτα ἴῃ 
81} ΟὨΪΥ ὑὐνοηΐγοῖννο [6 ν᾽ 168] ΠΟΥ1508. 

8. ΟἸοδίηᾳ Μοπιαγ δ τοβρεοίζηῃ ἐδε 1, ευὶϊίδ; ΟἿ. 
ΧχῚΪ!. 24-82.--- 1 686 ατὸ ἐδ δοη 97 “ευὶ. .. 707 

ἐλοδε πριδιεγοά, ὈΠΥΉΓΕΡ (οορ. ἔχ. χχχ, 14, 

Ναπι. 1. 21 Ε΄, )ὧ8 οὐ {86 [0] ον ηρ οΓὰ8 : “" ὉΥ 
116 ΝΌΟΣ οὗ [πὸ παπι68,᾿ Ναηι. 1. 18, 1}. 45). 
--δδοῖπο ἐλ ισογὲ 707 ἰδὲ βεγυΐσε ο (δ λοιιδε οΓ ἐλιε 

Μοτά. ϑρροῖ ΠΡ ἴ8, δ8 αἷδο ἐπ 2 Οβτου. 
χχχίν. 10, 18, Εἔζγα 111. 9, ΝΆ, ἰ1. 16, ποὺ βίης. Ὀαϊ 

ῬΙ αν. τα 2 δ, δηὰ ἀϊδετίηρ ΟὨ]Υ͂ ἰπ πτϊηρ 

ἔγοπι {1.19 το σι] Γ ἔοττη ([ἢ δ ΟΟΟΌΤΒ, ἴοΓ ΘΧΗΑΙΏΡΪΟ, 
2 Οἤτου. χχὶν. 18); σορ. Ἐπτν. 8 16, ὃ.--- ὄγονι 
ἐισοίμ ἡδαγ οἷά αν ὠρισαγτάθ. ΤῊ Ϊ8 δβἰδϊοιμθηῦ, 
ὑπαῦ ἴ6 Ὀλινεηιϊθῖ γΑῦ ἰ8 ἄχθα δϑ ἴ})0ὸ βίαι ηρ- 
Ῥοΐηῖ ἴον ἴμ6 επἴγδηοθ οὗ ἴῃ9 1, ον]ῖ68 οἢ ἴΠ6ΙΓ 
οἰδοΐα] ἀυἴι65, ἰ8 τόσο ΘΧδοιΥ δυρ]αϊπεὰ ἴῃ 1116 
[ΓΟ] ον 'πρς ψυγάβ, ὈΥ τοίογοησα ἴο ἴῃ ᾿Ἰσῃ ον 18 ὈΟῸΣ 
ΜΠ ΙΟἢ [6}1 ἀροὴ {Π|6 μον τὲ8 δὴ [Π6 ΑΒ ΘΓ ΠΡ 
Ἰ1 οΥ̓ {116 νν 1] ἀοΓ 685 σθαβοιὶ,--τῷ οοπο]υϑίοῃ [δῖ 18 
ποῖ Γ}}Ὺ οχργοββοά, θυ ἱπαϊοαϊοα οἸΘΑΓΙΥ͂ ὁποιρἢ 
ὉΥ νογβ. 2ὅ, 26. ---ν ἐν. 27. ΤΥ ὃν διε ἰαδέ τοοτιῖδ 
9" αυϊὰ ἐδιο86 τοῦ, εἴο. ΤΊιυ 1ζ 18. οὈνίουϑ να 
ΓΘ ἴο ππηάδοιβίαπά 16 ογάοτβ οὗ δανὶ ἃ ἰβϑυδὰ 
ΒΠΟΤΌΥ Ὀείοτο 8 οηὰ ὉΥ {16 ΨψΟΓα8 Ἢ ΤΙ 

ὈΝΣΠΝΠ (τ (μ6 Ψ αϊς. : ἠυχία »γαςερία Ῥαυϊὰ 

πουὶϊδδίηια, πα 80 ΟἸοτίουβ, ΄. Η. Μίςἢ., Κα͵οὶ], εἰς.}, 
ποῖ ““1ὴ {}|ὸ Ἰδῖΐον Ἰ᾿ιϊβίογίοβ οὗ δεν ᾿" (Κ πη ἢ, 
Βογ.), --α σοποερίϊοῃ Δ᾽ ἢ ἢ ΡοΓΒβ ἰηἴο [6 ἴοχί 
8. Τπουσηῦ αὐἱῖο Τοτγοῖστ ἴο 16 σοπίοχί, δηὰ ὈΥ 
ΠΟ τη68ῃ5 ᾿υϑιϊβοιΐ ὈΥ τοίογγίης ἴο (ἢ. χχίχ. 29. 
Ενοῃ Ὀθδύδιιϑε 8 ἰαδὺ δγγδησομηθπῦ οὗ Πανὶ ἰβ πον 
ΧΌΓΕΒΘΙΥ͂ παπηοα δἃ8 {86 ρτοιιπαὰ οὗ ἴΠ6 ἰηίτγοιζιιιο- 
ἰἴοη οὗ [,ονἱῖ68 οὗ ΟΘΗΥ͂ Ὑ6ΆΓΒ ἰπῖο ἴΠ6 βδογρὰ 
Βογνίοο, τ ἰβ ἴο Ὀ6 8595 πο ὑπαὺ {Ππ|ῶἰ β[αϊεϊηδηΐ 
ἴῃ νοῦ, 8 χοϑρεοϊίην ἴῃ Θη γαηΐβ αὖ {Π6 ἂρὸ οἵ 
ΦΠΙΓΓΥ γοδγ8 ΤΟΙΌΓΒ ἴο 8ὴ ΘΑ ΟΡ Ὡυπηογαςοἢ, ἴῃ 
ψἰϊοῇ ῥαενίὰ Ἰιδὰ δἀμοτοά ἴο ἴἢχ6 1658] ἀδίθγτηϊπα- 
τοι ἴῃ Ν τη. 111. 23, 80 (580 Κιπιοῆὶ, ὁ. Η. ΜΙςἢ., 
διιὰ οὐ 6Γ5), ἱπουσῃι ἴῃ 6 ψοτὰβ δηὰ ἴῃ σοῃπεοίίοη 
οὔ ὑπαῦ μαββάρθ, ὀρθοί "ν {116 οἰγουτηβίθβηοα {Πα 
Πο16 ἴπ6 ΠΌΤΟΙΣ 88,000 158 ψίνοη 88 1}}8 σϑϑι]ῦ 
οἵ ἴπ6 πιυδῖοῦ, δη ὦ {παὶ ὮΘΓα ΠῸ στόβίθι πηι ΘΓ 
ἴδ κεβ 1ῦρ οἾδαθ, ΠΊΔΥῪΥ ποῦ ΔΡΡΕΔΣ ἤυ ἴδοι διιοἢ ἃ 
ἀἰϑιυϊποϊίοῃ Ὀοῦννθθη Δ ΘΑΓΙΕΓ Πα ἃ Ἰαῖδθυ τηλβίον. 
10 158. οοποοίγῦϊθ, ὑποι σῇ ποῖ ἱπάϊοαῖθα ὈΥ͂ ΟΌΓ 
Δα ον, ὑπας Πανὶ ἃ Ὡᾶν ἢανα ΘΒ Δ Ὁ] 18η6 ἃ ἀΪ8- 
{ἰποῦοη οὗ οἴαβθ68, ἰη βυοἢ 8 ἍΑΥ ὑπαὶ 6 ἰῃἴΤῸ- 
ἀυςεὰ 16 ]μεν 68 οἵ ἔΘΏΪΥ Υ̓ΘΆΓΒ ἴο 1116 ἸΟΊΨΟΣ 
δη( οαϑίϑῦ ἀιι 168, απ ἴΠηο80 οὗ ΓΙΓΕΥ͂ γοδῖγβ ἴο {8μὸ 
ἸσοΣ πὰ ΒΟΙ ΟΡ πος ο8. Αἴ 4}} ὀνθηΐβ, ΔΗ 
τηοιίο οἵ παττηοπίζίης ὑπ ἴνγο δοσοιιπῖβ ΔΡΡΘΑΥΒ 
ἴΏΟΓΟ ΓΟΘΔΟΏΘΌΪ6 ὑμδῃ (06 οχροάϊεηΐ οὗ Βοτγί]ιεδυ, 

αἴϊζον ΕἸ]ἸθαζΖατ (ἢ6 ἔδίθοῦ οὐἩὨ [Π|ὸ Ὠοίγο88, ΟΥ δῇζογ 
ἢΐ9 Ὀγοίδεν Καὶ ἰϑὴ, απιὶ ἴπδι αἰον 6 γα η66), σοῦ 

ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ [Ὁ]]ον 8 [πδ΄ ΟἹἿΓ 

Ι. ΟΒΕΟΧΙΟΙΕΒ, 

ἴπδῖ τ1η6 ΟἾγοηϊδῖ ρ]δερα δία ὈΥ ἰδ ὑνο ἀἰἴετ- 
οπῦ διθουσηῖβ, 1Π6 οὐς ραἰνίπα ἐν Υ, (Π6 ΟἾΕΥ 
τὨϊγῖγ, γϑαγα, ψΊ μου ΘΧΡ μαι οἢ 85 ΠΟΥ͂ Ψ6ΓΘ 
ἴουπα ἰῃ ἢΪ8 βου γοθβ, ΟΥὁὨἨ ζ8ὴ ἴ.6 οῃηοπαδίΐϊοῃ οὗ 

Καὶ, σῦο οὔδηροθ ου, γεγ. 8, ἱπῖο Ὠγδν. 

--  ετβ. 28-51. Ηρστγο [οἱ ον β δὴ δηπτηθγαϊίοη οἵ 
6 ἀυϊίε8 ἴο Ὀ6 μογίογιηεα ὈΥ͂ 1}:6 1,ον ἴ68, τ βίης 
ἴγοῃ ἴΠ6 ἰονεῦ δῃὰ τογα δχίθσῃα) (γοίεστηρσ ἴο 
[Π6 σου διὰ 18 σμαπιῦογβ, ἴο ρυγὶ βοκίίοη ἀπά 
86 11Κ6}) ἴο ἴπ6 Βἰρηθν, δηά οεἰοβίης τ τδ6 
δδαϊϑίδηςθ ρίνθη ἴῃ 1:6 βδοι ῆςο8 οἵ ἴδ στεὰϊ 
[ϑαϑῖ8. --- ἀπά 70Υ ἐλ δἤει- ὀγεαά, ἰῃαϊς 18, 1.6 
ΡΙΓοραγείίοη, ποὺ [86 ῥγοβαηίαιοη οὗ 1, ν] ἢ 
θο]οηρειὶ Θχο νβίν οὶ Υ ἴο πὸ ῥγίεβίβ (ἴν. χχὶν. 
8 ἴ). -- πα »αμοαζεδ, Ῥτόροῦγ, “116 Ῥπαπ," 
ΟΟΡ. εν. 1ἰ, δ.---απαά ἐλαὲ ιολίολ ἐδ Κγὶεὰὼ (1μεν. 
νἹ. 14), απὰ αἰ τιδαδεγεα 47 σαραεὶίψ απὰ ἰεησίλ, 
[Γ᾽ πηραβυγίης ἤοαγ, οἱ], δηὰ νη, ν ῃϊο ἢ ΕΓ Θ 
διϊάθι ἴο 18 βδου ἤσαβ, τυ ἢ [06 1 ,ονὶίοβ δὰ ἴο 
ΟἸοδῃ δηὰ Κθὲρ (οοιρ. Εχ. χχῖίχ. 40, χχχ. 24; 
ἴμεν. χῖὶχ. 85).--- πα ἰο δίαμαὶ δεν τηογηΐησ ἴο 
ἐλαπῖ απῷ Ῥγαΐδο ἰδς ᾿οτὰά. ΤΉΪ8 παζιγα! } ν τοίου 
ἴο ἴΠ6 ἀυΐϊο8 οὗ ἴα 4000 1,ονὶ 64] βἰηρετβ δηὰ 
ΠΛ Ὸ18 188 (ν6 Ὁ. δ᾽; σοΙῃρ. οἷ. χχν.); [ῸΓ ἤΟΙΘ 8ΓΘ 
οηυτηογαῖοα [9 οἶς 68 οἵ 4]}] 6]45968 οἵἩἨ [πε [,ονυλῦοα, 
Ὡοῦ τπηοτεὶν οὗ {6 24,000 (ἀραϊηδὶ Βογί.).----Απὰ 
ἰο οἵον αἰΐ διιγηί-οὔετίπσε ἰο ἐλε ᾿οτά. “" ΗδΓΘΌΥ 
[86 [μον]ἴ.8 Ἄ6Γ6 Οὔ] χοα ἴο ργύραγο πὸ τϑατιἰβὶϊδ 
ΠΌΤ ΒΓ οὗ νἱοῦ 8, ἴο Θχϑπλῖηθ (δ 6 Πέπ688 οὗἉ ΓΘ αι, 
ἴο 54}. [0.8 ΔηἾπη4]8, ἴο ἔδυ [}Π6τὴ, εἰς." (Κο11.}.-- 
βῳυ πινιδοῦ ον (δε ογάεν ς᾽ ἐλοπι οοπῆπμαϊν 
δοίογτε ἰδὲ Τυγαὰ, ὑπαῖ ἴδ, ὈΥ̓͂ ὨΌΤΩ ΘΓ δ. ΠΟΥ ἃγὸ 
ἴο 6 φγρεθηϊοὰ ἐδυϊεουβην Ὀεΐογο ὑπ Ἰοσὰ, 
ΔΟΟΟΓΟΐης ἴο {Π|6 Ῥγθβογ ρ 08 οὗ {μ6 ἰὰνν γορασάὰ- 
ἵπρς ἴθ. Τῆδ ἽἼΝΡΙ ΘΟ. ὉἸΠΌΔΙΙΥ τεΐεγβ ἴοὸ “[}9 

οἤδετίηρ " (που γήδυπ) 88 ἃ Ὀυβὶηθ088 ΤΟΟΌΓΙΪΙ 

ΓΟΒΌΪΑΤ]Υ ὁπ ἴπι6 Δρροϊπίοα ἀδγ ; δοῦρ. ΠΡΟ 
ὙΌΣ, Ναμπ). χχυϊϊ. 6, οἷο.---Ἄ εν. 82. 4πὰ ἐδεν 

δλαὶ ζοο» ἰδλε ἐλαγρε οὗ δε ἱεπὲ οὗ πιδείϊησ (““ ἐἢ9 
[θη 16," ΟΡ. Νυπι. χυὶὶ!, 4), απ λέ ἐλαγρε 
ηΓ δαπείμαγῳ (οὗ 411 ΠοΙΥ {πἰὴρθ σοπηδοϊοα 
ΔΊ ΌΓΒΠΡ, ΝΌΤ. χυῖὶ. δ), απαὰ ἐλ ἐλατσε οὗ 
ἔλιε 8οπ8 οΓΓ Α΄ αγοη (6 σατο οἵ 4}1] [μαὶ ἴπ6 μυγθβὶβ 
θη ἰοΐη ἀροη ποπη, 81} [μ6 μ6ὲ]Ρ ρίνθῃ ἴο {868 
ῬΓΙοβ[8), Οἡ {18 Ῥαγι ΟΌ] ΔΓ ΓΟΟΔΡῚ[]Α ΟῚ οἵ 41] 
ἴῃ διποῖοη8 οὗ 10 1,ον]ζαβ, σοῶρ. [86 δὲ γα Γ 

6, Νυπι. χνὶἱ, 8. ἢ, 
4. ἧς Τισρηίν- οὖν Οἰακδαοα 9 Ῥυϊοδίδ: οὮ. χχὶν. 

1-9. --Ἴ 6 ἐπ υπιογαύϊοῃ οὔ [8686 [Ὁ]] ον 8 αὉΪ ἴδ διυι- 
ΔΌΪΥ αἴϊον [ῃ9 ὈΤΟΖΟΙ ΠΩ Ῥάββαρο, βαγ  Ο]ΑΥΙΥ αἴθδῦ 
οἢ. ΧΧΙΙΣ, 82 ; σομρ. ἴ{ “ 8008 οὗ ΑΔ͵ῸΠ "ἩΠῈῚῈ 
{πᾶ ἴῃ νϑτ. 1 οὗἁ ΟἿΓ ΟΠ ὗοΥ. -- 7λὲ 50η4 οὕ Αατγοῆ : 
Ναααὸ απὰ Αδίλω, εἰς. ΟομΡ. οἱ [μὲ8 ἱπίτοάιο- 
[ἴοη ἴο {Π6 Ῥαναάϊς τορυϊαϊίοηδ σοίεστίηρ ἴο 186 
Μοβαῖς {ἰπι6 ἴὴ νϑῖβ. 1 δηὰ 2, οἷ. νυ. 29, δηὰ Εχ. 
νἹ]. 23; [ὲν. χ. 1; Νυπι. 1ἰϊ. 4.---γὸγ. 8. 4παᾶ 
αυὶϊὰ αἱείγὶ διιία ἐΐεηι, 80 ἰλαέ Ζααοξ οὗ ἰδέ δονκδ 

φ Εἰδασαν. Ἐοτ ὨΡΌΠῚ, ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΧῚΣΙ. 6 - ἴοῦ 

Ζαάοῖκ δηὰ ΑὈϊαῦπασ, οα νυν. 80, χυῖ. 39, χυὶ!!. 16: 
ἴογ ΠΉΡΒ, οἰ οἶα] ο]688, οα χχὶδὶ. 11.-αὐοσ. 4. 

Απὰ (ἰδὲ ϑοπδ οΓ Ἀΐδαξζαν ὠεῦγὲ ουναὰ τιονὰ 
πιπιετοιδ ἵπὶ οἱι ἰοῦ πιεα. ΤΏ6Β0 ““ΤΏΘ " (ὨΝ 123), 

οἵ ὙΠότὰ Ε]ΘΑΖΑΣ δὰ ὑπγίοθ 88 ΤΠΔΗΥ͂ ἰῃ μοοᾶὰβ τ 
ομἱοίβ (7) 5) 85 Πὐματοασ, δὰ ὑ86 οἰ ίοῖδ, ποῖ οὗ 

{86 στοαὶ σοτηΡ]οΧ οὗ ἔδτιἹ 68 ΟΥ Ππου868 (ΒΕΓ .), 
Ὀυΐ οὗ ἴ0 ϑονο γα] ἴατηὶἶεβ, [86 [ΔΊΏοΓθ, σμίωΐα οὗ 
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ἴδ ΒΕΥΘΓᾺ] ρ᾿ΓΙΟΒΌΥ ὨΟΠΊ6ΒΆ. --- ἐγ. δ. Απα ἰδλεν 
ἀϊοκίοι ἐλοα, Τὴ δα ]οοῖ 8 Πανὶ, Ζαάοκ, δπὰ 
Αἰμιποϊος, ἴο ΟΣ ὨΔΌΠΙΓΑΙΥ [18 τηδῦϊοῦ Ὀ6- 
ἰοιζοι.---Ομς εσἰἐἦ ἐδε οὐδεν, Ἰλϊοτα γ, “ὁ [688 
πιτὴ (μοϑο," τθο80 οὗ ΕἸΘΆΖΑΣ Ὑἱϊ [ἢο80 οἵ 
᾿ΡΠΘΙΆΓ ; ΟΟΙΏΡ. ΧχΥ. 8.--- δ᾽ ἐλε λοῖψ ργίποεδ 
απὲ ἰδὲ ρτίποοδ οὐ ΟΘοά. Οὐ τἴ}6 ἴοττηοῦ ΡΉΓΆΒΟ, 
σΟΡ. ἴβα. χὶ, 28, δπὰ ἴπε ῬΆΓ8}168 1 Ῥθιγαβθ: 
γΠΠ065 οὗ [89 ῥγίοϑίβ," Ὁ) 797 ἽΦ, 2 Ομγου. 

ΧΧΧΥΐΪ. 14: οἡ ἴΠ6 βεοοῃὰ (ϑερῖ. ἄρχονφσες κυρίου), 
{πὸ Θαυϊνα] θη : “ Εἰρῃ ῥτγίοβϑίβ, ὌρΡΡῸΓ ῥγιθβίϑ. " 
Ῥὸγ ἴδ ῥτίῃθοβ οὗ ρῥγιθδίβ δῃὰ ᾿ἰρῇ γτὶθϑῖβ ἴγοτ 
[ἰπδιιαγ, ψῆοῸ ποτα ἔα Ὀθμἰπὰ ἰμο86 οὗ [ῃ6 11ὴ0 
οὗ ΕἸΘΆΖΑΤΙ ἱπ ΠΌΙΏΌΘΙ δηὰ ἱπηρογίδῃοθ, δΟμΡ. 
οη Υ͂. 80.---γεν. 6. γοίε ἐδλέπι, πϑιηθὶγ, {Π6 
οἰδβδοϑ, 88 ἴῃς Ἰοὺ ἀοίογιηϊπηρα.---Οπο μαίλοτ-λοιιδε 
ὀείαυ ἰαξοη [07 Εἰεαζαν απα οπε 707 ΤΠ λατιαν, 
ἰμαῖ 18, δ᾽ [ουπδίοὶγ, ἴτοπι ἴ8 ὕστῃ σοηϊδιηϊῃς 
ἴδε Ἰοίβ ἴον ΕἸθαζαγ, δηὰ ἴμθη ἔγοπι ὑμαῦ δοηίαίῃ- 
ἴπς [Π6 Ἰοΐϑ [οΥ ΕΠ Δ ΠΑΡ (80 ὙΠ δἰ χηὶῆθδ ; ΘΟΤΩρΡ. 

Νυπι. χχχὶ. 80, 47), {π΄ ποηθ πηῖρῦ βοθπὶ ῬΓθ- 
[ὠγτοὰ Ὀοίογθ ἴη6 οἴμογσ. Αηά, ἱμαθορά, {18 4116 7- 
πϑοη ἰπ ἀταπίηρ ἴμ6 Ἰοῖβ ταὶρῃῦ ανθ Ὀ6Θῃ 80 
τιδηδρσοὰ, ἰῃπαῦ, οἡ δἼοοουηΐξ οὗ [6 ἀοιὉ]6 ὨϊιΠὶ- 
Ῥὲγ οἵ 186 [Ἀ1}}1165 οἵ ΕἸοαΖασ, ἵἧνο Ἰοΐϑ [ὉΓ 
ΕἸραζας πιϊσῃς Ὅ6 ἀγατστι ἴῸΓ ΟΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 ῸΓ ΠΓΠΔΙΏΔΥ 
ἀμ να εΗ την ). ὙΜΒοῦΠον (8 τηοάθ οὗ ἀτανίης 
Ἰοῶ Ἱπαϊοαῖρα ὈΥ (ῃ9 ἀουθ]ίηνς οἵ ἴδο ΠΝ 

ἥ Τ 

πῃ [89 δβϑοοηἁ γ]469 (ἀργὸ ἸΠὰ Π}4))» δ᾽ 

Βετια. {ΠῚ Κ8, 185 τόσα ἔμδη ἀουνί]. Νοῦν - 
β8ἰΔη ἰἶηρσ [Π6 δ] πηοβῖῦ πηΐν γ84] ἀρτοοιηθηΐ οὗ (Π6 
Μ58. τοβροοίϊηρ [ἢ 18 ἀου]Ὲ Π , δῃὰ {86 ἰδεῖ 

ἴμαὲ {πε οἷά ἐταπβιαϊοσβ θὰ (η9 Βαδθίβ ἀϊὰ 
ποῖ πηἀογοίαηἃ [ῃ6 Ῥαββαρθ, [ῃ6 αἱϊογαίΐζοη οἵ 
ἀπο ἤγε πὶ ἰηΐο Ἵπα (8660 τιῖ. Νοῦθ) δρρθᾶγβ 

ἴο δ6 ἔπι6 ΟὨΪΥ τηθ8ῃ8 οὗ οὈϊαϊ Πρ 6 οοττθοῦ 60 - 
ἙοΡἤου οἵ [8686 ΟΥ̓ ΠΟΙ 86 ἀδτὶς ΟΓάΒ. --- ὕ 6γ. 7 
Τὸ δηθ8 οὗ ἐῃ8 ὑπγοηυ-ἴΟι Ὁ οἸα8868 ΔΓΘ ΠΟΥ 
Κινθη ἴῃ ΟΥΟΓ, ἃ8 ΤΟΥ͂ 6 Γ βϑι]6ι} ὈΥ 1οἵ. --- (πὰ 
ἰλὲ βγδὲ ἰοί σάπια ομέ οἵ ἴθι τη ; ΘΟΙΏΡ. [ῸΓ δξ 

ἴῃ [Π18 8βεη86, 7οβῆ. χυΐ. 1, χῖίχ. 1. Φοβοίαγὶ Ὁ διὰ 
δοάαϊαἢ, [πὸ πδπλ68 οὔ ἴδ ἢγβὶ ὕπο ο]45568, ἃ,6 80 
πδιηρά ΠῸΓ ἴῃ οἰ. ἰχ. 10. ΕοΥ 66 ῃ, ΘΟΠῈΡ.» 
Ἰφβίάθθ Εζγα ἰϊ. 86, Νρῃ, νἱΐ. 89, ἴογ Φεποίαυι, 
88 εἶα 6455 ἔγομῃ ψ Ὠϊοὴ Μαιίαίΐα8 ἀπὰ ἐμ Μαςο- 
σλῦθεβ βριδησ, 1 Μίδου. 1ϊ. 1 ; ἔοτ ΑΙ] Δ, 85 [ἢ 6 
οἿαδ8 οὗ Ζασμαγίαϑ 1ῃ6 ἰαῖ!οῦ οὔ Φοὴπ ἔπ Βαρέϊ8ῖ, 
{π|ΚῸ 1. δ; ἴον ἴἰχὲ ο145868 οὗ [ττ] 6 Ὁ {ν γ, 14) δπὰ 
ὁλοδίη (γογ. 17), οἢ, ἰχ. 10, 12. ϑοῖμὸ οἵ {πὸ 
ὑΜΈΠΙΥ- ΟΣ ΟἾ453568 ΠΕΥ͂ΘΓ ΟΟΟῸΓ ἀρσαὶη, ΠΔΙΠΟΪΥ͂, 
βθοσῖτῃ {Υ6Γ. 8), 9 ΒΒ 6 4 Ὁ (γ6γ. 13), δπὰ Ἠδρίζε 
{τ ῦ, 15), βοιπδ αὖ Ἰοαβῦ ἢοὺ διῃοὴρ [πε ῥγίββίβ, ἃ8 
δ αταΐπ (νοτ. 9), ΗΈΡΡραὶι (νεῦ. 18), ἀπά Οδιηὰὶ 
(τεσ, 17). ὙΠ τοϑρθοῖ ἴο ἴη6 παῖηα Ῥειδῃϊδῃ 
(γον, 1), ΗοἸζηδάδοη (2 ἐδ Ἡεϊδβδασιηρόη 68 «]οοἱ 
ΓΝ πη ἐγεϊαγί, αοἷῖ, 1829) ἢδ8 Ρτορουμπάθὰ 
ἴδ φυϊΐα ΑΓ ΤΑΓῪ σοη͵δοΐαγα ὑπαὶ ἰῦ 18 Ἰἀθητίοαὶ 

ὙΠ} ῬοΙἢ τοὶ (ΠΠΒ ΞΞ δ.) [ἢ 1ἴ ΠΣ οὗ ἔπ 

Ῥορδεΐ 4οοε],---ἃ οοῃ͵δοΐαγο ψὨΪΟἢ 18 οὗ δἰ πιοβῖ 88 
Ἰηποἢ να] 88 [Παΐ οἵ Παβοῆὶ, τνῆο σου]ά ἰΔε ΠΕ ΠΥ 
ΡΕΙΒΠΕΙ τῃ6 ἔαῖ πον οὐ 2061 ψ τ βατηθθὶ (οοτηρ. 
Κι. άηπομο, δὲς ἡ εϊδοασιησεη 68 «οεἱ, 1872, 
ΡΟ. 1ὴ.-ῦον. 19. Αοοογάδηρ ἰο ἐλεὶγ ογιίευ ὃν 
Δατοπ ἰλεὶτ Καίϊιεν, αα ἐλε ᾿Φοτά. .. λαά οοπι- 
πιαπήρα ἀΐπᾳ. (Οταγ. [}|6 ᾿τοτὰβ ὁσοαττίηρ, 80 οἴὔθη 
ἴῃ ἴῃς ἴα: " Απὰ [πὸ Ποτὰ βυϊὰ απο Μοβϑβ δῃὰ 
Δισοι ἡ ({ὸγ δχαϊηρῖθ, Νυμῃ. ἷγ. 1, 17), διὰ 

δ᾽ ΤῚΣ Ῥοηϊαϊθυσῃϊα ὑδβυϊτη μΐθ8 [ὉΓ [Π6 τόσα ]ᾶ- 
(ἴοη οὗ ἴπ6 ῥγίθβν βουνίοθ δοοοσιϊῃρ ἴο {16 
ἀἰϊνίπο οοτητηδηά. --- Ἴ]16 ογθ Ὁ] ΠῊ οὗὁἨ [8 Ὀγεβρηῖϊ 
βἰδίοτηοηΐβ οὗ ἴΠ6 ΟἸγομίδβῦ στοραγϊηρ 86. οτίρΊη 
οὗ ἴΠ6 ὑνθηΐγ- Ὁ οΪα5865 οἵ ῥγίοϑίβ, δῃὰ ὑπεὶγ 
ΟΥΟΓ ἴῃ πὸ βοσνὶοα ὉΥ̓͂ θαν], ἰ8 αἰλεβίθα ὈΥ ΕΖΘΙκ. 
νἱϊ. 16-18 (8εὲ6 186 οχροβί [10 οἵ {118 Ῥ4588095), 
ΝΟ. χἱϊ. 1-, 12-21, ἀπὰ ὈΥ Φοβορῆιυβθ, ἀπέ. 
γἱΪ. 14. 7 : διέμενεν οὗτος ὁ μερισμὸς ἄχρι τῆς σήμερον 
ἡμίρας. Αμραϊηδῖ 6 ἀϑβογίϊοη τπϑὰθ ὉΥ ἀθ ἮΝ οἱἐθ 
Δ ΠΡΤΩ ττῸ, δῃὰ ἀοίοπἀ θα ὈΥ Ηογζθοσῷ (Οεϑοῖ. 
αο8 γ. ]Ποταεΐ, ἱ. 381 4{.}, τπὰν [86 ὑσθηΐγ-ἴΟῸ 
6]45865 οΥρίπαιοὰ αοῦ 1η6 δχίϊθ, 8εὲ60 ΜΟνΘΙΒ, 
Ολγνοπίξ, Ρ. 279 Πἶ, δμὰ ΟἝὮ]ῈΣ ἴῃ Ἡδγζορ 8  εαί- 
ἐπογεί. χιὶ. 185 

δ. Τῆὴε Οἴαδθεδ 9 ἰδέ 1, ουϊέο8: οὗ. χχὶν. 20-3]. 
--Απά γον ἰδλε τεοπιαϊῖηρ δοηδ οὐ “ευῖ, αἴϊον τῃ9 
δμιηθγαϊίοῃ οὗὐἠ ἐμ ῃγίοβίβ. ΒΥ͂ [818 τηὶρῃ!ῇῦ Ὀθ 
ππάἀογβιοοα 41} {μ6 1,ονὶϊο8 δχοθρῦ 16 [Δ Π}}]}Υ οὗ 
Αδγοῇ οὐ ἐῃ6 ρῥγίββίϑ ; Ὀὰΐ 88 'π [86 ἔννο 10] νης 
ομαρύθγβ {Π6 τυ γ-(ΟὉὉ ΟΥ̓ ΘΓΒ οὗ δ ρθε Γβ δηὰ {116 
ἀἰν δίοῃβ οἵ [ἢ ρῬογΐεσβ δῃὰ οἵ [οϑθ ομβαγθὶ ὙΠ Ὰ 
χίοσμαὶ ἀυϊ68 ΔΙῸ πηγαῖα ἀρασῖ, 1 960ΠῚ8 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {ἰῇ ἰδ Ῥγεβθηΐ βθοίζοη 
ΒΡΘΔΪκ8 ΟἿΪΥ οὗ μα [ον 68 εἸηρὶογθὰ ἴπ ΜοΓβἢΐρ, 
δὰ ποῦ οὗ [86 ψ|0]6 ὈΟΩΔΥ͂. ἦμον 8ΔΓ6 ““[ἢ9 
Ὀτοίῃσθῃ οἵ Αδγοη," [86 1[,ον1068 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἀβαισηθὰ 
ἴο ὅπ ῥγίοϑίβ 88 αβϑϑίϑίδῃηϊβ ἱῃ αἰνίῃηθ ΒΟΥ] α, 
ΜΏο80 αἰνίβίοη ἰηΐο οἶαβ8.8 8 Πεσθ ἀδϑβοτι θά, 
ΟΠ]ῪΥ οὐ [18 αϑβυπιρίϊοη 18 Θχρ δ πθὰ [Π6 οἴοῦ- 
νἶἾΒ6 ὙΘΙΥ͂ βυτρτίβίηρ, ἱπάθοαἂ ἸποομοοῖνδΌ]θ, ἴπ- 
ΘΟΙΙΡ]οἴθηθ8θ8 οὔ ἴῃ6 ρτγοβοηῦ 1ἰδῖ οἵ 1μον 1168] 
ο᾽αβ868, οοϊηρατοὶ πὶ μᾶὶ οὔ 86 [1,οΥ] 68] 
Βουι868 παιῃηϑὰ ἴῃ χχὶὶὶ. θ6- 28, ψ Ὡ]ΟὮ ΘΠ ὈΓΔΟ6Β Α}]} 
16 ἴῃ γαα ἔδπ 65, ἐμ6 ΚοὨδι Ἶΐο8, {π6 Μοτγασὶῖοβ, 
δηὰ [π6 ὐογβῃοηϊζοβ, Ὑ μεσθαϑ ἴη6 ΟοΥΒ πο 68 ΔΘ 
ΜῈΟΙΠΥ͂ οχοϊαἀοὰ ἔγοτα 186 ρῬγεβθηὺ 1ἰδῖ. ΤῊ Ϊ8 οχ- 
ο] βίοι Βϑοτῃϑ ἴο αν 18 στουπηα ἴῃ [ἢ 18, ὑπαΐ, χχν!. 
20 ΠἶἾ, βαενθσαὶ Οογβῃοῃίθ ἤουβοθ δὰ [ἢ 8 ΣΤῈΣ 
ΟΥ̓ΣΡ ἴθ ὑγρᾶθυγαϑ οὗ [8 ϑῃοῖΌΤΥ, πα 4180 [ἢ9 
ἀυῦε8 οἵ οσοΓΒ πὰ ᾿υάροβ (Δ  μοῸρἢ 18 18 ποῖ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ βίδῖθα) ΜΓ ῬΑΓΌῪΥ ἀἰβο αγροαὰ ὈΥ [80 
ΟεΙβῃοηϊῦθθβ. 850 αἱ Ἰοδϑὶ Καὶ], ἢ ογοα8 ΟΠΟΙΒ 
σοί ΠΥ, 688 Βοσῖν., σοραγὰ ΟἿΓ δῦ δ5. ἰαϊὰ ουῇἱ 
ἴοσ ἃ {1}1 δηυτηθγαίίοη οἵ 411 ἴδ 1 μον 164] 61.886 
ΟΓ ἢου868, Ὀαΐ ἔτοστῃ 8016 σδ86 (ρΕΓ ΒΔ Ρ5 ὁ" Ὀδολυ.30 
[126 δυΐμοτ μαϑ ποῦ 0] ἴο πιᾶκθ οιλώ 84]1 [6 
ὨΔΙ.68 οΟὗὨ 6 Ο145868..) Ὧ0 ἰομοῦ [ΠΥ Ῥτθδοσνϑα. 
ΤῊ ᾿ἰ5ὲ, ἴου {π6 αὖ Ἰοαβῇ οἴὔθῃ ἀοίδοςνε σΠδγδοῖοῦ 
οὗ ν  ]οἢ [86 ο]αοϊαἰίοη οὗ {μ0 ἀεἰα1}58 ν}}} αῇογὰ 
ἸΏΟΤα [Δ Οπ6 Ῥτοοῖ, Ὀδβίηβ δου οτη της {16 
Οουβῃοηϊϊοβ, ψοσ. 20, αὖ οὔποθ ΜΠ {Π6 ο}45868 οὗ 
1Π6 Κοπαινείθ8.---- ΝΥ ἐδ 8014 οὕ ΑἸγαπι, ϑλωδαοὶ 
88 ἴπὸ ΟΠ 16 οὐ Ποβα οἵ 8 ο1458 ; οὐ ν] ΒΥ [ἢ9 
Β0ῃ οἵ Οδυββοτῃ βοὴ οἵ Μοβοβ, πογοίοσο ργδηᾶ- 
Β0η οὗ Αἴσθω, 0 18 οδἰἸοὰ ΒΘ Όυοὶ χχιϊὶ. 16. 
ΤῊΘ βαῖηθ οι Ὁ]6 Βρ της οὗ ὉΠιὴ8 Πϑτηθ 18 ἰουηὰ 
8180 χχυ. 4, 20, ἴῃ α ἴδιηῖν οὗ βἰηροτα οὗ [9 
ἤου886 οὗ Ηδιηδη. Α8 οἰιοῖ οἵ [86 6]1588 ΒΡΓΙ ΠΡΊΩΣ; 
(τοῦι Θῃ 0 δοὶ 88, ἱπ Πανὶ ̓ 5 ὑἴτηθ, Φομαοϊδῇ, 
ῬΘΥβοὴ οὐ ἷ86 ὉΠ πον, ἩΟΒΘ6. ΠΔΠ]Θ, ΧΧΥΪΙ. 
80, ἰ8 δἰδο θοσῃθ ὈΥ͂ Δῃ οἴἶδοον οἵ 1) Υ]α. ---- Ὑ 6Γ. 
21 Πϊ Οὐδον σἰἱοῖβ οἵ ο᾽88868 8.6 ΠΟῪ ΠαΙηθα--- 
1. Εον [86 Ατηγαπιΐΐθ 91485, 158} 18} (αἱ ουθηΐ [ΓΟΙ 
{πΠ6 οὔθ πϑιηρὰ γνεῦ. 38). 2. ΕῸΣ [6 [Ζῃδγὶ 8 
οἶα88, Φαμδίῃ (γοῦ. 22). 8. ἔοτ ἴϊ6 0ΖΖ[6}116 
οἶα88 οἵ ΜΊοδη, ϑῃμδιηΐ (νον. 24). 4. ΕῸΓ [0 
ὕχεϊο! 116 οἶα85 οὗ ᾿ββῃΐδῃ, Ζθοϊιαυίδἢῃ (νογ. 25). 
Ι͂η ιῖ8 Κὶ πὰ οἵ ομυπηογαϊίοι, ἰδ ἰβ δίσαη σε ἱπαΐ ἴἢ 
νοῦ, 283, Ὑ]6γ Μὸ Βῃ 0} οχρεοῖ ἴω Βηα [86 οἰιϊοίθ 
οὗ 8ο1ὴ9 οἷαβ8βε8 οἵ ἴπ8 στοαὶ ΗἩθτοπὶϊο ΓΑ ΠΉΠΥ 
(χχίϊ!. 19), ΟὨΪΥ [86 Ἰδσρθβ οὗ [6 ἴοιιγ οἰϊοίβ αὐ 

κ 
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απο οἵὔἦ [89 Ηεὐτγοπὶϊο ἤυμ868, ΦΔαογίδῃ, 
Διηαγίαὶ,, 4 Ζίο], δηὰ ΦοἸἰκαηδπ), ἀγὸ τηϑηϊοηϑα, 
ααλδο 858 ἰῃ χχιὶὶ, 19, ἀπὰ ἱπάοοιὶ ἐπἰτοιϊυορα ΌΥ͂ ἃ 
ΙΏΘΓΘ "1 Ὀοίογθ ἴὴ6 δὴ οὗ ἴῃ ἤγβϑι ν᾽". “: εἰς νὰ 

ΤΊΘΓΟ δ 6 πὸ ἀουπὴϊ παῖ [6 ἴοχὶ ἰ8 ἤδτα ἀ6- 
[ουζῖνο. [Ὁ 18 ργοῦ4Ὀ]6 {π΄ ποῦ ΠλΟΓΟΙΥ [ἢ 6. ΠΑΠῚΘ 
ἤ Ἴ2Π ἰ5 ἴο Ὀ6 Ἰηβεγίθα αἴϊεγ ν)2) (866 Οτί(, Νοῖο), 

δὰ πᾶῦ 4180 1ἴπΠ6 πϑῖμϑϑ οἵ ἴπ6 ουτ οἰ ἰοΐβ ἴῃ 
1)εν 4 ̓ 8 τἰπλθὸ ἤανο [Ἀ] 16 ουἱ αἰΐοῦ ἴποϑο οὗ [9 
ἴουνγ οἷ45563. --- τα. 26, 27 ὈΘΑΣ 51}}} ΟἸΘΑΓῸΓ 
τη οὗὁἨ [Π6 οογγαρίίζοη οὗ {π6 ῥγεϑοιΐ ἰδχῖ, ροῦ- 
᾿ὰμβ ονϑη οἵ 118 σοπιρ]εῦθ Βρυγί ουβη 59, ὑπ ΨΟΓ. 
ἢ (ςΟΙΡ. ΒΟΥ ἔπε Οπῖ, Νοῖεοβ δηὰ ῬΑΓΕΥ {86 
Ἰχερ. Εχρὶ. οἵ χχ!. 21-283). Ἐϑρϑοίδ!!Υ βίταησο 
18---Ἰ, ΤῊΏΘ ὙΠ70} 3. ἴῃ σον, 26ὁ, ἀεἰδομδα ἔγοπὶ 

ὑπαὲ ταῖοῃ β068 Ὀαβοτο ([πεύδαᾷ οἵ “Ὁ 5)33). 2. 
ΤΙ 4)3 ἰπ [86 β6πιὸ μΪ]δοθ, {μδῇ σϑῃποῖ ῬΟΒΒΙ ὉΪΥ 

Ὧ6 ἰακοὴ Ὁ ἃ ὈΓΟΡΟΡ πᾶπιὸ (ὙΪῚ δότηα οἷάθγ 
Θδχοχοῖθβ), Ὀυῦ ταῦθοῦ ᾿παἰοαῦθβ ὑπαῦ ἃ ῬΓΟΡΘΙ ΠΔΙῺ 6 
᾿δαὰ (Δ]]6ὰ οὐἱἱ Ὀθίοτο ἰδ. 8. Τθ τορϑιἰοη οὗ 
ΛΟ 23 δἱ ἴ10 Ὀορίπηὶηρ οὗ τον. 27, Ἁ ΪΘἢ 8Ρ- 

ῬΟΔΓΒ ἴο ὨΙΓΟΒΌΠΙΘ ἃ ΠΟΙ͂ αἰ ογεηΐ τηοάς οὗ 
δηππιογαϊίΐοη ἴσοι ἐμαὶ τ ΠΊΟΝ ἰδ 508] ΓΤ γον. 
20 οῃβ. 4. ΤὨδ σορυ]ά ἡ Ὀεΐοτε ΣΡ, 48 ἢσγβι οἵ ' ᾿ 

1 8018 οἵ 74ΑΖζίδῃ, ἰῃ νοῦ. 276. Το 411 {πΐ8. ἀγα 
ἴο ὕὑ6 δἀάἀοά {πὸ ΓΟΑΘΟἢη5 ὙΠΟ τῆρῖκα ἱπιργο 0806 
ἴῃς οχίβίθησα οὗ 8. 84Ζία ἢ! 48 [Πἰγὰ ϑοὴ οἵ ΜοΓΑΤΊ 
αἰοπς ν᾿ ΜῊ} ἀηα ΜΒ ; 8686 οῃ χχὶϊ!. 21 ἢ. 
1116 βρυγίοιιϑ οἰιαγδοῖογ οὗ ἴθ ἔψο νϑῦϑεϑ ἃ Ὁ 
ὉΠπογοίογα δ] πιοϑὺ σοτίαϊη, {Ππουρῇ (ΠΟΥ͂ ἀγα αἰϊοϑίδα 
ὉΥ ὑπὸ ϑερῖ., ὅγτ,, δηὰ ἴΠ6 γυΐς.--- ΕΟ γογβ. 28, 
29, σοτΏρΡ. ᾿ἰκονν 86. 6.160 σαπηδτὶς οἡ χχὶϊΐ. 21 1 -- 
γον. 80. Απὰ δε δοη8 οὐ Μικλὲ: Μαλίἑὶ, απὰ 
ἈἈίον, απὰ ϑετιηιοίς. ΑΒ ἴῃ νου. 23, 80 ἤδγα 1ΐ ἰ8 
Βίγαηρο ἴο παηῖθ ἴπ6 Ὠοι868 ψΣΠουΐ βίαι ἰῃ6 
αἰιἰοΐβ οἱ [ἢν ο]β868 ἴβϑῃ ἔγοτη μοῦ, Το ἰοχὶ 
ἈΡΡΘαΙΒ ἤΟΓΟ 8:80 ἴο Ὀδ ἀοίοςσιςνο.--- ον, 81. Α πὰ 

86 αἶδο οασὲ ἰοίβ ἰΐξε ἐδεὶν δγείλγεπ ἰδλδ 80η8 97 
«Ααγοη Ἐτοτῃ (18 τηδηϊ δϑίδιϊοπ οὐὗὁἨ [86 αυϊΐθ 
ΔηΔΙΟΡΟΙ8 ΟἤΠΑΓΔΟῖΟΣ οἵ [πΠ6 Δ]]οίπηοηῦς οἵ 16 
1,ονἱῦοβ δηᾶ ἴμ6 ῥτγίοβίβ (νοτβ. 1--19), 10 186. ἰσην 
Ῥτοῦδῦ]9 [δὶ [πὸ πα πι Ὀ0Γ οὗ ὕπ6 1,ον [164] ο]45865 
(84 δ'80 {μαὺ οἵ [Π6 ΒΙὨρΈΓΒ ἴῃ ἴθ [Ὁ]]ον ἢ ρ; 
οἰδρὶογ) ν 88 ᾿ΙΚονῖβο ὑπνθηΐυ-ογ, Αἰ Πουρσὰ ἰὴ 
ἀπὸ ργοβοηῦ ἰοχῖ, [6 γαγίϊαὶ ἀοίροιϊ, γομηο88 οὔ 
Ὡ ἢ 18. οὈνίουβ, δηἀ ποοάβ πὸ ζυγῦθον ῥτοοῦ, 
οἠἷν ἤέζοθη οἰ 68 οἵὗὁὨ 6]45868 ΔΓΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ παιηθά, 
--[λὲ 7αἰλόγα, λό οἰ ο ἰδε ἐδ ψοιπσεν ὀγοίλεν; 
ἀπαῦ 15, ὕη6 6] ἀεβῖ Ὀγοΐῃδῦ γοργθβθη της ἴΠ 6 Που86, 
ἃ8 Ψ6}} ἃ8 818 γοιηροῦ Ὀτοΐπον (ἴοῦ ΝΠ, ἴἢ Δ 0- 

Ῥοί του Μὰ {Π|6 [ΑΥΠ6γ- ἢοα80, σοΡ. οὐ χχὶϊὶ, 
17, 18). Θυϊίε οοττοοῦ ἴῃ 86η86 ἴἢ9 ψαΪς. : “ ἐαπι 
φαόποῦεδ, σατα, τπα)οῦοδ,; Οπιπέδ 8078 σηιαϊ εν 
ἀἰυϊοῦειι ἢ Ταῦ ποϊῃΐης 18 σομητη πῃ ϊοαϊοαά ἴο Ὁ18 
ἢ τὰ οτάδν οἵ [Π6 βϑύθγαὶ ο], 8868, 88 ὑπιεῦ Ὑ6ΓΘ 
νϑ 116 ὉΥ Ἰοῦ, οοτηρ οῦθβ {π6 ἐτηρτγαββίοῃ οὗ [868 
ιτολῦ ἀοίεος᾽ νΘηθ88 ψΪσἢ ΘὨαγαοίθγίζοα [ἢ 18 866- 
ΤΊΟΙο 

6. Το Τιυοπίψ-Γοὐν Οἴἷαδδε8 9, ϑίησενε: οὗ, 
χχν.---Α πα ἢαυϊώ απά ἰδε Ἄοαρίαϊπδ οΓ ἰλε λοεί 
δεραταίεά. “" (αρίδὶῃβ οὗ ἴπ8 Ἀοξι" (ΜΥ Ὁ) 

ΔΙῸ ἴπ056 ῬΑΓΙΆΚΟΙΒ ἰῃ ἴΠ6 Ἰεσίβἰαἴνα ἀπά 1] οἷα] 
δονοτηϊηθηΐ οἵ Πανϊὰ 0 γγ6ΓῸ μα μηδτος, χχῖὶν. 
(, τηοΓΟΪῪ 848 “ρυΐπορϑ,"" χχὶϊ!. 2, 88. “ρυίποοβ οἵ 
Ἰδταεὶ." ΤΠθ ἀοϑίσηδίίοη οχρ] δίῃ 0861} ἴτοπὶ [ἢ 6 
εοποορίίοη οὗ 8186] 88 [86 ἢοβὲ οἵ 186 ἰμοτὰ (ἔχ. 

Ι. ΟΒΕΟΧΊΟΙΕΒ. 

χὶϊ. 17, 41), ποῖ ἴτοπι {ὑπαὶ οὗ ἴη6 1ον165 ΔΑ δὲ 
ΔΥΙΩΥ͂, ΟΥ {πεῖν ἀοΐῃ 8 88 ἃ τῇ ΠΑ ΓΥ βοσνίος (ΝΌη. 
ἷν. 28).---7λε δοηδ οὗ Αδαρ, απᾶὰ Πεπιαπ, απὰ 

“εαμίδυη. ΤῈ ὐ Ῥαίοτθ Ἡϑιὲ 6. ἤογὸ ποία ὧό- 

σιϑαζίυϊ; δοΙηρ. ΕΖτγα Υἱῖ!. 24. ΕῸΓ ἴ.6 ΖΕΟΠΟΔΙΟΡΎΥ͂ 
οὗ 1Π6 [ὮΓ66 Βοηρ- τη βύογβ, οὗὐἨ ὙΠΟ ΑΒΔΡἢ "ὰβ 
ἀδγβῃοηϊῖο, Ηριηδη ἃ Κομδι ἶῖθ, απ Φεααϊῃιη 8 
Μεγαγίί, 866 νἱ. 18, 24, 29 ἢ --- ΝΓλὸ ργορ]ιεὶεα 
ιὐἱδ λαῦΡα, οὐ βΒῃονεὰ μεπηβοῖνοϑ ἱπϑρίγοὰ υὐ ἢ 
᾿ἸΔΥΡΘ ; [ὉΓ “ἘΠ ΓΟΔ]]Ὺ δὶ ἔςϊα] Ρ]ΑΥ͂ 18, κα ἜΥΟΥΥ 
τί, Δ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΙ οὗ ἰῃϑῃἰ γα οΓ Θη 5185" 
(Βεγί ἢ.) ; οοπρ. ἔχ. χχχὶ. 8, δῃὰ ἴογ ἔπὸ Κεγὶ 
ὈΝΝΝ3ΣΠ 88 δοπθ δαάῃ)ἱβ51 0]., [ἢ6 Οτγξ. Νοῖο.-- 

Απά ἰδε πυπιδὲν οὗΓὈὙ ἐλὸ τοογπιδη ΓῸΥ ἰδὲ δερυῖΐοσα 
ισα8. Ἐοτῦ ὕμε Ροκί[ἴοῃ οὗἩἉ {8:6 μοηπίενο "}} δε 

αἴτον [6 ρονθγῃϊης ἽΒΌΘ Μ1 β0χ, οοταρ. [88 

δἰ τ 1] Ὁ ΘΟ ΓΙ ΟΩ ὃν ΦἘ), “8. Ὁ86 δ] πρ- 

φΞατά᾿ 8 8ο]," γον. χίϊἹ. 4 (ἔπτ. 8 8309, ὦ. Ὑμδῖ 
ϑίδ θιηθηΐδ ΔΓΘ βοΐ! ΠΥ Ἰμδὰθ ἴῃ 1}}60 5646] 60Π- 
σοτγΐης [6 ΠΌΡΟΥ οὗ ἴπ6 [,ον 1108] στ οἶδ η5 
ἐΡΡΕΑΙΕ ἴγοπι ν6ῖβ. 8-ὅ, ψΠΘΓΟ ὑπ6 ἴδ 168 οὗἁ 
[Ὧδπ| ἀγα τοίοττωβ ἴο : [00 8008 οὗ ΑΒΔ 0} (νοῦ. 2, 
αἰτοῦ ΟΧΌΓΟΒ8 τη θη το οὗ 86 ΠΌΤ ΘΓ [Οὐ Γ), ΕΒ’ Χ 
80η8 οὗ Φολυϊηθῃ, δηά ζουγίθοη βοῃ8 οἵ Ἠοιηδῃ : 
δὴ ἃ 4180 ἴγοϊῃ Ὑὸγ. 7, ὙΏογο ἴ)6 δ π| οὗ Α}} πὸ 
Αἰ 6Γ8 οὗ [686 [Δ41}}}}}68 18 αἰδιοα ἴο Ὧδ 288. ---- τ. 
2. Νὰ φΓ «Α4αρὴ πεν Αδαρὴ, Ἰ᾿ἰἴογα}]}]γ, “ ὈΥ͂ 
ἴμ6 Βαπᾶ,᾽" ΟΥ “αἱ [Π6 Βαηά,᾽ οἵὗἨ Αδβδρὰ, ἴμδΐ ἱπ, 

Ἰεὰ ὉΥ ἷπι. “οὖν ἤδΓΘ ΤηΘΔῺΒ ἴΠ)6 ΒΔΙ)Θ 88 ἐπ 

[86 γοῖβ. 8 δηὰ 6, στον, ““εἵ [6 Βαηάβ,᾽᾽ ὑπο ῦ 

16 ρυίϊάδηοθ ΟΓΥ ΟΥάΘΓ,--- ον. 8. }ὸν υοἀμίλμη, 
ἐλε δοη8 Ὁ οαιέδωη τότε Οεααϊἑπἢ, οΥ, ““ὼ8 ἴο 
Φοάαϊαη (86 δι γ οἵ δεαις.), [ἢ6 808 οἵ 
Φφοαυϊπυη,᾽" οἵα. ΑΒ {π6 πυτ δον οὗ ἴππ688 “βοὴ κ 
οὗ ΦεάαςΒαπ᾿᾽" (ρογθδρ8 αἰδοῖ μ]68 ἰγαϊπθὰ ὈΥ͂ ᾿ἴτα : 
ΘΟΙΏΡ., ἴος 18 ἢρυτγαῖϊνο Ἰτροῦῖ οὗ ἴμ6 ἴοσιῃ 
“,ΒΟΏΒ᾽ ἴῃ ΟἿΓ ΒΘοῦοῃ, ΟἹ ΨΟΣ, 7) 8 ἜΕΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 
βἰαϊθρα ἴο Ὧδ6 δἷχ, δῃὰ γαῖ ΟἹ ἣνθ δ΄Ὸ Ἦθ ΤῸ 
ΠΑΙΟα, ἤδηδ6 ΟΠΘ ΠΔΙῚΘ Ιηδῖ Ππᾶγθ ἰδ] οὐ, 
δηά, ἱπάορὰ, δοοογάϊηρ ἴο νϑσ. 17, [παῖ οὗ ϑηϊπιὶ, 
[6 ΟὨΪΥ͂ ὁπη6 τῃμδὖὺ 18 ὙΔΏΓΙΠΡ ἱπ ΟἿΓ γοϑο8, τ ἢ 1] 
8411 {86 οἵἴμοῦ ἔνϑηϊγ- 06 ΠΑΤ65 ΤΟΟῸΓ (ν 6 ΓᾺ. 
9-81).- ὕπαεν ἐλεὶν [αίλεν .οαιέδλυη οκ ἰὰς : 
ΟΥ ““ὉΠἅΘΓΡ {πΠ60 σιϊάδηοθ οὗὨ {πεὶν [ἴον Φοάυϊη πη 
ΟοὨ ἴδ ὮΔΓΡ ;" 93 ὈΘΙοηρ8 ἴο ὩΣ). Εοτ 

18:6 [Ο]Ἱοτίησ : ““ὙῸ Ῥγορμοβδιεὰ (ΟΣ “᾿ψδὸ ἰῃ- 
ΒρΙΓοὰ ") ἴο ὑμδηὶς δηὰ γψγαΐϑο [86 1, οσὰ,᾿ οοταρ. 
χνὶ. 4; 2 ΟἼτσγοη. νυν. 18.--- γεν. 4. Οἰαααϊεξ ακὰ 
οπιαηι- χοῦ. ΤῸ6 ροηϊῶνα Ἵ ῬγοῦδΌΥ δ. 

Ἰοῃῦβ 8180 ἴο πη, 80 ὑμεΐ (86 [Ὁ]] πᾶῖὴθ οἵ 

118 βΒοῃ οἵ Ηδιηδη ἰδ Οιἀἀ ΑἸ τ ὍΣ (ὑπουρ ἢ ἴῃ 
ψοΓ. 9 τΠἷ8 ἰ8 ποῖ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βἰα θα). ---Ἴ ὁγ. δ. «411 
ἐΐεδε ὡετε ἴδε δοηδ οι Πτπιαη, ἐδλε Κη σ᾽ 8 δέεν' τπ 
ἰδὲ ιϑυογάβ 9ΓΓἹ Θοά. Ἰδτηδῃ ἰδ 80 οδ)]οὰ 65 
τηϑϊαΐος οὗ ἀϊψίπο τϑνο δίϊοηβ ἰοῦ ἴῃ: ἰκίηρς : 
ΟΡ. 2 ΟἼτοι. χχχύῦ. 1δὅ, ἤθγο [86 βδῖηθ ἈΓγδ- 
αἰοαῖθ 8 δρρ θὰ ἴο οἀπτμαῃ, δηὰ οἷ. χχὶ. 9, 
ὙΠεῖο αδά 18 ἰηίγοἀιοοὰ 849 Πανὶ 8 866Σ..--- 7Ὸ 
ἐπ πρ ἰλε λογη; απ Οοα σαῦο ἰο Πεπιαη οι γέξει, 
δοη8 απὰ ἰλγεε ἀαιρλίεγα. ΤῺΘ τί ἢ} Ὀ]δαδίησ οὗἁ 
ἀοβοοπήδηϊβ ἰ8 ΠΟΤΘ, 88 δἰ βοῃ6 6 ([ὉΓ ΘΧΔΠΡ]6, 
Φοῦ χὶϊ. 18 ; Ῥβ. Ἴχχυϊὶ. 8 ἴ. ; 180 οἢ. χχνΐὶ. δ), 
Τοργεϑθηΐοα δ ἃ ᾿ἰ πῶ ἊΡ οἵ [Π6 βοτη, δῖ ἐπ, 
6 της δηὰ δομϑοαθθποθ οὗ [86 Ρδγκῦ ΘΟῺὩ- 
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τοτπθὰ ; ΟΡ. ἴογ Γ ΛΠ (οι ἀ0ε8. ποῖ 

Ἰπθλ ἴο ““ϑουηκ ἴπ6 ΠοΙΏ,᾽" 88 [δογίἢ., τι ]8].ἃ ὉΥ 
186 σογία ΠΥ ογτοῆθοιβ δίαϑογοιϊς δοοθηϊυδίίοῃ, 
ΒΌΡΡΟΞαΒ) ἴῃ {πὶ ἤρυγαζί νο 86η86, ῖὉΓ ΘΧΑΙΏΡΪΘ6, 
1 ὅλα. 1. 10 (1μκὸ ἱ. 78). [,64π|. 11. 17; ΡΒ. 
Ἰχυχὶχσ, 18, χοϊὶ, 11, οχἰνὶ . 14.--- ον. 6. 4 
ἔλεδε τοῦγὸ ὠπύεν' ἰλοὶγ 7αΐλεν, [ἰτοτα  γ, “ὍΠΟΥ 
ἴδε ρυϊάδηος οἵ ἁ ὡἜἰμεῖγ 1 οσ." Τὰθ σϑηλῦνε 
ὈΠ3ὲ ἷα ἀϊδιίσ θαῦνα, δοιὰ ἀοθϑ ποῦ ΓΕΙ͂Γ 

δρος δ} ἴο Ἠδτηδὴ (Βογίἢ.}) ; Ὁ. ὉΥ ““4}} {Π|686" 
ΟἿΥ ΨΟΓΘΘ ΟἸΘΑΣΙΥ ρΡοὶπῖβ 10 411 οπιυιπηογαῖθ ἔγομὶ 
ΨΕΥ, 2, δηὰ ποῖ πλέτοὶν ἴο ΗδΙΏδ} 8 Β0η8, ΘΒ. 4, 
ὅ.--- ὕπάεν ἰλε ζίπο, οἱ Αδαρ, απὰ “εαιίλεη, 

απὰ ἤειαθ. Τμδῖ μοτα, ὈΥ͂ [86 ππστὸν τοῖοστι 

ἴο τ3η διὰ 186 ἰῆγοα [Ὁ] ονσίης πᾶπιεβ, Πανίά 

δΡΡεδτβ σο- ογἠϊηαίοα πὶ [86 ΤὮΓΘΘ ΒΟΉ ρ-Τ Δ Βἴο7Ὲ, 
ἰβ ἐχρ απο ὉΥ }ι18 πανίπρ σο-ορογαῖοα πὶ 0} ΤΠ 61 
ἐπ ἰῃ6 ἢγβί δυτδησοιηθηΐ δη4 Ιηδιϊτυτοη οὗ {86 
δεῖτῖοο οὗ 8βοηζ.--- εν. 7. Απά ἐλοὶγ πωπιδεν. .. 
αἰ ἰοῦ ομππῖηο, σοῦ ἔσο λἀμπαάτοα εἰσλίν 
απά εἰὴξ, Τΐ8 τοΐΔ] οὗ 288, ΟΥ 24 Χ]12, 88 [16 
8Βεη 6] (νοῦ. 9 4.) β᾽ιον 8, 18. ὀχρίαἰπθὰ ὈΥ {Π|8, 
1ηδι᾽ δδοὴ οὗ {πὸ ἐν οηΐγ-ΐοι (4 - 6.- 14) 8018 οἵ 
Αβδρὶι, δοάπηη, δηὰ Ποπιδη, ψἱτἢ ἢΪ8. οἸανθῃ 
““γεῖῆγθη,᾿" ποῦ ἢΐ8. ποαγοβϑί Κἰηάχοά, Ὀὰΐ ΓΑΙ Σ 
Ἦ18 σοΙῃ μδιι0η8 1ῃ (Δ]][ηρ, 88 ἱποογρογαίθα ἰηΐο 
ΟἿΘ οἶδ85 ΟΥὁἩ ΠΟΙ οὗὨ ἔποῖνο Τηι 1516 188, 80 ἐπ αΐ {ἢ Ὲ8 
ἴδετε ψογα ΕΘ ΓΥ-[ΟΌΣ δύσῃ ἀοάθοκάεθ. ΤΉΘΒ6 
288 τουδί οἶδα ΓΟ ἀθρϑὶπαϊοά “411 [6 σα πηΐ κ᾽ 

(029:θ3). 858 ὉΥ͂ ̓ πϑίταοίίΐοη δῃὰ ῥσχαοίϊο ἐΠΟΥ 

ῬΈΓΟ δηϊγυβίοα ψ ἢ [86 ἀτί οὗὁὨ βαογεὰ δἰ ηρίηρ, 
δηδ ποτ 8016 ἴο ἰταὶμ [16 στοαὶ ὈΟΑῪ οὗ βίῃ οῦβ 
(6 4000 ψῆο, σεῦ. 8, δῖθ αἰδίϊησι θα ἴγομι 

1ποπὶ 85 “" ΒΟ ΠΟ] 4 Γβ,᾽" ΣΤ ΟῚ). ---Ύ εν. 8. Απὦ 

ἔμεν εαδὲ ἰοίδ 7ο0Υ (δε οδατγρε, ΡΥ ΔΩ Γήρ μὰ, 

[ΜΌΡΕτΙΣ, ““Ἰοΐβ. οἵὗἨ ἁ δβοσνῖοθ" (κλήρους ἐφημεριῶν, 
Ρ.). --Ἴλε δηιαϊξ αϑ ἐδ σγεωξ, {με ἰεαο]ιεν ιὐἱἱὰ 

ἐλε δολοίαγ. Το ΔΡΡΗ ΘΙ μ8 δ 3 ΡΞ 88 

επί εἶν : κἰη [0 ΨΑΥ͂ οὗ 48 {6 581η8}} 80 [ἢ6 
ετεαὶ"᾿ (οὐ Ρ. δε]. ν. 1δ δπὰ ἔπ. 8 860, α.). Το 

τορεϊἴοη οὗ ἃ ΤΟ ΦῸ δἰδοσ ΠΌΡΡ, ψΠΪΟὮ ΒΟΠῚΘ 

Ἀ58. ργοβδηΐ, δῃ ὦ βοῖ!θ ἘδΌὈϊ πἶο8] Ἔχ ροβίΐουθ, ἃ8 
ἰδβοι! πὰ Κιπιοὶ, ἀοτηαπά, ἰβ Δ ΠΏ ΟΘΒΒΑΤΥ͂ 
ἀμελὴς ἴο διῃδθπὰ δηὰ ἰηΐδογρτοῖ. ΤΤὴθ Ῥαββαρο 
δα 5 ἰπεΐ ἰὴ6 ψΠ016 οὗ {Πμ6 Ἰ,ονἰῖοβ ἀσδβιϊηθαὰ ἴῸΓ 
(ἢ6 Βεισίοθ οὗ Βοηρ, [86 ἸοδοΥβ 84. Ὑ76}} δ8 {πε 
Θθυγίβτοιβ, {π6 288 Ὡλ)»ὴ 88 Ὑ62}} ἃ8 ἴῃ 8712 

ὉΥΤΌΡΗ, ΜΈΓ ΘὨοδοη ΌὉΥ Ἰοὶ ; ἀηὰ 80 ἴΠ6 τεζι- 

ἰαὶγ ὀχοβαηρίηρ οἴδββεθ, ΟΥ ἰφημιερίκι, ἱποϊυάοά 
δοίῃ Κίηὴδ οἵ εἰηρδτη.--- Ἴ ογβ. 9-81. Ὑ6 Βδβαὶί 
αἴ 1οἱ.-- 4 πώ ἐλε τί ἰοὲ οαπιε οι 70. 4 εαρὴ 
(0 «ῳΤοερμὴ, Ἰἰῦοτα γ, “Ὁ Αβαρὴ, (πδτλθ]γ) ἴοι 

2οθορ ἢ" μἷ8 δοῦ. Τὴ6 ὃ, “1 οὐ ““οῃ,᾿ ἷβ 
. 

Ἐ80Δ]}]Υ οτηἰτἰοὰ ἴπ {π [01] ῖπρ. Εον [16 απ68- 
ἴἴϊοη Ποῖον ὑπὸ νοσὰ8 “}}}8 80η δηα ἢΐ8 Ὀγο γοη 
ὕνεῖνο " (οτ, “δ δηᾷ 1ε}8 80η8 δπὰ 118 Ὀτθί πγθη ἡ 
τ ορεῖμοτ-- “ ὕμνεῖνε ἢ), τ ἢ δἴδπα αἴΐεγ ἴῃ 6 [0]- 
ἐσ] ἱνοη τυ -ἰὮγες παῖδα, πᾶν [8]]6 οι δῇ 

ΡΝ, ΟΥ ὕογα ἱπιοιὑἱο Δ} }Υ οΟαχὶ θὰ, 8δο6 ΟΥἹ, 

Νοῖε.-- -Ἄ ον. 11. 716 γουτά ἰο 7εγὶ, δὶ δοη8. 
Ταῖς ἰστὶ ἰ8 οα]οὰ Ζεσὶ ἐμ νοῦ. 8, 88 δου τα] ΟἴΠΟΣ 

ὨΘΙΏΩΘ6Θ ἰπ {}:18 1151 νΑΙῪ ἴῃ Βρ6]]} πρ ἀπά ἔοττη ἔγοια 
{πο88 ἴῃ νοῦβ. 2-4,---ΠπδηιοΥ, Νοὺμδη δῆ δπὰ 
Ἠδηδηΐαδῆυ, σογβ. 12, 28 ([ογ Νεϊμαπίδη, Ηδπᾶ- 
πἶδἢ, νϑῦβ. 2, 4); Ηδβῃδθίδῃ, σεῦ. 19 (ἴογ Ηα- 
ΒΔ Ὀ απ, σεῦ. 8); Φοβῃαγείδη, σψοσ, 14 ([ὉΓ 
ΑΒμδγοϊδῃ, νοῦ. 9); Αζαγοὶ, νοῦ. 18 (ἴοσ ὕΖΖίεὶ, 
γεγ. 4; σοπρ. ὑμ6 νγίουβ [ὉΓΠῚ8 οἵἠἨ ἁτῸ[Π6 10γ6] 
Ὠδηγ6 [ἸχΖίδἢ- ΑΖαγίδἢ, 1 ΟἼγοη. 11}. 12; 2 ΟἾΓΟΙ 
χχτὶ. 1); ιβθςβΗῃιὍδ6], νοσὶ 20 (ἴοῦ ΒμΘΌπ6), νοῦ. 4): 
Φοιοπιοῖι, τεῦ. 22 (ἴον δεν πχοίῃ, νοῦ. 4); ΕΠ} 1}8- 
ΠᾺ ἢ, γοσ. 27 (ἴοῦ. ΕἸ δ ἢ, νοῦ. 4). ΕὌΓ [ῃ6 
αὔβοηοο οὗ ϑηϊμηΐ, νοῦ. 17, ἴῃ {ἢ ΤΌΓΙΩΘΡ [18ῖ, 866 
οῃ γϑσ. 8.ι ΤῊ νατίοιι8 ἀον αἰοηβ ἱπ πὸ Βρ6 6 
δῃὰ (ογπηαίΐοι οὗ {π6 Ππαῖη 68 ἀόθρθη [ἢ 6 ᾿ΠῚΡΓΘΘΘΙΟἢ 
οἵ 1:6 Ηἰβίοτίοαὶ σπασαοῖοσ, ἴοὸσ ᾿ς {πὸ 0168 
δοοουῃΐ οἵἉ δβἰηρίηρ- ο]45508 νοῦς ῃ68. Τμαΐ οὗ {1λ6 
ὑπθηΐν- Οὐ ΠδΙη 8 οὐ ἴῃ Ἰοδάδγβ ΟΠ]Υ͂ ὁπ6, {παῖ 
οὔ Μαιυιίδη, νοῦ. 21, ὁσσῦτβ 6Ἰβο ἤογο (χν, 18, 
21, ἴῃ ἴΠ6 δοοουπί οἵ ἴῃ τϑπιοναὶ οἵ [86 ΓΚ), 
ΡΓονε8 ποίμίις αραϊηϑῦ 86 στο Ὁ} οἱ [118 
Ῥγοβοηΐ ἀου}θ ἰἰβῖ, [6 ΔΥΌ ΓΆΤΥ ἱηνθη το οὗ 
Μ ΪΟἢ ψουἹὰ Ὀ6 [Δ τηοτο αἰ ἤου]ῦ ἴο οοποδῖνθ 
[Π8ῃ [86 αβϑυτηρίίοη οἵ [8 τοοὶϊης οἷἹ Ἀποϊοπῦ δα 
δοηαυΐπο ἀοσυμπηθηΐϑ. 
ὙΠ τεραγὰ ἴο {118 86 γε8β. οὗ ὩδΙη68 ἴῃ ΨΘΙΆ. 

9-81, ἩΠαῦ 18 τοιηαγκοά ὈΥ Κϑὶὶ βυ βῆσεβ (ῸΓ 118 
Ἔχρ]δηδίίζοη :--  ΤῊΘ 86.168 8 80 ἀεϊθιτηϊηθα ὈΥ͂ 
Ἰοῖ, ἐπαῇῷ 16 ΟἿΣ 8δοῦβ οἵ Αβαμὶὶ πο] [6 βχϑῖ, 
ἰηϊτα, ΔΓ, δῃὰ βονθητῃ Ῥ]δο6Β; 116 81Χ 80}8 οὗ 
Φουα, [6 δβεοοη, ἰουσίῃ, εἰρη, ἰθηίῃ, 
ὑν ἢ, δηά ζουτγίδομτν Ρααβ ; ἰδϑίγ, ἴΠ 6 ΟῸΣ 
8008 οὗ Ηδιδῃ τηρηϊίοηρα ἰῇ νοῦ. 4, ἴῃ68 δἰχίῃ, 
πἰμί, δἰ ονθηίι, δηὰ (ἰστιθθ τη 0] 8668; δῃὰ [6 
τοιμαί ηἶηρς Ρίδοοβ, 156-24, [4}1 ἴο [18 ΓΘ; ΔΙ ΠΙΠς 
808 οἵ Ηδηδη. Ηδρποθ ἰΐ [Ὁ] οτΒ {Ππαῦ ἴπ6 1Ἰοίϑ 
οὗ {Π|0 βοπ8 οὗ 1Π6 ἴπγεθ ΒΟ! ρ-Ἰβίοσβ ῬΌΓῈ ποῖ 
Ῥυῦ ἰπ βορασγαῦθ ὉΤΏ8, απὰ ομθ ἰοῦ ἀὐαν" [ΓῸὨ} 
ΘΔΟἢ ὉΠ ἱῃ Βυσοοβδίοα, Ὀμὺΐ 41} ἴπ6 Ἰοίβ ΨΘΙΘ 
απὶϊοὰ ἱπ ὁμ6 ὉτΏ, ἀπ, ἴῃ ἀτανίηρ, ἤπια Ἰοὶδ οὗ 
ΑΒΆΡΗ δηῃὰ Φεοάδυϊμιπ βὸ οδηλ6 ουΐ, ἴπδὶ αἴζοσ [πὸ 
Γουτίθο ἢ ἀγα ὶπρ ΟὨἹΥ Π6 βΒοῃὴβ οὗ Ηεπιδῃ τὸ- 
τιαϊπρά." Τ]ι8 βἰπιρ]6 Ἂχ ρὶδηδίϊοῃ οὗ [ἢ Ἵὁγάθγ 
οἵ 6 παᾶπιθ8 18 ΘΟΥ̓ΔΙὨΪΥ ὈΓΕΙΈΓΘΌ]6 ἴο 186 ΔΓΙ]- 
ἢοΐ4] αβϑυπηρίϊοη οἵ Βεγί!δαι, {λαῦ ““ ΕΟ 86 7168 
οὗ βονθὴ οδοὴ τότ ἢγβϑί ρυΐ ἴῃ [86 ὉΤΠ8, δῃὰ Ο0η9 
ἄγαν ἴγομι δδοὶλ οὗ [ἢ686 Δ] [ογμαίοὶυ, δηὰ ἰΠ 6 
1868 τοτηδίηἰηρ᾽ ἴθ 80η8 οὗ Ηοπη8 ΜΟΓΘ ῥιΐ ἴ.᾿ 

7. Τλο Οἰαπδες 0 Ῥογίογϑβ ; οἢ. χχνὶ. 1-19.-- 
Τὸ ἰδ Κογλέίεα ισα8 Μεβλείεπιαθ. ΟὐΟταρ. νου. 
14, ὙΠόΓΟ 186 πδῖὴδ 8 5: ῃ6] δ. Οἡ [δε ραΐτο: 
ὨΥπιΐς ὨΥΤΡΠ, ““[6 Κογμ ΐοδ,᾿᾿ οοπιρ. ἶχ. 10, 

ΉΌΘΓΟ 8150 {Π 6 ΠΔΙη68 Κοτο δπὰ ΑὈἰαβαρὴ οσουττοά. 
Τηδὲ “" Αβαρ ἢ" ἰδ ἃ 8}}} οὗ [ῃ6 Ῥδὴ Δρρθᾶγβ [Ἷοτὴ 
118, [Παἴ, νἱ. 24. ΕἸ, Αδαρὶ ὈδΪοηρσβ ἴο ἴΠπ6 ἀδ- 
βοδηἀδηΐβ οἵ Οἰουβῆοη, ποῖ, 88 86 Κουλΐεθ, ἴο 
τὲ οὗ Κομδίῃ.---  γ. 2. Ζεολμαγίαλ ἰδε ἤτεί- 
δογη. ΤῊΪΒ βοὴ οἵ ΜΝ β μ᾽ θη ΐδῆ ΟΟΟΌΓ͵Β 8180 Ἰχ. 21 
δηά ἰῃ νϑῦ. 14.--- Ἄ ἐσβ. 4-8. Οὐϑαά.θάοτῃ δῃὰ ἢ 18 
1λεβοοπάδῃϊδ8.--- ἀπά Οδεοά-εἄοπι λαά δοπ8. ΤῊΪ8 
Οὐοά-οάοπι, αἰγοδάγ ὁσουστίηρ χυ. 18, 24, δῃα ΧΥΪ. 
838, ἰ8 “4116 ἱπ (86 Ἰαϊξον ρἷδθα ἃ βοὴ οἵ δά υηθπῃ, 
ποῖ οἵ [6 νν 61} -Κποῦσῃ 80 η 9- Π]αβίου οὗ {116 ουδὲ οὗ 
Μαεγατὶ, ἴον ἰπ6 δοοουπῦ οἵ 1109 Μογασιΐθ ροσίδιθ 
Ὀερίπβ ἱπ σοσ. 10, Ὀὰϊ οἵὗὨ βοπηθ ΟΕ ὉΠ ΚΟ Ὼ 
Κοτιϊῖο οὗ [88 βάτηθ ΠᾶΠΊΘ, 88 ΔΡΡΘΑΓΒ {ἸΌΤῚ ὙΘΓ. 
1 οορ. ὙΠῸ γοσ. 19.---ῦοτ. 6. 4{παὦ ἐο δλεπιαίαλ 
νον ἰῦοτὸ δογη δοηδ ἰλαΐ τε ἱπ ἰδὲ λιοιδε ο 

ἐμεῖν [αἰδλεν, Ῥτορουῖν, “πὲ Ἰογάβ}}1}08 (Ὀ ΟΙΘΙ, 

αδείγ. ῬΥῸ ΦΟΉΟΥ͂. ἴοτ ΣΟΙ ; σοΡ. Ἐπ. 8160, ὃ) 

οἵ ἴπ6 Βουβδ οἵ ἱμεὶγ Γαίου. "-- Ύοσ. 7. 4πῶ Οὐεὰ, 
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Εἰχαδαά, λία δνείλγεη. ΤῊδ παἰβδῖπρ οορα]δ ἡ 18 

ἴο νὲ ΒΕ ρὈ]1οα Ὀεΐοτο Ἰοὖὖν 88 Ὀείογε 3. ΤΒοΩ 

(16 βίτοηρ τὰθη, ΕἸ δηα ϑοιηδο ἢ, ἃγθ πδπηθα 
88 ΕἸΖΑΌα 8 Ὀτεῖῆτοη. Τηδί [86 πδιηθ8 οἵ {16 
Ὀτοίθγθη 40 ποῖ βίαια (Βεογί.} ἰβ 1688 ῬγοῦβὈ]6. 
-.-, ἐγ. 8. ϑίγοησ πιϑη οΥΓ αὐλἰέν ΓΟΥ̓ ϑεγυὶςε. "να 

βίην. ὥσΣΝ 19 ἰῃ δρροβί του τὶτὰ [8.6 ὃϑ δβίδπά- 

πα δ {πὸ Ὀορί πίη οἵ [6 γΕ͵86 (ΟΥ 80 ἢ 8 ῃ 

8 ἴο Ὀ6 ΒυρὈ 16 Ὀδίοτα 1{).---Ἴ ἐγ, 9. 4 πᾶ ΔΓ}6δ}ε- 
ἑοπιαΐ, . .. εἰγλίδοη. ΒΥ {{π|8 ἀρρεπάθὰ βίαϊοιηθηϊ 
οἵ 16 πα ὈΟΓ οὗ δίοβ β ] ΘΔ ἢ 5. δηλ, [ἢ 6 δα τη 
οὐ 6 Κογβῖϊο Ρογίθιβ 18 ἄχοιὶ δὺ οἰσῃῖγ.---Ὑ ὁΓ8. 
10, 11. Απώ Ποβαλ, οὗ δε 8οπ8 οἵ εγαγὶ, Τνὶϑ 
Ἠοϑδῇ οσοιτγτοὰ Ὀοίοτο, χυΐ. 88, αἱοηρ ἢ ΟὈδά- 
δὕοτῃ 88 μοσίου, -- -δλιληισγὶ ἐλδ οἠίοῦ; ΓὉΥ̓ ἢδ τσαϑ ποὲ 
ἐδ βναίςδοτη, τπαῦ 15, Ὀδσαι86 ποὴο οὗ [6 [Δ 1}}}}68 
ΒΡΓΙΙΡΊ ΩΣ ἴτοη Ηοϑιἢ φοββοβϑοά [π6 Ὀἰγι τ σῃς 
(ρογῆαρβ Ὀδοδι86 ἴη6 ο] ἀοϑῖ 8οὴ δὰ ἀϊθὰ πιϊζηουῖ 
1)4]6 1)61Γ5), 1.18 [Δ ΓΘ ἡδιηοὰ ϑῃϊησὶ, [6 δίτοηρ- 
ἐβϑἴ δηκ οἹ]ονεγοϑὺ οἵ 18 80}8, οἰ ϊοῦ οἵ ἴῃ ΔΤΣ]Υ. 
--νογ. 11. ΑΝ δε 8οη8 απὰ ὀτγείλτοη οὐ Ποβαῇὶ 
τὐέγε ἰλ᾿ γίδεη. Ηφδποθ ἴἸι6  ]1016 στὴ ὈοΓ οὗ 41] ὑῃὴ6 

ΤΟΙ ΠΟΓΘ παπιδὰ 15 πἰποῖγ- γε (62 1 18 1 18). 
ἢ [6 τε]αϊίοη οὗ 118 πιο Γ ἴο [Π6 βίαϊοιηθηὶ 

ἴῃ ἰχ, 22, [Πδὺ [}|80 ῬοΥΓΓΟΙΒ σ γ ἴῃ 411 212, 866 
οἢ ἴΠ6 χὸϑν ΟΡ. 8180 χυνὶ. 88. --- 618. 
12-19. ΤῊ Π)᾿νἰβίοη οἵ Ῥογίοτβ δοσοιϊηρς ἴο 186 
ΒΕΡΘΓΆΙ δου! οη8 αὖ ὙΠ 1Ο ἢ (ΠΟΥ 6 ͵ΓΘ ἴο ΒΟΓΥΘ.---- 
70 ἰλεδε αἱυϊϑίοηδ 9 ἔδ6 ροτίεγδ, ἰο ἐδ ολιῖφ.8 οἵ 

ἐλε πιέπ, Ἐον 818 Θχρ]οαϊνο Ὠ 237 φῆ , 

ΟΡ. ΟἹ Χχὶγν. 4; [ὉΓ [Π6 1Ὁ]]ονλις δἰδίοιηοηι 
Τοϑρϑοξίησ 1116 αἰνίϑίοη οὗ ἴῃς βίδυθ ουβ ὈΥ ]οῖ, 
ΧΧΥ. 8. --- ῸΤ εὐεγν σαΐε, Ἰἰζοτα]γ, ““ ΓῸΓ ραΐθ 
ΔηἋ σεῖο." ΤΏ686 ἀγὸ ἴη6 ραΐοβ οὗ ἴδῃ6 ἴοτΓ- 8: θὰ 
[6 1016, δοίης {1186 ἴΟΓ αυδγίοῦϑ οὗ ἤθδνθῃ. --- 
γος. 14. Απώ 70 Ζεολατίαῇ, λιὶδ ϑ8οπ, α εσἷδε 
οομπϑοί ον, Ἰἰυθγα ΠΥ, “Ἢ ΟὯ 6 ΘΟΌΠΒ6Ι11ηρ ΜΜῚ Ὁτὰ- 
ἀθηςθ;᾽ οῃ σ]}ιαΐ (18 βίγαηρε ργοάϊοσδαϊο τοϑδὶβ ἷβ8 

ἘΚηοσγη, ΒΘίοτο ἌΓ] ΘΔ 816 ἴο τερθαῖ -- 

γετ. 16. Τὸ Οδοά-εἄομπι. .. απὰ ἰο λα δοηϑ ἱλε 
ἤουϑο οΥ Απιρρῖπι, Ὠδτη ον, ἴὸ συατὰ. ΤῊ 8 “Ὦ"3 

ὈΒΌΝΠ, ““ομδθ οὗὨ οο]]Θο 008" (οοπΡ. Ν 6ἢ.. 

χὶϊ. 28), τηυιϑὲ ἤᾶῦθ θη ἃ Ὁ]δοα [Ὁ κοορίπρ 186 
Βδοθὰ βύοτεβ [ὉΓ (19 ὕθιῃρὶθ βουνίςθ, ἃ [θιρ]8 
Τηδραζίηθ, δἰ [παϊοὰ ἰὴ ἴΠ6 σουγῦ ὭΘᾺΣ ἴμ6 βου 
ξϑῖθ, δηὰ, 88 δρρθδΓβ ἴσοπι ὑὰῦ. 17, δὰ ἔπτο 
Θηΐγαησο8 ἴὸ ρυλζά, ΝῸ γαγίϊου]ατβ οὗ ἰδ 870 
Κποῦῃ. “ΤΠ ἰγδηβ᾽δὕϊοη οὗ 86 Ὑ]ς.: ἐπ φμα 
Ῥαγίε εγαὲ δεπίογιηι σοποὶζεηι, ἈΡΌΘΑΙΒ ἴοὸ χοβϑὶ 
ὌΡΟΣ [ΠπΠ6 Θχρίαπδίέου οἵ ἴῃ6 ψοτὰ ὈΝΘΌΝ ὉΥ 
“ΔΒΒΟΙΩΌΪΥ οὗ "6 ̓̓ (Βετίδι.).--- ον. 16. ΤΟ ϑλι- 
»δη απὰ ἰο Πολαῦδ. Οὐ ἴδε ῬγοθθὉ]6 βρυτγίοιιβ- 
Στ ε88 οὗ ““ΒηΌΡΡί πηι," 8βε6 Οτίς, Νοῖο, ΤῊ6 ““μαῖθ 
ΒΔ] ΠΘΌἢ} ὉΥ 1.16 ΘΔΌΒΟΊΤΑΥ οὗἉ δϑοθηΐ," [16 ᾿κ66Ρ- 
ἴῃ οὗ ΠΟ γᾺ8 σοιητηϊ [64 ἴο Ἠοβδῇ, ἰ8 ἰο ἰκ 
ΤοσαΓαΘα 88 ζυγηθά, θδοαι86 ἰονγαγὰ (ἢ τνθϑὲ, 8150 
ἴο [6 Ἰοτοῦ Οἱ (οαβὲ οὗἁ νης ἢ ΑΥ̓͂ [16 ὕδιη ]8 
του). Τῆπβ, “1η0 ΟΔΌΒΟΘΥ οἵ δϑοθηΐ," ὉΥ 
{18 ραΐθ ἰ 6 ὙΑΥ {μα Ἰοὰ ἴτοτη ἔμ Ἰονοῦ Οἱ ἐγ 
ἋΡ ἴο [Π6 ἌΛΕΠΟ ἴοιρὶθ τηουηῖ. Τῇ ὨδΙηδ 

ἴθ β}8)] θοῦ 8. Ῥδγμαρ8 ἴο Ὁ Ὄχρὶαἰποὰ, 
ψἰ Βοςίο ΟΡ απ ΤΠ ηΪῸ8, “ἐγο [86 ραΐα.᾿᾿'--- 
Οπε ωατὰ ἰἰξε αἀποίλιεν, ἡἰϊοταΐγ, ““ψατὰ Ὀαδίὰ 6 

ποτὰ ᾿"ἢ (γῶν 85 ἷἱπ ΥΟΓ, 12 δηᾷ χχν. 8), ποῖ 

““πδιὰ οὐεσ δραϊηϑὶ τατὰ," δὲ Βογίῃ. ἐμίηϊα, 

νἢο, οἢ ὑπὸ στοιιμὰ οἵ [}}8. Ῥγοσδγίοιϑ 1 ΓΟΤΡΓΘ- 
ἰδ! 0, 8.581}Π1608 ἃ αἰ ΘΓ ΕΥ̓ οἱ [116 Ἰνεϑὴῇ μαῖθ δηὰ 
16 54] ΟΠ (ἢ σαὺα 88 ὑνὸ δηΐγαιθο5 μ]ἱδορα 
ΟΥ̓́ΣΥ ἃρσαϊηβὶ 680} Οἴπου. Ἐνθῃ νυϑῦ. 18 ἀοὲβ ποῖ 
σοη τὶ {[ι18 ἰηςογργυϊδιϊοη, 68 ἤθγα ἴθ συαγὰ 
βἰδιἰομοὰ οἡ 186 νν 65 8[.(λὸ 18 Γργοθθιῖθα σοΓΙ δ᾽] 
85 ἀοι]α, σοῃμοἰβίϊηρ οὗὨ ἴοι συγ δία πάϊηῃρ δἵ 
δ ῬΑΥΌαν, ἡ δὰ ἴνγὸ ΟἹ ἴϊι6 σα ΒΕ ΝΑΥ͂, Ὀὰπῖ Ὠοϊ 85 
ἃ κυλτιὶ αἰνιἀεὰ Ὀούννθθη ὕνχο σαῖοβ. Εδγ- εἰσ οὰ 
ΑΔ ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἴο 1:6 Μαβογοῖϊο αἰ ]ϑίο 18 [86 
αἰϊοιηρὶ οἵ (Ἰεγίουϑ ἴο ΣΟΙ [86 Ῥογὰδ ἼΘΙ 

ἽΦΡ Ὁ γονῦ ἴο 41} 186 δβίβδίζοῃβ, δηὰ 8ὸ ἴ» ἐῃθ 

σοπίταροβίτίοῃ οἵ [Π16 (ΟἿΓ [ΘΠ 0] 6 σαῦοβ. ---Ἴογ. 17. 
ἐἰασίισαταά ισεῦὸ δὶς 1,ουὐδοα, πογεισατα ΤΟΌΥ α 
αν. Τ]ιο86 (6 { 4) ἴοῃ ἀδΕν σιγὰ {Π|ὸ Ὠσυ56 οὗ 
ΜΟΙ ] θην ἢ (ν 11}} 18 οἱ ἔθ ἢ 8008 δη ἃ Ὀγοῖ 615), 
γνοΓ. 14, ἢδὰ ἴο βοεῖ, 88 ἴ}ι6ὲ (4 -Ὁ 3 2) οἰσυνῦ ραυαγάβ 
βία ]οηδά βουτῆναγι, νοῦ. 15, Ῥεϊοησταὰ ἴο (}}9 
Πομδὲ οἵ Οὐδοι  -οἀοηχ (νι 10} ἷ8 δἰ χίγ-ῖνο 808 δηκὶ 
Ὀγοῖ! 675), αηἃ οὐ Ηοβαὶ (νἰτἢ ἢἷ8 τ ϊτίθοη 8018 
δηὶ του ῃογβὺ) θγα8 ἱπηροϑοὰ [886 ποτ οὗ 1τἢϑ 
(4 1 2) 81χ χυλγϑ ἴογ ἴδ νγεβῦ 8[λο; σου. γε εῦ. 
16 ψΠ τοῦ. 18. Α ὑπ ογπὶ διὰ βϑγϑιθγηδιὶσ 
αἰνίδίοη 6 σδηηοῖ ἀἰβοουοσ; ῬγΟΌΘΔΟΌΪΙΥ 1 νὰ 
ἀταησρα ὈΥ ἰοῖ. Μοτρονοσ, ποὺ (6 { 4 ἰ 8 { 6) 
ὕνοηὐΥ -ἰὉὉ δ ρ]6 ΤΟ ΔΓ6 τηδϑηΐ, Ὀπΐ 80 ΤΩΔΏΥ 
Ἰοβάθσβ οὐ ρυδταΐπρ οουΓΒ; [ὉΓ [86 βίγοηρστη οὗ 
[Π6 8ΟΨΕΓᾺ] βία. 8 τῦα8. ΟΥΑΙ ΏΪΥ ρτοδίεσ, 85 ἴδ 
80} ἴοΐα} οὗἁ 41} π6 Ῥογίουϑ 18 βαϊὰ ἴῃ οἢ. χχῇἕ!ἕ. 6 
ἴο ὕ6 4000 πίϑοὴη. ΤθοΙδ 18 βοϊηϊης ἷἱπ 186 τοχῖ ἴο 
ΘΙ ὑπαὶ 16 ὨΜΠΡΟΓ ὕὑνγαπίυ -ΟὉὙ γοϊηῖβ ἰο 8 
αἰν βίο οὗ ἴ86 ψῃο]6 ὈΟΑΥῪ οὗ ρογίεγβ Ἰηΐο ἔπη γ- 
ἴοι οἰ α5868, ΠΑ] ΟσΟῚ8 ἴο ἴΠ6 {ἸΥΘΉΤΥ-ΓΟἋΓ ο᾽45868 
οὗ ῥυεβίβ ἀη ἃ δ ΠρΈΣΒ.--- ον. 18. 44 δατδαγ᾿ τοεδὲ- 
ιοαγα, ΤΟΥ οἡ λα σαμδοισαῃ, απα σο αὐ Ῥατϑαγ. 
ΤῺ]8 ἽΞΒ (ΞΞ Ὁ 8. 2 Κίηρβ χχὶϊ!. 11) 18, 88 

[ἢ δἰαϊδμπχοηΐ οὗ 118 οἰ ζυδξίοι ἴο 9 τοδὶ ΒῆΟΒ, 
ἴο Ὀ6 τορατάδὰ 85 ἃ ρατ οὗ [Π6 16 η}}0}]6 θυ] ϊῃ 
ὨΘΆΓ ὕ116 514] ] δ ποῖ μαΐθ, δὴ δα ἀἱποη ν᾿ Ἱ ἢ ἐς 
ἴος ἀοροβιτίης ἴμ0 βἴογοβ δῃὰ υἴθη81}]8 οὐὁἨ ἁ [δ6 
θΙΏ 0]6, δἰ τη τ ὑὸ [ἢ που56 οὗ ΑϑρρίΩ, γεγ. 15, 
οἢ ἴϊ δου ἢ βἰά6θ. Τῇ “" σαυΒοΥΑΥ ἡ 8. ΠΑΙΌΓΑΙ]Υ 
[ὴ6 ““σΔΏΞΟΨΑΥ οὗ δβδοοηΐ," νϑτ, 16. 

8. 7Τλε Αὐγπιϊπϊδίγαίογε οΓΓ ἕλε Ττεδαδιγεβ οὗ 
ἐδε ϑαπείμαγψ, ιοδ ἰδε Οἰάεετγα ὕον ἐδλεὲ Δ :- 
ἰεγμαὶ ιιδίηεδβ: νϑῖβϑ. 20 --8ὃ2. α. Τιθ 1,ογὰ 
ΤΥθαβΌΤοΙΒ (βίον 5) : νοτβ. 20-28. --- Α πὰ ἐλε 
1 ευἱίε8 ἐλεὶγ ὀγοίλγεη. Τμαὶ ἱπδίοδα οὗ [9 υὑπ- 

τηϑδηΐπρ ΓΙ ὮΝ Γ οἵ [86 Μαβογεῖεβ Ὑ͵ὲ δῖ 

ἴο τεδὰ ἴπυ8 (αἴτεον 1186 ϑορῇ. δῃὰ ἐδδ δηΔΙΟΡῪ οὗ 
ΒΌΟΝ Ῥάββαρο8 281 (Ἤτοπ. νἱ. 29, 2 Οἤτοη. χχῖχ. 
84), 8. τηαϊπίδί ποι ΟΥ̓ πιοϑῇ τηοάογ ΘΧΡΟΒῚΓΟΣΙΒ 
βίποθ . Ὁ. Μίὶς)ι ---- ἤγεγε οὐεῦ ἰλὲ ἐγεαβανες οὗ 
ἐλε ἄοιδε οἱ Οοά, απα οὐδεν δε ἐγεαβωγεδ 7 ἐδλδ 
λοῖν ἰλίπη8.---- ΤῊ 15. ροΘΏ6ΓΆ] βἰδίδσμσιξ 18 Βρ6οΪδ]- 
ἰζοὰ ὉΥ͂ ἴμ6 [Ο]]ον ης Ραββᾶρο ἰπ 1}}18 ΥὙΑΥ, {πὲ 
1ὴ8 80η8 οἵ ἴδ Οουβῃοιῖῦα [,Δάδη 6.6 ῥ]βοδὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ [Π6 τγθαβϑογοβ οἵ ἴδε Ποῦβα οἵ Οοά, {παῖ ἐβ, 
ἴῃ ἃ βίσίοῦ β6η86 ἔμιθ ἰ61}}}68 ὑΓδαβΊΓΟΒ (Υ6Γ. 22 ἢ), 
θα ἰῃ6 80η8 οὗἩ Ξ'ΒοΙοιμοῖ ἢ ΟΥΡ [86 ἐγραβΌ ΓΟ οὗ 
16 ΒΟΙΥ͂ ὑπῖπρ, ἱπαΐ 18, [η6 8Ρ0118 σοπβοογαῖδα ὈΥ͂ 
Ῥανὶά (νοῦ. 26 [.).--- ἐγ. 22. «ελϊεἰδ, ἐλε δοπδ ο΄ 
ει ιεϊξ : Ζείλατα, απ «οοὶ λὲδ δγοίδλεγ. ΤῊ δοηϑὺ 
ἷβ, 88. ΔΌΡΘΔΙΒ ἴγομῃ χχὶϊὶ, 7 ἴ., {Ππ Ζεῖπαπι δηὰ 
206], 16 Ποδά5 οἵ ἴα ἤουδβο -Γ 716} 1611 (ον ΨΦ6816]}, 
Ὀε]οηρίηρ ἴο [Π6 Οσγβμομΐίο Ἰΐηο οὗ 1.Δήδῃ, μδὰ ἴο 
δ πλἱ ἢἰβϑίοῦ ἐΠ6 ἐγοαβΌΓαΒ οἵἩ [86 πουδα οἵ σοι (ἴμ6 
ῬΓΟΡΟΣ ὑγθαβῦγεβ οἵ [86 ἰδιῃρ]θ, γὰγ. 20).--- Ἴ ἐγ. 
23 ̓  ΟΥΓἨ ἰδε «πιταπιίίεδ, ἐλε ]5λαγίεδ, ἐλ ΗεῦγῸ"» 
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δέοι, αὶ ἐλε ἰ)χεϊεϊϊ δα, ἰμ6 ἴουτ Ὀγαποΐθ8 οὗ [6 
ἔππιϊϊγ οἵ ἴμ6 Κοπαιμ θα, χχὶϊὶ. 15 (ἴ----ὐεδιοὶ 
ενν Γαδ οὐδοῦ ἐλὲ ἰγεαϑαγέα ( Ὀθίοτθ ΡΙΣ 60ῃ- 

Ππαίησ [6 δοη δηοθ), “480η οἵ σούβῆοιμῃ δοῃ 
οἵ Μοβα9,᾽᾽ (19 Θ΄ θα} ἴογ Θ᾽ Ὀ.6], 88 ἰη χχὶν. 
20) ὈεΪομ 29 ἴο 86 Απλγαῦλῖῖθ8. Απὰ ἱπιίοθα {{||8 
Αχιγαπι ες βῃ Ὀοἱ ἀρ ΘΑΓΆ, 88 {π᾿ βΌΠΟΓΑΙ ρ ΓΆ86: 
“Ταῦ (Ἴ5}}) οὗὨ [16 τγϑαδαγοϑ," Ἀβονγδ, ἴο Ὁ6 αἰιἰ οἴ 

δαρεγηἰοπἀθηΐ ΟΥ δά ηγὶπἰβιγαῦογ οὗ 4]} [6 βαογοὰ 
ἔπδάβϑαγεβ, [ἢ 6 ᾿γοβι ἀθῃς ΟΥ̓ δ τ} 18 ταΐοΥ οἵ [6 ἔψο 
ἀδραγίπιτηἰδ οὗ ζπι686 [ΓθαβΓ68. ᾿π θη οηδαὰ ἴῃ γοΓ. 
20 (ποῖ πλΕΓΟΙΥ͂ ἃ8 ϑυρογϊπἰθηάοηΐϊ οὗὨ 5 σἢ δβιιηλ8 ἃ8 
βοχεὰ γερι]αγὶ Υ ἰηῦο 1π6 βαῃοίσαγυ, 88 Βουίδ., 
᾿ἰτιϊτίης τὰς ψοτὰ νὴ. Ὁ 1η]κ5)..--ο ἐγ. 26. Δ πὰ 

ἀμ ὀγείλτεπ ὃν Εἰλοζεν ιὐεγε ολαδιαὰλ ᾿ΐδ δὸπ 
(ΕἸϊεζογ᾿ 8), απὰ υεδλαίαδ, ἠΐδ δοπ, οἴο. ΤΉ 686 ΔΓῸ 
ἐ8|]16ἀὰ Ὀγεϊηγθη οἵ ϑ'ῃϑΌι.6], Ὀδοδυ8ο ΠΘΥ͂ Βργδης, 
ἴτοὶ Μίοϑοβ ὉΥῪ ΕἼΊ6ΖΟΙ, 48 ὑπὶ8 ὈΥ ͵8 ὈτΟΙΒΘΥ 
Οειβῆοπὶ (χχὶϊ!. 16). -ἰἼ ον. 26. Τϊε ϑλείοπιοίῪ, 
απῷὦ δὶς ὀγοίλγεπ. ΑΒ ἃ ἀοδβοεπηάδῃϊξ οἵ ΕἸϊοΖοῦ, 
διὰ ἰπογοίογτο δὴ Ατωηγαιΐζο, ὑ}}18 ΚΘ Π6]ο οἵ (ΟΣ 
ΒΟ ἢ ; 866 Ογὶς, Νοίθ) ἰ8 αἰ δγοηῦ ἔγοτα [ἢ 6 
ἔπο δ 6] σι [ἢ 8 οἵ οἢ. χχὶϊὶ., [ὴ6 ΟΣ Βμοη δ (νοῦ, 
9) ἀπά 106 ᾿Ζῃαγὶΐθ (νοῦ. 18; οορ. χχὶν. 22). 
Α8 δὸ ψ] ἢ ἢΐβ8 ὈΓΟΙΠΓΘΏ 88 ΟΠΑΓΡΘ ΟΥΘΡ 86 
ἐτεδϑυγοβ οὗ [6 ΒΟΙΥ ἰμίηρπβ οὗ Πάν (παῖ 18, 
ὍὙ Γ (Π6 οοῃδοογαύβά μὶ 8 ἴγοσλ ὑπ 8ρ01}8 οὗ {ἢ6 
ΔΙ οὗ [Πΐβ ΚΙησ), ἢ6 80 σο-ογαϊηαῖθ ΣῊ 
1.6 Φε οὶ] 65 ΖοῖΠαια μὰ ὅοοὶ, Ὀυΐ Βυρογάϊπαϊθ 
ἴο [28 τ ]6Γ Κὅ'Βδρεε). --- (πα ἐλε οσαρίαϊπ8. ΤὮθΒ86 
Ιδεῖ - παιηθὰ ἘΣ" τ ὅτ ἴδ 6] -οἸ οοθ ΟΣ 

εραύῥανν οὗ αν 8 ΔΥΠΙΥ͂, 88 Φοαῦ, Αἴηδβα, δ8 
ἰδιϊηος ἤτοιη ἴπ6 Ὀδίογο-δηϊοηθα οδρίαϊηβ οἵ 

[πουδαπὰϑ ἀηὰ πυπάτοαϑ, ΟΥ οἰβοθσδ ἰῃ ζΟΏΘΓΩΙ.--- 
εν, 27. Ομξ 9 ἰλ6 ᾿΄οᾶτὸ απαὰ ο" ἐλε δροὶΐ ἐλεν 
ἀειῥκαίοά ἐο τιαϊπέαὶπ ἐλε λοιιδε οΓ (λὲ Μοτγά, ποῖ 
ἴο Κοερ ἱύ ἱπ ροοὰ σοοπαϊίοιμ ΟΓΥ ὕο τερδὶσ ἴἴ 
(ϑοσογάϊπρ ἴο ἴπε παθδπίηρ Ὑαΐσὰ ΡῈ Π ἴῃ 

2 Κίηρβ χὶὶ, 7; Ν ῖ, 11. 7 41, θυ ““ἴο τρδῖο ἰΐ 
ξτοας " ((ΟΠΡ. Χχὶχ. 12, ΨὮΘΤΘ ΡΠ δβίδηιϊ5. ὈΥ͂ 

ὅπ, ἃπὰ 18 ΒΥΠΟΏΥΤΩΟΙΒ ἱἢ 10). ΟἿΪΥ [8 γἱον 

Ὅρτοο8 ΜΠ} [86 οἰτουτηδίδηςο (Παὐ [6 ἰδτλρ]6, αἵ 
[86 ἤϊλ6 ποὺ ἴῃ αιιοβίίοη, 88 ποῦ Ὀ0111, Ὀπὲ ΟΕ] 

δὐὺουΐ ἴο 6 Ὀ.}}1. ΕοΥ ὺ ἴῃ Σν, 88 ποία ασοιμδ., 

οσηρ. χχίχ. 12. --- ον. 28α Ὀεϊοηρβ 58:11} ἴο ἔδθ 
Ῥασο ἢ εἰῖ641] ὀχρ]οδίϊοη οὗ ἴπ6 ἀοράϊοαῖδα ρον 
ὙβΙοἢ θορδη νεῖ [ἢ τότ. 27. ---ἀπα αἰΐ ἐλαέ ϑαπιιιεί 
εὦν λαὰ ἀεαϊσαίοα. ΤὮα ατίϊο]ο ἴῃ τι ΡΠ βιδηάβ 

ἴος τῃς τεϊκενο ἽΝ. δὲ ἰῃ χχίχ. 17; 2 ΟἌτοη. 

χχίχ, 86, Εζτα τῇ. 25, χ. 14, 17.-- ξυεννελδης 
ἀειοαίεά, ἸΣῦοΓα ]γ, ΘΥΟΥΎ ομο ψῸ πδὰ ἀοἀϊοαϊοα 
(προσ 53), ὙἘ0 ρἰδοοὰ (δαὶ τ ιΐ οι τα ἀοάϊ- 
οαἰοὰ Ὀγ ἷπι ππδν δλείονιοίς, απὰ λΐδ δγοίλνθη. 
ΤῈ δηιιπιογαϊίοη οὗ ἴΠ6 ϑεσογαὶ μὲ ἀοτί νοι ἴγοσα 
ΨΆΓ, τ ΠΙΟὮ Ὀορδη πὶ ν Γ. 27, ΟΥ ῬΓΟΡΟΙΥ͂ Ὑἱ ἢ 
γεγ. 26, ἰ5Β οσο σοῃοϊπἀοα, δηα τοίοστγοα ἴο ν Σ. 
26α. Ἰτῦν, ῬΓΟΡΟΓΙΥ, “ὁπ ὑμ6 μαπά,᾽" οπἰσυδίθα 

ἴον Κοορίπα, σοπιταἰ θὰ ἴο [6 οἴατρα οὗ ΔΗΥ͂ ΟὨΘ. --- 
ὁ. ΟΙἥ οτ5 ἴον ἴ6 ΕΧίΟΓΠΑ] Β511|6588: νΕΓ5. 29-ὃ2, 
ΟὨΪΥ οπθ ζματίϊο πὰ ὕνο ΗθΟγοη το ἔμπα 1168 8ΓΘ 
ταθἰἱοποά ἱπ {{|8 σας βΌΓΥ, ΘΟ ΒΟαΌΘΏΓΥ ΟὨΪΚ 
τοθα Ὀθοησίηρ ἴο ὕψο ᾿ίμ8. οὗ [Π6 ἴα Υ οὗ 
Κομαίη, δηὰ ὅὸ ὐδυβϑῃοηΐίοβ οὐ Μογαγιῦοβ (88 8580, 

γοῖβ. 20--28, ἴο {πὸ ὑγθαϑαγοιθ Ὀθ]οασ π0 Δ ΓΑΙ ἵδη 
απὰ [πὲ Οδτβιιοι 68 ΡΙΆΥ ΟἸΪΥ 8 δι: ον δίθ ραιὺ). 
--ΠῸὁ Ὁ ἐδια 1εμαγὶίεθ ιτσα8 Ομεπαπίαλ,. .. 707 ἐλ 
οὐδόν δωσῖπδδα. [ἴῃ ψαΐ [18 Οαἴογ ὈυΒ᾽ 688 Π08- 
εἰϑίδιὶ 186 πιοῦθ ἀδηΐνα δου ΒΏΟΥΒ: ““ΤῸΡ 
οἰῆοοΓβ (βου 068) διιὰ γί χοβ,"᾿ ΑἸΣΠου ἢ, χχὶϊ!. 4, 
116 ψ]οΐθ παι ογ οἵ [μ6 [μον ἴο8 ἀϑϑίρσηοθὰ [0 [ἢ 686 
[πος οη8 18 βίαίϑα ἴο Ὀ6 6000, ἃ Πυμπι ὈΘΣ 80 ἀρὴν 
ἐμαῖ 4}} [86 δἰξαιίίου οὗ [18 Κἰηὰ ἴῃ [8γα6ὶ πηῖραϊ 
ἘΡΡΜΡΗΣΥ ῬῈ Β]16ἀὰ ὉΥ͂ 1)6πὶ, γοῦ ψ6 5ῃου ]ὰ 1η- 
οἴυαάο, δοοογάϊηρς ἴο ΝΘ, χίὶ. 16, [16 δαἀπιϊηϊβῖτα.- 
ἐἰοη οἵ (μα δχύθγμδὶ Ὀυβίηθβϑ βρθοΐδ! !Υ ἴογ [86 
[θΠ}0 16 δὰ ἐΐβ βογυδῃΐβ, ἴΠ6 δχδοίίοῃ οὗ {π6 ἴαχϑβ 
ἴοτ [86 ἴδιηρὶο, 86 οο]]θοϊίοι οὗἁ ὑ11}Πι68, οὔο.---οὟΥ̓́ΘΓ. 
80. ΟΓ ἐλε Ησοργοηλίοβ.. .. ἔοΥ ἰδὲ ονεγείρ 
1ογαεὶ οπ ἐλπὶβ δἰὰς ἐδ 6 ογάαη ιτοερίισατά, οὗ [9 

τγεϑί-Ἰαπὰ οὗ 18τ86] ; οοιῃρ. Φ9οϑϊι. νυ. 1, χχὶΐ. 7. 

ΠῚΡ8 ὧν [6 β'ορί, ΘΟΓΓΕΟΙΥ͂ ΤΟ Πάρ6ΙΘ: ἐσὶ τῆς 

ἐπισκέψεως «τοῦ '᾿Ισραήλ (αα ἱπδρεοίζοποηι 7ϑγαεῇ). 
Τὴ νἱονν οἵ Βουίῃ.: “'ὙΟΓῸ ΟΥΕΡ ἴῃ ρσίί8,᾽ ὑδμαΐ 
ὧθ, [6 ἴαχοϑ, 18 ππβαρρογίθα ὈΥ ἴπ6 ἀβᾶροθ, δῃὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΣΘΟΟΠΟΙ 8019 ὙΠ [86 Θχρίδηδῦοῃ οἵ (ἢ9 
[ ὁοη οπίβ οἵ 186 ἔοτοχοίῃᾳ ὙΈϑὸ8 Οἢ δΌΘἢ ἴδχοβ, 

ΟὐΙΩΡ. 6ἷ80 ὧν ὙΡΕΙ͂ ἴῃ Ὑογ, 82, ὙΠΟ δἰ ῆἔο8 

ποϊδίης Ὀπαϊ ““ἀρροϊμ 88 Οὐ γβθοσβ,"᾿ ρῖγο δ 
ονψογαί ζει. ---Ἴ οτ. 81. Οὐ ἐλε Ηεὑτονδίεδ τραϑ «ετίαλ, 
ἐἶμα εδθ. ΤὨΐθ Φογδῃ οοουττεά ἴῃ χχὶϊὶ. 19, Ὀὰϊ 
Ὠοΐ ἰπ ᾿ἷβ ργθϑϑῃὺ σμδσδοῖον 88 οἰ]ο οἵ [0 ἨΘΌτΟΙ- 
ἰζθ ΓΑΠΔΠΥ ἀρροϊπίθά ονοῦ ἴμ Ἰδῃηι θαβὺ οἵ {116 
Φογάδη. -- ον ἰλε Ηεδγοπίέεβ. Τα μαγοπ μοδίβ, 
οχῖοπάϊηρ ἴο ἴΠ6 δπὰ οὗ [μ6 γεῖβ6, Ἔχρ δίῃβ [86 
Βιιγργίδίης οἰγουτηβίδηοο ἔπαῦ 186 ογδγβίψῃς οἵ 
δοιβ βἰ465 οἵ τ6 Φογάδῃ νὯβδ δοϊητηϊ θὰ ἴο [}6 
Ἡδουτομὶῖϊοθ. ὙΥ δασεῖς οἵ Οἰϊεβά, δεοοτάϊηρ ἴο 
Φοβῆ. χχὶ. 39, 4 Μεγασγίίθ οἱ, ϑοσνθὰ 88. 8 οἰὶϑί 
τοβίάθηςθ ἴο ἰΐθε0 ΗοὈτοπϊϊαβ, τοτηδὲῃδ ΟὈΒΟΌΓΘ πῃ 

[86 Ὀτον Υ οἵ [λ6 ρσεβθηῦ ποῖϊοθ.---Ἴ ον, 82. Απά 
λὶβ δγείλγοη, υαἰλαπὲ πιεη, ἔτοο ἐλοιδαπά απὰ δέετεῃ 

λιωιάγεα 7}αΐλενϑ  7απιῤῖλθ8. 8.0 ἴῃ 1[Π:0 86π86 οὗ 
Ὠοιθθ ΟΥ ἴδ ἰδίμοιβ ἰΒ λον Ν ὩΣ Π6ΓΘ 

σ«ἰτμοῦὶ ἀουδὲ ἰο Ὀ6 ππάδγβίοοά, 88 [8:6 ὙΘΙΎ ζτοαν 
ΠΡ 2700 ἰοδοῖοθ (ποῦ “οδάδ οὗ ἔδίῃο- 

Ὠουδθ8"). ΤῊδ ῬὮΆΓΑΒΟ 8 δββθῃι δ! !} } θαυ ναϊοηῦ 
ἴο ἴδ6 Βδοσίοςσ ᾿λωδ, “(Δ0}16γ8,᾿ ἰῃ ΥῸΓ, 8]. 

Μογϑονοσ, ἴμ9 δοπῃ͵θοίατο 8 παίαταϊ, ὑμαῇ 88 186 
Ἡουσομἱϊε ἤδταὶϊν οὗ Ηδβῃα δι πυχ Ὀογοὰ 1700, 
δηὰ {η6 Ηδυτοηῦθ ἴδον οὗ Ζεγαἢ 2700, Ποιιδο- 
[αϊμοτα, 8ο ἤο το [Ζῃγὶῦθ ἔδτλὶγ οὗ Ομθηδιδὰ 
(γογ. 29) Ὀεϊοπρεοά ἴμ6 1600 51}}} ψδμίϊηρ ἴο [86 
ϑατα ἰοίαὶ] οἵ 6000 (χχὶϊΐ. 4), δηὰ ἐμδῖ 1.18 πα θΘΓΡ 
8.48 [Δ ]]6ὰ ουὔ ΌΥ Βοιιθ οὐογείσῃί. ΤῈΘ Ῥγοβοηὶ 
Ἰοῖ οἵ οἰ ογβ ἴοσ [1:16 ουὐος ὈυΒ᾽ 688 ΘΡΡΘΑΙΒ ποῖ 
ἴἰο Βανὸ Ὀθδπ ργοϑοσυοὰ ϑηϊζίσθ (οοτρ. Καὶ!, Ῥ. 
209). 

γ. Γὶυϊείοπ 97 ἰλε Μιϊίατῃ Οβέοετα; Οτάεν ὁ ἐδ ϑεγοΐοο απὰ ὁ ἐδ6 Κοψαὶ Ἠοιδελουϊά : 

οὗ. χχν]!. 

1. Τὰε Τιοεῖυε Πὶυϊδίοπς 07 ἰδὲ Αττὴν : νϑῖ. 1--ὅ. 

ΟἩ. χχνυιι. 1. Απὰ ἐπ βοῃβ οἵ [6γϑ6] δον ὑμοὶσ πυταῦοσ, [86 6848 οὗὁ [δ ἈοῦΒ68 

δη4 {πο οαρίαίπδ οἵ ὑπουβαηάθ δπὰ μυπάτοαε, διὰ ὑμοὲγ οβίοθσβ ὑμδὺ βοσυβὰ {9 



180 Ι. ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. 

Κίησ ἴῃ ΔΗΥ τηδίϊοσ οὗ 0}6 ὀουγβθ8, ὑμδὺ ψ 10 ἢ οδτὴ6 ἴῃ δηαὰ ἰμαὺ ἢ ]0ἢ τομῇ 
οαὖῦ χηοηΐῇ ὈΥ̓͂ Τηομ ἢ [ῸΓ 411 006 τηοηίμβ οὗ ῃ6 γγϑᾶσγ, ὑπ 6 ΟἿθ ΘΟΌΓΒΘ ὙΓΔΒ 

2 ὑπο δηὰ Ὁ ὑμουβαπα. ΟΥοσ {π6 ἢγβϑῦ σοΌΓΒΘΟ, ἴ0Γ ἴἢ6 ἢτγβὺ τηοῃΐῃ, γγᾶ8 
αβμοῦδη βοὴ οὗ ΖδὈαΪ6] ; 84 1η Ἀ18 Θοῦγβ6 Ἴ6γ6 ὑσσθηΐν δηα ἴουσ ὑποιβαηά. 

8 Οὗ τ᾽ῃ6 50ῃ8 οὗ Ῥοχοζ, ὑπ οἰ]οῦ οὗὨ 41} 106 οδρίδιηβ οὗ 086 Ποβὺ [ὉΣ (16 ἔχοι 
4. τοοηϊ ἢ. Απὰ ονϑὸῦ ὕἢθ σΟΌΓΒΘ οὗἁἩἨ [6 βδθοοηά τηοηϊὰ ψγἃ8 [) 4411 [ῃ6 ΑΠΟΝΙΐα, 
Δα ἢ18. οουσβο, ἀπ ΜΙΚΊΙοΙΝ ὑἢμ8 ΘΟΙΩΤΆΠ6Γ ; δηα ἴῃ 18 ΘΟΌΓΒΘ ΟΙΘ ὕυγΘΏὟΥ 

ὅ δῃηὰ ἴουγ ὑΒουβαπα, Τλ6 (τὰ οαρίδιη οὗ [16 μοβῦ, ἴοσ ἐμ6 ὑμγὰ τηομίδ, νγδβ 
Βοῃδίδῃ βοὴ οὗ Ψο)ιοῖδάδ ὑῃ6 ῥὑσϊθϑὺ 88 οῃϊοῦ; δῃὰ 1 Ἀ18 σοῦσβθ Ὑ6͵Θ ὑΥΘΕΪΥ 

6 δηῃὰ ίουγ ὑπουβϑαπὰ. ΤῊ]8 8 Βϑηδίδὴ {}|6 μόῖὸ οὗ [16 ὑδιγγ, δΔηα δῦουϑ δθ 
7 {μιγίγ; δηά ΒΒ Θουσβα γ͵γ8ὲ8 [ῸΓ ΑἸητηϊζα δα ἢ8 δοῃ. ὙΤΠ6 ἔουτίῃ, [ὉΣ [89 ἔουτί ἢ 

τηοηΐῃ, γγὰ8 ἀ88}}6] ΨΦ 0808 Ὀγοΐμον, δηὰ Ζθυδάϊδῃ ἢ18 80} δήδσ. ῃἴτὴ ; δῃηὰ ἴῃ 
8 Ἰΐβ ΘΟΌΓΒΘ ΜὙΟΓΘ ὕΥΘΏΓΥ δηά ἴουῦ ὑπουβαηά. Τὴ ΕΠ, ἴον ὑπ6 ΒΟ τροηίῃ, νὰ 

086 οδρίδιη Θμδτυ ἢ [ῃ6 ᾿ΖΒαγιῖθ ; μα 1. 18 ΘΟΌΤΒΘ ΘΙΘ ὕὑυθηῦν 8πα [ΟΣ 
9 {μουβαηά, ᾿ΤὮΘ βἰχίῃ, ἴοὸσ [Π6 διχῦῃ τηοηΐῃ, νγ88 [τὰ δοὴ οὗ [κϑβϑὰ (06 Ταϊκοῖία ; 

10 δῃὰ ἰῃ 18 ΘΟΌΓΒΘ ὙΟΙΘ γα δηὰ Τοὰγ ὑμουβαμά. ΤῈ βονθηίῃ, ἴῸΣ {10 
βθυθῃΐῃ τιοηΐῃ, 88 Ηδ]6Ζ ἴῃο Ῥοϊοπϊΐθ, οὗ (06 βοιῃβ οἵ Ερῃτσδίσω ; δῃὰ 1 18 

11 ΘΟΌΓΒΘ ὙΟΓΘ ὕὑθητγ δηᾶ ἴουγ ὑμουβαηᾷ. Απὰ {86 εἰρη, ἴοσ ὑμ6 οἰ σῇ ἢ πιοπί, 
γγ85 ΘΙ ΌΘοἢδὶ 0Π0 ΗΒ μι ἶο, οὗ [ῃ6 ΖΑΓὨ1068 ; δΠπα 1 Ὦ]5 ΘΟΌΓΒΘ ὝΓΟΙΘ ὑν Ὁ 

12 δῃηὰ ἔουγ ἱπουβαηά. Απηάᾶ ἐπθ πἰηΐ, ῸὉΓ ἴπ6 πη δ τηοῃτῆ, 88 ΑΌΙΘΣΖΟΣ (6 
Αἱ βούμιῖο, οὗ ὑῃ6 ΒΘ) ῦοΒ; δηὰ ἴῃ ἢΐ8 σοῦγΒα ὝΘΙΘ ὑΘΠΌΥ δπα ΤΟῸΓ 

18 ὑπουβαῃά. ΤὨθ ἰθηΐῃ, ἴοσ (ἢὯ6 θη τηοηῦ, 88 Μδῆδγαὶ [80 Νοίορδδιϊο, οὗ 
14 [}6 Ζαγηϊίαβ ; δπὰ ἴῃ ὮΪΒ ΘΟΌΓΒ6 ἼΘΙΘ ὑγ ηΥ δηὰ ἴοὰΣ ὑπουβαπά. ΤΠ οἰθνθηΐῃ,. 

ἴογ ὑ}6 οδἰθνθηΐῃ τποηΐῃ, 88 Βϑηδίδῃ ὑΠ6 ῬΙΓΑΙΠομϊΐο, οἵ [6 Βο0ῃ8 οὗ Ερῃ χαίτη ; 
1δ δῃά ἴῃ ἢ 18 σοῦ ΓΒ ΘΙΘ ὑΥ ΩΓ δηὰ ἔουσ ὑπουβαηά. Τὴ ὑν  , ἴοΓ [86 ὑνγο  [Ὧ 

τηοηΐῃ, Η 6148] ὑπ 6 Νοιορβδιμιθ, οὗ Οὐδ η16] ; δὰ 1ἢ ἢ18 ΘοῦγΒθ 6 ὑσθῃ 
Δα ἴουγ ὑμοιιβαῃά. 

2. ΤὴοῪε Ῥγίποοβ οὔ ἰδε Τιοεῖυε Ττίδεδ: νοτβ. 106-24, 

16 Απὰ ΟΥ̓ΟΣ [ἢ6 ὑΣ1068 οὗὨ [βγδαὶ : οὗ π6 Ἐδυθοη 68, ΕΠ ΘΖΟΙ 80 οὗ ΖΙΟ τὶ τυδ8 
17 τυ] : οὗ {μ6 Αιἰτηθοηΐθβ, ΘΒμΘρμδῦδη βοὴ οὗ Μδϑοῆδῃ. ΟΥ̓ ἴουἱ, Ηδβῃδ δ ἢ 
18 βοῇ οὗ οϑιηιθὶ: οὗ Αδύοῃ, Ζαάοκ. ΟὗὁἨ Ψυάδῃ, ἘΠΠηυ.2 οὗἩ [86 Ὀγοΐθσθῃ οὗ 
19 Πανὶὰ : οἵ ᾿ββδοῦδσ, Οὐησὶ βοὴ οἵ ΜΊομ86). ΟὗὨ Ζοῦυϊαη, ᾿βῃχηδίδἢῃ βοὴ οὗ 
20 Οδαάϊδῃ : οὗ Ναρδίδι, Φουσλοίς βοὸπ οἵ Αζτιῖοὶ. Οὗ (Π6 βοη8 οὗ ΕΡγαδίτη, 

Ἡόοβῆθᾶ βοὴ οὗ Αζαγίδῃ : οὗ ὅθ δαὶ ύσιθθ οὔ Μδῃδβδβθι, 9096] βοὴ οἵ Ῥδαδίδῇῃ. 
21 Οὗ ἴδ μα! σι θ6 οἵ Μδηδββθὴ τὴ αἸ]οδά, 1440 βοῃ οἵ Ζοομδσίδῃ : οὗ Βϑη)δσηῖμ, 
22 ὅ88819] βοὴ οὗ ΑΌποσ. Οὐ ὕδῃ, Αζᾶγεὶ βοὴ οὗ ογοῆϑια : [Π|680 816 [Π6 ὈΓΙΠΟΘ68 
28 οἵ (δ ὑγ1068 οὗ ἴδσδϑὶ, Βυῦ Ὠδν]ά ἴοοῖ ποῦ ΠΟΙΓ ὨΌΣΩΒΟΣ ἔγοσα ὑὐγΘ ΕΥ̓͂ γ6 8 5 

οἷά δῃηὰ ὑμπάϑσ, θθοόϑυϑο ὑπ ΤΟΒΡ δὰ ῥτγοχηϊβοα ὕο ἔπόγθᾶβθ [8786] 85 1.6 βῦδιϑβ 
24 οὗ Ὠθαᾶνθῃ. Φοδὺ [86 βοὴ οὗ Ζογυϊδῃ Ὀδρδῃμ ὕο πυτηῦοσ, Ὀυύ ἀϊὰ ποῦ ΗΠ 5}, 

Ὀθόϑιι86 [ῸΓ ὑἢ8 {Π6γ6 γγὰ8 σσαῦ δραϊπδῦ [βσϑϑὶ; δῃηᾷὰ {886 ὨΌΣΩΟΣ τγἂϑ ποῦ ρυΐ 
πὰ [86 δοοουῃῦ οἵἉ ὕΠ6 ΘΕ ΤΟΙ 6168 οὗ Κῖηρ Ὀανυ!ά. 

ξ Το Τονάβ 7 (λὲ Ττεαδηγοβ απαᾶ Ῥοδϑεβδίοπς 97 Παυϊά : γοτϑ, 235-81. 

28 Απᾶ ονδῦ [Π8 Κίπρ᾽β ὑγθδϑιγοϑ τγα8 Αζιηδνοίῃ βοῃ οὗ Αἀϊοὶ : δῃὰ οὐϑὸσγ ἐδθ 
Βύουοβ ἴῃ {86 ΘΟΌΠΕΓΥ, ἴῃ 816 οἰ(ΐ68, δῃᾶὰ 6 ν]]ασεβ, δὰ 06 ΤΟΎΤΟΣΒ, νγ8 

26 Φοπδίμδῃ 80} οἵ θ᾽ ζζίαῃ. ἀπά ουϑγ [ῃ 6] - Δ ΟΌΓΘΓΒ ἴῸΓ }]ρο οὗ [86 στουπὰ 
21 ν 88 ΕΖτὶ βοῃ οἵ Ομϑ]υῦ. Απά οὐδοῦ 186 νἱπουαγὰβ γγχὰβ Θῃΐσηὶ [Πῃ6 Βδιηδίδῖθο ; 

Δα ον ὑμδῦ τ ΟΝ τγᾶ8 1π {Π6 ΥἹἱπουδγὰβ οὗ βύυσϑβ ἴῃ πο 88 ΖΑ αὶ (6 
28 ΘΕΙΡὨτωϊθ. Απα οὐον ἴδ οἸϊνο.ῦχθαβ δπὰ [86 ΒΥΟΔΙΊΟΣΘΒ ὙΒΊΟΝ Έ͵Θ ἴῃ 189 

ΘΒΘΡ ἰδ νγ88 Βδδ]. ἤδῆδῃ ὑμ6 φθάσ: δῃὰ ΟΥ̓́ΘΥ (06 66}1278 οὗ οἱ] νγϑδ 
29 «“οαβϑ. ᾿Απὰ οὐδγ [ἢ8 μογὰβ (δύ [64 ἰῃ Κ'βδγοῃ νσδὲ αἱ σαὶ ὃ [π6 Θμδσοηΐϊίο :- 
80 δηὰ ονδὺ {86 Ποσὰβ 'ἰῃ {Π6 ν8]16γ8 ᾿γῶϑ Πρ ῃδῦ βοὴ οὗ Αἀ]αῖ. Απᾶὰ οὐὸσ ἐδο 

ΟΔΙΏ6]8 γγὰ8 ΟἿ] [86 ΙΒῃχηδο το : δηὰ ΟΥ̓ῸΣ ᾧπθ 88868 γϑ ϑμδοῖὶδῃ τὴ9 
81 Μεγομοίμ6.4 Απὰ ονογ [86 οοϊβ Φασὶ [86 Ηδρτὶίθ : 811 {μθ86 οσθ σταϊοσα 

οὗ 6 βυρβίδῃοθ ψΐοἢ Ὀο]οηροά ἰο Κίηρ Πδνὶά. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 1-15. 16] 

4. Τλε διαίε (οι ϑεἰΐυτ ο77 δαυϊά: γνοτϑ. 82-8.4., 

32 Απάὰ Φοπδίμδη, ν᾽ 8 ἰκἰηβπιδη, Ὑγἃ38 8 ΘΟΌΏ86]1ΟΓ, 8 τγΪ80 τη8η, δηΐ 8 
83 βογῖθ; δηὰ Ψ6}16] βοὴ οἵ Ηδοβιηοηὶ γγχ88 τι ὕΠ6 ΚΊΩρΡ᾿ 8 Βοη8. Απά ΑΒ ΒορΡὺ] 

Ὑγ͵838 ὕΠ6 ΚΙηρ᾿Β σου ΒΟ |οΓ ; δηὰ Ηυβῆδὶ ὑἢ6 Ατοῃῦθ νγὰ8 ὕη6 ΚΙΠρ᾿ 5 {τθηά, 
84 Αμά δἴνου ΑΒ μορἢοὶ νγᾶ8 Φϑμοίϊδι δ βοὴ οἵ Βομῃδίδῃ, διὰ ΑὈἰδῦμΣ ; δηὰ (89 

ΘθΠΟΓΆΙ οἵἉ [86 ΚΙΉΡ᾿ Β ἈΓΙΩΥ Μγ͵ὰϑ “080. 

᾿ ον ὙΠ. δοουγάϊης ἴ0 ΧΙ. 12, (5 ἴο Ὀ6 τοδὰ ὙΠ ΤῚΞ ποῦν. 

5 Ῥὸ; νηὸς 150 8ερί., ἰὰ δοοογάδηοθ ὑχἢ ἰὶ. 18 δπὰ 1 ὅμῃι. χνυὶ. 6, χυί!, 18, ὀχ οἱ ᾿Ελιάβ. 

8 80 ἐδιο ΔοΑίδ: μο Χεγέ μυε 88ιγία! (Ἰ2)). 
4 βορὲ. ὁ ἰπ Μιραϑών. Ὁυι 12) οοοῦτ δίϑο, ΝΈΝ. 11. 17, δο [86 ἤδη οὗ ἃ ῃ'δοθ ποδὺ ΜΙσρδὴ: ἃ ἥΠὉ ΠΟΝΏΘΓΟ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΊΝΑΕΥ ΒΕΜΑΒΚΚ.--]η {Π|ἰ|5 11δῦ οὗ [ἢ6 
ΒΝ] δηὰ εἶν!] οἰἤσοχ οἵ αν, {ἢ σοΠ]οοαζίοη 
οἵ τηϊη βίοσβ δηὰ δβϑοοίαϊοβ οἵ ὍΠ6 ΔΓΙΩΥ͂, (ἀοΙ 818, 
διὰ Κιησάοιῃ οἵὨ ἰμϊ8 Κίηρ 18 οΘοηπῃεοῖεα ν᾿] [ἢ 9 
ΒΌΓΨΟΥ ὁοοπίδί ποα ἰη Θ᾿, ΧΧΙΪ!. -ΧΧΥΪ. οὗ ἴΠ9 1μον]ῦδδ 
δυιὶ ῥγίοδίβ ἰῃ ἷδ γεϊσῃ, δπὰ αἷ8δὸ ψἱτἢ [.6 δοοουπΐ 
οἵ 6 σϑπδὰβ οὗ ἴῃ Ῥ00}]6 πῃ οἰ. χχὶ. Τὸ ἴδ6 
Ἰαϊίου υϑῖβ. 28, 24 αἰβυ ΟὟ Υ τοῖο,  ἈΪΟἢ ΒΟΥ 
1) ἔογο- θη οημοὰ οδρίαϊηδ οὗ [16 τα ΠΑ ΓῪ αἰνὶ- 
εἰοηδ διαὶ ὑγίηςοβ οὗ ὑπ 6 ἰγὶ 068 88 ἱπο]υάοα 1ῃ παῖ 
ἀΘη88, δηὰ {ΠΟΓΕΌΥ͂ ἰηαϊοαῖο [86 ΡΟ] [64] δηὰ 
τ ΑΓΥ ἱτηρυτί οὗ [Ππαῦ ΤηΘΑΒΌΓΘ ἘΡΩΒ, Οἢ Χχί. 
1,6. ΗΠ ἴδ τορίδύοσβ οἵ μον] δηα Ὀγίθβίβ ἴῃ 
(ἢ. χχὶϊ!. -χχνὶ., μούεθνοσ, ΟἿΓ βοοίίοι 18 Θοηποοϊοα 
ῬΑΓΕΥ ΟΥ̓ (8 φῬοδβίτο δηιδ [86 Βἰ τ] Υ  οὗἁ 118 
ςοπδηΐδ, Υ ὉΥ {116 οἰγουτηδίδηοὁ [μα΄ ὈΟ[Ὼ [}10 
εἰυλιθναο ([μον υῖς4}} δὰ {π6 δι ροῦα] ΠΙΘΓΑΓΟΌΥ 
οἵ οἰδοογβ δά οὐίδίηϑα {ποῦ Ποσο ροστηδηθηῖΐ 
Το] οι δη8 ΟΥρδη σαί: ου ἰῃ [86 168 Ὑ6ῈΓ οὗ ἢΪ8 
βονογησηθηΐ, δηι, ἱηἀ θεά, ἴῃ σοπηθοίίοη τὶ ἢ 6 
οεηδὺβ οὗ (μ6 Ρξορὶθ, 88 δρροδσβ δραΐῃ ἴγοτωᾳ 
γοΓ, 223. 

1. Τλε Τισεῖνε Πὶυϊδίοηδ οἱ ἰδέ Ατπιν: νοτβ. 
1-15.---Α4 πα ἐλε δοηϑ οΥ ]δγαεὶ αἹἹεῦ ἐλεὶν πιιπ δον. 
γος. 1 ἔοττωβ ἴῃ []] ϑ ρογβοτί ρίϊου ἴο ὑπὸ [0]]ονν- 
ἷησ 115, Α8 118 οοῃΐδίηβ ΟὨ]Υ͂ [116 ἔπεϊνα αἰνὶ- 
δἴοῃϑ οὗ [6 ΔγιαΥ οὗ 24,000 τηϑη δδοῖ, ἢ (ἢ 6 
ἸΔ165 οὗ ΤΠΟΙΓ ΘΟΙΩΤΩΔΏΔΟΥΒ, ἐἢ8 ΟἱΓΟῸ Δ; [ἴα] 
ΒΌΡΟΓΒΟΤΙ ρ ἢ. 566 Π|8 ἴ0 ΡΙΌΓΩΪΒΟ ἴοο τη} ; [ἢ68 
ἀεῖδι]οα ἀεβοτρίίοη οὔ [ἴῃ ΔΙΤΩΥ͂ Αἰ Ἴβῖο 8. 8}- 
πουποοα ἴῃ ἰΐ, δηὰ οἵ {πο ῖν οΟἸΠΟΟΓΒ, ΔΡΡΘΕΓΒ ἱπ 
γΕΓΒ. 2-ἰδ ἴο 6 πὸ ἸΟΏΘΟΡ ΤοοΙρ]οῖθ, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ͂ 
Τεϑοσνοὰ ἰῇ 186 ἴοστω οἵ δὴ δρδίγαοϊ (Βοσίῃ.). 
αὖ (Π6 ἙσὨ]ο  Β[ΤῈ88 Γοϑίβ ΟἹ “" αἰγον [Π6 ΙΓ πυτι 6 Ὁ "ἢ 

(Ὁ ἼΒΌΏΘ), 85 ἴα ἀοϊζοτταϊπαίίοι οἵ ἐδ6 πιο τ] 
τε ὁς 

ΟἸΔΗρΙ Πρ ΤΩΣ ΠΑΥΓΥ ΠΟΌΓΤΘΕΒ δ [86 δβίγεηρίῃ οἵ 
24,000 ἐδοῖ, ἱπαπιοα δον δος {Π6 οἷοϑο οὗ {πἰ8 
ΒΌΡΟΓΕΟΤΙ (ΟΠ, ΟἸΘΑΣΙΥ͂ βῆονθ. Ηθῃοθ 411] οΪδβθ 
{πὲ 8 Πετθ ἰπάϊοαϊοά, ἐμ πχοηίίοη οὗἉ [Π6 οαρίαἰῃβ 
οὗ [|| ᾿μβουϑδηἀ8 δπὰ υπάτοαβ, ὑη6 οἰ 6 γ8, οἷας., 
ἦδ ἴο Ὀ6 τεχαγάἀοδα 88 οὗ Π6ΓῈ ΒΟΘΟΠΔΑΥΥ͂ δοσουηῖ. --- 
Τλαὲ ωλϊολ σαπιὸ ἐπ απα ἰδλαῤ ωλίον, τοεπξ οι 
τοοπελ ὃν πιοηΐδ, ῬτΟΡΟΤΙΥ, “ὁ 186 σοτηΐης ἴῃ πὰ 
οαἰσοΐπρ,᾿ ΠΔΙΩΕΙΥ͂, [16 οουγδο ροίηρ ἴῃ δπὰ ουἱ 
οἵ βοσνίοθ δα ἴμε Ὀοαίπηΐης οὗ ΟΥΘΓΥ τηοηΐῇ ; 
ΟΡ. 2 Κίηρβ χὶ. ὅ, 7, 9, ἀηὰ 2 ΟὨγοη. χχιὶϊὶ, 
4,8. Ηδξτα παι ΠΥ ΟὨΪΥ {1160 ΤΟΙ ΠΥ δἰϊοπά- 
8π66 οἵἩ 680 ἢ οἵ [Π6 ἔνεῖνο αἰ ϑίοἢ 8 ΟΣ ΘΟΥΡΒ ἰδ 
δρόκδη οἵ, ποῦ ἐμαὶ ΤΠΕΥ πδά σμδηροι Ρ]Δ 068 ΘΥΘΓΥ͂ 
τη, απ ΟΊ βἰαίϊοηθ ομδ δἷϊος δῃοΐθοσ ἰὴ 
δεγακαίθπ, τ ἢ που]ὰ ἤάνο θα 4υΐίθ ἱπιροβ- 
αἰ 016 [ὉΓ 50 Ἰασζδ ἃ Ἑογ03.--- ΤῊΦ οἨς οοιγδα; ἩΠΝΙ, 

Ν “εν 

(Ακοη αἰδιτι δας νον, δ ΝΌΠπι. χυϊ!. 18; Τυάν. νἱ ]!. 
18. --Υ̓οΥ, 2. Οὐ ἐλα ἥγδί σουγϑε.. . . υαϑὴο- 
δατι. ΟὐὈποοτηΐημρ {818 Φ 8} 8πι (ρΡο τ Δ 08. ““18ἢ- 
Ὀοβη οί ᾽.) βοὴ οὗ ἢ Βα, 866 ΟἹ χὶ. 11.---Α πὰ ἐπ 
ἀὲδ σοἰ786 τοῦ ἰιοεπίψ απῶ ὕω ἱλομδαπά, ἰἰϊατ- 

41] γν, ““οἢ (ὦν) ἷ8 οουσβο νοῦ 24,000 πηοη."--- 

γεν. 8. ΟΥΓ ἐδλε 8οπ8 οΓὶ Ῥεγεζ: διὰ 88 ἀδϑοθηάοά 
ἴτοτη ἰπαΐ ἀϊδβυϊησιίβηοα “6 8 [ΔΆ ΠΥ ἴτοπι 
ὙὮ]Ο} Πλανἱὰ ΒΡγδης ; οοτηρ. 1Ϊ. 4 ἢἴ.---7΄ἠε ολὶφ 
9 αἰϊ ἐδ ςαρίαϊῃδ ο᾽ ἰλε τοδί 70 ἐὰς βγϑὶ 
ϑίοοα 868 ἢγϑβί ἰῃ {π6 86.168 οὗἩἨἁ Ὦν6Ιν6. ΘΟΙΏΤΊΔΠΑΘΙΒ 
ΓΟ ον Ἵηρ ΘΓ ἢ ΟἿΒΘΓ ἸΠΟΏΓΒ]Υ, Ὀὰῦ ν᾽ 88 81}}} βῃ θοσ- 
αἰπδῦδ ἴο ἴῃ σομηηδηάογ οὔ ἴΠ9 ψ}0]6 ΔΙΙΩΥ͂ 
(ΘΠ ΓΑ] 1581 π)0), ΠδΙΏΘΙΥ, ὕο Φοδὺ (νον. 84).--- ον. 
4. οααὶ ἐλὲ Αλολῥίφ. Οπ 189 οπίββίου οὔ 
““Ἐ]ΘΑΖΑΓ 80η οὔ" Ὀεΐοτο Ὠοάαὶΐ, 8βο6 86 Οτϊ. Νοῖαδ. 
-- Ἀπὰ λὶδ οουγϑο, απά Δι ξίοιλ ὅλο οοπιτιαπάεν. ἡ 

Ὀαίοτο ΓΑ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ἰηϊτοάποθ [Π6 οΘοπβοαυθηΐ, 

8: ΒΘΘΩ8 ἴο Ὁ ΒΌΡΕΙΠιιοιΒ, 88 [Ὁ 15 τυδητηρ᾽ ὈΘΙΌΓΘ 
ἽΣΡΕΟΝ. νεσ, 6, ἷἱῃ ἃ βΒίσωῖ ας σοῃποοϊίΐοῃ. Αἵ 8Δ]} 

ονθηΐβ, ΜΙΚΊοΟΙΪΝ 18 ἃ ῬΓΟΡΕΟΙ ΠΑΠΊ6, 88 Υἱϊὶ. 82, 
ἶχ. 87 ἴ. ὑγονα ; ὙΒοῖμος [Π6 ὕπεγα πδιηθ Βθη78- 
τοῖα Ὀ6 ἱά6ῃ 1641 τ 1 [86 ῥγοδοηῦ ΜΙΚΙοὴ τιυδῖ 
τοιηδίη ἀου Ὀ Ὁ]. -Ἶ ον. δ. 7Τ.λε γα οαρίαΐη. .. 
ιτσαϑ Βεπαῖαλ . .. αὖ οὐϊοί. νδ, Ῥγθαϊοαῖα ἴο 

Βοηδίδμ, ποὺ αἰϊζεϊθαῦο ὕο 1751. Οοποετμΐηρ [18 

Βεμαϊδὴ δὰ ἢ.18 ἀἰδί συ βῃοα μοὶ οη 88 “ ἤδτο οὗ 
[6 ΠΣ, δπὰ δΌονο ἴπ6 ΤΠ ΪΓΕΥ "(πο γα Πποποιιγοὶ 
ηδῃ 41} οὗὁ [Π|61}1}, 800 χὶ. 22, 25 .ὄ 2 ϑϑϊη. χχὶϊ!. 
28. Ἐογ {πὸ σοηϑσπιοίίζοη ἰῃ γογ. 6ὺ, σορ. οἢ 
γον. 4᾽.---Ἶ ἐσ. 7. Αϑδαλεὶ... απαὰ Ζεδααϊαλ ἀὲδ 
δοπ αὐεν ᾿ὲπι. Τ}ν}8 ἴοστη οὗ δχργεβδίοῃ ΘΟ 81} 
8 Ῥ]αΐῃ Τοίθσθησε ἴο [ἢ 8 ΘΥ]Υ ἀραῖῃ οὗ Αβδῇεὶ 
(χ:. 26), ἰδ ἱτασίο ἐμά, τ ἢ ΑΌΠΟΓ Ῥγορδγυὰ ἴοῦ 
ἶσα, 2 ὅδῃι. ἰΐ. 18-23. ΤΏ ἔουτγίἢ σου Γβα του]ὰ 
ἴδυ8, δ ᾿οαδὺ ἴ90Σ ἴῃ Ἰαΐθ {ΠΠ20 ΠΟῪ 1η αἰιοβιίο, 
αν ἴο Ὀ6 ἀεβίρτιδῦθα ῬΓΟΡΕΙΙΥ͂ αἴθ Αβ8ῃ6]᾽8 βοὴ 
ΖοὈδαϊα,, 5 [πο ᾿ἰνίηρ Ἰοδάοσ. Βαῖῦ 10 18 ο4}16ὰ 
(λοπογὴὰδ εαιιϑαὰ) ὧἀὲ »αΐτγὶδ ἀοιποίξ ΟΕ, ὁ8 
ΟἸοσίοαβ τ6}} ΤΟΙ ΚΒ, δῇ 88. [019 ΔἸ} οὗ [8 
ΜδοοδῦΌθοβ ἰβ8 αἰβυϊηρτ ίβηοα ΟΥ̓ (88 πᾶῖηθ Αδιηο- 
ΠΙΘΔΏ8. -- Ὗο. 8 Ηϊ{ ΤῊ [0] Οἱ παι 68 Κ᾿ Βδι  ΒᾺ{)} 
(ΘΑ )οσ, χὶ. 27, Βῃδιητηοί ; 2 ὅδ8πηι. χχίϊὶ. 1], 
ΔΙ ΔΔ}), [τὰ, Ηο6162Ζ, ΒΙ ὈΡΘο δὶ, Αίοζον, Μαδα- 
ταὶ, Βοηδίδη, διὰ Ηρ) αὶ οοσυστοά ἱοροῖθεγ ΔΙγεβαγ, 
του ἴῃ ἃ ϑοτηον αὶ αἰ αγοηΐ ογάθσ, ἱπ ἴ[}6 1180 οἵ 
ἨΘΓΟΘΒ ἴῃ χὶ. 27--31.--- δλαπιλέλ ἐλε 7εγαλίίε, ἴῃ9 
(ἀοβοθηάδῃξΐ οἵ Ζουδὴ βοὴ οὗ υάδῃ, οἰ. ἱϊ. 4,6; ΓῚΡΠ 

δίδπἀβ ἴογ ὙΠ, δὰ {88 ἰβ βαυϊναϊθηῦ ἰο 

ΗΜ, τοῖα. 11 δμὰ 18. --ὙοΣ. 16. Μεϊάαὶ ἰδλά 8. 



1δ2 Ι. ΟΗΒΟΝΙΟΙ ΕΒ. 

Νειορλαιλέϊε, φ" Οὐδλπὶοῖ, ὈΔ]οηρσίησ ἴο [86 ἴδῃ} "}γ 
οἵ ΟΥΒηΐ6], ἱποογροταϊθαὰ ὈΥ .ἷ8. ςοπμδοίΐοι ψῖϊ 
(160 ἱμΐο ἔπε ὑτῖδ6 οἵ δυαάμῃ, Φοβὶν, χν. 17; δυάς. 
ἱ. 12-1δ6. ΤΊ6 πδιὴθ Ηε] αὶ ἰ8 Ὀοϑι 68 ἰῃ χὶ. ὁ0 
Ἠε]οά, δηὰ ἴῃ 2 ὅπ, χχὶλὶ. 29, ΌΥ 8ῃ δἰτὸῦ οἵ ἴμ6 
Ρϑι, Η6]6Ὁ. 

Ὡ. 7λε ῥυίποοβ οΥΓ᾽ ἰδλε Τιοεῖυε 7γὶδοδ : Ὑ6γ5. 
16-24.--- 1 1.18 1ἰδῖ ἰπ6 ἴνεῖνο ἰγὶ 68 Αγὸ 
δηυπμηογαίοα ἴῃ ααυϊΐα ἃ ἀϊϊεγθηῦ ὀχ οῦ ἔγοτῃ {παι 
ἴῃ δηθβίβ, δι ὄνϑη ἰῃαξ ἴῃ ἰν. -Υἱῷί. οὗἨ ΟΡ ὈΟΟΚ. 
Α [ππάδπιθηΐαὶ στουπὰ [ἴὉΓ ἴπ6 ΟΥ̓ΔῈΓ ἤεοῖθ οχ- 
ὨἰὈἰ οι -Εουθπ, ϑίπιθοι, [μονἱ, δαάδῃ, [8580}18Γ, 
Ζουυϊαα, Ναρμα], Ερμγαὶτι, Μαδηδδβοὶι, Βθη7)- 
τηἰη, 4η--τοδῃ [πὸ 1085 Ὀ6 αϑοογίδ ηδὰ, Ὀδθόδιβο 
1η86 παᾶπιθ5 οἵ ἴνο {{ἰ|ῦ68 (αΔὰ δηὰ Αβ86}) ᾶνα 
[ΓᾺ]]|6 ἢ οὐ ῬτΟΌΔΌΪΥ ὈΥ δὴ οἷά οοττυρίίου οἵ (δε 
ἰοχῦ ; δηὰ ἴΠ6Γ6 18 ΠΟ ΤΠ 6Δ}8 δύϑηῃ οὗ οοῃ͵θοϊυ Ὡς 
ὙΒαῦ 88. ὑποὶγ οτἰ μία] Ρ]Άο6 ἴῃ {πὲ ἰδ. ΤΏΘΓΕ 
γοτλαΐην, μοτοίογθ, ΟΠ]Υ͂ Δ πποσγίαϊ ἢ ΒΌΓΙ86 
τιιῦ 8ῃ Πᾶ8 Ὀδοη δϑϑιχηθαὰ ἰλ8 1680 9͵]δοθ οἢ 
δοοοῦπῖ οἵ }ι18 [8}} πο ἰ(ΟἸΔΊΓΥ ; 6οπ}». ἐνδηρο)ῖ- 
641 δηι} οἰ ΐοα] τοβθοςοἢ8 οἱ οἷ. ἰ.--ἶχ., Νο. ὃ.-- 
γον. 17. ΟΓ Ααγοπ, Ζααάοζ. ΝΥ πεῖν [ἢ)18 
παπλίης οὗ ἃ ῥὑγΐποθ οὗ ἴμ6 Αἀγοῃΐΐθβ, ΠδΙΉῸ]Ύ, [116 
λΐσιν ῥυίθϑυ Ζιάοῖϊς, οὗ {π6 ᾿ἴηα οὗ ΕἸοαΖασ, δἱοὴ 
ὙΠῸ ἰμδΐ οὗ [6 [ον 88 ἴο ᾿πᾶϊκὸ ΔΘ Π68 [ὉΓ 
1ἢι6 οτηἰ οι ῥγίηοοβ οἵ Οδά δηὰ Αβίεσ 18 ὉΠΟΟΥ- 
.αϊη.--- ογ. 18. Οὐ υὐωαδαλ, Εἰ. Τ]αὶ “ΕΠ 4 Ὁ" 
(ἰϊ. 18) ἰθ ἴο Ὀὲ τοι, ψἱ}} πο ϑορῖ,, ἴον “ΕἸ " 
ἐ τηοϑβὲ ρτοῦδὈ]6, ἐὐθῃ [ῸΓ 1}}18 σθαϑοη, ἰμαὺ ΕΠΔὉ 
ἯΔΒ 1116 Πγβῖ- ὈΟΓΏ οὗ “Ψ96886, [0 ψἤοΙα ἴμ6 αἰ ση Υ 
οὗ ρῥγίποθ τησϑῦ Πᾶνα ὨΔΙΌΓΑΙ]]Υ͂ [4]]Θη.---Ἴεγ. 21. 
ΟΓΥΓ ἐμὲ λα. .. ἱπ Ομεαά, Ἰλῦετα!γ, “ τἸΛονατὰ 

ΟἸ]οδὰ ᾿᾿ (Πρ), ἃ 8114 Ὁ]6 ἀδδὶσηδιίου οἵ [8 

οαδὺ Πα] οἵ Μδῃδβϑθῇ.---Ἴ8γ8. 28, 24. (Ἰοβίπα 
Ἐδιηατκ οἡ [6 Το [ω18.8 τοίογγιηρ ἴο {πΠ6 Αὐπιν οὗ 
Ἰδγαθὶ, νϑῦβ. 2-15 δηὰ νεῖβ. 16--:.22.---διιέ δανινίωμ 
ἑοοῖ ποί ἐλεὶγ πιινεδεν ἤγοπι ἰισοηΐψ ψεατγϑ οἰά απὰ 
μποῦν; Ὧ6 δὰ ΟΠΪΥ ἴποβθ δῦουβε ΕΥ̓ΘῪ ὙΘΆΓΒ 
πα θογοά. Οὧπ ἽΒΟΟ δεῖ), ἴο ἴαϊκθ, ἀθίθσιῃηϊηθ, 

ἃ ὩσΠΡοΓ, σορΡ. ΝΠ. 1. 40, ἀπά ἔχ. χχχ. 12; 
Ναπ. 1. 49.--- Βεοαιδε ἰδλε Σογά λαά »γοπιδεά (0 
ἐπογέαϑὲ ]1εγαοὶ αϑ ἐδέ δίατα οΥΓἹὁ δεαύεη. ΤὨΐ8 
διουπὰ ἴογ ἴῃ τοτηδτὶς [πὶ Πενία ἱποϊπἀφα ΟὨ]Ὺ 
Ὅποδα 8ΌΟΥΘ ΤΥΘΏΤΥ ὙΘΑΓΒ ἰῃ Ϊ8 σεΏ8.8 οὗ 186 
ῬΘΟρΙΘ ΟὈνΙΟΥΒΙΥ͂ Ἰηθδη8 ἴπδὶ ἴο ΠΌΠΟΙ [(ἢ8 
Ὑ016 858 οὗ ἰῃ6 1}: Μ ΙοΣ οὐ 8 ῥχοιιΐβα 
ἴο ἴ6 μαϊδγο (θη. χχίΐ, 17, εἴς.) ἀε- 
εἰχιιαϊοά ἃ8 ἱπΠ ὈΠΊΘΓΘΌΪΘ, 8 ποῦ ἰηϊεπάθὰ ὉΥ 
1)ανὶὰ : ἢς Πεά ΟΠΥ͂ ν᾿ θὰ ἴο ἀϑδοογϊδίῃ [6 τ πὶ- 
ῬῸΣ οἵ {Π|ο86 80]6 ἴο ὉΘΔΑΓ ΔΥΤΩΒ ἴΟὉΓ ἴῃ:68 ΟΥ̓ΙΔΗΪΖαΙΟἢ 
οἵ εἶθ διταΥ. Οἡ νοῦ. 24α, ὁοοΙΏΡ. ΧΧὶ. 6.--κ(πὰά 
ΤΕ  ΠΗΡινεΓ, ἐσελυ βου ΤΕΥ ἀπ τπξ᾿ πορονπ, ὦ πε 
ελγοποίεδ 9 Καιρ Παυϊά, ἸλύοταΑ! γ, “ἀπ ἰδς 

ὨΌΣΩ ὈΟΓ Ἡοηΐ ποῖ ὑ},᾽ εἴα. ; ΘΟ. ἽΒΌ ἂν πῦυπ, 

2 ΟἾγου. χχ. 84, ου δοοοὰπηΐ οὗ ὙἘ1ΟὮ ΡάΓΆ}]ε], 
ἹΩΟσθονοῦ, ἽΒΌΞΣ ἰδ ποῦ ἴο Ὀ6 τοδα ἴ0᾽ ἽΒΌΘΞ, "Ξ τον" 
ὀρθοὶ} 88. ἴθ ῬὮγαβο ὉΠ 2 ὝΒΌ ἀΦ68 

ποῖ ΟΟΟΌΓ ἴῃ ΟἸσοηΐςοϊο8β. ΤῈ6 βοοοῃὰ ἽΒΌΘ ὶβ 

ταῖδοσ ἴο Ὀ6 πἀογβίοοά ἰῃ [ἢ6 86η86 οὗὨ ““ΤΟΟΪΣΟΙ- 
ἱηᾳ, ΤΊΕΟΣ οἵ πυΠ ὈΟΓΒ,᾿᾿ δηἀ {ΠΟΓΟΙΟΓΘ ἯΟ 816 
ἴο τη οἵ [ἢ 5βιαἰλδι1ς 41 βοοϊώοῃ οὗ 1089 8Π}8]8 
οὗ αν 5 γχεὶ (Βοῖμ., Κατρα., εἰς.). [πα 
{8696 [Πὸ τοβι]ῖ οὗ ὑπαὶ στοαὶ οθηδὰβ οὗ ἴ}}8 Ῥ6ΟΡ]6 
Ἰιδὰ πο Ρ]166 δοουγάϊηρ ἴο ΟἿΣ ; δηὰ 1 
ΧΧῚ. ὅ, ἃ ΤΟΙ ΠΣΟΔΌΙ τοσαγάϊηρσ {818 ΤοΘῸ] Ὁ ἷδ 
πιο, 1 τπιιιϑὺ αν ὈΘΘα ἀογνοα ἔγομμ δοτηθ ΟἾΠΟΣ 
βυιμτο. 

8. 7λε Ζοτάϑ οΥ ἐλε Τγεαδιγοε απ Ῥοδϑεδεῖονϑ 
οΥ Ταυϊὰ ;: νοτβ. 325-3].---αΑπα οὐοῦ ἐλε ἀὶπρ' 
ἰγεαδεγοδβ ιτῦα8 Ατηιαυοίλδ. Τ)ιο86 βγβὶ-τοθητοποῆ 
ἈΓΘΑΒΌΓΕΒ 1π βΌΠΟΓΑΙ (ΠΥΝ ; οὐπιγ. χχνΐ. 20; 50} 

χΧχχυΐιὶ. 22) ὙὙΘ͵ΓῈ ῬΟΓΏΔΡδ, 85 ὕῃ6 σοηΐγαβί ὙΠ» 
[886 ““ὈΓΘΑΒΌΓΟΘ πῃ [6 ἙΟΌΠΙΕΓΥ" ἰδασῖθθ, 188 
ΒίοΓοϑ Οὗ 5ρ0118 οὗ ψαῦ ργεβογνεὰ ἴῃ ζογιβα 6), 54 
ἴα δἃ5 ΤΠΕΥ Ψ6ΓῈ οΥο διιὰ ποῖ ἴθιημὶα Ῥγορεγίν 
ἰχχνὶ. 22); ἴ8 ΤΡΆΓΟΥ ΠΥποῦ: “ον 1} 8 
ἰγυάϑυγο οὗ ἴΠ6 Κίηρ. ---Α4παά οὔεν ἐλὲ δίοτοϑδ ἐπ 
ἐλε οουπέγψ, ἐπ ἐλε οἰξὶσα, απὸ {δὲ υἱἰΐαργεβ, απὰ ἐδε 
ἐοιτοΥϑ, ταὶ ἰδ, ἰῃ [6 ἴοτῖβ ΟΓ ΚΘορβ  σοπιρῃ. (9 
ποίϊοσο οὗ δυσἢ ἰΟἼΤΟΙΒ ἴῃ 2 Οἤτοη. χχνὶ, 10; Μ)ς. 
ἷν. 8; ϑοηρ ἱν. 4.--͵-Ὗ εν. 26. Απα οὐεν ἐλε βείώ- 
ἐμδουγενδ Χ0Υ (ἐϊίαρε φῇ δὰ γσγομπά ιτσα6 ξτϊι. 
Ηροτγα Ὀεμὶῃβ ἴΠ6 δρεςϊβοδίίοη οὗἩἨ ἴπε βίογοβ. ἴῃ 1} 
ἢ], ὙΠ [ἢ6 τογα]} ἀοπηδὶῃβ οὐ δοϊἀβ (Π Π6ΓΘ 

ἴῃ {1|ὸ βίτιοῦ ΟΥ ῬΓΟΡΘΟΥ 86η86, ποῖ 88 'π νοσ, 25).-- 
γον. 27. Απαά οὔὐεν ἰδὲ υἱπεγατάδ ΄τὧἂα δλὶϊπιὰ ἰδ4 
Κανιαί δίς, οἵ Ἐδιηδῇ ἴῃ (ἰ6 ὑσῦς οὗ Βεαπ)αιηϊῃ, 
δοβὶι. χνὶ!. 26, ΤῊ ποχί (ο]] ον ης οἰἥοον, ΖΑ ( , 
[π6 ΙηΔΠΒΡΕΤ οὗ ἴδΐπε Ψ1η6-8ἴΟΓο8 ἴῃ [6 νἱπογδγάβ, 
8 (8116 ὰ ἸΟΘΦ, “16 ΒΒ ΡΒ Σα,᾿ οοταΐης ΡοΓ- 

Βαρ8 ἴγοιῃ ὮΡ δ, 8 οἾδοθ τηθηὐϊοποὰ ἱπ ΝΌμπι. 

χχχὶν. 10 ἢ, οὐ {8 ποῖ Ὀογάοῦ οἵ (λβλῃ. 
Βυϊ ῬΟΓΠΔΡΒ ἰΐ ἰ8 ΠΟΤῈ παΐυγαὶ ἴο σοί ἴοὸ ΠΟΘ 

ἱη {6 δουῖῃ οὗ Φυάδῃ (1 ὅδπ). χχχ. 298), δ [ῃ6 
δου ἢ} ῥγοάποοι! [86 πιοβὺ τ 1ηὴ6, δπὰ οὗ δοιγβο [88 
Ἰηοϑὺ νἱπογαγὰβ δηὰ νἱηθ οὐ νδίοτϑ.---  οσ, 38. 
Απα οὐυογν ἰδλε οἰϊυε-ἰγοοδα απὰ ἐλε δνοαπιοτοϑ ἐπ ἐξα 
δλερλοίαλ, ἰὰ 1π6 Ἰον]αη 8 οἵ ἴδε γαῖ] ῥ]αΐῃ, 
Ὀεΐπνοοη [6 ἢ1115 οἵ διπάδῃ ἀῃηὰ {π6 Μοαϊϊοσσαηθδϑῃ, 
δοβῃ, χν. δ8' ὮΝ", οἷἶνο ῥ]δηϊδίμοηβ δῃὰ ρμϑγ- 

ἰθηβ ; οορ. θεῖ. νἱ. 11,1 Κίηρβ ν. 25 ; δῃὰ δὸ 
[86 [0]ον Ἰηρ ΟΡ. Ηον ἱπιρογίδηϊ 186 μγο- 

ἀυςσο οὗἨ [06 ϑυοαηοτοδ πιιιδὲ ἤᾶνα Ὀ66η ἰῃ ἰὴ6 
(ἰπλ68 οὗ ]γανϊὰ δηὰ δδοϊοπλοπ ΔΡΡΘΩΓΒ ἴσο [86 
ῬΓΟνΟΓὉΪΔ] ἐχρξοβϑίοη, 1 Κίῃρβ χ. 27, 2 ΟἾγοι. ἢ. 
15: ““ Οϑάδγ- ποοὰ 85 Ρ] ΘΟ} 88 (ἢ 8 ΒΥΟΔΤΏΟΥΘΘ 
τηδῇ στενν ἱπ [6 Βμορ ἢ ἰδ. Οοπιρ. Ο. Ηοβτηδηη, 
Βιίδοεκε ἐπ αἷς γὰλπεγε Οδδολιῥείμε οἐ6 σεϊοδίεπ 
“απάεδ, Ρ. 171: “Νοῃθ οἵ ΝῊ ἔξαθας ΔαΑοΓΗΐηνσ 
186 ΘΟΘΠΙΌΓΥ ἱπ ὑμαῦ {1π|6 18 80 8116 88 ἔδοδα Ὁ - 
τηδῃςἰομθαὰ βγοδιηοτοβ, οὗ ὙΠΟ ἢ ΟΠΥ͂ ἃ ΤῊ δ.1}} 
ϑίδιια ἱπ 16 μαγάθῃβ οὗ 6 88 ἰοϊζθῃης οἵ Ὀγ- 
ἄομα Ὀδδυΐγ. Οπ [Π0 οοαδῖ, οὐ {μ6 Βοῖ 501], 
πιοἰδίοηϑα ὈΥ̓͂ ὉΠἀ6Γ ταίοσ, δἱοοα ἴῃ Ὀγοδὰ ρ]δηΐα- 
τἰοὴβ ἴμο86 ταϊρηΐγ, βάν, Ἰοδίν οτοσηβ, ἐμ6 
Ὠδῦνγο Ἰἰαπᾶ οὗ ψπΐο} ἱ8 Ἐσγρί. ΕΥ̓͂ ΔΓΕ ΙῃΠ6- 
ἰἰοηρὰ αἱ Φοσγίοῆο πὰ ἴ06 πη οὗ (Ἰγδὶ (106 
χίχ. 4). Ἀια {Π6Υ, 85 ἴη6 Βογάβῃδῃ Ατηοϑ, το 
Ρἰυοκεὰ ἐμοὶν ἤψδ, ἰπ πηαῦθϑ Ασηοβ νἱϊ. 14, ἐχίοπα 
ἴο ἴπ:6 ΠΟῪ 80 600] δηὰ ΟΥ̓ Ὑα}]οὸγ8 οἵ Ταῖτοα, 
δῦουδ ἴ6 Ετδηνκ Μουπίαϊηβ, ἰδῇ Ὡο ὈΘΩΡ 
ΔΙΩΟΩΣ ἴδ6 Ατδὺβ ἴῃ8 πᾶπιθ οὗ ρδγδάΐβθ, 88 ἃ 
τηοηυμηδηῦ οὗ νδῃϊβηθαὰ ρ]οσίοβῖ Αἱ 4]1 δυϑηῖΐβ, 
ΠΟΥ ΨΟΙΘ ῬΓΟΥΘΙΌΪΔΙΪΥ͂ ΘΟΙΏΙΩΟΝ ἱῃ βο]οϊηοη 8 
Εἶγωθ ; δηὰ {{|8 168418 ἴο ΟὯ6 οὗ [086 ΠΌΠΙΘΓΟΙΒ ἰἢ- 
ἀϊοαδίζομβ οὗ ἃ [ΤΟΣ δου άδποα οὗ ᾿γαΐοσ," οἷο.-- 
Βααϊζ-λαπαπ ἰδε Οεαετῖίε, οὗ αφὀάὰοσ οὐ ἀδθάογαμ, 
δἰϊυδίϊοά ἰπ {1:16 Ἰον]δηβ δου -οαδὶ οὗ Φωῦυπος 
(σοσρΡ. δοβὶι. χὶὶ. 18, χν. 86, ἀῃὰ οὐγ γεπιασὶς ὁἢ 
Βεϊμ-οάον, 1, 61); ὙΠ ἰδ 5 ποΐ ΓΕΔ} 

ἀϊβετεπῖ ἴγομι ὙΠ], χὶΐ. 4. οὶ] που]ὰ ἀετῖνθ 

ὙΥ2 τρίβον ἔγοτα Θεοῦ (ὙΠ Ἴ)), οὐ ἐμὸ ἈΠῸ 

οἵ Τυάδη, Φοβῆ. χν. δὅ8᾽; διυΐ ἴμ6 ἔοττω οἵ {88 



. ιἢ, εὔθδαα 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ. ΧΟΣΙΧ, 153 

εμέ βοῖμης 15 ἀρσαϊηϑὺ (ἢἷ8. ---Α4 πα οὐεν ἐδιε μογαδ 
ἐκ ἰλε οαἰΐεψα, ΠΑΙΩΘΙΥ, ᾿ποθ6 ἴῃ ἴδ 6 ἢ] οοι ΠΕΓΥ 
οἵ πὰ: ἰοναγὰβ ἔῃ Ποιά ὅδε δηι {πὸ Ζογάδη ; 
το Ρ. χὶϊ. 15.---τχ ον, 80. 4πάᾶ οὐεν {ε σαπιεί 8 
τας Οδὲϊ ἰλε ]ελπιαεῖμο. ΑΒ ἴῃ τίς 68 οὗ [8 κΚὶηρ 
οομδίδίδὰ ἴῃ 64 πι6}8 (σοτὰρ. ΦοὉ ἱ. 8; λπιὶς. νἱΐ. 
12) ἰπ ἴῃ6 δου σοιπτΥ, ὙΠΟΓῈ ἴδ 8186} 1068 
(οτρ  Ὺ ψδηϊδογθά, 6 ἀθβδοοηάδηϊΐ οἵ {}ι}8 γο6 88 
εἰλτϑριας ΟΥ̓́ΕΓΒΘΟΡ οὗ ἴδ. ὃ 1 τηὶρῃῦ ὕκ ὙἸἢ 
ἴδε Ηδραγίϊο «6ΖὶΖ, σγο νγ85 ρἰδοϑά ονδὺ ἴῃ6 ἤοοκβ 
(ἐσρ. γ. 10, 19 ; Ρ8. ἰχχχι. 7). Εοτ δε μαοίδῃ 
[16 Μεοτγομποιπιῦο, 566 Οτῦ. Νοῖδ.---Ἄ ον. 81. Αἐ 
ἐλέϑε ιρετε τγιίετδ ο ἰδό Ῥτοροτίψῳ τολὶεὶ, δοϊοπσεα ἰο 
Κίηρ θαυ. ΨἈΆΣΎΊ, “᾿Ῥτγορεγίγ," δ ννἰάου ποίου 

ἰδδη δαὶ οὗἉ [ἢ ““ ἰγδδβιγοβ οἵ ὑδ6 κί πρ, ᾿νοῦ, 25, 
ἱποϊπάϊησ [Π686 (1π0 ἰγδαβΌγεβ ἰῃ {θγαβα]61) δηὰ 
“186 ὑγοβδαγοθ ἴῃ ἴΔ6 σου η γ᾿" ΤὨ ἰοῖΔ] πα π|- 
ὈῈΓ οὗ [ἢ οἴσογβ δρροϊῃϊοα ἴο ἰδῖκο ὁβᾶγρο οἵ 84}} 
1819 ῬΤΟΡΟΓΥ, 88 (ΠΥ ΔῈ παπηοα αὔονς, 18 ἐσ οἶνο, 
ΒΔΠΊΟΙΥ, 1η9 ἔνττο μοδὰ. οἴοοτα, νοσ, 25 (ἴον [}. οἰΐγ, 
Αζιβανείῃ ; ἴοὸσ (Π6 σουπίτυ, Φομαίῃδη), δηὰ τἢ6 
ἴδῃ ΟΥ̓ΟΓΒΘΟΓΒ οὗ [πΠ6 {Π|ᾶσὸ δηὶ μαβίιγασο, {ἰ16 
ἰνιίεν οἵ βοτὰ τοῦ ἴο μίνε 8 ὙδαυὶῪ δοοουπΐὲ οὗ 
189 ποῖπος οὔ [Π9 δίοοϊςς ὉΠῸΘΣ (ΠΕΙΣ σἤαγρο ἴο 
ἴδιο ἰοττηευ. ΤῊΘ ΠΌΠΩΌΟΣ ἔνγοῖγθ σδη βοδγοθὶ Υ Ὀδ 
διοϊἀεῃ δ) ΠοΓῸ, Ἱπουρἢ ἐΐ 18 ἢοὐ ΘΧΡΓΕΒΒΙῪ ποι!οοα, 

4. ΤῊΕ ϑίαίε Οὐοιιπϑείϊογα 9. δαυϊά : νοτβ. 
882-84, σΟΙΏΡ. [}16 δἰ πλ}]ὰΓ 18ἰ8 οὗ [ῃ6 ΟὨϊεῖ οοΟ ΓΒ 
οἵ βίδϊβ ἴῃ χυϊὶὶ, 15ὅ--17 (2 ὅδπι. νι]. 156-18) δπὰ 
Ἰὴ 2 ἥβη). χχ. 283-26, ψἱ πῇηϊσ, ον νοσ, [ἢ 6 
Ῥτοϑθηΐ Δ8 ΟὨΪΥ Φοδ Ὁ ἐπι σοι πηδη ἀθγ- η-6}})1 6 ᾿η 
θὐμμποΏ, ὙΠΟΓεΔΒ, Οὐ ΟΥ86, ΠΟ ΡΔΓΟΥ͂ ΟΥΠΟΥ 
ῬέΓβοῦΒ, ῬΑΤΟΥ οἴμοῦ 1 ποϊϊοηβ, ΔΡΡΘΔΓ ; δηά, 
Ἰπάεροι, 115 οἰϊοῖῦ δἷπὶ 18 ἴο Ὡδπὶθ ἴἰ6 σΟΌΠΒ6]10Γ5 
(ΟΥ}) οὗ ἴμ6 Κίηρ : ἴζ 8. 8 ἰδ οἵ (86 οἰίεί 

ΘΟΠΏΒΟΙΊΟγΒ οἵὕ Ῥανίὰ (05 ἴὖὺ ψὉ͵Ὲ ὮΪ8 Ὀγὶναία 
Ἑσοῦῃς} οὗἠἨ δἴδῖϊθ οὐ Ἵδοϊποῦ). --- ἀπ «οπαίλαπ 
Ῥανά᾽ε ζέπδπιαπ ισαϑ α οουπϑεῖϊον ; “Ἴγη (Ρτο- 

ῬΕΠΥ ἱανοιγίία, ἐγίοπά, ϑοὴρ ἱ. 18, οἷο.) πιὰ 
εἰσ} 189 [Δ ποτ᾿ 8 ὈΓσί Ποῦ, 561, χχχὶϊ. 7, ἴῃ ππο 
ΒεΊδ6 ἰὑ ΔρΡΡΟΑΙΒ ἴο 6 ἴδκθη ὈΥ̓͂ ἴη6 δερί. 
(ταράδιλφο)ὺ δὰ συϊ,. (»αίγωιδ). ὙΥδεοι ἴΐ 
εἰρη ῆθβ α͵ϑο (76γ. χχχίϊ. 12) “" Κί πβιηδῃ, σουδίη᾽" 
ἸΏ βθῃογαὶ, δὰ ἈΡΡΘΑΥΒ Ὠθρ 8180 ἴο ΘΟΠΥΘΥ [1118 
ἩΠάΟΥ ἐθη86, ΘΓ ΒΟΔΓΘΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ΟἿΘΥ Ζοῃδίῃδῃ 
ἴθδη [88 ϑοὴ οἵ Βἰπηα 8 τηϑδηΐ, δῃὰ ἐμογοίοσο ἃ 
Βέρθονν οὗὐ αν. Οηἡ νόον, ΘΟ Π86]1οτ, σοΩΡ. 

Χχυΐ. 14: οπ ἴπ6 [0] ὁσίης αἰ θα ῦα, ““ νῖθο,᾽ 
ΧΥ, 22; οὉ. 8 “' βογί δθ " (ἼΒ᾽ Ὁ, ΒΕΙΟ Ὡοΐ ἃ ΠΔΠ)6 

οἵ οὔἶήοθ, δα ἰῃ χυἱὶῖ. 16), 1, δὅ ; ΕΖγα υἱὶ, 6. --- 
Απα “εν... .. ιοῖϑ τισίν ἰδς ζἰπρ 8 δ0η8, 88 
ὉΠοῖγ ἱπϑίγαςσῦοῦ οὐ ὑπ ΟΥ, δῖὶ οἵ 66 ̓ ι6η Ὁ] οηθα ΟὨ]Υ͂ 
Ιοτο. Ποῖον Ἠδυδιποηι ἴῃ6 ἔαϊπεῦ οὗ (ἢ 18 
96} 161] ὍὈ6 ἴπΔ βαπιὸ Ψ Ἢ ἴ86 ΗδΟ ποηὶ ἰδίμοῦ 
οἵ «“Δ5Π οἴῃ τπηδηϊοποι χὶ. 11 πησϑὺ σϑπηαΐῃ πη- 
οὐγίδίη.--- ον, 383, Ἀπ «Αἀλλομλεί ισαϑ οοι- 
δβείίον Γ᾽ εἰ ζίπο, “ἰϊτπουΐ ἀοαδὶ {πὸ βατηθ ψ80 
Ὀδύδαια ποϊοτγίουβ ἔγοπη ὑΠ|6 ἢ ἰΒίοτΥ οὗ 86 τονοὶῦ 
οὔ ΑἸ Βδ)οση---υρ. 2 ϑέη. χν. 831, χνἹ. 23, 
χυὶ!. 1 Π΄ , 5, χίὶι. 10--ὐ ΗυΒἢ αὶ {π6 Ατοἰΐο 
'8 {Π6 πὲ }}-Κποῦσπ ὁρροπρηῖ οἵ {Ππ|8 ΑἸ ΒΟΡΒΕΙ, 
2 ὅδ8ῃι. χν. 82, 87, ΧΥ]. 10.--Ἡ-,Ὑεγ, 84. πὰ χψῆίεν 
Αλ{ιβορλοῖ τοσαϑ “ελοίαάα εονη οΥ̓ Ββεπαὶαὴ απά 
Αὐϊαίλαν. Τμαῦ ὉΥ {Π6 Ἰαϊζοῦ {π6 ψ6}}-Κποῖσῃ 
Ἰηρ ρῥυίοβὶ οἵ ἴπ ἴδπ}ν οὗ [{Ππάτηὰρ (ν. 27) 18 
τηϑϑηΐ σδῃποῦ ΜΠῚ1] Ὀ6 ἀουδίαα ; ὙΠΟΊΠΟΙ ψτἢ 
τοραγὰ ἴο [Π6 Ῥσονίουβ ἤδη6 Μ ἃΓ6 ἴο (Πἰπηὶκ οἵ 
[6 Βεηδίδῃ πϑιηθὰ γψ γ. ὅ, Ἄσαρίδί οὗ [86 ἰῃϊτά 
αἰνί βίου, βοὴ οὔ Φεμοίδάα 1η6 ῥγίοϑδῖ, 8ὸ παῖ 
66 8 ὑγαῃβροβίζἰοη οὐ [6 Ὠδπλο8 88. ἰδίζθῃ 
Ἀΐδαο (Βογί}.), δρρϑαγβ ἀοιιδίι). [Ὁ 18 ῬΕΓΒΔΡΒ 
δἰ ΡΪογ ἴο αἶα [6 ΦοΠοίδαδ παιηθα 88 βϑσοθββοῦ 
ἴο ΑΒΙΓΒΟΡΙ οὶ πὶ ἴπ6 ῬὈΓΙΡΥ σοιηςοὶ! οὗὨ 1116 Κὶπρ 
ἴὉΓ ἃ 80η οἵ (Παὺ Βεπαίδῃ ΨὮΟ, δον 80 νπ6}}- 
Κπόονῃ Ηοῦτγον οὐδβίομΣ, ὕοΟΓΘ ἴῃ6 Πδηθ οὗ ἢϊϑ 
σταπαίαίποσ, ,9 ΤΕΥ ΟΌΒΕΓΨΘ, ΣΊΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ΠΟῪ 
ΟἸΘΑΥΥ {π6 ΟἸιγοη δὶ ΕΘ δραΐῃ (88 ἴῃ νϑῦ. 7) 
Ὀούγαν 8 ἷ8 δοαιιαϊἴΐδησα ΜῚ ΔῊ σογία! ἢ Θρίβοι 68 ἴῃ 
[ἢ Ὠϊβίοτγ οἵ Ὠανίά, {Π|6 ϑρθοίδὶ οοιγβο οὗ ψἜ16]ι 
10 ἀοεβ ποῦ 116 υἱτηΐ [06 Βοορὸ οὗ ἢὶβ ρ]δὴ ἴο 
πατταίο.---ἀ πᾶ ἰδε σεπεγαὶ 7 ἰδλε ζἀΐησ' 8 ατπιν 
ισα8 υοαῦ; 88 ΒΌΟΙ ζΕΠΟΙ] ἰβϑ1π|0, δ΄ ἴΠ6 8816 
πηα ἰῃ 80Π|6 8680 ΠΙΙΠἰΒΙΟΣ οὗ ἍΨΑΙ, δηὰἀ {86 Γθ- 
ἴογο 60 ἴρβ8ο ὈδΪοηρὶηρ ἴὸ ἴπ ΤαηΪς οὗἉ ΚΕἸ Ὴρ᾿ 8 οΘου ἢ - 
861} ]0γ5. ΑσοοΟΡ ΪΠΡΙΥ ἢ6 ἀρΡοδΙ8, χχὶ. 2 ἢἶ., ἴῃ [ἢ9 
Ἔχογεῖθο οὗ ἷβ οἴἕοθ οὗ σου βο } 10 Ὁ ἰὼ τορβαγὰ ἴο [89 
ΟΘΠΒΌ8 οὗ [ΠΠ6 ῬΘΟΡΪδ6. 
Ι 8ῃ δροϊορμείϊε γοβροοῖ, 1ΐ 18 ψ τ ΒΥ οὗ Το ΑΓ, 

ἴῃ τοχαγὰ ἰοὸ (ῃΐβ 1181 οὗ ἴΠ6 ΘΟ. ΠΒ6]]οτδ οὗ θαν!ά, 
η΄, ψι} [η6 ὀχοορίίοη οὗ Φεἢϊ61, ποθ οὗ 
ΡΘΙΒΟῚΒ δῦοιΐ Ὠανίὰ οσσυττίηρ᾽ αἶδο ἴῃ ἴμα ὈοΟΚκ8 
οὗ ϑαιηυοὶ δη οἰ θο ΒΟΓῈ ἰπ ΟΡ ὈΟΟΚΒ 8.6 60}- 
ἰδϊποὰ ἴῃ ἰδ, Ὀαὺ ἐμαὶ ἰδ σδηποῦ Ὀ6 Θοπιρὶ]οὰ ὈγῪ 
{80 ΟἸτομΐϑὴ ἔγοη ἔπ οἴμοῦ δοοοπηῖβ οὔ [ἢ9 
Ηἰδίουυ οἵ μὶ8 Κίηχ, Ὀδοδαβα ἰδ Φχῇ 118. ΒΟΙ6- 
τη Ῥδου]αΣ, ποὺ ΘἸϑο ΘΓΟ ΟΟΟΏΓΤΙΩ, ἀῃ 
βἰαϊοιηδηΐδβ οὗὨἉ [Π6 [ποι οη8 οὗ ἴπ686 θη, “79 
τηιιϑὲ ἐπογοίοσο δϑβυτηθ (μαὶ [8 ]5 δῦ οοτμδ8 ἔγοιῃ 
{Π6 8Β81ὴ6 βοῦγοθ ἔγοταῃ ΜΏοΝ ΟἿΓ ἰβύογ ἢ ἢδ8 
ἄγανγῃ ἴῃ 6 Ῥγονίοιβ 18[8 (χχὶϊὶ, -σχυΐ. δπὰ χχυ, 
1-81)" (Βει.). 

ὃ, Το Γαεὶ Πἰτεοίΐοπϑ ο7 Ῥαυΐὰ σοποεγηΐηρ (δὲ διιϊΐπσ ὁ ἰλ6 Τεπιρίε απὰ (δε Θιισοοβδι οΉ ο 
ϑοίοπιοπ, απὰ λὶδ οἱση Ζ)εαιὴ : οἰ. ΧχΥ]ὶ., χχὶχ. 

1, οὶ γεοίίοπα (0 ϑοϊοπιοη οοποογηπίπο (δ6 διιϊαΐηρ 97 ἰδὲ Τεπιρῖε: οἾ χαγῖὶ. 

ΟἙ. Χχσππ. 1. Απᾶ ᾿ανίἃ δββθιη]θἃ 411 6 ῥσγίποϑβ οὗ [βγϑϑὶ], (86 Ὀυΐποθϑ οὐ ἐδθ 
ὑτῖροϑ, δηα ἰὴθ οαρίδιπβ οὗ ἰῃθ ἀϊν βίοηβ, ὑμπαὺ βοσνϑὰ {μὴ Κίηρ, δῃὰ ἐῃθ 
οδρίδ᾽ 8 οὗ ὑπουβδηάβ, δῃα οαρίαϊηβ οἵ Ὠυπάγοάβ, δηὰ [δ6 βύθιγαγάβ οὗ 4}1 086 
Ῥτορογὺν δηὰ οδίυ]ο οἵ {π6 Κἰηρ δῃὰ Ηἷβ βοπβ, ψιθ [8.6 ΘΟ ΓΙΘΓΒ πα [ἢ ἈΘΙΟΘΒ, 

Δ δηὰ 4}} [ῃ6 ν᾽ δηῦ τηθὴ ἴῃ ογυβαίθιη. Απὰ αν ὑπὸ Κίηρ βὑοοά ὉΡ οἱ διΐ8 
ἰδοῦ, απὰ 5614, ΗΘΆΓ Πι6, ΠΙΥ͂ ὈγΓΘΙ ΓΘη ΔΠα ΤΩΥ͂ ΡῬΘΟΡΪΘ. 1 μδὰ 1Ὁ 1 ΤῊΥ ᾿ιϑαγὺ 
ἴο θυ] ἃ Ποιιβθ οἵ χαϑῦ 0 (ἢ δὺῖς οὗ ὑπο οογοηδηῦ οὗ ἴδ [οτὰ, δῃὰ ἔοσ {ἢ 

8 [οοὐδίοο! οὗἩ οὰν αοα; δηὰ 1 πιδάθ σϑϑὰγ ἴοσ (ῃ6 Ὀυϊάϊηρ. Βιυῦ αοἀ μαϊά ἴο 
6, Του 8}810 ποὺ Ὀυϊ]ὰ 8. ἢουδβθ ῸΓ ΤΩΥ͂ Πδῖηθ, Ὀθοϑυ86 δου ᾿αβδῦ Ὀδθ ἃ 

4 τηδὴ οὗ 81, δῃὰ ᾿ιδϑὺ βῃθα ὈΪοοά, Απά ἴδο [0 ΚἈΡ0 Οοἀ οὗἉ [5γ86] οἢοβϑ πιὸ ουῦ 



16 Ι. ΟΠΒΟΝΊΙΟΙ(Ε5. 

οὗ 4}} ΤΩΥ͂ ΓΔ γ᾽ Β ἤουδθ ὕο 6 ἸῺ ΟΥ̓ΘΙ ΙΒΓΔ6] [ὉΓ ἜΥΘΓ : [ὉΓ Ηθ δῖ σβόβρῃ 
Ψυάδῃ ἴο Ὀ6 {18 τυ] ον, δηὰ Ἰη 18 τς οἵ δυάδῃ [ῃ6 Ὠοιιδθ οὗ τὰν ἴΑῦΠΟΥ ; δὰ 
ΔΙΏΟΠΡ ὕῃ6 80ὴ38 ΟὗὨ ΤΥ ἔδύπον Ηδ [κθα τη6, ὕο τηϑῖζο πὶ Κίῃρ ονϑῦ 8}} [8 γδϑὶ. 

δ Απὰ οἵ 8]] ΤΥ 80η8----οΥ [86 ΠΟΒΡ Βδὺ}} σίνθῃ τὴ6 ΤΏΔΩΥ 8018--- Ηθ δῦ ΟΠ ο56Ὲ 
ΘΟΪΟΙΏΟΙ ἸΩΥ̓ 80ὴ ἴο βὶῦ ὉΡοη 86 ὕΒγομα οὗ ὑῃ6 Κιηράοτῃ οἵ ἢὉ86 [ΒΚΤ ΟΥΕΡ 

6 [δβγαθ]. Αμαὰ ο βαιὰ ὑπΐο τηθ, ϑοίοσηοι ΓΠΥ 8ο0ῃ, ἢ6 8}4}} Ὀ.}]ἃ ΤΥ Ὠοιδὲ διὰ 
ΤΩΥ σουγίβ; [ὉΓ 1 ἤδγνα σἤόβθῃ πὰ ὧο Ὀ6 ΤΑΥ͂ ΒΟη ; 8π4 1 Μ}1}} Ὀ6 18 {ΔΌΠΟΓ. 

7 Α"ΑΙ Μ1}}} οβϑίδὈ 18 Ἠ8 Ἰησάομ [ῸΓΡ ΘΥΘΡ, 1ἢ ἢ6 Ὀ6 βίσοῃηρ ὕο ἀο ΤῊ οοτη- 
8 τηλῃατηθηΐβ 8Δηα ΤΩΥ͂ Ἰἀμτηθηῦβ 88 δῦ {18 ἄγ. Δῃα ΠΟΥ 1η ὅθ Θθγ68 οὗ 4] 

18γδ6], (ῃ6 οοπρτορϑύϊοη οἵ ἴῃ ΤΟΚΡ, ἀπὰ ἴῃ 6 οδγβ οὗ οὐγῦ (ἀοά, Κοὲρ δῃιὶ 
ΒΘ6Κ 411 ὑπ6 οοτημῃηδηατϊηδηίθ οὗ ἴη6 ΟΒΚῸ γοὺγ αοα, τιδῦ γὃ ΤΔΥ ῬΟβδ688 

9 {16 ροοα Ἰᾶηα, δῃὰ Ὀθαιδδίῃ 1Ὁ [0 ὙΟῸΓ 8018 ΔΙΘΓ γοι [ῸὉΓ Θνθσ. ἀμπὰ δου, 
ΘΟΪΟΙΏΟῚ ΤΩΥ̓ 805, ΚποΥ ἴμ0 αοἀ οὗἩ [}γ ΤἈΥΠΘΓ, δὰ βοσνὸ Ηἰπὶ τ ῖῦἢ 8 ψ 0] 
μοδαγῦ, δὰ ψι0} ἃ ὙΠΠΠ1ηρ᾽ τηϊπὰ ; ἴοῦ 809 ΠΟΒΡ βϑδυομοῃ 411} ᾿ιθαγίβ, δῃά 
Ὡπἀογβίδμἀθῦἢ 41} ὑΠ6 ᾿πηδρ᾽ηδίϊοη οὗ 86 ὑπουρῦδ : 1[ μου βθοὶς Ηΐπι, Ηθ 
Ψ}}} θ6 ἔουπὰ οὗὨ ἴΠ66 ; δῃὰ Χ ἴοι ἔογβαϊο Ηϊ, Ηθ ν1}} οαδῦ [66 ΟΥ̓́ ΓῸΓ ἜΥ̓ΘΓ. 

10 74 μοοὰ ποὺ ; [ὉΓ ὑῃ6 ΓΟΒΡ Βα σμόβθῃ ὕἢθθ ὕὅο Ὀυ1]ὰ 84 Ὠουδβθ [Ὁ ἰὨθ. 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ : 6 δίγοῃρ, 8πα ἀο0 10. 

11 Αμπά Ῥανιὰ ραν ϑοϊοηοῃ ΐβ βοὴ {88 ραίζϑιτι οὗ ὑ86 Ροσοῖ, δηά οὗ 118 
θυΣ] ἰηρΒ δηα 108 ὑΓΘΔΒΌΓΙ68, δηα 108 ἸΡΡΟΙ ΤΟΟΙΏΒ, δηα 108 1ΠΠῸΓ ῬΑΙΪΟΌΓΒ, δηά 

12 τἢὉΆ060 ουβθ οὗ 6 τηθγογ-δοαῦ. Απά ἴδο ραϊίοσῃ οὗ 4}1 ὑῃδὺῦ [18 βριτιῦ δὰ 1π 
ὑμβουρῃῦ ἴον {886 οουγίβ οὗ ὑμ6 ἤουβο οὗ 6 ΟΕ, δῃὰ ἴοσ 8}1 [ῃ6 ομδιη ὈΘΥΒ 
ΔΙΟΌΠΑ [ὉΓ 6 ὑγθαϑσαθ οἵ 86 ἤουβο οὗ ἀοἄ, ἃπα [ὉΓ (ἢ6 ὑγοαβγοβ οἵ 86 

18 ΒοΙγ ὑμῖηρ8. Απὰ ὉΓ 86 οουΓ568 οἵ [ῃ6 ργιθδὺβ δπὰ [ῃ6 1μον]ῦθ8, δῃὰ ἴῸΓ 8} 
80 ψνοτῖ οὗὨἨ [16 ΒΟΣΥ οΘ οἵ {86 ἢου86 οὗ ἴῃ ΟΡ, δπὰ ἴον 411 0Π6 σνββ8618 οὗ 

14 {Π6 Βογυϊοθ οὗ ὕπο ποιδβο οὗ [86 ΟΡ. ΕῸΣ ροϊὰ ὈΥ νοὶ], ἴῸΓ ρο]α ἴογ 4} 
Ἰπβίσυτηθηΐβ οὗ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ΒΟΡΥΪΟΘ ; δηα [ὉΓ 8}} ᾿ΠΒύΓ τη (8 οὗ ΒΙ͵ν 9 Γ ὈΥ τ ὶρῦ, ῸΓ 

1ὅ 41} ἱπβύσυτηθηίβ οὗ ΘΥΘΓΥ͂ ΒΟΥΥ]66. Αηά ἴὍἢ.6 νοὶρῦ ΤῸΓ 16 ροϊάθῃ οδπα ]θβίϊο ΚΕ, 
Δηα ὑΠ61Ὁ Ἰδτὴρ8 οἵ ρο]ὰ ; ὈῪ {μ6 ποῖὶρῃῦ οἵ ΘΥ̓ΘΙΥ ΟΔΠα]οϑῦϊοῖς πα 108 ἸΔῈ ; 
δα ἴῸΓ 86 5:1 78 σδῃα ]θϑύιοκβ, ὈῪ νυ ιρἢῦ [ῸΓ 006 ΤΑΙ] δύο δηὰ 108 ἰΔΙΏΡΒ, 

10 δοοοσαϊηρὶ ὕο 86 86 οὗ 60) οδηά]θϑῦιοκ, Απα {μὸ ρο]ὰ ὈΥ ψεϊσῃῦ ἴῸΣ 1} 9 
17 τ40]68 οὗ Βῃον-Ὀτοδα ῸΓ Θσ ΘΓ [80 ]6 ; δῃηὰ β1|0 6 ΓὙ ἴὉΓ 086 8068 οὗἉ δι'νθσ. ἀπά 

[86 ἔογκβ, δῃὰ [86 βρη] ὶηρ Ὀον]8, δά ὑπ οΔη8 οὗ ρυχα ρο]ὰ ; δηὰ ἴῸὉΓ 86 
Βοϊάθῃ ἰδηϊαγαβ ὈΥ τ ὶρῦ [ῸΣ ΘΥΘΙῪ ὑδηκΚαγά, δηὰ ἴῸΣ ὕΠ6 δ! ν Γ ἰδηκαγαβ ὈΥ͂ 

18 νοῖρῦ [ῸΓ ΘΥΟΙΥ͂ ἰδηκατά, Απὰ [ῸὉΓ {π6 αἰΐδῦ οἵ ἴπόθῆβθ, τοῆηθα ρο]ά ὈὉΥ͂ 
γγεϊρῃῦ; δπα ἔῸΓ ὑῃθ ρῥαύζοσῃ οὗ ὑμ6 οδαγῖίοῦ; ὑθθ ομβογα μι οὗ ρσοϊὰ (δῦ 
ΒρΓοδα ουὖὖῦ (ΘΓ τΏΡ8) 8η4 σονοῦΣ ὑῃ6 δῇκ οὗ [86 οονοπδηῦ οὗ [6 ΠΟΕΡ. 

19 “ΑἹ] {818 48 Ηδ ἰδιρῃΐ τὴ6 ἴῃ τσ πρ ἔγοτα {16 δπὰ οὗἨ ἢ ΠΟῈΡ ὉΡΟᾺ ΤΏΘ, 
ΘύΘῃ 8]}] ὑῃ6 ψψΟΣΚΒ οὗ [86 ρδίίσογῃ." 

20 Απμὰ αν βαϊὰ ἴο βοϊοίθοῃ ἢ18 βοῃ, Β6 βίσοῃρ δῃηὰ δοίϊνϑ, απὰ ἄο 10: 
ἴδασ ποῦ, Ποῦ ὉΘ ἀϊδτηαγοά, ἴῸ 26 ΠΟΒΡ αοά, ΤΥ αοά, 18 ψι} [Π66; Ηδ ψ}} 
ποὺ 41] {Π66, ΠΟΥ ἔΌσβακο {Π 66, {11} 411} (Π6 ψοτὶς οὗ ὉΠ6 βοσνῖοθ οὗ ἴη6 ῃοῦβα οὗ 

2] 80 Τιογὰ 18 οοπιρΙοῖθα. Απά, Ὀδ)ο]4, ὑμθ σουγβοθ οὗ {110 ῥγθϑίβ δῃὰ [6 
1μονηῦθβ [ῸΓ 811 86 βϑγνίοθ οὗ [86 βουβο οἵ αοά; δπὰ νι] ὕῃ66 15 1Πῃ ΘΥΘΓῪ 
ὝΟΙΚ ΟΥΘΣῪ ὙΠ]Π1ηρ τη οὗὨ τ βάση ἴῸΓ 81] ΒΟΥ] ; δα {86 ῥγῖποοβ δηὰ 4]} 
[86 ῬΘΟΡΪΘθ ἴὸσ 811 ΠΥ τηδύθοσβ. 

2. (Ουπέγίδιίοηβ 07 (δὲ αδδεπιδίοα ῬΥίποοβ ζὸτ δυϊαΐπρ (δε Τεπιρίε: οἷι. χχὶῖσ. 1-9. 

ΟἿ ΧΣΙΣ. 1. Αηὰ αν {86 [ἴπρ' βαϊἃ ἀπίο 81} ὑμ6 οοῃρστοραίϊοῃ, ῬΟΪΟΤΊΟΏ. ΤΩΥ͂ 80, 
σΠοτὰ δ᾽ η6 αοἀ Παίῃ οἤοβθῃ, 18 γουπηρ ἃπά ὑθηάογ, δπὰ {π6 ᾿ΟΥΚ 18 στοδῦ ; 

2 [Ὁ {Π6 ρῥαΐδοθ 18 ποὺ ὉΓ τηϑῃ, Ὀαὺ ἴοὸτ ἴ:6 ΟΡ αοά, Αμὰ νη 4}} ΤαΥ͂ 
τηὶρῃῦ 1 ἴανθ Ῥγορδγοά ἴοσ ὑ8θ ἤουβο οὗ τὴὼγ αοά, ρο]ὰ ἴογ ροϊάρῃ (Πῖηρβ, δπὰ 
ΒΊΨΘΓ [ὉΓ 51 Υ6Ι, Δ ὈΓΔΒΒ ῸΓ ὈΓΆΖΘΙ, δηἀ ΤΟΙ [ὉΓ Ἰσοη, δῃὰ νουυά ἴοσ ψοοάδῃ ; 
ΟΠΥ̓Χ-Βύομοβ δῃὰ βοὺ βύοῃθβ, ΤᾺ 165 δηα χηοὐ]θα βύομοϑβ, ἃπα 41} Κιηάβ οὗ Ῥ.θ- 

8 οἷουϑ Ββύοῃϑϑ, 8Παἃ ΙΏΔΓΌΪΘ δύοῃθβ ἰἢ δρυπάδῃοθ. Απά, τρόσθούοσ, Ὀθοδαβο 1 
ἀθ]ρ ῦ 1π ὑμ6 Ὠουδο οὗ αοἂ, 1 μᾶγο ἃ ὑγϑᾶϑιισο οὗ ρο]ὰ δηὰ βῖϊνδν ῃ] ἢ 1 μᾶνθ 
δῖνθῃ ἴο 0 Βουδθ οὗ ΠΥ οα ΟΥ̓ΣΣ δῃὰ ἀθουθ 8}} ὑμδῦ 1 ἢᾶνθ ῥγορδγθὰ ἴὸ σ 



ΟΗΔΡ. ΧΧΥ͂ΠΙ. ΧΧΣΙ͂Χ. :5ὅ 

4 ὑπ μοὶν ἤουβθ. Τηγοθ Ὁπουβαηὰ ἰδίοηϑ οὗ σοὶ, οὗ 86 ρυ]ὰ οἵὗἩ Ορμηῖν, ἀπὰ 
βθύθῃ 1ῃπουβδηα ἰδίθηΐβ οὐ τϑῆπμϑα 53:||Υ8Γ, ὕ0 ΟΥ̓ΘΓΙΔΥ [6 νγ}}8 οὗ ἴη6 ᾿ιουβθ8. 

ὅ ΤῊ ροἰὰ ἴογ σοϊάθη, δὰ ὑμ 8! νϑὺ ἴῸΓ βίϊνογ, δῃᾷ ἔῸΓ 4}} ψοσὶς ὈΥ ὑμ8 ΡΒημά οὗἉ 
Δι ἤο6 5 ; 8η4 γγὴ0 18 ψΠ]Π][ησ ἴο 81} ἢ19 ῃδπα [ῃϊ8 ἀΑΥ ὑηῦο ὕῃ6 ΠΟΚῸ 1 

06 Αμπὰ τ}6 ρῥγίποββ οἵ [}9 Ποι568, μα ὕ})6 Ῥγμο68 οὗ 0116 ὑγ1 68 οἵ Ιβγδοὶ, δπὰ 
ὕ86 σαρίδίη5 οὗὁἉ ὑπουϑαηά8 δηἀ οἵ μυηάγοάδ, τι ἢ 086 τυ] 6 γβ οὗ ὑπ6 Κιηρ᾿Β ΟΥΚ, 

7 βοννθα ὑβοπηβοῖνοβ ΜΠ] Ἰηὴρ. Απᾶ ρσάγθ, [ῸΓ 86 βοῦνίοθ οὗ ὕῃ μουβθ οἵ αοά, 
οὗ ροϊά, ἄνο Ὁπουϑαηα ἰδἰθηΐ8 δὰ ἔθη ὑπουβαημὰ ἀδυῖοβ; δὰ οὗ β]νϑσ, ὕδθῃ 
᾿πουβδηὰ (δ οπίβ ; δῃὰ οὗ Ὀγᾶβ88, οἱριύθοη ὑμουβδηὰ ἰδ]θηΐβ; ἀπά οὗἉ ἤτοι, ἃ 

8 Βυπάγοα ὑπουβδηα ἰδἰθηΐβ. Απάὰ ὑπου τι ΒΟτα βίοπϑϑθ σοῦ Ἰοαμἃ σᾶνθ 
ἴμθπὶ ἴον ὕ ὑγθδϑιγο οὗ 8 ἤόουβθ οὗ ὑμ6ὸ ΓΟΚΡ, ὈΥ̓ ὑῃ6 παπᾶ οἵ Ζ6 με] {Π6 

9 ογβῃοηῖϊνθ. Απᾶ ὑπθ Ῥθορ]6 “γεγσθ ρὶδα, θβοϑιιβ {Π6Ὺ γ0γθ ΜΡ ]] 1 ς, ὈΘοδι80 
ὙΠ ἃ Ρογίδοῦ ᾿θατῦ ὑΠ6Υ οθγθα σι] ρὶν ὑο 0Π6 ΠΟΒΡ ; δπὰ θανὶά {116 Κὶπρ 
8:80 γγχὰ8 ΘΧΟΘ ΡΥ ρ]δα, 

8. δαυϊά 8 Τλαηκεσὶυΐπα: στοτα. 10--19. 

1.0 Αμπά Ὀαν!ά Ὀ]οββοὰ {π6 ΓΟΒΡ ἰῃ [88 6γ65 οὗ 411] [86 σοῃρτορδίϊοη ; δῃά 
Βαν ὰ 8814, ΒΙθϑβοά ὈῸ ἼΒβοὰ, ΟΚΡ αοἀ οὗ Ιβγδθὶ Οὐγ [ῦμ γ, [ῸὉΓ δνὸγ δηά 

1] ὁγοσ. Τῇϊηθ, Ο ΤΟΒΡ, 18 [86 στοδίηββϑ, ἃπαὰ ὕῃ6 ῬΟΥ͂ΤΟΓ, δῃα ὑπ Ὀοδαΐγν, δπὰ 
ὑΠ6 Ἰαβῦγο, δηα 0.6 ΤχΔ] βϑίυ ; [ἴῸΓ 41} 1ῃ ὕῃ6 Ὠθανθῃ 8Ππ6 ἴῃ [6 δῦ 18 ΤΏΙΏΘ : 

12 Τῆϊηο, Ο ΠΟᾺΡ, 18 ὕπο Κιησάοτα, δηὰ ΤΊου αγῦ χα] θα 88 ῃθαὰ οὐσ ἃ]. Απὰ 
0Π6 ΤΙΟἢ 68 δηα [6 ρΊΟΓΥ οομλθ οὗ ΤῊθ6, δῃὰ Τῇοα τυ]θϑῦ ΟΥ̓ΟΣ 8]] ; δπὰ ἴῃ ΤῊΥ 
δδῃ ἃ 15 τηϊρηῦ δῃὰ ροῦγοῦ; δηὰ 1ὴ ΤῊΥ μδηά [Ὁ 18 ὕο τῇδ Κθ 8}1 στοδῦ δηή βίσοῃρ. 

18, 14 Απὰ μον, οἂγ αοάἄ, γχγο ὑπδηὶς Το, δηά ρῥγϑῖδ ΤῊΥ βίοσίουβ πᾶῖῆθ. ΕῸΓΣ 80 
81 1, ἀπὰ ψῇῃδῦ ἰ8 ΤΥ Ρ6ορΐθ, ἐμδῦ νγγὸ βῃοιυ]ὰ Ὀ6 8016 ἴο ΟΒῸΓ 80 τυ] Πα] ἴῃ 

1ὅ {π18 ὙΓΑΥ 1 [ὉΓ 411 ὁοστηθϑ οὗ ΤῊθο, δηὰ οὗ ΤῊΥ ῃδηᾶὰ ἤδνθ ψὸ ρίνθῃη Τθθ. ΕὉΓ 
ὙὙῸὸ ΔΓΘ ΒΓΔΗΡΟΓΒ Ὀθίογο ΤῊθο, δΔη ἃ ΒΟ]ΟἸΓΏΘΙΒ, 88 8} ΟἿἿΓ ἔδύμ β : ΟἿΓ ἀΔΥ8 Οἡ 

10 ἐπ ϑαῦίῃ ἃΓθ ἃ8 ἃ βῃϑδαου, ἀπαὰ ὑπο γθ 18 ἢῸ Βορθβ. Ο ΠΟΒῸ ουν Ὁοά, 8}1 {118 
δίοσθ ὑμαῦ τὔζὸ ἢᾶγθ ρῥγοραγϑὰ ἴο Ὀυ}ὰ ΤΊθθ ἃ πουβθ ἴοσ ΤῊΥ ΠΟΙΥ Πδιηθ, 10 

17 Ἄσοτηϑ ἢ οὗ ΤῊΥ δαπᾶ, δηὰ 18. 411 Τῆϊηθ οσῃ. ἀμά 1 Κηον, Ο τγ ὅσα, ἐἰιαῦ 
Του ὑτγοϑὺ ὑμ6 Ὠθαγύ, δῃὰ ᾿δϑὺ ρ]θαβυγθ ἴῃ ὈΡΓΙρη688 : 1, 1 ὕΠ6 Ἰπύορ ΤΙ οὗ 
ΤΩΥ͂ Ὠθατύ, ᾶνθ ὙΠΠἸΏΡῚΥ οἤογοα 41} ὕμθβο ὑμ]ηρ8: δηὰ ποῦ ΤῊΥ Ῥϑορὶθ 0 

18 ἃγθ Ῥγθϑθηῦ 1 ἤδύϑ βθθὴ ψ]0} οἸδά 688 ἴο ΟΥ̓ῈΡ Ὑ1|ΏΡῚῪ ἀηΐο ΤῊΘΘ. ΓΟᾺΡ 
αοα οὗ ΑΡτγδμδη, ἴβδας, δηὰ [ϑγϑθὶ, ΟἿΣ ἔδύμοσβ, Κορ ὑ}}}8 ὺ ΘΥ̓ῸΣ ἴῃ Ὁἢ0 
᾿πηδριπαῦοη οὗ (86 ὑπουρμῖϑ οὗ {πΠ6 μοατὶ οὗ ΤῊΥ ρϑορίθ, διὰ βίβ Ὁ} 18} {6 }γ 

19 Ὠοαγῦ απο Το, ἀπά ρῖνϑ ἴο ϑοϊοχηοη ΤΩΥ͂ 80η ἃ ροσίθοῦ Ὠθδγί, ὕο Κθορ ΤῊΥ 
ΟΟΙΩΤΙΔΠαϊηθηΐδ, ΤῊΥ ὑθβυϊπηοηΐθθ, δπὰ ΤῊΥ βίδύαϊοβ, δαμὰ ἴὸ ἀο 8]}, δπὰ ἴο 
Ὀυ11ἃ ὑμ6 ραϊδοθ 6 1 ἤᾶνθ ὈγΓθραγθά,. 

4. Οἵοδε ὁ7 ιλ6 Ῥιιδιὶς «Αδβοπιδίῳ ; ϑοϊοπιοη 8 Εἰουαίϊοπ ἴο (λε ΤΆτοπε: γετβ. 230-25. 

22 Απὰ Ὀανὶὰ βαϊά ἴο 8}1 [6 οοηργορδίίοη, Β]688 ποὺ [89 ΟΒῸ γοὺγ αοά: 
ΔΠ6 4}1 ὑηθ οοηρτορϑύϊοῃ Ὀ]οββοὰ 6 [ΒΡ αοά οὗὨ {δε} δύο. ; δηα ΠΟΥ 

21 Ὀεπῦ δῃὰ Ὀονοα ἀονῃ ἴο ἴἢ6 ΓΟΒΡ, δῃᾷὰ ἴο {6 Κῖηπρ. ἀπά ὑΠ6 Υ ΚΙΠ6α 580Γ]- 
ἤσςε8 υηΐο 9 ΤΟΒΡ, δηὰ οβδγθα Ὀυγηῦ οἴθυιηρδ απο [6 ΠΟΒΡ, οἱ 86 ΤἸΠΟΓΓΟΥ͂ 
οὗ μπᾶῦ ἀδγ, ἃ ὑπουβαηα Ὀυ]]οοἶτθ, 4 ὑπουβδηα τϑῖη8, ἃ ὑμουβδηα ᾿δια5, τινὰ 

22 ὉΠ6}} ἀτι} Κ-ΟἸθυηρθ, δηὰ βδου ῆσθβ 1 ΔΟυπάδησθ ἴῸΓ 411 ἴβταοὶ. Ἀἀπὰ {πον 
δῖο δηὰ ἀσϑὴκ Ὀοίοσο 09 ΓΟΒᾺΡ οὐ ὑπαῦὺ ἀδὺ τι ρτοδὺ ρδάποεβθ, δπὰ (ἢθ 
ΒΟΟΟΠα {Πτὴ6 τηΔθ ϑοϊοσηοπ ὑμθ βοὴ οὗ Π)νἹα Κιηρ, δὰ δῃοϊηὐθα τη ἀηΐο 

28 {π6ὸ ΓΟᾺΡ ἴο Ὀ6 τυ]οῦ, δηὰ Ζδάοῖκς ἰο Ὀ6 ῥγίοδῦ. Απὰ δοϊοϊηοῃ βδὺ οἢ ὑ}}0 
ἴθτομθ οὗ ῃη6 ΓΟΒᾺῸ 88 Κίηρ, ἰῃηϑύθδα οὗ Τανιὰ ἢΪ8 ἴδῦμογ ; δπὰ ἢθΘ Ῥγοβρογθα, 

24 δηὰ 4]] Ιβγδοὶ ορεγϑὰ μι, ἀπά 4}1} 0Ὲη6 Ῥσίποθβ, δῃὰ {86 ἤθσοθϑ, δῃα δ͵βοὸ 8]] 
25 ἰΠ6 50η8 οἵ Κιηρ αν, βυρταιεα ο οϊοσλοη ὑμ6 ησ. Απα ἴῃ0 ΓΟΕΡ 

τηδρηΠοα δοϊοτοῃ ΘΧοθΘα ΡΥ ἴῃ ὑῃθ 6γ68 οὗ 8]} Ιβγδοὶ, δῃαὰ Ὀοδβίονγθα οἢ ᾿ἷπὶ 
ἢ ἜΝ ΕΥ̓͂ οὗ ὕμ6 πράοτχα, Τ᾿ ΙΟἢ δὰ ποὺ ὈΘΘὴ ΟἿ ΔΩΥ͂ Κἰηρ ΟΥΟΡ [βγδϑὶ 

ὉΓΘ 
ὅ. Οἵοβε 00} ἰλεὲ Ηΐἰδβίοτῳ ο7 Παυϊά : γοτβ. 260-80. 

“0.237 Απά αν!ὰ {δθ 80οῃ οἵ “6866 τοϊρηθα ΟΥ̓́ΘΣ 811 [δγϑϑ. Απά {89 ἄξτωϑ (μδὲ 



1586 Ι. ΟΗΠΕΟΝΊΟΙΕΞ. 

ἢ Γοϊσπραά ονοὺ 81} ἴβγϑθὶ νγὰβ [ὈγΟΥ ὙΘΑΓΒ ; 1π ἩΘΌΓΟΙ ἢθ6 Τεϊρηθά βού ἢ ὙΟΆΓΒ, 
28 δηὰ ἰὴ Ψογυβαίθιῃ ἢθ γοϊσῃηθαὰ ὑμιγν δηὰ ὕγθθ. Απα δθ ἀαϊδὰ ἴῃ ἃ ροοὰ οἰάὰ 

8σα, [0}} οἵ ἀδγβ, τί 68, δῃὰ φίουγυ ; δη4 δοϊοτηοῃ ἢ 8 δοὴ σοὶ σῃθα πὶ ἢ18 βίθδα. 
29 Απὰ [86 δοῦβϑ οὗ Πανιὰ ὑμὸ ἰηρ, γδῦ δῃὰ ἰδϑὺ, Ὀθ}ο] 4, ὑῃ6 0 ῦὸ Ὑγιυῦθη ἴῃ Ὁ 

ὙΟΓΩΒ οὗ ὅδ [ῃ6 8661, δηα ἴῃ [86 ψόοσὰβ οἵ Ναύῃδη ἴΠ6 ῥτορῃοί, δῃὰ 1π 
80 {Π6 νογάβ οὗ (ὐδα {ἢ 5667. ὝῈ 84}} ἢἷβ τοῖσῃ δῃὰ 118 ταϊρῃῦ, δηὰ 006 Ὁτη68 

(μδὺ ψϑηῦ ΟΥΣ Ἀΐπ, δΔηα ΟΥ̓ΘΣ ἴβγϑδοὶ, δῃὰ οὐδγ δ}} (86 Κιησάοτῃβ οὗ [86 
σουηί 68. 

δ ον ΓΤ 2.)5. 6 πατοῦεν οἵ μββ, δὰ οἱὰ εὐμίοπιβ τοαὰ ΓΤ 2.73. (' ἕοτ ἐδι6 ϑϑενῖοϑ “. 

8 Ῥὸγ Ὁ 23) ὈΥΕΡ 6 ϑερέ. διά Ψυϊς. τοδᾶ Ὁ 337) Ὁ ΊΒΩ: ΟΡ. Εσχεξ. Ἐχρὶ 

8 80:86 Κειλίδ (1 8.77}} ἐ6 Χεσί μδδ ἐξ), τοίειτίης ἴὸ ἡ τ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΊΙΟΑΙ, 

1. Ὀϊγεοίΐοῃβ ἴο βο]οιηοῃ οοποογηΐης ἴδ Ὀ01]ἀ- 
ἷηρ οὗ ἴπ6 Τοιηρὶο: οἷ. χχυϊ!. 1--2]. --- ΤΊΏΘΒο 
ἀϊγοοϊϊοηβ ἔου Ὀυϊάϊης ἴῃ6 ὑδπιρὶο νὰ δῃ- 
ΠΟΙΠΟΟ8 ἴῃ ἃ 80] 6} ἈΒΒΟΙΔΌΪ οἱ ἴΠ0 δβἰδῦθβθ ΟΣ 
τοργοβοηϊδλνοα οἵ ἴπ0 ῥΘΟΡΪθ, ΟΓ 88 μοὶ ΔΙῸ ἀ6- 
εἰχηδῖθα ἰῃ ρἝΠΘΓΑΙ : “ὁ 8}} [6 ῥὑγίποοβ οὗ [δγδε] ᾿" 
(0). Τῇ βονεγαὶ 6]65568 οἱ [686 ΓΕρΓγεβεηΐδ- 

ἐΐνοϑβ οὔ [6 Κίπράοχῃ ἀτὸ ἴμετο βρεςοϊοα :---Ἰ. ““1Πὁ6 
Ῥγίποοθ οὗ [89 γί 068 (806 ὑπο ῖὶν ϑηυηογαίίοη ἴῃ 
Χχυϊ!. 16-22) ; 2. ““1Π6 οαρίδϊῃβ οὗ ἴπο ἀἰν]βί ἢ. 
{παΐ βοσνοὰ 16 Κίης ;᾿ δε χχνϊϊ. 1-ἰ,δ; 8. ““1ὴ8 
οδρίαἱπδ οἵ [Ππουβδη 8 δηὰ οαρίδἰπβ οὗ ΒυπάΓοαβ," 
18:6 οἰοοῖβ οἵ [9 ΔΓΠΙΥ, δπὰ ἴποβθο οαρίδὶπδ οὗ 
ἀϊνίαίοηβ, [86 σΟΙ ΔΗ ἶθγ8 δηὰ οἢ οί οὗ [86 
νεῖν οὐρα οὗ [ἢ8 ΔΙΤΩΥ͂ (χχνὶΐ, 1); 4. ““1Π6 
δἰοναγὰβ οἱ 411 188 οϑων δηὰ οεαἰΐ]6 οὗ 86 
Κίηρς δηὰ 118 δβοηβ,᾽ ἴδπθ οἰῆοοτβ οὗ [Π6 ΤῸ 
ἀοπμαΐπδ (χχνὶϊ. 25ὅ--31), ψἢο ἃγὸ Βοῖα οχίοησοὰ 
Ὀγ (86 δᾷὐάϊϊίου (ταἰδιιηἀογείοοά ὈΥ ἴπ6 γὰ]ς.) 
2) 50) ἴο ἴδι6 ΤΟΥ͂Δ] Ἀγίποοβ ἀπὰ ὑπ οἷγ Ῥοββθββί ο]Β ; 

“ἸἡΛγ 

δ. “186 οουγίϊοτβ,᾿" ὨΌΥΘ. ῬΤΟΡΘΙΙΥ, ΘΌΠΌΘὮΒ (80 

πο ϑορῖ. δηὰ ψιυιϊὶν. ἰῃ οἷν Ῥαββαρθ), ας ἤοτα 
ΟὈΥΟΌΒΙΥ ἰπ ἃ ψίάοΥ 8686, οἵ Οὔ εγ5 οἵ [Π6 ΤΟΥΑ] 
οουγί, οΥ οἰ Δπι ὑογ] αὶ π8 ἴῃ σΘΠΘΓΑὶ ; ΘΟΠΊρΡ. 1 ὅπη. 
Υἱϊ. 15,1 Κιησβ χχίὶϊ. 19; 6. [ὴ86 ““ογοοῦϑ,᾽" 
(δὶ ἰ8, ἴα ἀἰδιί! σι πο ομαπιρίοηβ οπυπιογαϊοα 
ἴη χὶ, 10 Πἴ., 80 ἴὯΓ 88 πον ἢοῦ ΤᾺΟΓΟΙῪ (48 οαμίδἰηβ 
οὗ 1.6 ἀϊνίβίομϑ ΟΥ ΟΕ {ἰιὸ [μουβαι 8, οἵα.) Ὀ6- 
Ἰοησοά ἰο ἴ6 δοϊἷνθ βογνίοορ, θαῦ μου πα ρ8. 88 
οσοαβίοπδὶ σοι 86] ]υτβ οὗ {Π6 Κἰηρ, οὐ οΟὔΠΟΓ 56 
ἐπβιυοπ 4] θογβοιβ, ὑνΌγῸ Θη{{π|061 ἴο ἃ Ργοτηϊπθηῖ 
φοβίτου ἴῃ {Π86 Κίησιίοπι (ἤθπτ6 πὸ δερί. ποῖ 
ὨπδΟΪΔΌΪ : τοὺς δυνάστας); 7. 11] “1116 να]ϊαῃΐ 

τοϑη "ἢ ὄῃ ΡΟΣ, νὶι}} δ 838 ποία αος.), 

ΘΥΟΙΥ͂ ΟΥΠΟΓ ῬΟΙΒΟΙ οὗ ποῖθ ογ ἱπιροσίδῃοο,---ἃ τὶ 
Ῥταδο τονοσίϊηρ ἰοὸ ἴῃ6 φθΏΘγαὶ ποίίοη οἵ [ἢ 8 
“ἐφγίμοοδ οἵ [βγιοὶ. ᾿---σεσ. 2. Απά δυανυϊά ἰλε 
ἀίηρ διἰοοὦ ὦ οὐ ὲδ ζεεί, ἴῃ οτάδγ ἴο βροαὶς ; [ῸΓ 
Ὀεΐογο ἢ6 ψ88 βἰ ἰἰπρ ἔἴγοπι ἴπ6 ἡ ΔΚ 688 οὗ δ85 
(μοῖ τϑο] ηΐπρ, 48 [ῃ6 ΒΑΌὈϊ 68] Θχροβίΐοτβ νοιϊὰ 
ἱπίοσ ἔτομῃ 1 Κίηρϑ 1.). ἘΕογ [6 ΚιπαΪΥ Ἀπ Π}Ὁ]6 
διϊάγοββθ, “ΤΥ ὈΓοίθγοη,᾽" ἴῃ ἴμ6 Κἰηρ 8. τοῦτ, 
ΘΟΙΡ. 1 ὅδπι. χχχ. 28 ; 2 ὅδπι. χίχ. 18.---] λαά 
ἐέ ἐπ τῖν ἤεαγί ἰο δια, Ἰιζογα!]ν, “41, ἴῃ ΤΥ πθατῖ 
δξ ψῶϑ ἴο θυ ]]ὰ :᾿" σομρ. χχιὶὶ. 7.--- 4 λομδὲ ὁ 
φεδί, ἃ Ἰουδ6 ὙΠ ΠΟΙΘ [6 ΔΥΙς τηὶριῦ ΔὈϊὰθ δ΄ γεβί. 
ΑἸοης υὶῦ {86 δτῖκ, οἡ δοοουηῖ οὗ ἐΐ8 ϑρεοΐδὶ 
ΒΟΙἑπ688, ἰ8 χηθητοποὰ ἴἢ6 τηοτογ-ϑεδὺ (νογ. 11), 
διά, ἰπάοοά, ἀσδογί θά ἰῃ ἃ βριγαῖΐνθο ΜΔΥ 88 

μι [οοἰδῖοοϊ οὗ ον Οοά,᾽" δα Φομπονδὴ ἱξ στϑ- 
βαγὰθα 88 δἰττἰπρ οἢ ἴπ6 σΠοτυθῖὰ οὗ ἴῃ οἂρ- 
Ῥογείῃ. ---ἀπαὰ 2 πιαάς ον δωμαΐπρ, 1 
Ῥτεραγθὰ ψουκιμθη δηὰ τηαύογία]8 οσ 1ζ ; σοι. 
χχὶϊ, 2 {ἴἰ, 14 ΠῚ; δ8 ἴογ ἴπ6 (0]] οί ης τοῦδ ΧΧΙΣ. 
8, δῃὰ [ὉΓ νοσ, 4, οἢ. χὶ. 2, ν. 2.--- ΕΣ. ὅδ. 700 δὲὲ 
ΠΛ Ὸς ΘΝ οΓ Θετα " οΥ ἐδλε 1 ον οὐεν 
ὁγαεῖ, [Ππ ἰῃθοογαῖίο Κηρσάοπι ; δοΡ. ἴῃ ἀαυῖϊνα- 

Ἰοπὶ ὈτΘΙΟΣ ΡὮΓΑΒΘ: ““ ἴο δἰὉ οἢ θῆναι δ ἰἤγΟΠα,᾿" 
Χχίχ, 28 διὰ β. χὶν. 7, ὑγεσο ὕπθ δοστθοῦγ 
ἰαἰοτργοίθα ὩΣ ὸς ἩΝΌΞ, “ΤΥ Οοά᾽ δ ἰΒγοπα,᾿" 

δ τ ΓΕ 

γἱ6 18 ργδοιςα!ν [6 βασὴθ ποίΐοῃ (8606 Μο]], 2.» 
ϑαίίεν, Ὁ. 287). Οοὰ [18 ἰδ6 Ῥτοροσ Κίηῃρ οἵ 
ἴβτδαϑὶ; Ὀυϊ Ὠαεανίά, ϑοϊοπιοη, ϑἷθ., ἃγὸ ΟὨΪΥ͂ 106 
ΘΑΥΓΕΪΥ͂ τορτγοϑοηΐϊδίνοβ οἵ Ηἰβ ΤΟΥ ]᾿Υ.----ὐ Σ. 7. 
Απὰ 17 οἱ εδἰαδιδλ ΗΠ ξὲ ΟομΡ. ἐπ 

ΠΟΙᾺ] χχὶΐ. 10 ἀπὰ χυϊὶ. 11] ἔ,, δυὰ ἴον ἴΠ6 ςοἢ- 
ἰΐοη : “1 ἢ6 Ὅ6 δίτοηρ," οἴο., [86 αυἱΐδ αἰ ταὶ 

οομαϊοηβ ψ ἢ Οοά, 1 Κίηρ ἰἰϊ. 14, ἰχ. 4, ἰτη- 
ῬΟΒΘ6Β ΟἿ᾽ ϑοϊοπιοι ; 8180] Κίησε υἱῖϊ. 6] (π ἢ Τα αἾδὸ 
16 ΜΠ Ὁ λ55). --- εν. 8. Κεερ απὰ δεῖ αἱὲ ἐλε 

ἐοπιπιαπαπιοηίδ, Κθερ [6 πὶ ΘΑΓΏΟΒΕΪΥ, βοοκ ἴο Κορ 
[πὸ πὰ ἢ ΣΖ6Δ].--- 7λαέ γε ταν ἐλε 
ἰαπά. Οομρ. ευῦ. ἱν. 21; ἴον. χχυ. 46; 961. 
1. 18. --- ον. 9. Απὰ λοι, ϑοίοπιο πὶν δοΉ, 
ἤποι ἰδὲ Οοά οΥ ἐὰν 3}αλεν, ἴῃς αΟοά ν8Ο 50 {γα ]Υ͂ 
Βεϊρεά πιϑ, ΤΥ δίμεσ, ἱπ 41} ὑτοι Ὁ]68 ; Θοτρ. [89 
ΘΙ Ρ αἰὶς “ΠΥ αοα," γογ. 20 απὰ Ῥβ. χυι[ο[. 8, 
Πα δ᾽ ΠΣ ΑΓ ῬαΒΒΑροΔ.--- 4 πὦ δεγῦε Η πε τολ ἃ 
τιολοῖε ᾿ἀδατί, χὶλῃ δὴ υπάϊνἀοα τηϊηὰ, πιϊποὺῖ 
δι ψυχία; σοΙΡ. ΧΧὶχ. 9; αἰδὸ χχῖχ. 19 8241 Κἰηρβ 
νΕ. 6].-- αοτδίιαπαείδ, αἰξ ἐλε ἱπιασίπαξίέον Ὁ 
ἐδ ἑχουσλ. Τλ6 ῬΏΓΑΒΘ: “᾿πηαρίπαίίοη οὗ ἰῃ6 
που 8, 828 ἴῃ ὅεῃ. νἱ. ὅ;, ἐδ τοΐοσθησα ἴο τὴ8 
οπιηἰβοίδηςα οἵ αἀοἀ, 85 ἰῃ 1 ὅδ. χυἱ. 7; Ῥβ. γἱὶ, 
10, ἀχχχ χ. 1 8.-- 7 ῪΓ ἐλου δεῖ Ηδΐπι, Ηπξ ιεοἱἶ! δὲ 
“2ουπα οΓ ἐδιδε; δον. θεαί. ἱν. 29; [26. Ἰν. 6; 56. 
χχίχ, 18 ἔ, Οἱ ἴδ [Ὁ] ον δβίτου β οσργοδαίοι: 
“Ἢε Μη} οδδί {πὲ οὔἵ" (273), οοταρ. 3 ΟἼἜτοη. 

ΧΙ. 14, χχῖχ' 19, δπῃὰ 1,Δτ. ἰἰϊ. 17.--τ ον. 10. 86 
ϑίγοπ πῇ, απὰ εἰο ἰδ. ἴῃ οββθῃ ιν [6 βοιὴη6 ποιά, 
ψοσ. 20, αν ἃ δραΐῃ δ ἀγϑαββοβθ ϑοϊοιηοη, δἷζοσ [86 
ἰπἰεττιιρίίοπ, γογβ. 11-19, οοοδδίοποὰ ὈΥ̓͂ ἀο]ῖνοΣ- 
ἴῃς ἴῃς ἀγα δῃὰ ρίδη οὗ [16 ΠΟΙΥ͂ τραρλς τ Ρβι 
γε Σβ. 11-10. ΤῊ Ποῖ41}9 οὗ [π6 Οὐ] ης πὰ ΡΒ 
ἴον {1:6 Τ᾿ ΘΙ Ρ]6, 85 Πανϊὰ Ἰαϊὰ ᾿ξ Ὀεΐοτο ἢἷ5 ὅθ ἴῃ 
16 ῬΌὈΙὶς ΑΒΒΟΤΩΌΙΥ. ο ΤὨΔΥῪ ἰτηαρῖηο [86 
Διο ιἰζοοῖδβ δὰ οἴμοῦ ογαίδτηθ, ὈΥ̓͂ Σ οθ6 Π6]Ρ Ὧ6 
ΤΣ 1818 ε τὸ ΒΩ ἄστατη ουΐ, ἀφρονι ἴῃ 
[πὸ ΔΒΒΟΙΔΌΪ, δηὰ δχρ αϊπίηρ ἰ δὲ ἴπθ Κίησβ 
οὔ ογ.---ἀπῶ δαυϊὰ ραῦε ... ἐδε »αίζίογη 
οουτί, ὨΠ, Ῥαϊίεγῃ, τηοᾶϑ], 88 ἔχ. χχυ. 40; τς : 
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ΝΠ, 16 μοτο ἢ Ὀείογα ἔπ βδαποίυασυ, 2 ΟἸγοιι. 

1, 4:1 Κίπρϑ νἱ. 8. ---απώ γ᾽ ἰδ διμίιἀη)α, Ὁ.ο86 
οἵ τμ6 Ἰεῖρὶθ. Τ]16 β{Πχ πιυϑὺ γοΐθγ, οὶ ἴο 16 

Ὀδην, δαΐ ΟὨΪΥ ἴο Γ᾽, ““ἴὍΠ6 ἵει ρ]6, [6 ἢου56,᾿" 

ἴο 06 Ξῃρρ ἰοὰ ἔγοτῃ ἴδε οομίοχί. ΤῊΘ Δ ἰηρ5 
οἵ 9 ουδὲ δῖ ὑπ6 ᾿ΟἷΥ μἷδοθ δηὰ {16 τηοβὶ 
μον. --- ἀπά ἐδ ἐγεαδιιγίεθ ()37}}, οοσπεαῖδ ν 

3, ἔστε υἱῖ, 20, Εστμ. 1. 9, ν. 7, ὀσοΌ ΓΒ ΟὨΪΥ 

οτε), αβά ἐξδ ὩΡΡΟΥ τοοπιδ (α ον Θ ἴΠ6 τηοβὲ ὨΟΪΥ͂ 
μίδεθ, 2 (Ὥγομ. 11. 9), απα ἰώ ἑππονῦ μαγίοιγϑ, 
ΠΑΙΙΕΪΥ, {[Π6 ΡοΟΓΟΝ δηὰ ἴθ ΠΟΙΥ ΗΪἷδοθ; [ὉΓ ΟὨ]Υ͂ 
10 1886 ὁπ 6 ΡΉΓΑΘΟ ΓΙῸΣ, 88 11 Π 6 ἀ 4 06}} ΔΙΓΟΓ 
[0]]1ο8 ἴῃ 6 ϑρόοία] τηρηιτίοη οὗὨἨ ἴπθ τηοδῖ δοΙΎ 
Ρίδοθ, ἀοβι χηαῖθα 88 ἴπ6 “Ποῦ86 οὗ ἴθ ΤΊΘΓΟΥ- 
δοΑὶ οΟΥ̓Χδῦοιϊς οὗ [ἢ Ἄσδρρμοτοίἢ. ᾿-- εγ, 12. 
Ακὰ ἰδὲ ραξέργη οΥΓἹ αἰ ἐϊαί ἀξ «ρὶγτὶἑ δαὰὼ ἱπ 
(λου ἦέ (οὐ ψδὲ ψὰ8 Ὀείοσα ἢ 18 τη.) ,2Ὸγ ἐλε 
εὐπγία... απ αἰ τΐλ6 ἐλαπιδετδ ατομηπῶ, ἴδια 66}}8 
ΟΥ ΤΟΟΙ8 ΟὟ πα ἴουγ δἰάθβ οὔ ἴμθ σουτγί, ἐμαῖ 
βογγοὰ ἴοὸ Κϑὺρ ““ἴη6 ἰτγϑαδϑιιγοβ οὗ [06 ἤουδβα οὗ 
οἱ," τΒαΐ ἰ8, [Π6 ἔἴγϑραϑιισε οὔ [6 ἴδῃ ρ]θ απιὶ ἴῃ 
κ᾿ ἸΓΡΑΒΈΓΟΒ οὗὨ ΠΟΙΥ [πίη 5, ὉΠ 6 δίογοβ οἵ ἀειϊοαῖοὰ 
τυΐηρβ οοἸ]οοἴθα Ἰτοῖῃ ἴδ6 8ρ01}8 οἵ Ὑ6Γ (1116 δΆτη6 
ἠϊδείπεϊίου 85 ἴῃ χχνὶ. 20). --- ον, 13. σΟΠ 168 
{Πι6 δἰαϊοσηοηΐ οὗ ἰμαῦ [ὉΓ ν 16}, [6 ΟΠΘΙΏΌΟΓΒ ΟΥ 
66}1}9 οἵ 16 σουτ ψότο ἀοϑίσηεά,---Απώ ἴον ἐλε 
οργ θα ΟΥ̓ (Ὺλ6 ργἱοδίβ απαὰὶ {διε 7, ουἱέρα, ἴοτ {Πιοὶγ 
50) ὁΠπτ ἀπτίηρ ὑποὶγ βασνίοθ, ᾿ἰ κου δ ἴ0. [}6 
γΌΓΚ8 ὈΔΪ ΟΠ ἴο {18 βοσυΐοα (ςοοκίηρ οὗ Ηοβἢ, 
ῬοραΓΙΠ οἵ Βον)- ὈΓοδιὶ, οἵς.), δὰ ἔοτ [η9 ΚΘθρ- 
ἴῃ οὗ ἴπ6 τχϑαυ θα αἴθ η5}}8, ΓΟ ἢ ἰα80 ΔΓ Θηὰ- 
τηογδῖθα ἴῃ εἰεἴδ1] ἴσγοιῃ νον. 14 οη.---ἤοῦ. 14. ΔΓ 
σοίϊά. ΤῈ ν᾿ πη Πρ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΒ (0 ὑμπᾶὺ ἴῃ 

γήσΥόχτυθῦ, γοῦ. 12; [6 βοηΐθῃοθ Ὀοσαη ἴῃ 

γε. 11 {μππ8 οχίθη δ ἴο {6 οἷοβο οἵ 1}}}8. γγβθ. 
Α πεν σοπβίγποι οη ̓ ορίηϑ ἤγβί ἴῃ νοῦ. 156, ὙΠ] ἢ 
ἸΏΔΥ Ὀδ Τεχαγι δὰ 85 ἃ σοητἰηπδιίοη οὗ {παῖ Ὀομυη 

ἴῃ γεσ. 11. Α8 ἴο {π οὐ͵οςῖ ΡΌὗΩΆ, 8 ΤΠ) τασδὶ 

Ὀκ ΒΡ] ἴγοτῃ νοῦ. 11, Ὀαΐ ποῖ σον  Ὠ]Υ͂ ἴῃ [Π6 
δΔΠΠ6 86η86 οὗ κίνϊηρ, Ὀαΐ ἴπ {Πδὶ οἵἁ δίδίϊηρ ΟΥ 
ἀοπηϊης. ΤΊαδ: “᾿Απά (06 δἰαῦθὰ) {μ6 ψοὶρμὶ 
ἴον 16 ροϊάθῃ ομπα]εδίϊο κα ἀπὰ ἐμεῖς Ἰδῃρ8 οἵ 
βο]ὰ ;" 5. 18. ἔγθεὶυ βυδογαϊπαίθά ἴοὸ ὩΣ )} 

(οοτὴρ. 2 (Ἄτοη. ἰχ. 15). Εοσ [Π6 ρο] ἄρῃ 68}61]6- 
δϊοῖς οἵ [ἢ 6 βαποϊ δ Υ, σοι. ἔχ. χχν. 8] ἢ; 2 
(γοη. ἵν. 7.--- 4 σοογαϊηρ ο ἐλ τῶ φΓ εαεὴ σαπαΐε- 
βίϊοξ, ἀοοοταΐπρ 0 ᾿ἴ8 βοΐ βεσυΐοθ, 118 ἱπηροτγὶ [ὉΓ 
[86 ἨΟΙΪΥ͂ βοτνῖςθ. ΕῸτ [16 ναγ.: “ΤῸ [ἢ Βοσνΐοθ οὗ 
ΘΨΕΙΥ͂ ὁη6᾽ (2,3), 566 Οτῖϊ. Νοῖο.--- εγ. 16, 

Απά ἰλε ροϊά ὃν τοεῖσλέ; ὑρυὉ, Δοοῦδ. οὗ ἴτοθ0 

δ ΡΟΤ παι] οη.--- ον ἐλε ἰαδῖδα 9 δλειο-ὅγοαα ῸΥ 
ἐὐοτυ ἰαδίο; απα σἱϊνεν ΓῸΥ ἐδ6 ἐαδίεα ο7 δἱίνεν. 
Ὑμοτοαα οἸβονοτο (Εχ. χχν. 28 ἢ. 1 ΚἸηρδ νἱ]. 
48, δῃηὰ 2 Ομιοῃ. χχίχ. 18) ΟὨἹΥ ομθ ἴδῦϊθ οἵ 
δον -Ὀγοδὰ 18 ΒρΌΚθη οὗὅὨ, ΒΕΓΘ δενοσαὶ ἐμ 0]68 οἵ 
{π|8 πὰ ὅτ τηθηϊοηθά, Αϑ αἷβο, 2 (ἤτοι. ἱν. 
8,8 ατϑαῖοσ ΠΌΣΟΥ οἵ ρο 165 [4 0]68, ΠΑΠΊΟΙΥ, ἴδῃ, 
ἀεριϊποα 88 Ὁ ΔΡΡΘΟΓΒ ΟΣ ἴῃ6 ἴθῃ ροϊάθῃ οδηά]6- 
δι οΚ8, ἰβ Ξροκθῃ οἵ, 80 ἰῃ ΟἿΓ (45 ἱπ 2 
ΟἸιγοη. ἵν 19) ἃ δυ πδοάοοἶιθ δρρϑασβ ἴο Ὀ6 υδοὰ, 
δὶ [86 ὁπ6 ροϊάθῃ ἰ840]6 οὗ βῃϑν- Ὀγεδὰ ἴοὸ Ὁθ 
ἱποϊθάοὰ 11} 186 14 0]68. ἴοῦ 1:6 ρο] άθῃ δβηα]α- 
δεκ5. ΘΙ νΟΓ Δ 0168 (88 δἰ νοῦ σδη] βίο 8, υϑγ.Ψ 
15) 8.8 ΟὨΪ]Υ͂ ΠΟΤῈ ΘΧΡΓΟΞΒΙΥ τηϑῃἰοπδά : βιι ἢ ΤΥ 

Ὀ6. τπάοιϑίκ οὐ ἃ5. ἱμοϊυιι θα ατηοηρῦ ἴπμ6 δῖ} γ9ὸ}Ὁ 
ἈΤΌΟ]68 τηθηϊοηθὰ οἷ {Π|0 οὐσαϑίου οἵ ἴΠῸ ΤΕΡΘΙΡ 
οὔ [Π6 ὕδιρὶθ ὈΥ Φοαβϑὴ (2 (σοῃ. χχὶν. 14; 6οπ) 0». 
4180 2 Κίηρθ χχν. 168). Τ|1δ6 δίαϊοιηθῃῖθ οὗ {}16 
ἘΔΌΪ5, (πὶ [116 βῖϊνοσ [Δ Ό1059. βῖοοΐ 1) τἴἢ6 σουτῖ, 
δη(ὰ [116 ΒΙ ΙΓ ΘΑ Π]6ϑιϊο κι ἴθ {Π|ὸ ΟἸΝ ΠῚ ΒΟΓΒ. οὗ 
1Π6 Ρῥυιυϑίβ, ΤΕΥ τοδῦ Οἢ δὴ οἱὰ ἰγϑ  Ἰτῖοη, --- Ὗ Γ. 
17. Απὰ (ρᾶνο ἢϊπι ἰῃ ρΡαϊίοτη : ἴΠ6 δαῆχε ΒῈΡ}]6- 
ΤΠ 8ἃ8 ἴῃ ΥῸΓ. 15) ἐλ ,ογἴϑ, παπηοὶυ, {πὸ ΠοΒἢ- 
[τ Κ8 υϑοὰ ἴῃ σοοἸκκῖπρ' {1)6 μΐδο68 οἵ {Π|6 βδογίβοοβ ; 
ΘΟΙΏΡ. ἔχ. χχνὶϊ. 8; 1 Κιηρβ νἱῖ. δ0. ΕῸΓ {110 
Βργί ΚΙ πη μΚ- Ὀον}8 (ΠῚ 72). ἐΟΠΡ. δἰδὸο 2 Ὁ γοῃ. 

ἷν. 11, 22; ἴον 1:60 ““Ἔδη8᾽ ΟΓ ““σΌρ8᾽ (ΠὴὉ, 

σᾳονδιῖα) {πὶ ᾿ΟΤΟ υϑοᾶ ἴῃ ᾿ἱδαϊίοηβ, ἔχ. χχνυ. 29, 
χχχνὶϊ. 16; Νυπι. ἱν, 7.-.--0  »ιεγε ροϊα ; δοοὰ8. 
οὗ ἴγοθ βογἀἰ πα ῦϊοη, 88 ἰῃ νοῖβ. 1δ, 16.--- πᾶ 
“ον δὲ σοίάεπ ἰαπζαγαάβΒ. ὨΥΌ3, ἴγοτα 2, 

ΠΟΥ̓́ΘΥ, ΔΓῸ οσονογοὰ νθ886]8, δῃαἃ 80 ᾿δηϊαγάβ (ποὲ 
68) ; ΘΟΙΏΡ. ΕΖγα ἱ. 10, νἱϊ. 27, 16 ΟὨΪΥ ΟΥΠΟΓ 
Ῥϑδϑα ΘΒ ἴῃ ΤΥ ὨΙΟἢ 1 ΟΟΟΌΓΒ. ---Ἴ ἐσ, 18. 7. ραί((εγη 
ΟΥ̓ ἰδὲ ἐλαγὶοί, ἐλε ελοτδῖπι οὐ σοίά. Τα ἴογπὶ 
Ρατζοτῃ, ΓΔ Π), ΓΘΟΌΓΒ Ὠ6ΓΘ, ΠΘΔΓ [6 οΪοθ6 οὗ {16 

ὙὮ016 ΘηυΙηογαιίοη, ἔσοπὶ γῸΣ8. 11 δῃὰ 12, Ῥαΐ 

σὴ Ὁ 65 ποία ἀσοιμαί. ΤῊΘ τηοΓΟγ-δοαῦ ΠῚ} 118 

σἤοστι ὈΪΠὶ ἈΡΡΘΟΔΓΒ ΠΟΓΘ ΒΥΤΩΡΟ] Ζο 845 [6 οματγίος 
οἢ ΜὮ1ΟΝ ἜΠΟτΝ 8118 ΟΥ ΠΙΟΥ6Β (ΠΟΙ. ἔχ. χχν. 
22; Ῥβ. χυὶὶ. 1], χοῖχ. 1),-τὰ γογῪ ᾿πηρογίδηϊ 
Ῥαββηρα [ὉΓ [Π6 τὶρῃς ὑπ εγβίαπάϊηρ οὗ ΚΖΕΚ. 1, 
15 ΗἸ. Τῆθ οδμογα τὰ {πειηβεῖνοθ, ποῦ ρσἢ ΟΠΪΥ͂ 
ὕν0 1 ὨΌΠῚ ὉΘΤ, δοοογιΐης ἴο ἴη6 Ῥτγοβοηῖΐ ἀθβοσὶρ-. 
(ἴοη, ἢ] ἢ τ ργαβοηΐβ 1,6 ΟἹ 6 Γ δηα βίο Σ ἰάθδ, 
ΧὨ Οἱῦ 88 10 ΟΙΟ ἃ οδαγῖοῖ (οὔϑογνο τΠ8ὲ ὩΔ Δ) 57 

ἷ8 ποῦ βυυογάἀϊηδία ἴο ΠΩΣ 8858 δοηϊίῖνο, Ὀαϊ 

οο-ογάϊηδῖα Ὑ1ῸῈ 1, 88 ἢ ΔΌΡΟΒΙ []0Π) ; οὗἩ 8 ὙΠ η66]- 
ψοσὶς σοηποοίοα Ψ] ἢ 1ΐ, Δη οχίογηαδὶ ὀχ ἢ δἰ ἴοη οὗ 
186 ΘΟπατῖοῖ ἰά68, 88 ΕΖεκί}ὶ ἀδρίοῖβ 1ἴ, ποιῃΐηρ ἰ8 
ἰηάϊοαϊοδα ἴῃ [86 Ῥαβϑϑαρθ; ἴμ8 βερῖ. δηὰἀ υἱρ. 
ΟὨΪΥ, ΟΥ̓ ἰδϊκίηρς ὩΝΥ 37 88 6 εῃίονο (ἄρμα τῶν 

Χιωρουβίμ: γμαΐσίγισα ελοτυιδῖηι), Ἀδνα ἰηϊτοάδυοσοά 
[3 1] ΠΕΡΙ Κὴ οἰοπηθηῦ, -- Τλαὲ δργεαῶ οἱ (ἰἸιοὶν 
ὙἱΠρ8) απαὶ σου ἰδὲ ατὲ οὗ ἰδλε οουεπαηΐ οΥ ἐλς 
δογά, Ἰἰδοτα}γ, “ὁ ἴοΥ βργϑδάϊηρ δηὰ οονογίηρ," {]τὰξ 
ἷ8, ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΤΟρΓεβοηϊθα βργεδάϊηρ δηὰ σογυε 

σἰτ ἐμεῖς νΐηχβ. ΟότΩρ. ἴον ἐλ ἀδ6 οἵ θΒη τῃυ 

86η86 οὗἨ ὈΘΟΟΙΏΣΏΩ δοιηο. ἢ, ΟΥ̓ ΕΟ 83 

ϑοϊηθδαῖ, οἢ. χχὶχ. 88 (προ, “.88 Κὶς ἢ), αἷδὸ 

ὅδεῃ. ἰχ. ὅ, ΦοὉ χχχίχ. 16, αῃὰ οἴοὸσ ρδβϑαρθβδ, ἴῃ 

Εν. ὶ 217, ἃ (ρ. δδ8). ΤῊ οἰατχο οἵ ΑΕ ΦΡΝ 

Ὁ 29Ό) ἰπἴο ὈΝ599ΠῚ ὉΊΕΠ (δορῖ,, Υα]ς., δηὰ 

Τοσοπῦ ΘΧροβίΐζοτβ, 85 Βοτίῃ., Καρῆ., οἷο.) ἰδ 
Ἀμοσοίοτα Ὁμπθοθββασγ. 42, Η. Μιςῆ. σοΙτθοῦγ : 

μὲ ἐβϑεγιί σαραπεοπίεδ, εἴο. ο ΟΕ ἰϊ 18. ΘΔΑΥ͂ 

ἴο ΒΌΡΡΙΥ 53, “ἴμ6 πίηρδ,᾿" 88 οὐγεεῖ ; 

ΟΟΏΡ. ἔχ. χχν. 20, απῃὰ 1 Κίηρϑ υἱῖ!!. 7; 2 ΟἜτοι. 
γ. 8.-- ὕγ. 19 οοῃΐαΐῃβ δραΐῃ γγοσὰβ οὗ αν], 88 

186 ὧν, “ὭΡΟΙ 1η6,᾽ δηὰ ἐϊ0 Μ}1016 8686 δηὰ 

οοῃἴομ δ ἰοδοὶ,.--- ΑΖ ἐλὲδ ἦα πε ἰαιρὴέ πῖε 
ευγὶἐπρ τοι ἐλ λαπα φῇ ἰδὲ δογνὰ Ὡροῆ πε. 
ἐξ δεθπβ [89 ἀπ δουϊλ ἀπὰ ρυσμδρ8 οοττυρὶ ποτὰ δ 
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ΡΞ ὧν ων Ἴ 2Π33 55 τηυδὺ Ὁ6 ἴδ]κθη. 

Το ὑϑίτι ἯΘ 8ΙῸ ἴο ὉπαοΙϑίαπα ΚΠ 88 δι ]6οΐ, 

δυὰ “τὴ (οΓ ΡουὮδΡ8 ““π18᾽"}} 88 οὐ͵εςῖ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ 

4150 ὧν τηΐϊσῃῦ Ὀ6 οσοππηοοίεα ΜΠ} ὑπ (ΘοσῃΡ. 

Ῥγον. χχὶϊΐ, 11); Ὀυῦ 10 18 Θδϑίϑσ, οἢ δοοουπὶ οὗ [89 
οοἸ]οοδίϊοι, ἴο σοπποοΐ ἰξ οἰἴμοῦ 1 ΠῚ Ἴ οἵ 
ἁἱἢ 2723. Νοῦν, 88 [0 ρταπιπιχαίο4}}Υ (5. ΧΙ]. 

8: ὧν “Π3) δά σαἱβδὶ Ὁ]6 σοπηθοΐζίου οὗ ἴπ6 ΟΓά5 

δυ- 2.53 ἱπῦο ὁη6 ποίΐοῃ, “ ὉΥ͂ ἃ τὶ της ἔγοτϊῃ 

[Π6 Βαπὰ οὗ Φεῃπονδῇ χίνθῃ τη6 88 ἃ σι ]ο᾽ (Βεοτίῃ.), 
γἱο]ὰ8 8 ὙΘΓΥ ΠΑΙΒῚ δηὰ ΟὈΒΘΟΊΓΘ 86η86, δηὰ 88, 
ὨΙΟΓΙΘΟΥ͂ΘΓ, ἰδ 6 ρῬοδίτίοη οὗ ΠῚ) Ὁ Ὀοΐνθοη Π52 

πὰ ὧν Το ΕΥ̓ 8 σοΟΠῃΘοὔοῃ ΘΧΙΓΕΠΊΕΙΥ ἀἱΠ- 
ουϊῦ, ποίπίης ταπιδὶπβ Ὀὰὺ [Π6 σοπηθοίΐοη οἵ 
ὧν Ππ Ὁ, “6 νυηρ ἴτοθ. [Π6 μαπὰ οἵ 

Φεμόναῖ Ὀδΐηρ ΟΥ σΟΠλ Πρ ὉΡΟῚ τη6,᾿ ὈΥ͂ Μ] 1 ἢ 
18 ἀεδὶρηαῦρα 4 νὙτιτϊης ΒΡΠπρίηβ ἔγοτπῃ ἀἰνὶηα 
τονοἰδίοη, 8 ἱπιπηοάϊαϊο οἴϊθοῖ οὗ νη ἱπδρίγε- 
το (φορ. 86 Κποννῃ ΡὮΓΑΒΟ: “Ὅς Βαπῃα οὗ 
ΓΘ ΠονΔἢ σϑηθ ὌΡΟΣ πιο,᾽ 2 ΚίηρβΊϊ. 15; Εχοϊι. 
Ϊ. 8, (1. 14, οἷς.) Τῖβ. παίαΓγΑ] Υ τοίογβϑ, ποῖ ἴὸ 
16 ἰὰνν οἵ Μοϑεβ, 88 ἴπ6 Βαθὶπἰοαὶ οχροβὶ ἴουβ 
ταίηῖκ, Βαϊ ἴο 6 Ῥγοροβοὰ Ὀυ]αΐϊης ρῥΐδη, ἀτγαίϊ, 
οἴς., νοῦ Πανίά τοίεσϑ ἴο ἀἰνῖπα ΠΑΡ ΝΝΝΙ ἷῃ 80 
ἴαγ 38 ἢ ἀϊὰά ποῖ σομποαῖνο 1 ΔΓΌ ΓΓΑΓΙ Υ Ὀυϊΐϊ 
ἀοδίρπιοαὰ ἰδ ἀπά ἴμ6 ἰμῆἤσπθησε οὗ ἴθ ὨὈϊνίηο 
δρίτιῦ (σίοἢ, ἤόψονοῦ, τυϑὺ ἤάνο Ὀδοη οἰεοζοιϊ 
ἦ:) (8. σᾶ86 ποὶ ἀἰγθοῖΥ ὈΥ͂ νἱβίοῃ, 88 ΨΠΠῺ Μοβοβ 
οη ϑ΄᾽πα]). ΟὈΙΏΒ. ΤΩΟΓΘΟΥΘΓ, οἡ ἴδε ἰγαηβί το 
ἱπίο πε δά ἀγϑ88 ψιϊπουΐ 8η ᾿π τοα ποΐοτΥ οστη]δ, 
ςἢ. χχὶϊ. 18 ἔ., χχὶ. 4 ἔ.--- οτβ. 20, 2]. ΟἸοβίης 
Αἀπιοηϊτίοη διιά Ῥγομηΐβα ἴο οΟ]ΟΠ)ΟΏ. --- 8.6 δίγοη 
εαπὰ αοἰῖθε; σοτῺΡ. νοῦ. 10 δπὰ οἰ. χχίϊ. 18.--- Πν 
ἐμὲ ογὰά ΟΘοά, τῖν Οοα, “δ ιοἱἐδ, ἔλεε; σοτὴρ. οἡ 
νοῦ. 9. Εογ ἴπ6 [0] ΟἼΏΡ ὈΓΟΏΪ86: “ἢ ν}}} 
ποῖ [411] 1166 (ρτόροῦν, “ χιπάγανν ἔσοτῃ [8 6ο,᾽ 
ΠπαΑπιοῖγ, Ηἰΐ8 Ὠδπαὰ) ΠΟΓ ἔογβακθ ἴ8|66,᾿ ΔΟΙΏΡ. 
ΠὨοιΐ,. χχχὶ. 6, 8; Ρβ. Ἴχχχνῖζ. 8; 908}. 1. δ; 
Ἡοῦ. χὶϊὶ, ὅ.--Αὐπὼ δελοία ἐς οουδϑο8 ο" ἐλε 

ἰοεἰ8. ῬΘΥΙΒΟΠΔΙ αἰἰθηάδηςσς οὗ ἴπα ῥγὶθδῖβ δῃὰ 
πες ΟΥ ΟἿΪΥ οἵὗὨ 8 ΤῊ ]ΟΓΙΟΥ οὗὨ τορτγοβοη (δ νοβ 
οἵ {}Π|61. Το ἴῃ [6 ῬΡὰ Ὁ]16 Δβϑθὴ ὈΪΥ, οϑῃ ΒΟΔΓΟΟΙῪ 
δ ἱπήψτοά ἔτοπι {18 ")}) ΠἼ2 7), διῇ 88 1:6 ἩΠΜΊ, 

““δῃα π ἢ [Π66,᾿ 4068 ποῖ θοσββιἐαδξβ [ἢ 6 5501 0- 
τίου πᾶ. [ἢ 6 Ὑ1ΠΠΔηρ ογα[διηθη δίοοά ὈΥ͂ Βο]οποῃ, 
ΟΥ 66 δβϑθτ Ὁ]ο ἃ διουπὰ ἢ ΪΠ|ι.--- νον ισὲηρ 
ῃιαπ οΓ υυὐἱδάοηι ΚΟΥ αἰΐ δοεγυὶσο, Ῥτοροῦῖν, ““ντἢ 

Τοβατὰ ἴο ΘΥΘΓῪ Ὑ1]Π1ρ τη." ΤΠ ὃ ὮΘΙΘ ͵8. ποί 

ῃοία αἀὐοιιϑ. (88 ὙΟΣ. 1, χχγυϊ. 26, χχίχ. θ), Ὀαΐ γεῖ 

ΒΕΓΨΟΒ ἴο β͵ΊΥ6 ΘΙ Ρἢ.4818 [0 5.1)" 85 (Εν. 8810, α), 

ΜΙΘἢ, ἐβουρῆ 18 σδηποῖ Ὀ6 ἰγαπδίαϊθα, 8 γεῖ ποί 
ἴο 6 ἐΓαβδὰ (αραϊηδὶ Βογί.). Εν {86 ποίου οὗ 

ἴγϑο- Μ1}} (ὩΥἽΣ) Ξξ δ 0), 2 ΟἼγσου. χχῖχ. 831), ἴο " τῆ κοὐ δ.- 
ἀοεϊσπαΐα {ῃ 6 Πἰρἤ ΟΡ τ Ἰϑάοτῃ ἀπ α 5811}} οὗ ἃ Ἵγα[[8- 
ΤΏ8}, ΘΟΙΡ. ἔχ. χχχύ. ὅ, 22, αῃὰ [,αὐΐπ ῬὮΓΑΒ6Β, 
88 αγίεβ ἱπφόπια, ἰἰδεγαίεα. ͵α ατὸ ἴο (δίηκ, 
τΠογθόνοσ, οἱ {16 ΒᾺΠ)6 ΟΓΑΙΓΒΤΏΘΏ 88 1056 Πδαπηοά, 
ΧΧΙΪ. 1δ; 2 ΟὨτοη. ἰΐ. θ.-ὐἱον αἰΐ ἐὰν πιαίίεγε: 

ΝΑΡῚ ΥΣ) ἴο Ὅθ οχΧρ]αἰποα δοοοσαϊπρ ἴο χχνί. 

82 (οο ΘΟΓ8, τοθοῖθ 8) ΘΟΔΙΌΘΪΥ: ““[ῸΓ 411} 1ὮΥ 

Ι. ΟΗΠΕΟΧΊΟΙ ἘΞ, 

ὙΟΓ8. ΟΥΓ ΘΟΠΊΠ]ἀΠ8 "᾿ (8 ὁ. Η. ΜΙίοῆ., δίαγκε, 
Καῖ], οἴα., {Π]1ηκ).Ψ 

ὦ. ΟοπίτΓι θυιΐοπ5 οὗ [6 δβδβοιι ]οὰ ῬΧποθβ ἴοσ 
δυϊαΐης 1.6 Τοπιρ]6 : ἢ. χχίχ. 1-9.--- ὕπίο αἰ 
ἐμε εοπυτεσαίζίοπ, ΜἩ Ὠϊοἢ οοπεὶδιοα, οἢ. χχυῖἕιὶ. 1, 
ΤΏΠΘΓΟΙΪΥ οἵ (ἢ8 ὁ“ ῬΓΠΟ68᾽ ΟΥ̓ ΠΟΘ ΘΙΏΪ ΠΟ ΓΟΡΓΕ- 
ϑοηΐδι: νοβ (ποῖβ 168) οὗἩ {Π6 ῬθορΪο. ---ιἰϑούοτηοη, τὴν 
δοη, τολοτα αἴοπε Οοα λαΐλ οὐοϑοη, ῬτΟΡΟΙΙΥ͂ ἃ 
ῬΔΓΕΙ 6515: “88 ἴῃ ὁη6 (ἽΠ.᾽:) Βδίἢ [ον 5} 

εὐπι." ἘΕῸΣ “γουπρ δηὰ ἴοπάοσ," δουὰρ. χχίϊ. ὅ. 
- τ ἔλε ραΐασε δ ποὲ 70Υ πιαπ. ΟἾΪΥ Β6Γα δηὰ 
ΟΣ. 19 δβίδηἀβ ἴμ6 Ἰαῖεσ ψογὰ Σ͵3, ἴο ἀδποῦδ 

[π6 ἴθ ρ]6 (Ὑ1τἢ τοραγὰ ἴο 118 Γοτῇ-ἶἶκο 81ΖῈ δηὰ 
ϑίγϑη ἢ) ; οἰ ϑο ΠΟΓΘ οἰ ΠῸῚ οὔ {πὸ Ῥογβίαῃ ΤΟΥ͂Δ] 
οαϑ.}]6 (δι. 1, 2, δ, 11, ὃ; Νοὰ. ἃ. 1) οὗ οἵ [ἢ9 
Π45116 ἴῃ ὉΠ6 θη ρ]6 δὶ Ψθγβ8] 6 "ι.---Ὗ ογ. 2. Ου α, 
ΘΟ Ρ. χχὶϊὶ. 15.---Οηψγα-δίοηεβ απὰ δε δίοπεδ. Ερτ 
ὩΣ, ΟΠΥΧ (βαγάοηνχ, δἴς.), ΟΥ ῬοΙΔ.5 ὈΟΤΥ], 

σοΠ. θη. ἱϊ. 12; ἔχ. χχνυ δ. 9, 20; ΤοῸ χχνυ]]]. 

16; οη ὈΘΡῸ Δὲ, “ δίοπεϑ οὗ βοϊηρε," ἔχ. 

χχνυ. 7, χχχν. 9, Ποῖα 4180 ΟΥ̓Χ -δίοῃβ, ἀεδὶρτιεα 
[οσ 106 ΙΡῺ ῥγίθβο β ἐρῃοα δπὰ ἢοβῆει, αγα ΤΠ. 6}- 
τοπρα.---ἰμδίοα απὰ πιοκίεα κἰοπεα, απὰ αἷἱὐ δὲπῶδ 
ΟΥ̓ Ῥγεεῖοιι βϑίοποε, απαὰὶ πιαγὺΐο βίοπες ἐπ αδιπά- 
απο. 8, )3 3, ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ δίομοβ οὗ Ῥαϊῃῦ οὗ 

Ἰοδα-ἴδησα (οοπιρ. 2 Κίπρη ἰχ. 85; 188. Ἰῖν. 11), 
ΡΟΓΒΔΡ8 Ῥγεοϊουβ ϑίοῃμθ οἵ ν σὺ ἀδτὶς σαπείη 
οοἸοαγ, οὗ ἀδγκ ΡΌΓΡ] 6, 88 συ 616 ΟΥ ΤΟΥ (ἩΣΣ, 

ΡΕΓΒΔΡ8 γϑά ! 8} οοπῃοοϊοὰ ἢ Β). ΤῊΘ ν)3}ξ 

ΠΡ, βδίομεβ οὗ ναγίουιβ Ἵοοΐουτβ, βίσροὰ “πὰ 

γδίοα (αζαῖο 7), 88 Γ᾽ Ἰ3ξν ““ῬτγΘοΪΟῸΒ ΘΟΒΕΥ͂ 

βίοῃθβ," ἴῃ βοποσαὶ, ἫΝ ̓ " ψἰ 6 ΙΔ ΓὉ]6 ({Π6 

Βερῖ, δηὰ Ὑυ]ρ. Ἔχ ρ]αΐπ ἰδ ὈΥ̓͂ Δῃ ΔΗΔΟΙ ΓΟ ΐβτῃ οἵ 
Ῥαγίδῃ πἰεεῦο: σοΙΏΡ. ἴ86 οοπίγαοϊεα ἴοσαι ζήγῦ, 

ϑοηρ ν. 15; Ἐϑι}. ἱ, 6.---  ογ. 8. Οτεν απαὰ αδουε 
αἰΐ ἰλαὲ 1 ἄατο Ῥγορατεά δον ἐλε λοῖν λοιιδε, Ἰἰϊογ- 
81}Υ, “ΡΨ ΑΓΔ8 οἵ 4}1, οαΐ ἀΌονο 4]}}.᾿" Οὐ ὙΔ5ν5 5, 

σὶϊμουΐ ἃ τοϊαλῖνο μαγί91]6 οοπηθοίηρ ἰὲ τ ἢ [86 
[οτοφοὶπα 03, ΘΟΙΏΡ. χγ. 12. ---ἾσεΣ. 4. ΤὝγεε 

ἐλοιϑαπα ἰαϊεηίδ οὗ σοϊὼ 977 ἐλε σοϊὰ 9 Ογρλὲν, οἵ 
ἴη86 ἥποϑῦ δῃηὰ Ὀεϑὶ μοὶ ἀ ; δοῦρ. ἴπ6 οχουγϑυϑ 
αἴζος 2 Οἤσοη. ἰχ. ἔσθ μουβδηὰ ἰδ]οηΐδ οὗ 
βο]ἃ, τϑοκομῃβὰ αἰδοῦς {π9 ΠΟΙῪ οὐ Μοβαὶς βῃδῖκοὶ, 
ψΟΙΪὰ ἀπιοιηῦ ἴο ὨΪΠΟΙΥ͂ τ] ο ἔπ] 68 (ἀουὲ 
418,500,000), τεοκοποὰ δῇοσγ [8:6 σουαὶ βιιοϊζεὶ ἴο 
ἢ4]7 88 τη πο; δηὰ [86 7000 ἰΔ]ο πη 8 οὗ 5|͵ν8γΓ που]ὰ 
διηουηῦ ἴῃ [Π6 ἢἤγβί οδϑὸ ἴο ἢἰζοθῃ σὴ {Π4]6 15 
(ΔὈουϊ 42,250,000), ἴῃ {πὸ βοοοηὰ οΑ86 ἴο Βα] 
1παὶ δι. ΤῺ ἴῃ 688 οὗ 1118 δῦτη 5ῆονβ, δἱ 
811 ὀνοηΐδ, [ηδὺ [18 ἱποϊ ἀθ8 1116 ψ ἢ] οἵ Πανὶ ά 8 
ἔῦ γεν ΡΓΟΡΘΙ ; ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΧΙΪ. 14 ἢ .--- 70 οὐεν- 

Ψν ἰλὲ ιτοαί6 9,7 ἐλε 68, ἴη9 ῬΓΟΡΘΓ ἴδηι} ]ὸ 
ὈυϊἸάϊηρβ (ὨΝΣΙΞ, 828. ἴῃ χχυὶ, 11), [6 ΠΟΙΥ Ρ]δος 

δηά {π6 τηοδὶ ΒΟΥ, στ [ἢ6 σουγὲ δηὰ ἐδ ὌΡΡΕΟΓ 
σἸ ΔΙῚ ὈΘΓΒ, ἴΠ 6 ΠΟΙ τ. 8}}8 οὗ ποϊοῃ, 2 ΟἸτοη. ΕΗ]. 
4-9, Μ6Γ6 41} τη τ ρο]ὰ.---Ψ ον. δ. Τ.ε ρσοίω 
ον σοϊάοη, οὐ Ἰιΐογα! γ, “ἴον 186 φμοϊὰ, ἴος ἐδθ 
Βο]ά," οὖς. ; ΘΟΠΡ. γε Ρ. 2.---Απα 7οὸγ αἰδ τοοτὲ ὃν 
ἔλε λαπά 97) ατίϊεονδ, ἴον 81} ψοσῖκα ἴο Ὀ6 τηδὰς ὉῪ 
ἴῃ Βδηὰ οἵ ογαίίβημθῃ. --- 4πᾶα τοῖο ἐδ ιοὲ 
(ΠΣ, διιονν οὨθδ6} ἢ Μ1]]Π1Ὼρ, 88 γεσ. 6; ἔστ ἐδ, 



σΠΔΡ. 

δ8) ἰο Κὶὶ κὶδ μαπαά ἰλὶδ ἀαῳ ἀπο ἐδε οτά, ἴο 
ἩΓΟΝΣ 6 Ὠἰτη56} νυ ἢ ἴγθα- 1} οἤετίηρβ ἴοσ Η πὶ; 
σοῦ». Εχ. χχυνἹ. 41, χχχὶϊ 29, δῃὰ 2 ΟἹ γοῃ. 

χί, 9. ὙΤᾺΘ ἱπβηϊτίνο ΓΝ (αἴοαρς πιὰ 

να, 2 ΟἜγοπ, χίμ!, 9), α͵9ο θη. ἰχ. 2; Ἐχ. 

χαχὶ. ὅ.- - ον. 6. 776 ργίησεβ οὐΥΓ δε ἤουδ6, 
ῬΓΩΡΟΙΪΥ, “οὗ (6 ἴαϊμοτθ;" ΔῈ ἴοῦ Τ3 

ΓΑΣΝΗ͂; οοτορ. χχὶν. 31, χχυϊὶ. 1, εἴο.--- δι ἐλο 

τιΐοτ 97 ἐδλε ἐπ᾽ δ τσοτὲ, ἸἰζογΑΙγ, ““ἀπὰ νὴ 

Τερατὰ ἴο {86 ΓΌΪΕΓΒ;" Ὀείογθ "ὉΠ πϑΝ Ρ 

ἔλθ βᾶτη6 ΒαΌΡοΓ ποαβ ἀπ Γαβαα] 6 Ὁ 848. ἴῃ 

ΧΙ, 21, ΤΉ 686 ἅτ “ἴῃ6 δἴεναγαϑ οὗ 4]}1 {ἢ 6 
ῬΙΌΡΟΓΕΝ ὅπ ὁδοῖο οὗ [06 Κίηρ,᾽᾽ χχυ 1, [᾿ς 
(ἢ 615 οἵ [16 ΤΟΥ 8] (ἀοιῃδῖ 18. --- ὕεσ. 7. 4 πα σαν, 
70γ ἰὴ βδογυὶσε ὦ ἐδα λοιιϑὸ οΥΓἹ Οοά, οΓ᾽ σοίὰ ἤνυε 
ἐλοιδαπεὶ ἰαίεπίΒ. ͵6 ταυβῦ δρροβθ 8 Ῥαγῖϊα) 
κε Αἰ Ηρ ΟΥ συδγαπίθοϊηρ οὗ ἴΠ6 δ Ππ|8 πατηδὰ, 
Ῥοῖ 8ὴ Σπηπηρά αΐθ ὈΔ16 ραγίηρ ἀον, ΘΒρΘΟἶΑ} Ὁ ἃ 85 
186 ὈΌΪΚν σοι τ] θα Π0Π8 ἴῃ τἢ6 Ὀάβ6Γ τηϑΐα]8, ἴῃ 
18,000 1Δ]οηἷ8 οὗ ὈΓΆΒΒ δπὰ [ῃ6 100,000 ἰδ]οπίϑ 
οἵ ἴτοῦ, σοι] ποῖ Ῥοββί ΟΪν 6 ργεβθηῖΐῖ ἐπ παίιγα. 
ἔνρῃ αν δ χίἤβ οἵ 8000 (α]ει8 οἵ ρο]ὰ οἵ 
Ορμῖγ ἀπά 7000 Γ4]6η18 οὗ Β1 8 τπδὺ Ὁδ τεβατά οἀ 
ἃ8 ποὶ ἃ ῬΓΙΟΡΟΙ αἰτεοῦ ἀδ᾽ ἑν ΓῪ οἵ ὑΐπθβα Ἰαγρε 
αυδη 1168 οὗ πηοῖα]5. Μογιόονοσ, δῇ {Πὸ ῬΓΙΏ 608, 
δοοογήάϊηρ ἴο ΟἿΓ ραββαρο, σοῃ τὶ υζοὰ 88 δρουῦΐ ἃ 
μα! ότο ἔβα ὑπαὶ ρίνοηῃ ὈΥ̓ αν ἴτοπι ἢΐ5 
ῬΠν δύ το 8, ΠΑΠΊΘ]Υ---]. δο00 ἰδ] θη 8 οὗ μο]ὰ -Ξ 
150 τα] οη ὉΠΠ4]16γ8 (ἀθουΐ 4:22,600,000), οΥ ὈΥῪ 
ἴπ6 ΟἴΠ6Γ πιοάθ οὗ σβοκοηΐηρ, μα] μδὺ δύπῃ ; 
2. 10,000 ἀδγΊοδεξ 75,000 [6] 6.8 (αρουΐ Φ11,250); 
8. 10,000 ἰφ]οπ δ οὗὁὨ βίνῈῚ Ξξ ἐνοηῖγ-ἴουΣ τα] Ἰοη 
τΠα]οτῳ (ἀδουὲ 48,600,000); 4. 18,000 ἰα]οη 8 οὗ 
Ὀγαβθ (ΟΡ 0617), ἀπὰ 100,000 ἰα]οπίβ οἵ ἴτοῃ ; ὅ. 
Ῥγροῖοι8 δίουδθδβ διῃοι Ὁ ἴο Δ ἐμ ἢ ηἶΐα 80 Π|. 
ἡ3ὙἘΠλ, ΠῚ} ὃὲ ᾿γοϑμοῖϊο ἤογὸ δὶ ΕΖγα υἱἱῖ. 27, 

δου υἹ ἢ ΘΠ, Εζτα ἰΐ. 69, ΝΘ. νἱΐ, 70 ΕΣ, 

δ ποῖ 4 Ηοῦτον ἀοδὶρπαίίοη οἵ {Π| ἀγασῆτηδ (48 
Ἐν. Οεδεν. ἱ. 254. 51}}} {Π 18), Ὀὰξ οὗὨ {Π|| ἀατῖο, 
ἃ Ῥεγδίδη οοΐη, σοηῃίαϊηΐπας 1Κὰ ἀμποαῖδθ, οΥ 72 [Π4]16Γ8 
(ΔὈουϊ 225. 6ἀ.}) ; οοπιρ. Εσκἢ6}}, Ζοοίγ. πσηπι. 1, 
γ0]. 111, Ρ. 651; ὅ. Βτιαπάΐα, δα6 Μώρ:, }ααδ8-, 
απο Οὐεισὶολέκου δίει ἐπ Ῥογαρτγαδίοα (1806), 
244: 886 8180 Ἰηἰτοά. 8 8, α. ἴπ ἀαγίοβ, ἴἸιο μοϊὰ 
οοἷῃ τηοβῦ ουττόπῦ ἱπ ἢἷδ8 {ἴτὴ6 (10 18 ποῖ πιδαπῦ ὈΥ͂ 
ΟἿΓ δυῖθοῦ (δαὶ 1 οχἰϑίοα ἴῃ αν 8 τἰπη6), ὑπ6 
ΟἸγοηἶϑὶ βίαϊϑϑ ἃ βιηδ] ]οσ ρμαγί οὗἩ [86 βιιτὴ οοπίτὶ- 
᾿υιϊρὰ ὈΥ͂ ἴη6 ῥγίποοβ, δπὰ ἱπαθοὰ ὑμπαῦ ρματὶ ψ]ἰοἢ 
{ΠΟΥ κανο ᾽ῃ οοἰ πο ρίθοαβ, ψν ἢ 116 Ὧ6 Ἔχργθβϑεβ [ἢ 6 
διθοιηΐ οὗ ὑποοΐϊηρα μοϊὰ παὶ 88 οἤεγοὰ ἰῃ 
τ] θηί8.--- γ. 8. ΗΔ ιὐῆοπα δίοηεβ ἰσογο Γοιιπά, 
ἴδε ῥσδβοπξ ροββοβϑογβ οὗ ργϑοίουβ βίοῃθ. Αἀμαϊηβῖ 

ΘδὉ 8 γοη ἀθγίης : ““8πὰ ψἼηδὶ νγ88 ἰοιιηα {ἢ 6Γ6- 
ἈΊΓὮ ἴ ῬΓΘΟΪΟῸΒ βύυῃεβ,᾽ 8 116 ἴβοῖ ᾿ῃαῇ [ἢ 6 δἴπε. 
ἧξῃς, 1μδὲ ἰβ. ΟΥ̓ ΘΙ Ὦ]Υ ὕἤο Ὀ6 ἴακαι ἀϊδίγι υ νεῖν 

(εοτηρΡ. ἔνν, 8ὶ 819, α), ὁδῃηοῦ ῬΟΒΒΙὈΪΥ͂ τοῖο ἴο }16 
ΘΌΙΩΒ ΟΓἹὍἍ αὐδηζιῖϊ.8 ἰῃ νοῖ8. 6, 7. ΕΣ [μ6 ΟοΓ- 
δοηἶα 76} 16], οορ. χχνΐ. 21 ἔ., βογο [Π6 ὨΔΠῚΘ 
6 δ }}16]}. -- νον. 9. "7α8 εαοεεαϊπρὶν ρσίαά, Ἰἰϊετ- 
Αγ, ““ψὰϑ ρίαά “1 ἃ ρτοαῦ οἰ 688; ΘΟΙΏΡ. 
Ζεε}". ἱ, 14. 

8. θεν  ἀ᾽ 5 ΤΊ δ Καρί νης: νοτβ. 10-19.--- Βίοββοά 
ὃς Του, “οτὰ Οοὰ ς᾽ ]ογαοὶ οὐ  αίλον. ἀὐμς 
Πι6 ΡαΓΈ ΤΙ ΑΓο 5, 88 οθο 5. 6}}- {το ταῖε] 
δὶ μεέλυ Ὁ ἰοαπίδ᾽ αι οὗ Ὀ]οδοὶηρς ΦεΒβονδ δὰ 
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ΠΟΥ͂ δρδὶπ ρσονθὰ Ηἰπιβο] ἰο αν (ὈΥ [8 Ορεζὰ- 
[ἴοῃ οὗ 50 ἰψρΉΥ ἰου] δὴ δοῖ οἵ [ἢ 858 {118 
γϑθ- 1} οΟἸΈσΙΖ οἵ [Π6 Ῥγίηοεβ οὗ 1π6 ΡεΕορ]6), 
[3Γ86] 15 ἤδγθ βῇῃεοα}}ν δβοῦ ἴον, Ὀδόδυβο 1)18 118 
τηοϑί ἐνέηπεν Υμετος οἵ εν, ὀρθοῖ! }ν ἴῃ [Πΐ5, 
παῖ ὅΠι6 ΘΥῪ, “" ᾿ογὰ, 1 διὴ ποῖ ψουίῃν οἱ [86 Ἰεμβῖ 
οὗ 8}1 {πὸ τηογοίοβ,᾽ οἷο. (ἄβῃ. χχχὶϊ. 10), τηϊραῖ 
δηά χηϊϑὺ ἰοῦ Ὠἰτη αἷ5ο (866 νϑῦ. 14) 6 116 π.ὰ- 
τηθηΐαὶ ηοΐδ οὗ ΠΪ8 ὈΓΆΥΘΓ αὖ [})}6 οἸοβο οὗ }ν}8 ἤψῃϊ 
οὗ (αἴ. Αἴ ἴῃ οηῃὰ οἵ 18 σοῃζβϑβίοι, ΠΟΤῈ 106 
ΘΧΡΓΘΒΟΙΟΩ ἰθ 5811}} ΤΏΟΓΘ δοϊεῖηη, ἴῃ6 δἀάγοβϑ 18 
ΙΏ0Γ6 [Ὁ]}: “Ἰογὰ αοιἱ οὗὁ ΑὈτδιδιι, ἰβαδο, δπεὶ 
[εγαυ], οὐ μι ποτβ. ᾽᾿--- ν δον απὰ οὐεῦ ; σΟρ. 
8, ΟἿ], 17. -ῖ ον. 11. Τλώμε, Ο Ψόογα, ἐδ ἐμ 6 σγοαί- 
πθ88; ΟΟΤΏΡ. ῬΒ. ΟΧΙΥ, 8; δηα ΟἿ ““ῬΟΙΨΟΡ᾿᾽᾿ (ἢ 6γὸ 
ἀηὰ νοσγὶ 12), Ῥβ. χχὶ. 14; οἡ “ ὈΘΔΠΟΥ "᾿ (ΠΕ ΓΘ 
δῃὰ νϑὺ, 13), 8. χουν. 6; οὐ “"]υδίτο᾽" (ΠΝ), 

ἰ6588 δ Δ ΌΪΥ Τοπάοσοὰ ““ νἱείουν " ὈΥ [μ{Π 67}, 
1 δ.π). χν. 29; ΟἹ “ὑ Τ᾿ ΟΒΙΥ "᾿ (Ἴ, ὈΥ [μὰ 6Γ, 

ἰπδὲ ἔπ ταχὶ: κ᾿ ΤΠΔη Κ8.᾽)}), χν]. 27, 8. χχὶ. 6. 
Ἐμὲ ψ ὨοἾθ ἀΟΧΟΙΟΘῪ ὈΔΙο ΡΒ ἴο ἔπ 6 Δροοδὶ γρί16 ἰλ 
118 πηδΐη ἤρῃγεβ, 18 ἔδν, ἰν. 11, ν. 12, νἱῖ. 12, 
οἴο.--7Τ λίπε, Ο Ζοτά, 8 ἐλε Κίησάοτι, απὰ Του 

ατέ οχαϊίοὰ αϑ ἀοαὰ οὐεν αἰ. ΠΟΡΌΌ, “κιῃρ- 
ε ὦ Ὁ δα 

Ἃοπη, βονογοί ρητΥ,᾿ 88 Ῥ8. χἶν!]. 8 ἴ. ; ΘοΡ. Μαίί. 
ΥἹ]. 18, ΠΕΣ ἰ8. ἠοῦ [86 Ραγίϊεϊρ]β, Ὀβίογϑ 

ΒΟ ΠΡ, ““ὙΠοὰ τί," ββου]ὰ 6 βυρρ]ϊεὰ 

(Βεγί}.), θὰ δὴ ἱπδυϊεῖνα ποιιη, ““ ἐμ6 Βοὶπρ 
οχα] θὰ ;᾽᾿ σΟΙΏΡ. 2 Κίηρβ 1ϊ. 21; την. 8160, 6. Οἱ 
““ ἢρβᾷ οὐδὲ ΑἸ, ̓ΘΟΙΏΡ. κιφαλὴν ὑσὶρ πάντα, ἘγΉ. 
ἱ, 22.---Ὑες, 12, Απά ἰλε υἱεῖ απὰ ἰδὲ ; 
[Π6 βᾶτηθ οοπηθοϊίοῃ, Ῥγον. {|| 16; σοι. αΪ8δυ 
ΝΟΥ, 28; 2 Οἴτου. χνὶϊ. ὅ; 1 Κίηρϑ 11]. 18.--Ο͵ὟῸ ἐν. 
18. Απά ποιυ, οὐν αοά, τος ἰλαπὰξ ΤῪιδο, Ῥτορεγὶγ, 
“ΠΟ 8Γ6 Ὑ6 ἐΠΔῺ Κίς πα ὈΓαϊϑίης ΤῊΥ Πδηη6 :" 
186 Ῥαγδοῖ ρ]68 Ἔχ ρυθβ8 ἴΠ|6 ΘΟΠΒΙΘΙΟΥ οὗ [Π6 ΜΟΥ ; 
ΘΟΙΏΡ. ΧΧΙΙ, ὅ.---Τὰν σίοτίοιι παηῖθ, Ἰ᾿λζογα}]}γ, 
“[Π8 πδπ|6 οὗ ΤῊΥ φἸοτγ,᾿ 88 1 Π 6} ὮΘΓΘ ΓΟ Πἄ6ΓΒ, 
ΜΉ116 [6 ἢ68, γ Γ. 8, ραΐϊ ““ΒΟΙΥ οι [ῸΓ ““ Ποιι58 
οὗ ΠΟ] 1 η658.--π εν. 14. ον (Ἰἰοτα] ]γ, “ὁ ἀπ ὰ ἴογ ;᾿" 
2}, 88 δυάρ. χ. 10) τοῆο απὶ 1, απαὶ ιολαὲ ἰδ τὴῦ 

Ῥεορίε, ἐδιαὲ τὲ διοιϊά δὲ αὐϊεῖ ὨΪΔ ἜΝ, Ρτὸ- 

ΡΟΙΪΥ, ““ἴο Πο]4 οὗ τοίαϊῃ βγη ριν," [θη ναΐοτο, 
Ὅ6 Δ0]6; σοὴρ. 2 ΟἌἤτγοη. χὶϊὶ. 20; δη. χ. 8, 10, 
χὶ. 6.--- 15 ἐδιὲδ ισᾶψ, 88 ΟὟΤ 7180 οοτρ]ο δα ο0]]66- 
ἰΐοῃ οὗἉ ἔἴγοθϑθ- ν1}1 οὔ ΠῚ ἢρ8 [Ὸτ {Π|6 ἰΘῺ}0}9 (ν 6.8. 8--8) 
Ἰια8 γτονθὰ, Ουἡ ὩΝ33, ὁοιηρ. 2 Οἤγοη. χχχὶϊ. 10. 

- ον. 15. Σὸν ὧδε αγὸ δίγαησεῦϑ δοίογτε ΤὟεε, απ ώ 
8Ο)ΟΝΥΉΟΥΒ ; ΟΟΥΩΡ, ΡΒ. χχχὶχ. 18; Ηβρ. χὶ. 18, 
ΧΙ, 14. Ἐνοῃ ἴῃ {}}18 βίγοηρ δϑβογίίοη οὐ {ἢ 
ΥΔΠΗΙΥ͂ δηα ὉΠΟΟΓΙΑΙ ΠΥ οὗἁὨ δαγ Ἶν 116 (οἢ ὁ, σοτῃ}. 
δοῦ ν᾽}. 9; Ἀ8. χο. 97,, οἷἱ, 12; δῃὰ {ζ6γ. χὶν. 8) 
ΔΡΡΘΆΓΒ, 88 ἴῃ [6 ΤΟΓΟρΟΣ ΠΡ σογ86, Μὶοἢ ΤΘ6Δ}]5 
ὕδῃ. χχχὶϊ, 10, 8ὴ 8]]υβίοη ἴο ὑπαὶ ψὮΪΟἢ Φαοοῦὺ 
οοπἔεβεθα δ πε επὰ οἵ ἢ18 ΘΑΓΌ ΠΥ ΘΑΤΘΘΓ ; ΘΟΠΊΡ. 
θη. χ νὴ! 9.---Υον. 16. Αἰ ἐλ βίουε. ΤΊ, 

ἮΘᾺΡ οὗ πιοηοῦ, τα] ἢ, 848 σοὶ]. νυ. 9. Ἐοὺ (ἢ 
νατ, ὁ“ἰ (τοίοστίηρ ἴο “6 ἈθΑΡ᾽᾽)} ἴῸ ““ Ποσ,᾽ 
8686 ΟΥῖ. Νοίο. -οΟἾ ἐγ. 17. 725 ἐδ ἱπίερτὶ ἐν ς᾽ πιν 

λεαγί. 230 νον, 85. Θεῦί, 1χ. ὅ; οορ. ἐδ ἴογο- 

βοΐπρ ὈΣΊΦ Ὁ, “ἀρυρμύμοεα, " Ῥβ. χυὶ. 2.--τὴὸν 

γῬεορΐίδ ιολο αΥὰ ργεβοπέ, “" ἤανα [ουπὰ {Ποῖάϑεϊ νοα 
Ἰεγο." Οἱ ἢ (Ὁ. ἽΝ, σοπιρ. χχνὶΐ. 28 δπὰ γυεσ. 8; 

5 ᾿Φ “ 



160 Ι. ΟΠΕΟΧΝΊΟΙΕΞ. 

ου ἥπιϊϊηρ οπ6961{ΞΞ θεΐπρ Ῥγοδαηξ, σοι ρ. χχυὶϊ. 1; 
4 ΟὨτοπ. ν. 11.--- ον. 18. Αδερ ἐλὶα, 1116 ϑριγιϊ οἵ 
ΜΠ} Ζη 685, ΠΟΙ ΟΧΡΤΟΒ808 ἰἴ861 ἴῃ {Π688 ρΊ 8. 
--Πππαηίπαίίοη οὐ ἰλε ἐλοιμηλ!ίθ, 88 Χχυλιὶ. 9. --- 
Διαδιϊαλ λον ἀδαγέ (ΟΥ ““Ῥγόρασθ᾽), 88 1 ὅπὶι. 
τἰϊ. 8.--τ ῖ τ. 19. ΟὨ α, οοἴηρ. γεῖ. 9; οὐ ὁ 
(π}3). γΟΓ. 1. 

4, ΟἸοβα οὗ [μ6 ρα] ΑΒΒο ὈΪΥ. ϑβοϊοϊηοῃ 8 
Ἐ]εναῦίοη ἴο {86 ΤΉΓΟΠΕ ; γοῦβ. 20 -28.--- 4 πα αἰΐ 

ἐδε εοπργεσαίϊοη διοαδεὼώ ; ΒΕ σι ΡΝ 83 ΥΕΣ. 

18: ΠῚΠ, δπὰ 05 πῆρ δ, Απά ἴδεν... 

Ῥοισσά ἀοιοη ἰο ἐδό ΓΚονά, {86 ἀϊὰ οὐοΐπαηςοθ Ὀδίοτα 
Οοἄ ἀπά [ἢς Κίης 48 Ηἰβ ΘΓ ΒΥ ἴγ}6 8πὰ Γαρῦο- 
βοηίαιίγο. ΕῸΓ ἴπ6 οοπη δἰ παίίου οὗ ΤΡ δπὰ 

ΜΠ, ἀσποίϊη ΠΟῪ ἀϊνίηθ, ΠΟῪ ἈυϊΏδῃ, 

τοδβρθοῦ, οοπρ. ὅδη, χχὶν. 26, ἔχ. χίΐ. 27, χχχῖν. 
8:1 Κιηρθβὶ. 16, 8]; δηινὶ Ρβ. χον,. 6, οἷς. --- ον, 2]. 
Απα ἐλὲν ἐμίοώ ϑαοτοεδ μηΐο (δε “ογά, απά 
οἵενοά διαγηξ-οἤετῖησθ. ὙΤ|6 βαπλθ ῬἬΏΓΑΒ68 8ΓῸ 
πη θὰ, ΟὨΪΥ 1 ἔργο σβα ΟΡ οσ, 1 ϑαϊω. νἱ. 15. Ὁ 2) 

ἀϑηοῖο8 ἤοΓΘ ΒΠ1Π18] ϑϑογὶ 0689 ἴῃ ραηογαὶ, Ὀιϊιΐ ἴῃ 
ὃ 'ΐ δἰ ϊῇθθ, ἴῃ οοηΐγαϑὶ ΙΔ [6 Ὀδέογθ. θη - 

ἰἰοηθὰ Ὀυγηϊ-οἸογί σα, ρδϑοθ- ΟΠ ἢ ρ8 (ον, 

Ἐχ. χχὶν. δ) ἱπ δοπῃθοῦϊου πὶ ἢ} 1Π6 ῬΓΟΡΟΓ Ἰογ- 
ἴα} δακίϑ.---Οπ ἐλε πιούτοιο οὗ ἰλαὲ αν: σοτηρ. 
ον. χχὶϊ!. 11; Φοηδὴ ἱν. 7.---τ ον. 29, Απώ ἐδιου 
αἰε απά ἄγναπξ. ΤὨ 8 ἀθβουῖ 068 {86 7ογι] [ραϑ., 85 
χίΐ, 89;1 ΕΚίηρθὶν. 20; ευῖΐ, χὶϊ. 7, χνὶ, 10. 
--Απὰ ἐδε δεοοπὰ ἰδπιε πιαάς.. .. ξίησ. Ὠγῶ, 

ἀἰβεποὶ ἔγοτῃ χχὶ. 1, ὮΘΓα ἃ ἢγβί βο]θπη οἷ6- 
γψαϊίοπ (φγοοϊαιμαιοη) οὗ ϑοϊοιλοῃ ἴο Ὅ6 ἴὴ6 
δι ΟΉ580} οὗ ἢ)18 ΓΔ ΠΕΓ νὰ Τορογίδα, νι τἢ ψὨϊςἢ, 
Βονονοῦ, {Π6 ΘΟΓΘΙΛΟΠΥ͂ οἵ δηοϊηϊης τγὰ8 ποὶ οοη- 
πϑοϊοά. Τὸ {86 Ῥγοϑιπὲ ϑϑοοηι οἱθναίϊοη σΟΥΙΤΟ- 
Βροιιάβ 1Παΐ τερογίοα 1 ίησβ ἱ. 32 ΗΥ, 848 186 
Ἰηθ πίοι ἴποτο οἵ Ζδάοὶς 88 ἱδκίηρ μᾶατξ ἴῃ [18 
Βοϊθιηπ δοῖ οὗ δῃοίηςτ πο ΒΠΟΥΒ.---ἀ ποὶηίοα ἐπι 
«ἰπίο ἐλ οτά (Δεσοταϊης ἴο 116 ν}}} οὗ [6 [,ογὰ) 

ἰο δὲ τοῖον, ὍΣ . 1}18 18 ΘΓ [Ὁ ἰὴ ΒΏΔΓΡΕΓ 

σοηίγαδὺ ὶ} ἴΠ6 [0] πα 155; ΘΟΠΊΡ. Τ1016- 

οὐοῦ, χχν ϊϊ. 4: 1 Κίηρβ ἱ. 8δ.---Α πὰ Ζαάοῖ ἰο δὲ 
ἔπ ὙΥ 1 018 ποίϊοα, ἸΘΟΆ ΑΓ ἴο [Π6 ΟΠ ΓΟ 8, 
Ἔραπ ἐπα ἀοσταδιίοι οὐ ἴπ6 οἴμοῦ Ὠἰσὴ ρυιοοῦ, 
ΑὈϊαῖΠατ, οὗ [86 Ἰἴπ6 οὗ ᾿ΠΔΙηΔΓ, 88 ϑοϊοσηοῃ 
[ΟΥΙΏΔΙ]Υ͂ οοτμμμ]οιοα [Ὁ ἰοῦ ιῖ8 ἔδίμογ᾽β ἀθαῖῃ 
(1 Κίηρβ 11. 26 {{}, Δἰγοδν ἴῃ [}|ὁὸ 1 οἰ πη οὗἉ 
Πανὰ : [Ὁ 8 Ῥγεραγθα ὈΥ Ζϑοκ δἷοπε ὑεΐπῦ 
ἀποϊη ρα ἴῃ [Π 6 ψΓθβθη66 οὗἩ ἔπ βίαἴε5 β]οὴρ σψιτῃ 
186 γουηρ Κη. --τ ογ. 28, Αηὰ ϑοίοηιοῃ βαὲ οπ 
ἐδλδ ἐΐτοπε οὐ ἐλ ᾿οτά α8 ξἷίπ. Ἐοτ ἴδ δῃϊὶ- 
αἰμαΐοτυ παίυτγε οὗ (ἢἷβ ποίΐςα, σοΟΙΏΡ. οη χχὶϊὶ, 1 : 
ΤῸ "πὸ ζτοπο οὗ {πα [ωοτιὶ,᾿ οὐ χχνὶϊὶ. δ.--- 4 ηὰἃ 
δὲ Ῥγοβρεγεά : απά αἰὲ ]δγαεὶ οδεγεα ἀἶπι, ἀσοονά- 
Ἰη5 ἴο [86 Βορε οὗ Ὀανίαὰ ὀχργεββοὰ Ὀδἔογο, χχὶϊ. 

13, τορατάϊπα πἶπι. Εὸτ διὲ νΌϊ)Ξ ονεγοά, δοταρ. 

Πομῖ. χχκὶν. 9.--- ογ. 24. 4 ἰ9θο αἰΐ ἐδι6 δοη5 οὗ, 
Αἰησ ανιὰ διδηιἐίεά ἐο ϑοίοπιοη. ἐδ ἐίπρ, 
Ἰιτοτα ΠΥ, “μὰν Πδηὰ ἀηάθγ" (οοπιρ. 2 ΟΠ τοη. 
Χχχ, 8: [,4π|. ν. 6), 6 ΙηΔΥ͂ Οὔβογνο ἴΠ6 δ] σῃῖ 
ΕἸ] δίο ἴο {160 δοοὺὴ δΌρΡργεϑϑοα αἰζθηηρὶ οἵ 
ΛΔαοηΐαῖ (1 Κίηρβ .. δ ἢ.) ἜΠΙΕΝ 18. οσοπίδὶποα ἰῃ 
[Πἰν βίδιίοπιθηῖ, αὐ[α ἰοῦ [ἢ 8 ΠΙΔΠΠΟΓ οὗ ἐπὸ 
ΟὨγοι δῦ (8006 ῬΓγΙΠοἾ 168 οὔ Ηἰδίουυ δηὰ ΕΠ} ῖο8, 

Νο. 1).--- εν. 25. Μαρπίβεά. . . εαοεοαϊησὲν ; 
ΟΡ. χχὶϊ, ὅ.--͵πΙρκα δεσίοισεά Ὡροὰ λὶπι ἐδιε 

ηιαλεδίψ 977 ἰδὲ τἱπράοηι. ὃν ἸΏ), 88 ἤβ, υἱῖν. 2 ; 

ἘΠ, 88 νοσ. 11.--- λιολ, λαά ποί δεέεη οἡ αἣν ἀΐσ 
οὐεῦ [ἐταεὶ δοίογε λα. ΤὯὴΘ σὀοῃϑίγιοίίοη ἐμ 88 
ἈΓΟΥ ἴῃ Εδςὶ, ἱ, 16, ῬΑΓΙΌΥ ἰπ 1 Κἴηρδβ 1]. 12. 
ἢδ ῬὮΓΑΒΕ 18 Βο ἢ δῦ ΠΥΡΟΓΌΟΪΪο4], 85 ὉΠ ΓΘ 

ὍἜΙΘ ΟΠΪΥ ὕνο Κίηρϑ οἵ βγδθὶ Ὀδίογο μὶπὶ (15ἢ- 
ὈοΒ)οῦ ΟἿ δυῖΐμοῦ 18 σοῦ ἴο ἰσῆογθ, 88 γϑσ. 27 
βΒῇονν8). 

ὅ. ΟἸοδβὲο οἵ {π6 Η βἴοτυ οὗ αν : νοσβ. 26-80. 
--Απα ἰδλε ἐΐπιε ἰλαὶ ὧδ γτεϊσπεα οὐεν αἷἱΐ Ζεγαεὶ, 
ἱποϊαδβίνο οὐὗἩ [8 Βανθὴ Ὑ68Γ5 οἵ ἢἰβ8 τοβίἀθηδα 1π 
Ἡδεῦτου (ν ἰοἢ 18 ἸΏΟΓΟ ΘΧΔΟΙΪΥ χοα, 2 ὅδ. ν. ὅ, 
δῦ βεένῃ δηὰ ἃ. ΠΑ] γ685).--- ἐγ. 28. 715 α σοοαά 
οἰά αἀρσο; οσοἴηρ. θη. χν. 15, χχνυ. 8.--- δε 
(“ βα ἰ5ῇεα ". σοῦ. ΦοὉ χὶϊ. 17) οΓ ἄανψε, 
γίολεδ, απῷὼ σίογψ. Ἐον ἴῃε οομαθἰπαιϊίοη ἽΝ 

55), 866 ΟἿ ΥΕΓ. 12.--- τ, 29. 4 πώ ἐλε αείε 

ἐνον γδὲ απὰ ἰαδί. ΤῊΘ δυΐμοῦ μογα ἱπάϊοαϊαβ 
[ἢ 8.10 010 ογάιγ ψὩ]ΟὮ δ ἰαϊά ἀν [ῸΓ ἢἷ8 ΠΟῪ 
ἢηΐϊδηοα ταργοβοηϊαιίοη οὗ Ἃ1ὸ ]16 οὗ ανϊὰ - 
80 πνάδρν ἴδαὶ δηὰ ΕΤΏϊ04] Βοβοοϊίομβ, Νο. 2. --- 
ολοία, ἐλον ατὸό ιὐγιξεπ ἱπ, ῬΥΟΡΕΓῪ ““οη "΄; 
ΟΡ. ἰχ. 1. ΕΓ [1Π6 ΒΟΌΓΟΘΒ ΠΟῪ πϑηηδᾶ, 869 
[πιτοά. 8 ὅ, 11.--- ον. 80. Ἡγμδλ αἰΪ λδ τεὶσπ ἀπά 
δι πιϊσλξ,; ὉΠ ,23, Ἀ6Γο 1.18. “ ἀἰϑρ]}γ οὗ ιϊχϊ,᾽" 

{86 ῬΟΥ͂ΤΟΥ ΕΝ ὉΥ͂ ᾿ἶπι, ἷβΒ γᾶν ἀδοάβ : 
ΠΟΙΏΡ. 1 Κίηρβ χυὶϊ. ὅ.---Απα ἰδέ ἐΐπιε8 ἰλαξ ισεπὲ 
οὐδ λἀΐπι, ἰὴ 6 ονϑηΐβ {πδ΄ Ὀ6[6]] 1 πὶ. ὈΤΙΣΠ, 885 

Φοῦ χχὶν. 1; 8. χχχὶ. 16. --- πὰ οὐον αἱ ἐλε 
κἰπσάοπιβ οΥΓ ἐλὲ οομηίγίεα, πὶ π᾿ ΒΙοἢ Πανϊὰ 
ὁ8π|6 ἰπἴο {ΓΘ ΠΥ ΟΥ Ὠοδι11]6 οοπίδος, 88 ΡΒ, οΣα, 
ΡὨΠ154, Ἑάοτῃ, Μίοαῦ, εἴο. ΕΣ 1809 ΡὮΓΔΒΘ, 
σΟΙΡ. 2 ΟἸτοη. χὶϊ. 8, χυὶ!. 10, χχ, 29. 

ΕΥΑΝΟΞΒΙΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ͂, ἘΕΡΙ ΕΟΤΊΙΟΝΒ, ΑΡΟΙΟ- 

ΟΕΤΙΟ ΑΝῸ ἨΟΜΙΓΕΤΙΟ ΝΟΤΕΒῸΟΝ (ΗΕ. Χ, ΧΧΙΧ, 

1. Ου ἐδὸ ἰδίου αὶ δηὰ ῥγδοίϊοαὶ ρμοϊπξ οὗ 
ψἱο υηδοῦ 10) [π6 ΟΠ ΤΟΙ δ᾽ Γοργὰ 8. ὅπ Ὀτίοῦ 
δοοουηΐ οὗἁὨ ἴπο ἀονηία!} οὗ ὅδ] δῃηὰ ἷδ ἢουϑε, 
ψὶἢ τϊοῆ 6 ΟΡΘΠ8 δὶ [Ὁ]} ἀδβογὶ ρίίοη οἵ 186 
εἰϑύοτΥ, οὗ Πανὶ, 6 Ἔχρίδἱ 5 ἈΪππ6] ἢ ὙΘΤΥ ΟἸΘΑΥΪΥ 
ἴπ 1Π6 πο ο]οβίηρ, σϑῦβοα οὗ οἰ. χ. 84 Ὲ} 8 Κίηρ- 
ἄοπι τηυβῖ, αἴεσ 8 Ὀγίοῖ οχίβίθησα, δ 9 ὙΑΥ ἴοσ 
{δῦ οὗἩἨ αν], οη [86 8βἰτὴρ]6 στουμὰ {μπαὶ ἐξ να 
ποΐ δγοοϊθὰ οἡ ἴπ6 Τουπάαϊίοη οὗ τίσιν [δ᾽ ἢ ἴῃ 
Φεμονδὴ {πὸ Οοά οὗ {6 οονοπαηῦ, ἀπά ψ] τὴς 
δι ὉΠ) 858] ἴο Ηἰπὶ ; {μαῦ ἐΐ8 ῬΟΒΘΟΒΒΟΓ δά ηοὶ 
ὁΠπο6 ΟΠΪΥ, Ὀπῦ ΘΟ. ΒΙΒΏΥ, οδδὲ ἴο {Π6 νυῖηἀ9 μὰς 
Θαγποϑὺ ψαγηΐης νοὶςα οὗ [86 ῥγορμοῖ, ““ ΟὈορά σα 
ἷβ ὈοϊίοΥ ὕπδη βαογιῆσο,᾽"" 1 ὅϑδῃη. χν. 22, δπὰ 
περ θοϊοά ὄνθὴ ἴῃ {116 ἰαϑῦ ΒΟῸΓ ἴο τοϊαση ἴο δος 
ἃ σΟΌΓΒΟ, ὙΠΟ 88 δἰοηθ μ᾽ εδβίηῃρ ἴο αοὐ. 
ΟομΡ. Βοηρο] 8 δρργοργίδῖθ ποΐθβ οἢ ἴποθο ἔνγσο 
νΕΓΒ68 (ν. 16 οὗ [6 ““ Βεϊϊγάσο Ζζὰ ὅ. Α. Βεοηρο]᾿ 5 
ΒΟΥ ο ΚΙ τπηρ, 88 Ὠδη ἀβο τ [Ὁ]. Αὐ χε π ππ - 
σοῃ τηϊϊ οί με σου Ὦσ. Οβὶς. ὙΥ̓δο ῖεσ," 1,εἶ ῃΖ. 
1866): “11 ἰκ που ὮΥ οὗὨ τουδὶ [Πδὶ 848}]} ἰδ οὶ 
ΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ σδατροα, ὙΠ ἢδ ἀϊορα ἴῃ ΐβ βίῃ, 
αὶ τ ἢἷ8 Ἰοης Ὠδῖθ οὗ αν, Ὀυϊ ταῖμοῦ τ Ί ἢ [86 
ὉΠ 6 16 ἴῃ ψῃ]ο ἢ ἢ6 Κορί ποῖ {πὸ ποσὰ οἵ αοά, 
δηά βουρῃῦ σοι η86] αὐ ἔπάοστ, θενὰ ἱηάοοα ἰα 
ουὐ οὗ [1Π6 σΟΙΠΕΓΥ 6 ΘΟὨ 5, ἀΟΓΔΌΪῈ {ἰπι6 Ὀοΐοτο 
84} 8 ἀραῖί. . . . . ἔνεῃη αὖ {π0 ᾿ἰαδῇ ὅδ] 
ταϊσῦ πάνθ οὈΐαϊποϑὰ ραγάοη, 1 π6 δὰ ΘΑΓΏΘΒΙΙΥ 
τοϊιτηθά ἴο αοἀ, δηὰ οηϊγοαϊοα Ηΐπ. Βιϊ ἢα Ἰοβὲ 
411." -σοτρ. 8150 βόλι ϊοσ, “ Κοηὶς 86}. (Δὲδε 



ΟΗΑΡ. Χ.-ΧΧΙ͂Σ. 

δἰκηάρη, ΝΟΣ] σοῃ 1867), οπατὰβ [ἢ6 οηά, δηὰ 
180 Βομι]ϑοῖς ποῖοθ8 οὗ Εγάτηδπη οἱ 1 ὅδ. χχχὶ. 
(διϑεδοετξ, νἱ. 887). 

2. Τῆδὲ οὐῦ δυΐδου δἱϊηωθὰ δὶ ηὸ δχ δ ΒΟνΘ 
(χατηοηὶ οὗ ἴπ6 ἰδίογυ οὗ Ὀανϊὰ ἰη 118 Ἔχίθγῃδὶ 
δῃἀ ἰηΐθγα] οΟΌΓΒ6---ἰἢδὶ Ἦθ Ταΐποῦ ἰδ οιγοὰ 48 
ἸΜΓΟΥ͂ δὴ ΘΧΟΟΓΡΙΟΓ, ῬΑΓΕΥ 8 βιρρ)οτηθηΐοσ, οἵ 
ΕΙΣ ἩΤΊῖΟΓΘ, δηὰ 80 ψἱϑηθὰ ἰοὸ [ὩΓΏ 9} ΒΟΙ6- 
ΜῈΝ ΤοράΤς ἰῃ6 ἰδίου οὗ θενὰ οοπίδὶ ποὰ 
ἷῃ ἰδ ῥτοϑεηΐ Ὀοοῖκα οὗὐ ϑαπηθοὶ δηὰ ΚΕίηρϑ, 
δἰ ΠᾺΠΙΆᾺΓ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Γαδροοῖβ ἴο ἰμδῦ πο οἢ Φοἢη [ἢ 6 
δὐμες το τὸς αἸὰ ἴον ὑμ6 ϑνδῃρθ θα} ἰδίοτυ Ῥγο- 
δεηΐθα ὈΥ̓͂ [η6 ΒΥΠΟΡΙΪ68,---}8 Ὧ6 ὨΪπ861 ἰηκἀ]- 
οδῖ68 ἴῃ ἴῃ οἸοβίηρ Ψψοτὰβ }πδὲ σοηδίογοά, ψ θη, 
χχὶχ, 29, 80, ἢδ ΤΠ ἴογ {πα΄ τΠΙΟὮ ὯΘ ΤΠΔΥ 
μαναὰ οτηϊεἰοὰ ἴο ἰδ ἰδίογσαὶ όσα οἵ ἔπ 6 ῥτο- 
Ρἰιεῖβ δα], Ναίδαη, δὰ Οδὰ 88 ἢἷ8 οἰίοῖ 
ΒΟΌΓΟΘΒ. Βυΐ ουθη ὈδίΌΓα ἢῈ τοροδίθαν ἰπάϊοαῦθϑ 
Πἷ5. δοφυδίΐδῃοθ ΜΠ οβϑθη δὶ οἰοτηθηβ οὗ 6 
ἰδίου οἵ Ὀανὶά, το, δοοογάϊηρ ἴο ἷβ Ρΐδῃ, 
δὲ ἀοε8 ποῦ τρογί. Τῆυβ, ἰῃ ἴμ6 ποίϊοϑ μγοῆχοά 
85 ὈΓοίδοΘ ΟΥ ἱπἰτοἀποἰίοη, οοποστπὶης ἴμ6 ἀονῃ- 
(4]} οἵ 854] αῃηὰ ᾿ἷ8 ἤουβε, ποτο Ὧἣθ οοσίδί ]Ὺ 
4 10ἀδ5 ἴο ἴπὸ ἱποίἀθην οὗ 16 ΘΟΓΟΙΆΠΟΟΙ οὗ 
Ἐμάογ, Ὀαϊ ἀοοθβ ποὶ τοροτί ἰδ (χ. 18 [.), δπὰ χχ, 
δ, ΠΟΘ ἢδ πδπιο8 Οοἰϊαίη, Ὀυζ ῬΓΟΒΌΙη65 16 
μἰδίοιγ οὗἩ [86 ΒΙδαρη ογ Ὁγ ἴΓΠ6 γοιςπ[αϊ ΒΒ ρμογὰ 
θανϊὰ δὲ πόση ; ᾿ἰκονῖθα χὶϊ. 1, ΒΘ γΟ ἢ Ἰη6ῃ- 
[ἰοηβ [16 ἰἰτὴθ5 οὗ {8:6 6χῖ]Ὲ δηὰ ργοβουὶρύίοη οἵ 
Ἰλαυὰ ππάθρ 860}, ψιτηοαῦ οηϊοτίηρ ἱπῦο 1ἢ68 
ῬΑΓ οὐ] ΓΒ δὲ Ἰεδϑὶ οὗ ἰἴ8 γγ}6}}- ςονσῃ δ δ βίΤΟρΡ ἢ 65 
δηὰ νἱοϊβαϊτὰθ8.; χὶ. 1 δηὰ χὶϊ. 23, ΠΟΤ ἢθ 
᾿κονίδε ροϊπίϑ ἴο [ἢ τῖναὶ Κίηράοπι οὗ 848] δπὰ 
Αὔπεῦ ἀυγίηρ [9 τεβίάθηοθ οὗ δανίὰ δ θδτοη ; 
ΧΧ, 1, χΠθγο [6 γγοσδδαϊηρθ δὲ Ψογυβα τ ἀυτίηρ 
ἔπ βίερθ οἵ ἘδΌ ΔΙ Απηπλοη ὈΥ̓͂ Φο4 ἃΓΘ 811 Ὠ{Ὺ 
ἱπάϊοαϊοα ; χχυΐϊ. 23, 24, ψίοσο, ΟΥ̓ ἘΠ 6 τηδηϊοι 
οἵ ΑΒΙΒΟΡ 6] δηὰ Ηυβμδὶ, ἃ 8᾽ Πλ 1] 8 7 τοίου σα 18 
τηδάθ ἴο ἴῃ6 το] ου οἵ ΑὈβαίομῃ ; 8ἠπὰ χχῖχ. 24, 
ΠΟΤΕ (Π6 αἰζοτηρί οἵ ΑἀοπΙ)δἢ 8 ἴῃ 1ἶΚ6 ΤΏΒΠΠΘΓ 
ἰοποηῃθὰ ἀροπ. ΤΏ οιἴμϊ ἴδ ρῬαγίβ δγθ, 88 στηβὶ 
μδνθ Ὀθθῃ οἵϊθηῃ τηδηϊοβῖ, δἰτηοβὲ 4] τ αΥ8 οὗἉ διιοὴ 
ἃ πδίυγθ 88 ἡγοῦ α ̓ αν δβογυθα, ἱΓ Ὀγουρηῦ ἱπΐο 
186 ἤε]ά, ἴο ἀϊβίυτὉ δῃὰ ἴῃ ϑοῖμα Ῥοϊπίβ οὈΘΟΌΓΟ 
ἴμο Ἰαβίτε οὗἨ [πὸ Ρἱοΐηγο, δπὰ ΠΟ ΤΏϑηΥ ἃ 
βιιδίον οα {0 Οὐμογ 80 δἰ πιοδὲ τππλίοσιῃ Ἰὶραΐ, 
1 ἰδ ἴῃ ἢγϑί ρστονίπρ ἀπὰ γουϊα[α] θὰΐ ἀράιιουϑ}γ 
δολΓηρ αἰοἵς, ἔαγίοσ, [1.6 Βαβοτηρ δῃὰ ῥϑγ- 
ἀφξουϊοα Πᾶνα, μοῦ 688 8:6 ἀοβρὶβθα δηά ἀογι θὰ 
ὉΥ͂ 81} Ὀγβίαπάθγβ ἴδ δηἀ πρὰῦ (ὑυϊ σοΙαρ. χν. 
29) ; ἸΑδῈ]γ, 1}16 ἜΡΙΣ ΚΌΠΟΥ δηὰ ρῥϑηϊϊθηϊ ὁΠ6, 
κίιοϑο ῥἱοῖαχε ἴῃ6 Οἤγοηϊδὶ νοὶ β ἴο ἄγαν, ᾿ν ἢ 116 
8} [168 πογο ΘΔΓΠΘΒΓ]Υ πα ΠΟ] ]οεἰβ 411 ὑΠμαῦ Δρρθδγβ 
διϊρὰ ἴο τοργεβθηῖ [Π6 ἤϑτο Κίηρ ἴῃ ἷβ ρτοαίῃθδβ, 
δηὰ (ἢ δοῖν! Υ οὗἨ Ὠ18 τοῖρτι 88 δὴ πηϊηἰοττιιρίοα 
ἐδαίη οἵ Βρ]6παϊὰ Ὁῃεοογϑῖῖς ονθηΐβ. ΤῸ ἤηΐδ]ν ἃ 
Ἰοΐστε {ὑπαὶ ῥγεβοπίβ ανίὰ ἴῃ [6 τηργἀΐδῃ 
Ἰεῖχαϊ οἵ ἰδ αἸΟΥΥ͂ ἀπὰ τη ν δο ]ονοιηθηΐβ 18 
ἴδ6 ουνίουβ αἰτὰ “Γ 81} {πὲ ον δυΐπον δά 8 ἰπ 1Π6 
ΚῸΥ͂ οὗ ΒΡ] οθηΐ οἡ ἴπ6 ρστουηά οὗὨ ἢΐ8 ΒουΓΟΘΒ 
ἰο {86 1ἰ{6- ρἱσίατο οἵ πὸ στεδὶ Κίηρ δ ρίγϑηῃ ἱπ 
ἴδ. Ὀοοῖτα οἵ βδῃγθὶ. ϑιυιοῖι ἀγὸ 8 ψΠ016 σοη- 
ἰεηΐβ οὗ “ἢ. χὶΐ. (16 Ὀταᾶνθ τῆϑῃ ὙΠῸ δἱοοὰ ἘΥ͂ 
Ἰλανά ἐνθὴ ἀυτίπς ἴμοὸ τεῖρπ οἵ 841}, ἀπὰ {πὸ 
ἘΌΤΩΌΟΥ οὗἨ ἰἢΘ ὙΨΗΓΓΊΟΓΒ Ουἱ οὗ 41} {6 ὑγἱ 068 τῆΟ 
τολάς πΐπῃ Κίηρ πη ἩφΌτΟΙ) ; [Ὦο86 οὗ οἰ. χν. δηὰ 
χτῖ, ({π6 [μ}1 ἀε] πη δοι οἵ [π6 Ῥχοραγαδαίοσυ, 
δι ΤΏ ΒΔΏΝ δ᾽, δηα σο Ἰαπρ᾽ 80] σε λε8 ἰη [ἢ 6 
Ἰπίτοἀυοίίοη οἵἨ {π6 ἀγὶς ἰηΐο 118 ΠΟ πὈοα6 οἢ 
Ζἰυη) ; ἤπα!!γ, ἔμοβϑθ οἵ {86 οἱοδίης οἷ, χχίὶ!.-- 
ΧΧΙΧ,, ΟἹ ἐπ ᾿ΠΌΤΩΔΙ] Ὠἰἰβίοσυ οὗ [ἢ 8 Κὶηράοπι 
διὰ 1Ἀ86 ργεραζαϊίοωυν ἴοσ ἔμθ δυϊ]άϊηρς οὗ {πὸ 
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ἴοι Ρ]6, Ἀ ΙοΝ οοἴποϊθ ΟὨΪΥ ἰπ Βυθοτγάϊπαξο ροϊηῖϑ 
ὙΠ [6 ΤΩ ΘἮ ΤΏΟΓΟ ΒΌΓΤΙΤΩΘΓΥ ῬΔΓΆ]16] βθοί "088 οἵ 
ϑαιηθοὶ δυὰ 1 Κίηρδ, ὕΐ οὐ [ἢ6 ψ016 Ἔχ ϊοὶς 
1ιι6 ῬΟΟΌΪ ΑΓ Υ δηὰ βρθοὶδὶ ὑὉθῃ ΠΟΥ͂ οἵ ΟἿΣ δι Π 0 Ὁ 
ἴῃ [Ὁ}} ἴοτοθ, δῃὰ ἴω 80 ἴδσ, ποῖν 1 πϑίδπαϊης ΤΠ οὶ 
Αγγ 5ἰδ δι ϊ οα] οπγαοίοῦ δη ἰθαϊουβ 1188 οὗὨ ἢ δπηθᾶ 
8Βηὰ ὨΌΤΊΌΘΙΒ, ΔΓ οὗ βρϑοίαὶ ἱπίδγοδὶ (ουὴρΡ. Νο. 
2). ΤῈ φτζοίϑγθηῃοα οὗ ΟὟΓ δυο ῦ ἴοῦ ἰὴ6 ΧὨ Ὁ]- 
(ἰοη οὗ α}1 16 ὉΠ] αηῦ ὑγαὶῖβ οὗ [Π6 ϊδίογυ οὗ 
Ὀανίι, ογ, 1 γοῦὺ ν1}}, ὮΪΒ ῬῃορΎΓΙβ0]ς 1 ε8}}ΖΙηρ 
τ μἀδποΥ͂ πὰ τηοἰμοά, 18 ΒΟ 8180 ἴῃ {Π6 8δῃοτγί 
ΤΟΙ 8 οἴ 8 τεβοοϊϊνο Κη δ {86 ο]0860 οὗὨ [86 
ΒΕΓ] βοοοη8, τ ΠΟ δἰτηοδὲ Δ] ΑΥΒ 158116 ἰῃ [06 
ΘΧὨϊἱτοη οὗ βυϊη8 ὉΠ] δϑροοῖ οὗ ἴδ6 Γεὶ 
οὗ Ὠανϊά, ογ οὗἨ [μ6 βἰαϊο οἵ 6 Ῥεορὶθ δηὰ ἦϊο 
ΚΠΘΟΟΤΒΟΥ͂ ὉΠά6Γ ἰλΐτῃ ; [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡΪΙΕ, Ῥαββ8 68 ΒΌ0Ι 
88 ἴδε : “Απὰ αν ὰ Ὀθοδπηθ ρῥτοδίοσ δηὰ 
βτοδῖοσ, δηὰ Ψ96μονὰ} Ζορδοϊα ψὰ8 ἢ Βΐπι,᾽ 
χὶ. 9; ““ὉΑΥ ὉΥ ΟΔΥ ΓΠΘΥ σατη8 ἴο 1λαν ἃ ἴο δε ρ 
᾿ΐτα, Ἐπὶ} {μ6 σ8π}0» ννὯ8 μτἄαϊ, 116 ἃ οδιὴρ οὗ 
αοή,᾽" χὶϊ. 22; “Ηἰ8 Κίηράοτη ψὰ8 ΗΠ Ρ ὁπ 
Ὠισὴ, Ὀδοδυδοὸ οἵ Ηἰβ Ῥϑυρὶε ἰβγδεὶ," χὶν. 2 ; 
" Ἀπὰ ᾿ανι 8 ἔδτηθ οηΐϊ ουΐ Ἰηΐο 8}} ἰδ ; δι 
16 Τογὰ Ὀτγουμαῦ ᾿ΐ8 δα ὈΡΟῚ 411 παίϊοῃβ," 
χίν. 17; “ Απὰ Πανὶ τοϊχθὰ ΟΥ̓́ΘΡ 4}1 [ϑγδοὶ, 
δὰ οχοουϊοα Ἰυάρτηοηῦ δηὰὶ ἐιϑίϊςθ [ὉΓ 4}} ΠΗ 8 
Ρϑορΐο, " ΧΥΪΙ. 14; “15 ποῖ ἴῃ 1οτὰ γοῦν Θοὰ 
ΜΠ γοῦ, πὰ Ὠαΐῃ Ηρ ποῖ ρίνϑιι γοῦ τοδί οἡ 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ δἰάεῖ Εον Ηδ δαί χίνθῃ 188 ἱῃ ΒΔ ὐζ ΠΣ 
οὗ τ. Ἰαπὰ ἱπῖο ΓΩΥ͂ απ, ἀπὰ (ἢθ Ἰαπα ἰβ8 8Ὁ- 
ἀυορὰ Ὀεΐοτο {6 1 ,οτὰ δπὰ Ηΐβ8 ρθορ]ς,᾽ χχὶϊ. 18 ; 
ΦΒυῖ αν ἃ ἴοοὸκ ποῦ... Ὀθέδυδβε ἰῃ9 [ογὰ 
δ Ῥτγοσηΐηθὰ ὕο ἔπόγθαβδθ 88 ἴπ βίδσβ οὗ ἤρανϑῃ," 
χχυὶϊ!. 28: “Απὰ δ ἀϊεὰ ἰῃ 8 μοοὰ οἰάὰ 
[1]] οὗἨ ἀαγϑβ, τίς θβ, δπὰ ρίοσυ," χχῖχ. 28 ; “"Απὰ 
1Π6 ον τηδρτΐ θα ϑοϊομοι δχοθοάϊηρὶν πὶ [}6 
Εγοβ οὗ 481] 18γ86], απὰ Ὀεϑίονοὰ οαὰ ἢΐπὶ [Π8 
ΤΠ ΪοΒΥ οὗὨ ἰδ6 Κη ράοτῃ, ψ ΙΟἢ Βαὰ ποῖ Ὀόδη οἱ 
ΔΗΥ͂ Κἰηρ ΟΥΟΥ ἰδιδ6] Ὀοίοτγο ἴτη," χχὶχ. 28. Απὰ 
[Π6 ΘΠ ΟΤΩΘΓΑ ΟΠ δὰ ΔΙΓΑΏρΡΟΙΠΘΏ8 οὗ [Π 6 ΠΑΠῚ6Β 
οἵ Παν]ἀ᾽ 8 Βθγοοβ, βοσυδηΐβ, Βρ᾽ ΓΙ [1.8] δη ἃ ἔθ ΡΟΓΔ] 
ΟἸἕσοΓβ (ρτῖ 668), ΘΟ ΏΒΘΙ γα, οἴο., Βυ Όϑοσνθ [86 
ΒΆΤΩ6 ΟΡΟ ῖθῦις δηὰ [ἀνα] ζίης ᾿Θ ΠΕ ΠΟΥ͂ 88 Ῥτο- 
βεηΐοὰ ὈΥ̓͂ [16 ΔΌΓΠΟΥ ; δῃὰ (86 δνεγ- ΤΟΣ ΠΩ 
ῬΓΟΙΕΓΘΠΟΘ πῃ ἴπ686 ΘΠΠΤΏΘΓΑΙΟΙΒ [ῸΓ βυτυΟ ]ὶ" 
ΒΌΤΩ ὈΘΙΘ, ΘΒΡΟΟΙΔΙΪν ἴοὸγ ἴῆτοο δηα {ΠῚ ΓΓΥ (869. ΟἈ, 
χὶὶ.), βανϑὴ ((ἢ6 δ γθιη οἰοοτβ οἵ 6 Κίηράήοπι 
δη [ὴ6 ογτόνῃ, ΧΥἹ, 14 Ν᾽, δηὰ [Π6 σου 8. ]} }0 γα 
οὔ ἐδ Κίηρ, χχνὶϊ. 82 [.), ἀπὰ ἔν ῖὶνο οὐ ἔυγθηΐγ- 
ἴουγ, ψ Ἀϊοἢ Ἰαίοῦ ὨΌΠΙ ὈΘΓΒ ΔΡΡΘΑΓ ἃ5. [ῃ6 ῥΓη- 
οἶρ]8 σεσυϊαίϊηρ [86 σο]6 βριγίτυ8] (1,ευ 6 8]- 
ΡΓοδὶ] γ) απὰ ἰοτηροσγαὶ ὨΙΘΓΆΤΟΏΥ οἵ οἤίοοτβ ἴῃ 
ἴθ Κιιιράομι οὗ αν (8ε6 Θβρθο δ} }Υ οἰ. χχ ϊὶ.-- 
χχνυὶϊ.). 

ἃ. Νεχί ἴο ἰὴ6 8οϊοοϊίζοῃ οὗ πιδίοτίαὶ, ἴἢ6 ἀτ- 
ταῦ Κοιηθηῦ οὗὨ ἰΐ, [Π6 ὁτά εν [0] ον α 1π {116 ἢ ΒΊΟΤΥ 
οὗ Ῥανίά, 18 οπαγαοίογϑυϊο ἴοσ [8 διὰ ΠΟΥ 8 601}}- 
σορύϊοι οὗ {8 ὉΠ] δὴῦ ρΡοτγὶοα οὗ ἔπ ἢἸΒίοΙγ οὗ 

ναϊίοῃ Ὀαοΐογα ὑπο οχὶϊο. Τ18 ΟΓά ΘΓ, ΠΟΛΨΟΥΟΥ, 
18, Δ8. [6 Β6τη6 οἰοβίῃα, ΤοΙηδγῖ, χχίχ. 29, ἴο ψ ΐοὶ 
ψ6 οὐδ ἴῃ δῦονε οὌχρίϑπαϊοῃ οὗ ἴῃ6 οἤποίοα υἱ 
τηδίογί] ὉΥ ἴὴ6 δυίΐδμοῦ ἱπάϊοαίθθ, 8 ΟΧΟΓΘΙΊΘΙΥ͂ 
δἰτηρὶθ απ οἰ ΘὨΔΤΥ 6. ΤΏ δῃ ΠΟ αἰδ᾽]- 
ἐαὶ 66. “ἰἰῈὸ γαῖ δηὰ ἰἸαϑὲ δοίβ οἵ θενὰ ,᾿" ἢ8 
ἰνὶ65 ἷδ χηδίθτίαὶ Ὀδίνγθθη 1[Π6 ἔνο στοαὶ ἢ 

οἵὗἨ [86 δδυΐ θοῦ δηὰ ἰδΐοσ ονθηΐβ οὗ {16 τεΐση οἵ 
Πανὶ (οΥ οὗ ἐδθ οῃΐγαποθ δηὰ εχὶΐ οὗ θανϊὰ). 
Βυϊ δοιὰ ἴμο ἤγϑί δοῖβ ἢθ ἀοδθβ οΐ ὑπάογβίδηα 
Ῥαν 5 γουίι, τι ὨἿ8 ῬΟΓΒΘΟΙ [008 ὈΥ 880}, οἴο. 
(8ο {Ππδΐ {ῃ6 Ἰαδὲ δοῖβ ουὰ δ Ὦγδοο (ἢ 6 μεγὶοα οὗ 
ἢἷ8. τοῖρτι, 88 ἰη 10.668 Ὀγοβθηῦ αἀἰν δίοῃ οὗ ἴῃθ ὈοΟΚΘ 
οἵ ϑαιημοὶ, {λ6 ϑεοομὰ οἵ ᾿πΐοΝ ἰγοδὶδ οἵ Ῥλιὶν 

Ἶ, 
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ταῖμιι), υαῦ [π6 σοΌγθθ οὗ δνθηΐβ {11} ΒΒ ΟΓΟΥ Ὀεΐογα 
ἴδ διὰ οὗ Ὠἷ8 1{{6, {Παῇ 18, ἘΠῚ] μ6 ἴοοὶς πιθαϑυΓο8 
ἴον ὑπὸ ὈΣ]ἀτης οἵ 186 ἴθ ρ]6, δηὰ (μὸ τοιοῦ 
ἀὐδηβίογοημο οἵ {16 Κίηρσάίομι ἴο [18 80 ΟΕ 8800, 
Ψ ΒΟἢ ας {π6 δΌϊΠΟΥ ΓααΓὰ 8. 88 ἴΠ6 ᾿δϑὶ δοῖδ. 
ΤΕ ροϊηῦ οὗ ἀϊνί βίο δεραγείίηρ [6 ἰαδί αοῖβ ἔγοιη 
189 Βγϑξ ἰ8 ἰο Ὀ6 βου σῇ ποι} 16. ἴῃ οἷι. χ, 18 ἴ,, [ὉΓ 
116 παγταῖϊγα οὗ ἴ[λ6 ἀονη[Ἀ}} οὗ ὅ8}} οἱοβίης στὴ 
[686 νΟΣΒ6Β 8 ΙΠΟΥΘΙΥ (ἢ6 ὈΓΕοΐδοΘ οΥ ἰπ του οί!οη 
ἴο ἰδο δοίβ οἵ ᾿ανίὰά ; ποῖ ἰῃ χὶϊ. 40 οὐ χὶδὶ. 1, [ὉΓ 
Πόγο, ψ ἤεγο ἔπ δοοσουηῖδ οὗ ἴδ οἸενδοη οἵ ἢν α 
10 16 Ὁγοηθ οὗ 41} 15.861], δηὰ 186 οἰοβϑθ οἵ [ἢ6 
ΒΘΥΘΏ γόδΓβ᾽ γυϊρῃ αἱ ΗΘ ΌτΟΙ, σοῖς (0 δ 6πα, {Π6 
Δυΐμοῦ οἰοαΥΪγ Ἰηΐθηβ Ὡ0 ἄδεροῦ βθοί 0) (αραϊηϑὶ 
Καπιρἢ.). [1π ἐγυαΐῃ, {π6 ὑτδηβιιίοη ἴγοτῃ ἴῃ ε ἢγβιὶ 
ἴο ἴΠη Ἰαβϑὺ δοΐβ (8.68 ΡΪαοθ ἰῃ χχίΐ 1, ἤοΓα, αὐ Γ 
τοργοβοητίης {π6 αἰογιοῦβ δχίεγηδὶ (τ 1 ΆΓῪ δηιὶ 

1641} σοῦσϑο οἵ ἴπ6 ΤΟΓῚΡ γεδγθ᾽ γεῖρῃ οὗ 186 
ἰημ, 18. ῬΓΟΥ ΒΙ0η8 [ὉΓ ἰγβηϑοστίῃ 88 Ὑ611 [86 
ΒΟΥ οἰ ΣΟΥ 848 {Ππ|6 8[1}} πηϑοϊνοά ρτγορί θη οὗ {Πὸ 
Ὀυϊ ἀϊης οἵ τΠ6 ἴ6π1ρ0]6 ἴο εἶδ ϑοὴ βοίοπιοι Ὀδρὶῃ 8 
ἴο Ὀ6 ἀφβογ "6α--- ὙΠ οΣθ, δουοΓα  Ὠ]Ὺ, 88. 1 ἰ8 δαϊὰ 
ἴῃ {0 ἔτ γ οοῦυγθο οἵ {8 παιταῖῖνα, χχίίϊὶ. 1 : 
““ αν ἃ ν88 οἷά δπὰ [}}] οὔ ἀδύβ ; δῃηὰ 16 πηδάβ 
1.18 δο ϑοϊοπηοῃ Κίηρ ΟΥ̓ΟΓ ᾿βγβδὶ" (οι. ἴδ 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ τη, Ρ. 142, οἢ {86 ρομποσα)ζίηρ ᾿πηροτγὶ 
οἵ ἴποβθ ψορὰ8). [1Ὁ 8 ἃ Ῥθου αν ἰγαὶξ οὗ ἴἢς 
ΑἸ ιγοπίβῦ, αἰϑυϊηρ θη ηρ ἴῃ ἃ σμαγβοϊουϑι]ς ἩΔῪ 
18 νίονν δῃιὶ τηεϊποᾶ οἵ ΠΙΒΙΟΓΥ ἴγοῖὰ ᾿ῃαῖ οἵ 186 
διιΐῃον οἵ [6 ὈοΟΚΒ οὗ ϑαπιαοὶ, [μα ἢθ ἀγανβ ἃ 
Β[δι}Ὁ 16 Ὀοΐνοοι [6 ονοπίῃρ οἵὗἩ 1λᾶν 14 Β 116 85 
18 ἔσχατα, ἀῃὰ 16 πη -ἀδὺ 88 ἢἷ8 σρῶφα (ΟΓ 
υβδῦννθθῃ ἔνα οοιηρ]οἰΐοη δηὰ οοπίϊηυδηοθ οὗὨ ἢ18 
τοϊση), ἀπὰ ποᾶνθα ἰηΐο [ἢ ΓΟρΓοβθηϊδίίοῃ οἵ {6 
ὀνοπίηρ οὗ δἷβ 116 8 ἴ.}} γοϊγοθβρϑοῖ οἵ ἴπ6 νυΒοὶἊ 
ἱηΐογηδὶ δβροοῖ οὔ {Π|6 τογὰὶ Ἠουβθῃοϊὰ ὑῃὰθγ 
Ἰ)ανὰ. ΤΊ ρῥἱοΐαγο ἔμ ἀτανῃ οὗ ἔπ [μον 0168] 
δηὰ γγίεθιυ, δμὰ οἵ ἴθ ταὐ ΙῪ δπὰ οἷν], 
ονογπηεηῦ δηὰ οΟΠοΪ4] ΠΙΘΓΑΓΟΠΥ οὗ [86 Κίηρ 
(χχὶϊ!, -χχν].), [ὈΥΠπ 8, ζοροῖποσ ὙΠῸ [5 ἴγαπηα οἵ 
Ταροσίβ. σοποογηΐης ὕΠ 6 ΠΟ] ] ΘΟ ΌΟΠΒ ἃπαὰ ῬΓΕραΓα- 
[ἴοπ8 οὗ [λανὶἀ, απ [6 οὨϊοίβ οὗ [Π6 Ρ6ορ]6 [ὉΓ 
ἴη9 ἔβη ρ]θ ἴο Ὀ6 Ὀμ}1Πῦ ὈΥ βο]οπηοῃ (χχὶϊ. δπά 
χχυι[., χχῖὶχ.), 88 ἰὑ ψόῦο, [86 ἸορΒΟΥ οὗ ανϊὰ ἴο 
᾿.ηἰ8 δοῃ, (δ ἰοϑίδιηοηΐ οἵὨ οπα ρογίουβ Κίηρ ἴο Ὦ18 
ὯΟ 688 σίοτγίουβ (ασοογάϊηρσ ἤο ἴπ8 ρθουν [μον]- 
164] κοΐ Ὠϊοτάγο ἴσα] οοποορίϊοη οὗἁἨ ΟὟΓ δυΐπογ 
ἰηάοορά, χχίχ 26, 8[}}} τῇοσθ φίουϊοιϑ) λιϑὶῦ δηὰ 
ΒιιΟσΉ5800. [{ ἴἰ8 οὐ ποσουμὶ οὗ ϑβο]οίηοῃ, {π6 
ΦδΙΆ ]6- ὉΠ] δγ, ἐπαῦ {16 δυΐθοῦ ἀνγ61}8 80 Ἰἰοησ 
ΟἹ ὉΠ|8 ἸΕΩΔΟΥ͂ οὗ ἷβ ΔΈ) ῬΓΘΡΑΣΙ ἢρ δπὰ διϊρα- 
Ἰαῦηρ ἴον ἴῃ6 Ὀμὶ]ἀΐηρ, δηὰ {πὶ {18 ρασὶ οὗ λΐ5 
ΜΟΥ σἶθ68 ἴο0 {16 ἱπιροτίδποθ οὗ ἃ βεοοηά δια] οὗ 
11|ὸ Πἰβίογυ οὗ 8 ἐδίΠο, ἴο 8ῃ ορίϑοάθ ἰῃ [86 116 
οἵ Ῥανὶά, σοι ράγα α τ 10}}) ἴΠ 6 80-64]16ἀ τεροτέ οὗ 
ἴγανθ]β ὈΥ 1Κ6 ἴῃ ἴπα ἰπἰγὰ ΟΟΒρΡΕ], οσ ἴῃ ἴδΓο- 
ν6}} δι ιάγοβδθοβ οὗ οὐγῦγ ἰωγὰ ἰῃ Φοδῃ χὶϊ!, --χνΐ., 
ΔΑΓ Πρ ἴῃ ἃ 6|}}} ἈΙΣΒΟΥ ἄσορτοο (Π6 ΟΠ ΔΓΔΟῖοΣ οὗ ἃ 
τοὐγοθροοῦ δπιὶ Ἰορᾶογ. Βοδίἀθ [18 ΟΥῪ τϊηαἴα 
τΤαργοβοηιδίίοη οὗ [0 οἶοβα οὗ θαυ β 11ἴ6, {πᾶ 
τιμᾶ ον ([ἢ6 Ὠδηὰβ οἵ οἵ δυ θοῦ, ποῦν δ δηά πα 
1ϊ8 οοπραγαίίνοὶυ Ὀτίοῖ ἀυταϊοη, ἢ885 δεδυσηεα [6 
ἴοστῃ οὗ Δἢ δι ϊὈτη αἰ πιοβῦ ΘῈ 4] ἰῃ ΘΖ. ὙΠ} {Π 6 
Πγοοραϊ ν᾽ ΒΌΠΙΠΊΕΣ οὗ 118, [00 Βρτγίῃρ ὙΠῈ 1.8 
νἰοἰπϑί 6 οὗ ΟἰὁΑΓ ΒΌΠΒ 6 δηα Του ]} βίοστῃ 15 
αἱΐθ οδδῖ ἰηἴο ἴΠ6 βῆδαο ; ἰδ δρρεδγβ, ἰηάθεὰ, ὈῪ 

10 ΤΏΘΓΟΙΥ οσοσαβίοπα] 4} υδίοηβ ἴο 119 ἱπεϊ θη δ 
ὙἘ||60}} τὸ σοπίδϊποα ἰῃ οἷ. Χ.--ΧἹ]., ἱπΊθ ΤΠ ΟΠΑΙΠΥ 
χεαυοορα ἴο ἃ ναηἰβῃϊηρ ὑοιαι ἴῃ [ἢ ἀονοϊορηγοηΐ 
οὗ ἰδ ν]1ο]ο. Υοῖ, ἴῃ (δ δοοϊΐοη γοϊαίίπρ ἴο (6 
οαἰδβίγορῃο οὗ 84}, οἢ. χ., [86 δΔΌ ΠΟΥ 85 ἢιγ- 
πἰδιιδὰ δὴ ἱπάοροη ἰϑηΐ μγοΐμοθ οὐ ἱπίτοἀαοίδοπ ἴο 

ἴΠ6 οἰϊοῖ οδ]εοῦ οὗ ᾿ιΪ8 τοργοϑοηϊαϊίοῃ, δπὰ 8ὸ Ἠ88 
αἰνοὴ ἴο 16 ΜὯ0]8 ἃ [Ὠτορίοϊ ἃ διταηρεσηθηΐ, ἴἢ 
ΜὨΐοῖ, Βονενογ, ὈΥ ἴδ ὑπ 6 μτοαίοϑὶ ἡ ροτίδῃθθ 
ὈΕΪοη 8 ἜχίθηβΙ ΥΕ Ὶ δὰ ἐμ θην] Ὺ ἴο {Π6 δεοοπὰ 
δηὰ {ΠΓὰ ρΡαγίβ. 

4. ΤΏ βἰαἰεπιοηΐ οὗ [86 ΟἩτοη δὶ ἢδ5 δυβετοα 
ὨΟΪΏΪΠΩ ἱπ στρα ὈΠΠΠῪ ΟΥ̓ πὶ8 ῬΘΟυ Γ διτδηρο- 
᾿ηθηῦ δηὰ αἰδιγὶ θα 100, ΦΈΡ ΟἾΔ }1γ ὈΥ͂ 8 ἀν Ὡς 
80 ἰοῃρβ ΟὉ ἴδ6 ῬΓΟΡΑΓΙΙΟηΒ ἴογ Ὀυλάΐηρ {88 
[61 Ώ}0]6, δηὰ [6 Τηθδϑίγεβ ἵβΚθΏ [ογ Ἰ͵ΔΏΒΙΘΓΣΙΏΣΖ 
ἴ[π6 Κιηράοτῃ ἴο ϑοϊοϊηοῃ, ἩΔΙ ΟΝ ἀγὸ 8ὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
πη ]οὰ ἴῃ ὕπ6 ἰηϊγοἀυοσιίίοη ἴο [86 ὈοοΟκΒ οἵ 
Κίηρβ. Τῆι 8011 νὶ}}8 οὗ [6 οΪὰ ΒοῦΓΟαΒ ἌΡΕΟΣ 
τῆσγου ἢ ὯΠ6 ΘΟΥΘΙ σΟΥΓΟΒμΟΠαἰηρ ἰ0 18 ἰηἀϊνι πα! 
γον δηὰ Ὀοηῖ, Ὑ ὨΊΟὴ ἣὲ [85 ππραγίοα ἴο 4}μ8 
υυϊ]αΐπρ 6 88 Ἔτεοϊθὰ. ΤᾺ 8 ΠΟ] 48 ἃ8 ψὲ}} οὗ 
[86 δ. Ὁ] 0ῃ8 ΟἹ δ Ἔχύβγῃδὶ ρονυεγππηθηΐ, ΡοΟ.Ϊ ἰδ τ 
ἴο ἰδ ϑίδίοτηθηΐ, 88 οἵ [116 οἸοβϑίηρ᾽ δοοουπῖβ οὗ [16 
Κίηρ βεῖτηρ 18 ἤου86 1 ΟΥΔΟΓ δηὰ μδπάϊις ἰὶ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἴἤο 18 δβιιδθοβϑοῦ. [Ὁ ΔΡῬΘΔΙΒ ῬΑ ΓΙ ΟΣ Υ͂ 
ἀιῖοα ἴο αὐγαϊζο οοηδάσηςο ἰπ ἢ18 βίαἰϊδηιοεῃΐ, ᾿πδὶ 
ΠΟ ΒΡΟΘΟΐΑ] ὈΓοίογθηςθ ἴοσ [86 ΜΨΟΠαΘΓῺ] 18 ἴο ὉὈθ 
τοτηαγκοὰ ἴῃ [ἢ βοοῖοἢ.8 ρθοῦ 1 γ ἴο εἴτα ; ὑμαΐ, 1 
[δοῖ, βοὴ οὗ ἴπεέβ86 βϑοϊ!0}5--- Ὁ ΘΧϑ 16, χὶϊ., 
ΧΧ δ, ΕἾ, ἀπὰ χχνιϊ. ἢ --τερογὶ ον ὑπαὶ τ ὩΪΟ ἢ 
ΘΟΓΤΕΒΡΟ 8 ἴο [6 ΟΔΟΌΓΓΘΟΠΟΘΒ οὗ ογογγτ-ἀδν ᾿Ἰΐς, 
ΜΘ τιὶρΐ ἀγῖϑο ἰῃ ἴπ6 ῥγοίδπο ὨΙΒΊΟΣΥ οὗ ΒῺΥ 
Κιίπζάομι ΟΓΥ ΡθΘΟρ]6. Απὰ δνϑῖ {πο γ,  ΠΘΓΘ 15 
ϑίκτοπηοηῦ Τὰ 5 Ρ6Γ4116] σαι ὑπαὶ οὗ 16 οἱάοτ 
᾿ἰδίογὶοαὶ Ὀοοΐκβ, ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΔΩΥΝΏΘΓΘ ἀοο8 ΘΏΥ 
ΒίΤΟΙ ΘΓ ὈΓΘίδγαμοΘ ΔΡΡΘΑΓ ἔου (Π6 ᾿νοπάογ} στ 
ΟΧΊΓΔΟΓΪΠΑΤΥ πὴ ἴῃ ἴποβα ἀοσυπιθηῖβ8, ὀχοορῖ, 
ΡδΙΒαμ5, πἷ8 δοσουῃῦ οὗ [116 ΘΘδι8 διὰ [ἢ6 Ρ] 6, 
ΨΪΟὮ ἠδ8 ΘΟΓΙΔΙΗΪ ἃ ἴγαοα οὗ ἴμ6 τηϊγαο οι 9 
ἸΠΟΓΟ ἴπδη [ῃ6 ΟἿ16Γ ῬΑΓΑ]]6] ἱοχὶ (χχὶ. 26. Αἱ 
{Π6 τηοϑῦ, [Π6 διιϑρίοἴοῃ οὗ ἀπ ἰϑίογοαὶ οΧχ Ττι- 
(ἴοπ πιῖρἢῦ γοϑῦ Οἢ 80πὴ0 οὗἩ ἴΠ6 ΒΌΓΡΤΙ Β᾽ ὨΡῚΥ ὨϊρῈ 
ΠΕΌΠῚ ΌΘΣΒ, 88 [ΠΟΥ ΒΡΡΕΑΓ ἴῃ [ῃ6 φγεβοηῦ Ἰαχῦ, χιὶ. 
28-40, χχὶϊ., ἀπὰ χχίχ. 4 Ηἶ., Ὁπ|688 ῬδΓῸΥ 186 
ΟὈγΥ οι Ροδϑδὶ ὉΠ} οὗἁὨ οσοδβίο Δ] σοτταρίοη, μα σο Υ 
[Π8 δἸτηοϑῦ πον} 8 016 ΠΘΟΘΕΒΙΓΥ οἵ τ116 ἀββδυ τη ρἴξοι 
(παὶ 51}4}}6Γ ναϊθ8 1Π|8ὴ ἴοδὸ Ὁ8Ό08}}7 βδειχηοα 
ΑΓ ἴο Ὀ6 δἀτγιἰοα, βογνυθα ὙΘΣῪ τη ἢ ἴο ἀἰτλ  ἢ 
186 στουπὰ ἩΔΙΟἢ [Π686 ῬΑΒΒΑΘῸΒ ρΓοβοηΐ [0Γ στ ἐ- 
ΘᾺ] 68886}18. Οοιρ. ἰπαὺ ὙΠΟ ἢ 18 Γαπιδυϊκοὰ ὁ 
ἰῇοτα ἴῃ ἀσίδιὶ (χὶ!. 28 ., ν. 106 ἢ, δῃὰ χχὶϊ. 
14, Ρ. 187 ἢ.), δῃηὰ 5866, τηόσθονοσ, (ἢ6 Αροϊοσειὶς 
Βοπη Γ 8 ου οὗ. χν. 16, Ρ. 119 Η. 

ὅ. Ἡοπιϊϊοιὶς Ὠϊηῖβ ἴον τς Ὠἰϑίοτυ οὗ Ὠανϊὰ ἴῃ 
τί ἢ βοϊδοϊζίοῃ τὲ ἴο Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ ΕΓΔ Π ἢ 5 6]6- 
Ὀογδίίοι οὗἩ [6 ὕὈοοκ8 οἵ ϑδιηιοὶ (νοὶ. νἱὶ. οὗὐὁἨἩ 109 

1 σορ, ὙΠ τοσατὰ ἴο (ἢ ὁγοά! Ὁ{Πὲν οΥ̓ [Π6 δἰδἔοζῃδης 
σοῃοογηίπα αν 8 18δὲ ἀϊγοοίδυπα ἴὸ ϑ0]οποπ. δαρθςοὲα}}γ 
[ἢ σίνιπα οὗ τὴ ἱποισυοσι! πα ἰοΓ τπ6 Ὀσπὶ αἰ ῃς οὗὔ τῆ6 
ἴοππριε. ἔπ6 Γοπηατῖς οἵ Βοιίποδι ὁ χχυἱ. 11-19: 5 ΤῈ6 
νν ἢ.16 δεοίίοη ἴπυδ ἐἴον ἵπωΐ θαν] ἃ ποῖ ΟἾΥ τημθ με - 
ΡΔΓΔΙΟΠΒ (Ὁ Ὀ0)} πᾷ ἴΠ6 ἰδπι0}. ὉΥ Ῥγονίἀϊπρ ᾿πατϑτὶ ας, 
Ὀιὺ 8150 κανῷ ἀδῆπ ογάογα ἴοΥ ἔπ ὀχεουτίοῃ οὗ τ Ὁ στὰ 
δηὰ 1Π6 πιακίηρ οἵ ἴη)6 γεδιθὶβ 10 ϑοϊοπιοπ, δη4 πὶ 6 1τἨὸ- 
σςεαρᾷ. ποῦ δοοοτάϊη!ς ἴο 8 οὐ ἰηνθητιπ δηὰ ἀδαίρζει, ΌὍςκις 
ν 5 ἀἰτειοῖδα Ὀν αἰ νπα τενεϊαιίοη..... 1 ("6 ἴκοῖϊκ 8 οὗ Καὶ Ἰπηρχα, 
ΠΟΙ ΠΩ οἵ [πἰ8 οὐσαγα: δ] ΠῚ ἨῸΔ τοῦκὶ ΚΠ ον ἤγωνυν ἐδῶ 
ποςουηῖς οὗἩ ΟΠτοηίο]δς, ἐπὶ Βανί ποὶ οπ]Υ ᾿πουχῆς οΥ το 
[ϑιηρῖο, Ὀυξ πιαὰθ Ῥυδραγαιί πα (0Υ ἰξ, νυ ]οῖ σοι] ὰ πος ἤπτα 
συπδίδιϑὰ ἰπ δὴ υηοογίδί πη οοἸοεῖίοη οὗ πιδί γα, σὰ δ᾽. 8}} 
ποῖ Ὀ6 8ΔΌ]6 ἴο ἀνοϊὰ βδαοαυτηϊηςξ ἰδ δὶ ἃ σοπιτηυπίοδῖ οἷν τῶ 
την δ δοσοογα!πρς ἴο ΨΠΙςοΝ, ἀνοη ἰπ δεν ά ὁ πιο, ἴδ γνίαη οὔ 
1π 8 Το ]6 δὲ ἢἧχεοά. ΤῸ ὀχϑουῖθ {π6 Ὀσ πα [186] τὙΊΉκοϑ 
ποὺ μοιτη εα ἴο αν ᾶς Ὀυϊ "6 δὰ ουτηρ εἴτα τ 6 ῬΓΘΡατα.. 
{5 βὸ (δι, τπδὲ δοϊοϊηοπ ἴπ [Π6 ΤΟΣ ΔΓ οὗ Π]5 ταὶ χει 
Ὅπὑῖκ Δ0]6 τὸ ργοςσδοὰ υἱτἢ τῃ6 ὉΠ πῃ (. δι. ἃ τὸ δηίδ 1ξ ἔπ τὴ 
εἸενεπῖη (1 Κιρκε ν]). ΤῊ τεροῦ οἵ Βανι 8 ργερασϑεῖωα, 
ὙΠΙΟΝ ἐχιοι θα 10 [Π6 ἄχ! πα οἵ τ[Π6 ρἷδο [ὉΓ 1π6 Ὀπιδὲπι ες, ἴα 
π6 }15οι σι] ἐουηδπίίοη ἔοτ ἴΠ6 δὲνϊοτοσηϊ πῃ ΟΌΓ υόσπεα ἐπ 
ὙΠ ΙςῊ Ὁ|γ6 ἤγεο ΝδηιαἸης οἵ [Π6 δἰ οτίομ! τον δι), δοοοσά ες 
10 τηοάδιῃ νἱ ον, 16 δα οὑτίουβ δα ἰπ ἴδ γεπιδίηπᾷὶ δοςιϊδοεα 
οἵ τὸ 1δΔδὶ ἔνγο ςαρίοσο οἷ (0 θτεὶ Ὀουὶ οἵὗἠἨ ΟἸὨγοξιςοα, 



ΟΗΑΡ.]. 

διδεῖιο.). ΝΙΓΝ τοδρεοῖ ἴἤο [6 ϑϑοϊζοηβ ρϑοι ἷδΓ 
ἰο ἴ6 ΟΒΓου δῖ, ἃ 5118}} μ᾽ δαηΐῃρ ΤΠΔΥ͂ ἰΟΓῸ ὈῸ 

πιίοὰ οὗ ϑοῦ)θ ποίθιυυ 7 Ρῥγδοίϊοι] ἰηΐθ 
ο]46. ὀχ ρμοϑί ὑοῦ :--- 

Ου οἷ. χὶ!. 838-40, βίανγϊα, αὐϊο ΒΌΓΤΩΔΠΗ, 
ΤοΑΓκ8 : “δὶ ἰ8. ΘΓ βαίὰ οἵ θαν ά ἰδ ἃ ἢ πὸ 
ἄσουτε ((γρΡ6) οὗ ὁἰ6 Μεββίδῃ..... Ηο αἷδο αἱ ἤσεϊ 
᾿νδὰ ΟὨΪΥ 8 81π4}} (Οἱ]ονίπε ; Ὀὰΐ δου Ηδ σΑπιθ 
ἢ Ηἰδ σίογυ, ἴ)6 ἰσϊηρίοιῃ οὗ Οοα Ὀατϑῖ ἔοτί ἢ 
Τα], δηὰ δυῦ)οοῖβ ἴο ΗΠ πὶ Μψοτα οο]] οἰ θὰ ἴῃ 
δὶ] {1:6 τοῦ]... .. Τὸ εν οοπλὸ ονθη ἴΠ 0866 οὗ 
ἅδε υἱθὲ οὗ Βοη)απιῖη, [πΠ6 Ὀγεΐμγοη οἵ 848], (ἢ 6 
ΒἰΕΟΓ ΠΟΥ͂ οὗ αν ὰά ; 8ο: δὰ ΟΠ γτίβὶ ἀϊβοΐ 168 
ἴοὰ ἰδ ονα, ὄν ἴτοιῃ ἴδ6 Ῥμαγίβοοθ, Ηὶβ 
ἀοράϊν ἴοοβ ; δῃὰ δὲ ψὶ ὈΥ παίαΓΟ ΔΓΘ 8]} Ηἰὶβ 
ἴα, 

᾿ Βαανὰ Ὀδοοηθ ἰῃ ἢΐβ οἷά 66} 
Ι 016 88 πἰμἧ) 88 ροββὶ Ὁ]6 ὅο ἐλ6 Ὀυϊ]αΐηρ οἵ [Ὰ60 

6 γεῖ σομγοσίβ τυ ἴο ΗΙ8 Ἰονο δηὲ, ἰο ἴα 

168 

ἷπ Ηϊπ..... Αἱ αν 8 ἀποϊητηρ γα8 ρτοαξ ον; 
ΟὨ 8]} βἰὰθβ ψὰ8 Ὁτγονϊἀθὰ βίογε οὗ δδίϊηρ δῇ 
ἀν μἰκίηρ ; δου δὸ Ὀδ᾽ ΘΟ ΟΓΒ γο)οϊοοὰ δὲ δηὰ αὐ ον 
ΟἸ τίβ[᾽' Β δδβοθηϑβίοῃ, δηὰ Ὀδοδιιϑο ὑΠ6Υ ᾿,8α 411} ἰῃϊπ 
σοΙητΏ0.᾿ἡ Οπ οἷι. χνὶ, 27, σοιρ. ἴδιος τε πὶ 
(ϑϊ 8 01]6 4180 ἴο ἴπ6 οοπίδηϊδ οὗ χχὶϊὶ. -αχν].) οὗ 
Βοηρεὶ, Ρ. 17: “"“ΤῊΪ8 ἰβ 8ὸ πο ἰῃ Ὀανὰ ; ἢ6 
[88 ΖΟῸΠ6 48 ηἰρὴ ἴο {89 [,μνἱῦ88 88 10 γ)18 ρΟδβ 1 Ὁ]6 
ἴον ἢἰπὶ ἴο ἀο, 88 ἱΐ ἢθ6 ψ6γα ομδ οἵὗἉ [ῃϑτὴ ; δπὰ γαῖ 
δα [85 ἰηναάδα πο τίη. ον ἤποὶν ἀσνοί οι 
δὰ νϑ]οῦ ἃγθ δοπιδίμθ ἢ ϑοπιοι πη ααἰΐό 
ΡΘοΙ αν ἢδ8 ἴδ κϑη ρΐδοθ ἰῃ Πανὶ 8 Ποαγί." Οἱ 
χχίχ. 80 ἢθ γειηλγκβ : ““ Ηον; ϑαγποδὲ ἰ8 [6 δῦ 

Ηον 1ιὸ δδ9 

ἴθι ]6 1" 

2. ΒΟΙΟΜΟΝ.---2 ΟΗΠΚΟΝ. 1.-1Σ. 

α. Ἦιϊ8 ΒΟΙΕΜΝ ΒΑΟΘΕΙΕΙΟῈ ΑΤ ΟἼΒΕΟΝ, ΑΝῸ Ηἰ5 ΕΙΘΗΕ5.---ΟἩ. 1. 

«. Τλε ϑαοτίῆοε αἱ αἴϑεοπ, απὰ (λὲ Ῥγεαπι 977 δοίοπιοη : σοτϑ. 1--18. 

ΟΕ. τ 1. ἀπά ϑοϊοτηοῃμ {μθ βοὴ οὗ αν ἀ νψὰβ βύγοηρυῃοηθα ἴῃ [18 Κίηράοτῃ, δπὰᾶ 
2 (86 ΙῈΡ δΐ8 αοά νὰβ σι πὶ, δηἀ τηδρηιῆθα Ἀἰτη οχοθθαϊηρὶν. Απὰ 
ΒοΙοσοη β81ἃ υπΐο 81} [βγδε], ὕο {86 οδρίδιπβ οὗ ὑμουβαῃάβ, δηὰ οἵ πυμάγθαβ,. 
Δα ἴο ἴΠ6 Ἰυάροδβ, δὰ ἴο δΥθσῪ σΌΪΘΓ ἴῃ 8}} ἴβγϑδὶ, ὑπ 6 οῃἱοίβ οὐ Ὠοιιβθβ. 

8 Απα ϑοϊομηοι, δηὰ 4}} [86 οοπρταρδίϊοη τ ἢ ἢ τ, τ ϑηῦ ἴο τῃ6 ΒΙΡΉ ρ]8οθ ὑμαῦ 
88 δῦ ΟἼΌΘοη ; ἴὉΓ ὕπεγθ νγδβ ὕμθ ὑδηῦ οὗ τηϑοϊπρ οὗ ἀοα, νϊοὴ Μοβδβ ἴὴ9 

4 βεγσνδηῦ οἵ αοα ᾿δά τηδάθ ἴῃ ὑ{6 ψ}] άθσμθδ8. Βιυῦύ {86 ἃγὶς οὗ αοα ᾿δὰ αν 
Ὀτουριδα 

ὅ ἰξ : [ἴὉΓ μα ἦι 
ἔγτοσῃ τ δῦ- σῖτα ἴο (ἢ6 ρἷδοθ ψ  Οἢ Πανὶ δα ῥγερασγθα ἴῸΓ 
86 ῥ᾽ ΟΠ οα ἃ ὑθηῦ [ῸΓ 1ὖ δὖ ογυβαίθη. ἀπα ἴθ Ὀγάζϑῃ δ᾽ίδυ, ὑμδῦ 

Β6 2416 6] [6 βοὴ οὗ ὕτὶ, ὑπ6 βοὴ οὗ ΗΓ, δὰ τηδαθ, νγαὰ8 ὑπο σοὶ Ὀοΐοτο (ἢ 
ἈΔΌΘΓΏΔ6]6 οὗ ἴΠ6 ΙΒ ; δῃὰ ϑοϊοιιου δπὰ ἴδ οοηρτορϑίϊοη βουρηῦ τη. 

6 Απὰ δοϊοιηοη οὔἴδσοὰ {ῆθγο Ὀοίοσο {86 [0 ᾺΡ, οἢ ὑμ6 ὈΓΆΖθῃ ΑΔ. ὑὨϊοὴ 
Ὀεοϊοηροά ὕἤο ὕμ6 ὑθηῦ οἵ τωθοϑίϊηρ ; δῃὰ 6 οἥογθα τροὴ 1 ἃ ὑμοιυβαηα Ὀυτγηῖ- 
ΟἸ ΣΙ 9Β. 

Ἴ ΙἋΙ[Ὠἢ ὑμεῦ πΙρμύ αΙα Οαοα Δρρϑᾶγ ὑπο ϑοϊοτηοῃ, δηὰ εαἰὰ αηΐο ἢΐτη, Αβὶκ 
8 πῇρδὺ 1 8}8}} γσίνο {Π 66. Απα δϑοϊοτηοη βαϊὰ υπίο οὐ, Τῆου μαϑὺ βῃονϑα 

ὕ ἸΏΘΓΟΥ πηΐο αν] ἃ ΤῊΩΥ ἴδύμοσ, διὰ δαβὺ τηδὰθ τὴϑ Κιπρ ἴῃ ἢ18 βίθϑδα, 
9 Νον, Ο Ικρ ἀοά, ΤᾺΥ νψογά υηΐο Πδανα τὴν ΓΑ Π6Γ τηυβὺ ὃὈ6 ἴσαδ ; ἴοσ Του 

10 μαβῦ τηδάδ τὴηὸ Κίῃρ' ΟΥ̓ΘΓ ἃ ῬΘΟΡΪ]Θ ὨΌΙΩΘΓΟΙΒ 848 ὅῃ6 ἀυδὺ οὗἨ {πΠ6 ϑασίῃ. Οἷνθ 
ἴῺ6 ΠΟΥ͂ ΒΟ, δηὰ Κηου]θᾶρο, ὑμδῦ 1 ΤΩΔῪ ρῸ ουῦ δπὰ 1 ὈΘίοΓο [18 Ῥθορὶα; 

11 ἴον ψῇο οδῃ 7υαρο ὑῃϊ8 ΤῊΥ στοδῦ ΡθΟρΙβ. Απαὰ Οοἀά διὰ υηΐο ϑοίοπιος, 
Βοοδῦβο [ἢ18 γγχδ8 ἴῃ ὑῃγ Ὠοδγῦ, δῃὰ ἔποὺ ἢδβύὺ πού δϑκϑα γἹοἢθ8, ὑγθαβθΌγοβ, δπὰ 
ἸΟΤΎ, ΠΟΙ ὑΠ6 11 οὗἩ {{Ππ6 δῃθηῖθ8, ποι Π6  Πδδῦ ἴῃοι δϑκθα ἰοὴρ [1ἴ; Ὀυῦ 

ὑ ΔΒ Κα νϊβάοσῃ δῃὰ Κπον θαρθ [ῸΣ ὑμγβ6}1, ὑμδῦ ὑμοὰ τηαυθϑῦ )υαρζο ΤΥ 
12 Ρ6ΟΡ]6, οὐῸσ στο 1 ἤδνα τηδᾶθ 66 Κίπρ.  ᾿Ιβάοϊη δηὰ Κηονίθάρα δΓΘῸ 

σίνϑη απο ὑΠ66, δηα ΤΟ 65. 4Π6 ὑγϑϑβιιγοβ δηα ρΊΟΥΥ Ὑ7}} 1 ρσίνο 0866, δ 0ἢ 88. 
ΠΟΩ6 οὗ [Π6 Κίηρο ὑπαῦ στ το Ὀοίοσο ἴθ ἤδγο δα, δῃὰ ποηΘ δίγο ὑῃ 66 5}8]} 

18 ἢανὸ {6 |1Κθ6. Απά ϑοϊοχιοη οδτη ἔτοτη 2 ὑμ6 Ὠρἢ 
ἴο Φογβδ θμ, ἔγοσῃ Ὀθίοτο [86 ὑθηῦ οὗ τηϑοίϊηρ ; πὰ 

ἔπε ὑπᾶῦ νψαβ δὺ ΟἹ Όθοη 
6 Γοϊρῃθα ΟΥ̓́ΣΣ ΙΒγδοὶ, ὃ 

β. ϑοϊοπιοη 5 Ῥοισον απή Ἠγεαϊίλ: γοτα. 14--17. 

14 Απάὰ ϑδοϊοτηοπ ψαύμογοα ομδσίοῦβ ΔΠα τ 6 ΓΒ : δηὰ [6 μιδὰ 8 ἐπουξαπὰ δπὰ 
[ΟΣ πυπάγοά σῃατὶοῖβ, δηὰ ὕσψοϊνο ὑπουβδηᾶ τἱάθγΒ; δηὰ ἢ6 ρίδοθα ὑἤθιη 1Π' 

16 Π6 εἰιατῖοῦ οἰ (168, ἀπὰ τι 086 Κίηρ δὖὺ δα γβαι θη. Αμπά [δ Κίπρ τη866 Β|1γὙ 6. 
δὰ μοϊὰ ἴῃ δ ΓΒΑ 6 τὰ 88 βίο ; δῃὰ οθάδιβ ἢθ τηϑὰθ 88 δι βυοδιογοβ ὑδδὺ 

16 τὸ ᾿ι [86 ΘΒΟΡΒ ΘΙ Δ ἴῸΣ δρυπάδηοο. Απά δθ ὀχροσζύ οὗἨ ἤοσβαβ [Ὁ ϑο]οση 
Ἧ88 ουαὖὺ οὗ Ερνν ; δηἀ (86 ΘΟΙΏΡΔΗΥ οὗὨ [86 Κἰηρ᾽Β Το Βδηίβ ἰοιομοα ἃ ἴσοορ 
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17 ἴον ἃ οογίδίη ργίοϑι Ἀπ ὑπ 6 Ὅσοι 
ἴοτ βὶχ δυπαάγθα δ|]ν  ῦ βῃθοὶβ, δῃ 

δ αρ, δῃὰ ἰοοὶς ουῦ οὗ Εσγρὺ 4 οἰατγίοι 
ἃ ὨΟΙΒΘ [ὉΓ ἃ Βα πάγοαὰ δηὰ ΠΥ : δηά 

ὉΠΕΥ Ὀγοὺρ οὖ [6 πὶ ουὖῦ ἴογΓ 411 ὑπ Κίηρβ οὗ Ὁπ6 Η! 1088 δὰ (Π6 Κίηρϑ οὗ ὥὅγτδ. 

1 80 δοἌοογάϊηςφ ἴο ἴδ τοδάϊης ν), ἩΔΙοΝ [5 διἐδδὲοὰ ὉΥ 1η6 βορὶ, νας, δοιηθ Μ88.. δῃὰ τηοοῖ ὑτῖπ ψἘ}}}Ὸ ἂν 
τ 

ἔδι6 αἰπιοαὶ αππηϑδηΐηφ ὯΪ) (φοεμΐ, Β6 πδὰ βαϊ) ἐδ: σηδλουειγ οἵ κεϑ9. διὰ ἔδιο Ὁ": )]ά. δηὰ 1}6 3γ7. ἐδδειγ. 
τ 

8 Τὴ.κδα ϑερῖ., νυ} κ., θέον, δἔο., ΟΟΥΤΟΟΙ.: ΠΌΞΙΘ) 

ΔΘΑ (0 Πᾶνα οτορὲ ἰηΐο {Π6 ἰαχὲ ὉΥ Ἰοοκιη κΚ ὉΔΕκ δὲ τυγ. 3. 

[6 ΠΌΞΟ οὔ [6 Μωροζεῖοα, γιοϊάϊης ὯΟ τοϊεσγαθῖο 96Ώ δα, 

8 Γμῃ6 Ῥ}δϑομιῖο ἢ " ΟΥΟΣ δἱϊ [5.86]: ΘΟΙΏΡ. 1 Κίη κε ἵν. 1. 

ἘΧΕΟΘΟΚΤΊΙΟΑΙ͂. 

1. ῬΚΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ἈΕΜΑΚΚ, ἀπὰ ο]υοί αιϊίοη οἵ 
γψεῦ, 1.-- [Ὡθ δοσουπίβ ὁοηίαϊποὰ πῃ ἴθ ἔοτγϑ- 
Βοϊησ ὕννο 8π|8}} βϑοϊίοιιβ, ἰο Δ] 1 Κίηρβ 1]. 
4-15 δηιὶ χ. 260-20 ἃγὸ ΡΒΓΔ]]εἸ, Β6Γγνα ἴο ἰηϊγούασε 
ἐπ: τεροτέ οὗ {6 δι] ἀὴρ πὰ ἀοαϊοαιίοη οἵ ἴδε 
[οι ρ]6, ὶο ἢ ΟΟΟΌΡΥ ἴὰγ ὅπ στοϑΐθθι ϑραδὸ ἴῃ 
{πὸ τοργοϑοηςαξίοη αίνοη ΟΥ̓ Οὐγ δυϊμοῦ οἵ [ἢε 
βίου οἵ ϑοϊοπιοὰ (ἰ. 18 - υἱϊ.). Α8. ρθηθγαὶ 
ΒῸΡΟΓΒογ μυϊοη 18 ργοῆχοά νοῦ. 1: ““Απὰ δο]ο- 
ΤᾺΟ ὕπο βοὴ οἵ [αν ἃ ν͵ὰϑ βίγοησιποηρα ἰῃ ἢ ΐ8 
Κίηρσίίοαι," ῬγοροῦΥ, “οπ,᾿" οὐ “ΜΠ, Βὶ5. Κἰης- 

ἄοτα," ἀΓΆΒΡΙΌ ΓΟ } Θοπηρ. ΘΕ Ί νΟ} ΥΠΓΝ. 
χΧΥΪ!. 1, δηὰ χὶὶἹ. 18, χὶϊὶ. 21, χχὶ. 4, ψῃΐϊ ἢ 
ῬΔΓΙᾺ]16]8 1 Ἰκ νν 186 5πονν ἴπαΐ ΟΊΠΠΠ, “08 βΒἴΓΘΏΡΙΙ- 

οποά,᾿ ἀοθ8 ποῖ τοΐογ ἴο Ῥτγείθ 618 [0 [ἢ ΟΥΟΎΏ, 
ὌΥ βεϊὶπρ δϑὶὰθ οἵ ψψοπὶ ἐοηττηλίϊου ο ΠΟ ; 
δηὰ θηςα ἴπ6γ6 18 ὮυΓΘ ΠΟ σΟΠΟΘΑ]ο δ᾽] υϑίοη ἴο 
Αὐἀοιι αι (1 Κίηχβ ἰ1.).---πα ἰδὲ Κοντά λὶ8δ Οοά 
4σαϑ υυἱέλ' τα (οορ. 1 ΟἼτοι. χὶ. 9), απ πιαρηϊ- 
εα λῖοι ἐαοεοαϊησίν ; οοτρ. 1 ΟἸτοη. χχίχ. 25, 
χχίϊ. ὅ. 

2. Το βαοτδοο αὖ ΟἿ ΘΟ; : Υ6 18. 2-Ὁ ; ΘΟ. 
1 Κίηρβ 11], 4.---αΑπὸώ ϑοίοπιοη καϊὰ υπίο αἰ ]ϑταεί, 
ἐο ἐδλε οσαρίαὶπδ, εἰσ. ΤῊ δα οῃ οἵ [Π9 ἙοὨ εῖβ 
οὗ {Π6 γοορὶθ δῃὰ γεργεβϑηϊδίϊν οἵ {110 ἰσίησάοτῃ [ Ρ 
δῖ [16 βαοι ]Ἱῆσο 18 ποῖ τηθηίϊοποὶ ἴῃ δα Ὀοοὶς οἵ 
Κίηρβ; Ὀὰαῦ 1860 πρηαϊζεῦ 18 υὑπηογβίοοὰ οἵ ἐϊ8ε] 
(οοτρ. ἴδΠ6 δὲ πὶ ]δὺ ση868 ἴῃ ἴῃ6 Ὠἰϑίογγ οἵ Ῥάν!α, 
1 ΟἾγοη. χὶϊἹ. 1 ἔ., χχίιὶ. 2, χχυ . 1).---Τῖ ς 

οἶφίε οΓ λοιιδεδ. Βοίοσγο να, ᾿ ἷβ ἴο Ὀ6 Βυρρ )εά, 

85 [9 ἬΠ0]6 Ῥῆταβδθ ἰβ Δἢ Ἔχ δπδίοσΥ δρροβι θη 

ὑο ὑιειντθϑο.---ῦον, 4. Τὸν λεγε τραϑ ἐε ἐδπὶ 
97 πιεεΐΐδπρ οΓ Οο. Οοτρ. οἢ 1 Οἤτγοη. ν. 80 ἢ, 
χυὶ. 89 {.-͵Ἰ ΄ ον. 4. διιέ ἐλ6 ατγὰ οὗ Οοα λαὰ 
Ῥαυὶϊα, εἴα. ; Θοπῖρ. 1 ΟἾτοι. χὶϊὶ. δῃὰ χυ. Εὸγ 
[16 οἰ] ρεϊςαὶ σοηβεπιοίΐοι 9713, ἴο ({π6 Ρ]806) 

ὙΒΙΟΒ 116 ῥγερδγοὰ [ογ ἰΐ, ψβοσο [86 δγίΐο]θ ἴῃ 3 

ΒΌΡΡΙΙε5. 186 μἷδοθ οἵ [86 τεϊδιϊνε "νὖδξ, σοταρ. 

Ἷ Οἴτοη. χυ. 12, χχνυΐ. 28 : δἷδὸ δυάς. νυ. 27; 
Βυιὰ ἰ. δ.--Χεῖ, ὅδ. Απα ἰδὲ ὄγαζεη αἰἐατ. .. 
τὐαϑ ἔλεγε δοίοτε ἐδε ἰαδεγπαοῖς οΓ ἐλ Ζοτνά, ἴμαὶ 
8, {16 Αἰ δοοηΐῦθ δ μΟἰ ΤΥ τγ88 5111} [ἢ 6 109], 88 
ἰῦ ττοτὸ [86 οΒοία] δηὰ ἢἰϑύογ σα 1}ν τσ [Ὁ] 0] Δ 66 
ἴον Ὀυγηϊ- οδιϊηρδ: σορ. 1 ΟἌτοη. χχὶ, 29 ἔ,, 
ΨὮοτα, οἡ [πο οσσαϑίοῃ οἱ ἴπ6 σῃοῖοο οὗ {Π6 ΗσρΟΥ 
οὗ Οτπδ ου Μοτίδῃ [Ὁγ ἃ μἷδος οἵ Ὀυγπηῖ-οἴἴοσίησ, 
ἐξ 16 βΒῃονχῃ Ὦν δ ανία οουϊιὰὶ ποῖ ροὸ ἴο ΟἸθεοι ἴο 
αἴοῦ ἴμοσθ. Οη Β6ΖΆ]66}᾽8 οοῃβίγι σι θη Οὔ 6 ὈΓΆΖΘη 
(ΟΡ 61) δἰΐδ οὔ Ὀυγηϊοϊεγίηςς, 800 ἔχ. χχχὶ. 2, 
ΧΧΧν . 1. Οἱ [Π6 τεδαϊηρ ὈΦῦ, 85 ὑπάου δα] Υ 

ἴο ὃο ῥγοζειτοὰ ἰο [6 Μαδογοϊϊο Ὡ᾽ (οὶ ὩΣΟΘ6 

ἴγοϊῃ Δὴ ὈΠΔΙΤΑηἰοα τοΐρογοηοο ἰὸ ἔχ. χ]. 29), 866 
στ. Νοῖδ. --αἀπα ϑοίοπιοη απαὶ ἰλε οοπσγεραϊέοι 
δουσὴὰξ ἤδη, ἴὸ Ἰογὰ, ποῦ {π6 αἰΐαῦ; σοι. 

Ὀϑις ὉΣΤΙ, 1 ΟἼγου. χχὶ. 80; 2 ΟἼτοῃ. χν. 2. 

Υοῖ, ἴον [ἢ9 τοίδγθῃοο οὗἩ [86 νγὺ ἴο ἴΠπὸ ΔΙ [8Υ, ΤΟΥ͂ 
Ὀ6 αυοίοά ([λιτ]}1ὸγ: “γδὲ8 ποῃῦ ἴο δοθεὶς 10), αἵ δ}]} 
δνθηΐβ, ΑΠΊ08 ΡΥ. ὅ ; ΘΟΙΏΡ. 4150 1 (ἬἼτοη. χχὶ. 28. -- 
γεν. 6. 7λεγό δόίονε ἰΐε [,.ογτὰ, οὐ ἰλε ὑγταζθη αἰαΐ 
ιολδοῦ υἱκϑ αὐ ἰλε ἱεηΐ ο τιεείξησ. ἴπ ἴπο Ηοῦ., 

ἜΝ ΕΝ Ὁ εἰδιιὰθ Ὀοίοτο 186 γτοϊαϊϊνα βοῃΐοῃοθ 

Ἵν δηδῦ δ. Βδοδῦβο ἰδ αἰἴδὺ οὗ Ὀαγηϊῖ- 

οἴἶεγίτιρ μαα 115 ρίαθο Ὀείοτθ 11:6 ἰδθεγμδοὶθ (ἘΣ. 
χὶ. 6, 11 ἰ8 ἀοϑὶχῃαῖοα 88 Ὀδ οησίηρ ἴο 10 ; 60}}}». 
1 Κίημϑ νὶ. 22. 

8. οὐδ Βονοεϊαϊδου ἴο ϑοϊοϊηοῃ : ὑοτβ. 7-18 : 
ὁΟΠΡ. 1 Κίηρϑ ἰἰ. δ-]1ὅ. --- 7 ἐδαΐξ πἰρλέ, εἱἰναῖ 
[οἹ] οννεὰ ἐπ οἴἴογίμα. ἸὙπᾶῦ ἐπ6 τηδηϊοριατίου οἵ 
αοά ἴἰο ϑοϊοιῃοῦ "8 οἰϊεοϊθα ὈΥ͂ ἃ ποοῖΐυγπαὶ 
Υἱβίοῃ, Β60}}8 δ ἰοαβὲ ἴο Ὀ6 ἱπήϊοδιθὰ ἤθτο, νυ 18 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ δἰαϊθὰ ἰὴ 1 Εἰηρβ 111, δ, 1δ.--π ἐγ. 8. 
Ἴ βου λαϑὲ δἰιοισοά σγεαὶ πιέτον πὸ αν τὴν 
)αίλεν. Τῆι [116 Γ βρμϑεοῦ οὗ ϑοϊοιηοῃ ἱπῃ 1 Εἰηρμ 
1:1. 6-10 ΔρΡρϑαῦβ δγὲ (νεσβ. 8-10) τ 6} ΔΟΌΓΩ- 
γἱαἴοά. ---Ἶγ. 9. Τὴν ωὡοτὰ. .. πιιδὲ δὲ ἱταε, 
ΤΟΡΘΥΥ, ““τηυϑι 6 Θδίη ὨΠ8}6" ; σοΡ. 1 ΟἸ σοὶ. 

χυἹ!. 23; 2 Οἤτοη. νἱ. 17:1 Κίηρβ νΥἱϊ!. 26.--σϑ ἐσ. 
10. Οἷνε δ ποιῦ ιυϊϑάοπι απ ἐποιοίεασε. ὉΞπΠῸ 

(μθτα τὴ Ῥαιδοἢ ἴῃ ἴπ0 βοοοῃὰ βΒυ}140]Ὲ ; 6͵βὸ- 
ΜΠ] ΘΓΘ 1712; 8180 ν618. 11, 12) ἀδῃοῖεβ ἱππονίθα σε, 

ἰπδὶσηΐ, ἀπὰ 18 Του, Ὀοβίἀθ8 [8:8 Ῥγδεβθηΐ μὰ 
ΟἾΪΥ ἴῃ Πδη. ἱ. 4, 17 δπὰ οὶ. χ. 20.---ΖΤλαὲ ἢ" 
πιαν 90 ομὲ απὰ ἱπ δοίοτε ἰλὶδ ρεορίδ, “" τι αῦ Κῆον 
811 {Πιαὶ ὈοΘΙοτρβ ἐμεγοῖο, ΤΠ ΑΥ̓ ΟΣ βονοση δπὰ 
ἀοίεπά ἐποπι᾿ (ϑἴαυκο); [86 ΡὮΓΑΒΘ, ΓΟΠλ Πα ηρ 5 
οἵ Πευῖ. χχχὶ. 2, 1 ὅδ). ΧυἝἹ. 18, 16, 1 Κἴτρα 
1:1. 7, ἀοηοῖο8ϑ ἴη86 Ὁποποοκοὰ ρῥυὺ]ϊς δοϊινιν οὗ 
186 ΚκΚίης ᾿οναγὰ δΐ8. ΡθΟΡ]6.--- οτ, 1]. Ββεσαιϑα 
ἐλ τοαϑ ἱπ ἐὰν ἀδατί ; οοτρ. 1 ΟἸγοι. χχὶ!. 7. --- 
Μίολεα, ἐγεασυγεδ, απ σίογγ. Τῆ6 βᾶπι6 οΘο Ὀϊηἃ- 
(ἴοῃ ΔΡΡοΔΓΒ ἴῃ Ερο]. υἱ. 2; ὮΝ), ἰὑγεδβτσαοα, 

αἾ80 ἴῃ Εοοὶ. ν. 18 (τ ἼΦ᾽}9) δὰ σουλ. χχὶϊ, 8. 

-- ’γεγ. 12. :ϑάοπι. .. σίυεη ἰο ἐδεε. ΤῊ σου- 

ϑ᾽ ΤΌ ΟΣ ΠΝ ἍΠ), 88 ἰπ ἔβιμ. 11}. 11 (1 Κῖηρϑ ἰδ. 

12, 2, ἩΠ} [16 Ροτί. 02). Ιπ [6 [ἡ] ον 

ψογάβ, {πὸ Ἰοτὰ Ῥγοπιῖϑοβ ἴο ϑοϊοηοπ σον δα, 
δ δατοδ, δηὰ σἴοΓΥ ἱπάθοα, Ὀαὺ ποῖ Ἰοην Ἰἰ6, δὲ 
8 1 Κίηρβ 11. 14. ὙΥ̓ΒΕΙΠΟΓ 118 ΟἸ βίο ἰ8 ἰῃ- 
τοητίοπαὶ (Ὀεσαιι86 ϑοϊογηοη, οἡ δοοοιὴϊ οἵ ἢΐ 
δι Ὀδοατθηΐ ἴι}}, ἀἰὰ ποῖ αἰαὶ ἴο οΪὰ 56) ἄρῇϑασε 
ἀοπθι] ἴῃ ἴπὸ σοηἀοιδίπρ ἸΔΉ ΠΟΥ οἵ οὐγ δα μοσ, 
ΜΠ οἷ δῆλον ἰἰ86] Γ νθῖν 1 (18 Ὀχοηῖϑα οὗ τὴϑ 
Ιωυτὰ οη {δ οἰιϊοαὶ - σαἀδιπομίϑεῖς Βαεμΐδηοθ 
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νγὰ8 αἰϑοονογοα ἴοο ἰαῖϊθ. δίογο δοιτοςῦΥ, Βοσίὶ., κοπίαϊποα ἴῃ ψεγβ. 11, 12 ΠΙΔΥ ὃὉ6 οοπιραγοὰ [ἢ 
φογὶ οἵ ΟἸγὶϑὲ ἔῃ [6 ϑοτπιοη οἡ ἴπ6 Μουπῦ: ϑ'ϑοὶκ 
γε ῖγει," δυ,, Μαζῶ. ν. 32. --- ον. 18. Ἅ4ἡπώ ϑοίωπιοη 
αμδε ἤγοτᾳ ἰδὲ ἀἰσὴ ρίασε. Οἱ [8 οογγθοΐηῃβϑϑ οὗ 
(μἷ τυδήϊησ (ΠῸΞΠ.), 866 Ογῖ, Νοῖθ. ΤῺ [οἹ]- 

ἰοπιην εὐ ἀἰτίοη : ““ἴγοηι [89 ὑδηΐ οὔ πιεοιίησ, "νυ ]ιϊο 
ΔΡῥδΔΓ9 8106 ΓΟ δέον “" τοπι ἴδ 6 Ὠἰρῇ ΡΪδοο, 
Ῥοιηΐθ δρα ἴω ἴμ6 Οἱ δοοηϊῖα ρΪ]άοθ οἵ οἰϊδεγί πα, 
δι ἰο 86 Ἰ6Ὰ] γα] 1 οἵ {}10 οἰδοτ ρβ ῥγεβοη θα 
ἔβεγο, ΟΥ̓́Ήμ6 Ὀυττιῖ δη ρέβος οἴογίηρβ, Ὑγὴ τ [Β6 
δες οἷΔ] (ραδέ, 1 πρὸ 111}. 16, οὐ ἴῃ τοϊατγῃ οὗ 
δοϊοπμοι ἴο «6ΓΌ 54] 6 πὶ ὈΘΙΌΓΟ {6 αὐῖκ, Οὐγ δι ΠΟΥ 
Ἰδκε8 ΠῸ τηρηΐϊΐοῃ, ποῖ Ὀόσϑιιθα πῃ ἢϊδ Υἱον ἰῃ6 
οἴοσης Ὀγεβεηϊδὰ αἵ 106 ὈΓΆΖΘῺ δα ἰ αἰ θοη 
ΟΠ ἰεζαὶ υϑ τυ (46 Τοηΐὰ5 ΠῚ} 8, ἴῃ 
ἀεῆδποο οὗ ἔπ ὄἜχργεαβ εἰδίδιηθῃίβ οὗ ΟἿἿΓ Δα ΟΣ, 
1 Οδνοῃ. χχὶ. 18, 20 [..), Ὀὰΐϊ βί πρὶ Υ θθοδυδο [Π 686 
οἴδοτηρα, 88 σ6}} δ 6 ἈἰβύοσυΥ ἔθογα [Ο]]ονίης 
(1 Κίηχε 1. 26--28) οἵ {86 βίτθ Ὀοίθοῃ 106 ἴνγο 
ἘΌΠΊΕΙ, δηα ἰ(8 86 {{]᾿οτηδηΐ ὈΥ͂ (Π6 νῖδο ἡπἀφπγχοπί 
οἱ Βοϊοπιοπ, ἀρρεαγϑὰ ἴο θῈ οὗ πο βρϑοΐδὶ ἱπιρογί- 
δῆ [οΓ 8 Ρ]δῃ (οι ἱοῆν ἴηᾳ ἴπα ὈΓΙΠ]ΠΔοῖ, 
Εἰοίουπ, ἀηὰ τηαρηϊβοορηΐ ἔδαίιισοβ οὗ ϑοϊοπιοη 8 
δἰτα] γα 10). --- πα ἀς τεϊσπεά οὐδν ]ογαεί. 
Τίιοβ6 οἹοϑίπρ' νγογὰ8 οὐὗἨ ΟἿ ψ 6186 8γ6 ἱπιγοὰἀθοίοῦν 
ἴο ψβαΐ (0]]οἴσα, δὰ σου]ὰ βίδπα τπογὸ δ 18 0}Υ ἂἱ 
(86 περ οἵ 186 [0] ον σ βοοϊίοῃ, νογα. 14-17, 88 
με ὅτ ἰουπά, 1 Κίηρϑ ἷν. 1, ἴῃ {18 τῆοτα δαϊϊ- 
ὑ]ο ροβίτἴοη, πὰ δ΄ ἱποσ δηϊδυρεὰ ὈΥ (86 
δὐδίου οἵ -3 Ὀεΐοτο δε», ΒΟ 1.6 Κ'γε. 

ἐλ Ὀἱἐς ἢόγα (8θ6 Οτὶὶ. Νοίο). 
4. ϑοϊοϊιοπ β ΒΟΟΣ δπὰ ἮΝ δα! ἱὮ : ν τ. 14--17.--- 

ΤῊῖϑ δῃοσί δοοουῃΐ οὗ ἐμαὶ ΜΕ ΐς ἢ ϑοϊοϊηοη δὰ ἴῃ 
εμαποῦ, τίάοσβ, ἀπά ἰγθαβιγοθ, ἔπ6 ΟἸιγοηΐθὲ ᾿Γθ- 
Βεηἰ8 85 Ὁτγοοῦ οὗ {π6 ἰπϑίδηϊ 1 Β]τηθηΐ οὗ {1 
ΡῬιοη δα οὗ ἀοά το ᾿ἷπὶ ἰπῃ [ἢ 18 » ὙΠ116 ἴῃ 
Ὶ Εἰμρε χ, 26-29 1ξ 18 [ου πὰ πραῦ {6 οἷοβα οὗ {ῃ6 
τείζη οἵ Βοϊομπηοη {Ρ6148}16] ἴο 116 {1116 δοσοιηΐ οὗ 
ἃ εἰτηΐϊαν πδίατα ἴῃ 2 ΟὮὭτοη. ἰχ. 181). Τδαὶ 
διΟΟΛ ΡΥ {8ὺ Ἐπ ΙΟὮ ἰθ. ἮθΓο τοοογάθὰ ὈΥ͂ ΟΌΓ 
ΔΌΪΠΟΥ 5 δα ἀποεα 8 βοοοῃὰ (ἴτηθ, 106 ἢγβὲ {1Ππὶ6 
ῬαΓΩΥ δουγον αἴθ, ραγῦ γ᾽ οοιηρ!οεἰοα ὈΥ δἀά 08 
(8:6 ἰχ, 256-28), ΤδηΐυΒ (οη 1 Κίηρβ χ. 2617) 
εχρίδἱ 5 ὈῪ {1:6 δβϑυταρίίοη οὗ 8 δεοοη ἃ ΟΘΟΌΓΓΘΏΘΘ 
οἵ [86 βοοοῃ ἴῃ ΐ5 δουτοδδ, πὰ δὴ ἱπδάνογίθηςϊ 
διἰπιϊεείου οὗ ὈΟΪῈ δοοουῃίδβ, (ἢ 6 ᾿ἀΘη ΕΣ Υ οἵ ἡ ΒΟ ὶ 
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Κεῖ], οἴφ., Ὄχρίαίη ὑμῦ [6 ΟἸγοπὶδὶ βορὰ ἷ4 
ΒΟΌΓΟΘΒ ἴῃ ἃ ἴτοθα δηιὶ ἱπάβρεπάθηϊ ΨΥ, δὰ δ6- 
σΟΡΪὨΜΙΥ οὗ Ραγροϑθ δα πὶ τοὰ [86 Ραγίΐδὶ τορεῖΐ- 
ἰίοη οὗ [6 Ῥτγεβαηΐ δοσοιηΐ ἴῃ οἷ. ἰχ, 25 ἢ, --Απά 
λό ρίαοσεα ἐλεηι ἐπ ἰδδ οἰιαγίος οἰξίεδ. Ἰηδίοδα οὗ 
ὉΡΜῊ), ““Ἰαϊὰ ὑπόγὰ ̓  (80 490 ἰχ. 25 κίλῃηάβ ἰμ 

1 Κίηρβ χ. 26 ]ε85 ἀρβηϊθεϊγ: ὩΠ)}, ““δπὰ ΒΘ 

Ὀτουσεὺ ἐμοτὰ "ἢ: ἢ τεραγὰ ἴο ἴπ6 πΌμοΣ οὗ 
ἴὴ6 οῃαγίοίβ (1400) ἀπὰ τάθγβ (12,000), π6 ὕνο 
ἰοχἕβ ΤῊδ ““σἰαγίοῦ οἱ᾽θυ᾽᾿ ἀ΄θ οἱ[168 ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ τὉ86 οδατίοίὶβ δηὰ γἰάθτβ ΨΌΓῈ δβίδιϊοηρα, 
ΤΊΟΥ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰαΥ, ῬΑΓΟΠΥ͂ Ὡθὰγ τ᾽ σἂ [ΓΘ 
“τουηάδβ, ῬΑΓΟΥ ἱπ 6 ποὶρ θουΓΒοοῦ οἵ ἔργρὶ, 
ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἰῃ ἴμ6 δοιίῃ οἵ [8 οοιηίγυ ; δπὰ 
ἴπ6 ουη͵οοΐατο {πὶ (}16 δ᾽ πιοομῃῖθ ἴοσῃδ Βοίἢ- 
ΤΆΣ ΟΒΔὈοϊἢ δηὰ Ηδζαῖ-βυϑίηι (1 ΟἾτοι. ἱν. 31) 
ὈοΙοηροά ἴο ποτα (Ἰου.,, Βογίῃ., ΚαιηρὮ.) ἰδ. οὨ 
618 δοοουῃῦ [Π6 ποτ Ῥτο Ὁ ]6.---Ἴ ες, 1ὅ. Απά 
ἐλε ἀὶπο πιακῖο δὲίυενῦ απὰ σοί ἐπ ὑετιϑαΐετη, αἢ 
δίομεδ. Τμαὶ ἴΠ6 ᾿νογὰβ “ δηὰ ρο]ὰ" (325, ΠΝ),), 

ττ “ξ 

ὙἘΙΟῺ ὅτ δ ηρ ἴῃ [6 ΡΔΓΆ]1618 ἰχ. 27 δπὰ 
1 Κίηρβ χ' 27, ἀγὸ ἴο 6 ϑγαϑδθά, ψἱτἢ {π6 Ῥοβοῖ., 
ἵπ ΟὟΓ ΑΪ80 18 ΨΘΥΥ͂ ΠΡΓΟΌΘΔὮ6 ; δῃὰ [ἢ6 
Βδερῦ. δηὰ γα ]α. ἰεβυ ν ἴὸῦ [Π6ῚΓ ραπυΐποηθββ ἴῃ 
[18 Ρ]Ϊδοθ. ΕῸΓ ὁ, σοτῃρ. οη 1 ΟἾγοη. χχνυῖϊ. 28. 
--ἶνεν. 16. 4πὦὸώ ἐδλε εαροτέ 97 λογδεδ 707 δοίοπιοῃ, 
ῬΙΟΡΟΓΙΥ, “ΟΝ Ὀοϊοηροα ἴο ϑο]οπιοη.᾽""--- Τ7.α 
οοπιραπν 4 ἐλε ζῖπσ᾽κ πιεγολαπίδ ζείελεά α ἔγῸΟΡ» 
ον α οεγίαϊη »γίοο. Ἐνγδθῃ 801 Κίηρϑβ χ, 28, ΟὨἹ]Υ 
1μδὴ ἴοῦ τὴ9 ΓΡΌ [λι10.:} ἘΠΡΘ ἷ8δ ΠΟΙ {πὑ|0θ 

Ἐὸὺ ἴπ6 οοττοοῦ πηἀογβίδηαϊης οὗ [86 
ῬΑβδαξο, Β06 Βέῃγ, διδείιο. νοὶ]. νἱῖ. υ. 1038.-- 

ΕΓ. 17. Απα ἐλεν ὁτουσὴξ ὦρ, απαὶ ἱοοῖΐ οιἱὲ οΥ 
ἔρνυρε; 1 Κίηρβχ, 29: “᾿δἀηὰ (δῖ 8 ἰδοίομποα 

δηὰ Ὀτουρμξ ουὐ " (ἘΚ) πονῇ ἰμδύδαα οὗ ΟἿΓ 

Πὰν χω ὸ»»}), οἴου 186 ΠΆΚΤΝ 88 ΟἿΓ ῬΑΒΒΑρβΌ, 

ὀχοορῖ ἐδαῖ, ῬΟΙΔΡΒ ὈΥ͂ ἃ οοττυρίίΐοη οὗ [Π9 ἰεχῖ, 

(86 Ὁ Βεῖὸ τγαμιεϊηρ Ὀείογθ Ὁ '3ΡῸ ἴδ ΤΙ ρΉΥ 

ΒΌΡΡΙἰοἃ, ΕῸΣ ἴδ. Θχροαίζίου, 800 αδἷϑο ΒΔὮΡ δα 
ΔΌΟΥΘ. 

υυιιϊιίδῃ. 

ὃ. ΤῊΞ ΒΟΙΠΌΙΧΝΟ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ὈΕΡΙΟΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙ,.---ΟἹ. 1. 18-1:1. 

α. Ττεαίν ιοἱἱὰ ἰλς Γλαηϊοείαπ Κίησ, απ Ῥγοραταίϊοης 70. Βιϊαϊηφ: ΟἿ. ἰ. 18:--ἰΔ, 

(Ἡ. 1. 18. πὰ ϑοϊοϊηοη ἀοδίοσταηϊηθα ἴο Ὀυ1]4 ἃ πουδβο ἔοσ [π6 ἤδηηο οὗ (6 ΓΟΚΡ, δηὰ 
1 ἃ Βουδθ ἴοσ ἷβ Κίῃράοιη, ΟἩ. 11. Απά δοϊοηοη ἰο]ά ουῦ βουϑηΐςν ὑπουβαπὰ 

ΤΏΘΠ [0 ὈΘΑΓ Ὀυγάθηδ, Δηὰ οἱ ρηγ ἰμουδβαπα ὕο μον ἰῃ [86 τηοπηΐδῖπ, δα ὑΠΓῸ6 
ὑπουδαπά δηα βἰχ δυπατοα ἴο ουγϑῦβθα ὑθθμι. 

ν Απαὰ ϑοϊοϊηοη βοηῦ ἴο Ηυγδαη {86 Κὶπρ οὗ Τγτο, βαγίησ, Α68 ἔβου αϊἀεὺ 
ψιῃ αν τὰν ἴδύμοσ, δηὰ βϑηΐοϑὺ ἢἷπὶ οθάδγβ ἴο Ὀ.}]ἃ Ἀσὰ ἃ ἤοιβθ ἴο ἀνγθ}} 

8 ἴῃ, 50 ἀο δΪ80 συ θ. ΒΌῃο]α, 1 θυ} ἃ 4 ἢοι86 ὕο ὑμ6 ἤδη οὗ {6 ΠΟΒῸ ΤΥ 
Οοα, ἴο ἀθοάϊοξίο 1 ἰο Ηἱπι, ἰο οὔθ βυθοῦ 'ποθηδο Ὀϑίοσο Ηΐπὶ, δὰ ἢ 6 βῃον- 
Ὀγοϑά οοπἸπΌ Δ}}Υ, ἀπά ὑἢ6 Ὀυγη  Οδγιηρβ [Ὁ ὑΠ 6 ταοχηίῃ δηἀ {Π6 Θνυθῃηϊηρ, 
οἢ ἴ86 Βεαθθδίῃβ δῃὰ {π6 ὩΘῸῪ Ι0Ο0η8, δηα [Π6 ἰδαβίβ οὗ ἰῆ6 ΓΟΒῸ οὐγ αοἀά: 

4 ἴογ ουὸὺῦ {ἢ 18 16 ογάἀδιϊπεαὰ ἔοσ [δβγδοὶ. 
8β.ὡ Βαυὶΐ ψο ἴ8 δῦϊο ἰο νυ]ὰ Ηἰπι ἃ Ὠουδ6 1 ὅ ἴοΥ οὔὐγῦ (ἀὐοά 18 στϑδίοσ ἤδη 4]]} 

Απὰ ἐμὸ ἢουβο ψιὶοῆ 1 Ὀυ1]α 18 ρτοδῦ ; 

Ἐὸν 086 πϑᾶνθη, δῃὰ Ὠράνϑη οὗ ἤθδύθῃβ, οδῃποῦ οοπίδίπ Ηΐπὶ ; ἃπὰ ὙΠῸ δὴ Ι, 
ὁ ἰμαὺ 1 βμου]ὰ Ὀυ}ὰ Ηΐπ ἃ ἤοῦβθ, ὑυῦ ἴο οἶον Ἰποθῆβο Ὀθίοτο πα} Απά 

ΒΟᾺ βϑῃὰἀ 1η6 ἃ 186 Ἰη8ῃ 0 ψΟΓΚ 1 ρ0]4, δῃα Βῖ]νθσ, δῃ ἃ Ὀσϑ88, δῃα ἴσοι, δηὰ 
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ἴῃ ῬΌΓΡΙΟ, Δηὰ οὐπιβοη, ἀπά ὈΪὰ6, δῃὰ σψο Κπονγοῖῃ ὕο ΤΆ ΚΘ στάνθη ὑοσὶς 
βεῖ (ἢ6 ψίῖβθ θη ἰῃδαῦὺ δῖὸ Ὁ πὰθ ἰὴ Φυάδῃ δηὰ Ψογυβδίθιη, σ οτη αν 

Ἴ 7ὴγ [Ἀ0Π6Γ δρροϊηϊοα. Απά βοπὰ τὴ9 οϑάδγ-ῦγθϑϑ, ΟὑΡΓθββ68, δῃὰ βαῃάδὶ-σσοοα 
ουΐ οὗ ΙΒ θδποη ; ἔοσ 1 Κηον ὑμδὺ ΠΥ βογυδηΐβ οδ ουὖ ὑπ 6 ̓ ῃ  ῬΆΠΟῈ : 

8 δηά, Ὀ6Πο] 4, ΤΥ βογνδηΐθ 8.4}} 06 τι ΠΥ βογνϑδηΐθ. Απα 88}}8}} Ῥσϑρᾶγο τλθ 
ψοοὰ ἴῃ αθυπάδπορ : ἴοῦ ὑῃθ ἤοι86 ψ ὶοἢ 1 Ὀυ1]ἃ 18 ὕο Ὀ6 στοδί δῃὰ ψοπάρσίαμὶ. 

9 Απηὰ, Ὀδθἢο] 4, ἴον [86 μϑύγϑυβ, σγῆο [611] [86 ἴγθ68,1 σῖνϑ οὗ σῃθαὺ δβ ἔοοά ἡ ἔοσ 

[Ὡγ βογνδηΐβ, ὑυγθηῖν ὑμουβδηα ΘΟΓΒ, δηα οὗἨ ὈΑΙΙΘΥ ὑνγθηΥ ὑμουβαπα οΟΓΒ, δα 
οὗ ψῖὰθ ὑνγθηΐν ὑμοιδβδηὰ θδίἢ8, δῃὰ οὗ οἱ] ὑνγθηῦυ ὑμπουβαηαὰ Ὀδίλβ. 

10 Απά Ηυχϑ Κίηρ οὗ Τγτθ δηδυγογοᾶὰ ἴῃ ἃ ἰούίοσ, δῃὰ βθηῦ ὕο ϑοϊοσιοι : 
Βϑοδυβθ 86 ΓΟΒῸ Ἰονοὶῃ Ηἰβ ρβϑορὶθ, Ηδ βδῦμβ: βοὺ 0Πθ0 οὐδϑὺ ὑθϑῃι 88 Κῖηρ.. 

11 Απά Ηυτδμ εαἰᾷ, Β]6586α Ὀ6 ἰμ6 0ῸἈ0 Οοὰ οὗἉ 18γ8ε], ὑμῃδί τηδὰθ ἤθαυϑῃ δηὰ 
οδτίν, ν 80 Πδ0} ρίνθῃ ἴο Πᾶνα 86 Κίπρ' ἃ γ1180 Βοῃ, δῃαιοὰ τ ῥσάθηοθ δηα 
πηἀογβίδηαϊηρ, ὑμαῦ τηδὺ Ὀι114 ἃ Βοιιβα ἴου [86 ΠΟΒΡ, 8πᾺ ἃ Ἀουβθ ἴ0Γ ἢἷ8 Κη ρ.- 

12,18 ἄοτμα, Απὰ ποῦ [βοιηᾷ ἃ Ψ 180 τηϑῃ οὗ υπαογϑίδηαϊηρ, ΗΠ ΌΓΣΆΤΩ ΤΩΥ̓ ἴδ] 6Σ, ΒΟ ἢ 
οὗ 8 ψοδῃ οὗ {μ6 ἀδυρβίοτβ οὗ ᾿δῇ ; Δπὰ [18 ἔδύῃποσ ψγ88 ἃ Τυσῖδπ, 0 σδἢ 
σοῦ ἴῃ ρο]α, πα 5|1ν 61, ἴῃ ὈΓΆ88, ἴῃ ἸΤΌΏ, ἴῃ βύομθ, ἃπα νοοά, 'ῃ Ῥατρὶθ, Ὁ], 
δηἃ Ὀγββιβ, ἀπά οσίπιβοη, δῃὰ οδῃ ἀο 4}} στανίηρ, δηα ἀν 186 θυ ΘσΎ ἀθυ]οο ὑὉπδῇ 
18. ρίνθῃ ὕο μὲπὶ ψ ἢ ὉΠ τγ]86 τηθη, δηὰ ὑῃ:6 Ψ|86 τηθῃ οὗἩ τὴῦ ἰογὰ ᾿ανὰ τ᾿ ν 

14 {λύῃ6Υ. Απμᾶὰ ποῦ ὑμ6 ψῆθδῦ δηὰ δ6 Ὀδγίθυ, ὑπ Ο1] δῃηὰ ὕμ6 ψῖηθ, ψὶο ἢ 
16 τὺ Ἰογὰ βρ8ῖθ οἵ, ἰοὺ Ηἰτῃ βεπά ἢ18 βογυδηῖβι ἀπὰ νγ8 8848}} [61 ὕπαρ ῦ οαῦ οὗ 

1,ΒΌδποη δοοογάϊηρ ὅο 8}1 (ὮΥ πθθα, δηὰ Ὀγίηρ 1 ὕο {π66 πῃ Ποαῖδβ ἴο ὑῃ6 868, οὗ 
Φορρᾷ, δῃὰ ἴδου βιδ]ῦ ὕαϊκα 10 ὰρ ὕο Φογιβδίθια. 

10 Απά ϑοϊοπιοῃ οοπηὐοα 411 Ὁ86 τηθῃ ὑμδῦ ὙΟΓΘ ΒΌΓΔΏΡΟΙΒ ἴῃ ὑπὸ ἰαπα οὗ 
18186], αἴγου ὕ86 παμροῦ σοῦ Πδν]ὰ ἢΐδ ἔδῦμου ἢδα οοππίοθα, δηὰ [Π6Υ νγϑσθ 
ἴουπά ἴἰο Ῥ6 8 μυμπατοα «δπὰ ΗΡΥ Ὁπουβαηα, δηὰ ὕδγθο ὑμβουβαπὰ δῃὰ βὶχ 

17 Ἠυπηάτοά. Απά δθ τηδάθ Βδυθῃτν ὑπουβδηά οὗ ὑπϑηλ ὈΘΆΓΟΙΒ οὗ Ὀυγάθηβ, δα 
οἰρεῦν ὑμπουβαπα ΒουΤΘΙΒ ἴῃ 086 τησυπίδίη, ΔΠα ὑ]γ60 ὑπουβδηα δηά βὶσ υπατϑα 
ΟΥ̓́ΘΙΒΘΘΓΒ ἴ0 ΚΘΟΡ ὕμ8 Ρ600Ρ]6 δὖ Ψόσᾷ. 

8 80 δοοοσάϊηᾳ ἴο {16 ΡΟ ΔῸ]6 οοττοοῖ γοδάϊης ΠΟΞΟ (Ξἃ ΠΟΘΝΌ), Δὲ [16 ῬΑΓΙΔΙΙΕ] 1 ΕΙΉ σε ν. 35 οχλθὶἐα ἔξ ἔος 

[6 Ὀπτη απ ΤΓΙΞΌ (" ψτποδὲ οὗ Ὀραιίηρ," “ Ὀεδίδη-ουῦ πρθαὶ 7). 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, 

1. Τταηϑίδίοη ἴτοτῃ [86 Ἐοτοχοίηρ ἴο {π6 Βεροτὶ 
οὗ 1ῃ6 Βυϊαΐηρ οὗ {16 ΤΘτηρ] : οἷ. 1. 18--}, 1.-- 
᾿Απὰ ϑοίοπιοη, αεἰεγηιέποα ἰο δια. ὅδ δοοογαϊηρ 
10 ἴδ υ]ᾳ., υῃοσ, δὰ τηοβὶ οὗ [89 δῃςοθηΐβ, 
Ὑ.}116 ΒΟ0ΠῚ6 ΤηΟ ΘΟ ΓΏΒ, 849 Βεουῖῃ., Καπῖρῆη., ἴαϊκο 
ΘΝ, ὙΠῸ Δ]] βίοι ἴο οἢ. ἐ. 2ῶ, 1 ΟἌτοι. χχί. 17, 

πῃ [Π|06 86η80 οἵ ““ σομηχηδηα." Τὴ οοηῃίοχῦ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ͂ [86 οἰγουτηδίδηοσθ [Βαὺ ἱπϑίοδα οἵ τ1ἢ6 
δχθουτοι οὗ ἴπ6 Ὀυλ]ἀΐηρ [8617 ΟἸ]Υ ΡΓΘΡαγα 8 
ἴον ἰ [Ο]]ονσ, δνοῦγβ ἴΠ6 ο]οΥ νἱον.---- 4 λοιιϑὲ 
7οῪ δε παπι οὗ ἐλεὲ Ποτγαά (οοτὰρ. 1 Κίηρϑ ν. 17), 
απὰ α δοιδε ζον ἀΐδ δἰπσαοια, ὑπαὶ ἷβ, ἃ τουδὶ 
Ῥαΐϊδοο ἴογ }ιἰπι861, 1:6 θυ] ΐηρ οὗ νι ΐοἢ ἰδ ποῖ 
ἸΏΟΓΘ ΑΓ ΘΌΪΑΥΙΥ ἀδοοσι θα (48 1 Κίηρ νἹ}. 1- 12), 
δι Ὁ] Οὴ 18 τηρηςοποιὰ βανογαὶ {{πι68, 88 οὗ. 1ἱ. 
11, νἱϊ. 11, νὴ]. 1.-- ΟἿ, 11. 1. Α4πα ϑοίοπιοη ἰοἰα 
οι βευεηίν ἰλουϑαπά, εἴς. ΤὨ 8 δἰαιοτηδηΐ, Γὸ- 
ΟυΣτίηρ, νο 8. 16, 17, π᾿ δῃοῖθοῦ οοπηροίίοῃ, δηὰ 
ἰῃ ἃ [Ἅ]1ῈῚ δῃηὰ τηοτο ἀσῆηϊΐα ἔοττω, δοποθγηὶπρ {86 
70,000 -: 80,000 8600, ἰῃ 41} 1δ8,600, πογκιηθη 
ἴο ὙὙΠΟΠλ ϑΟ]ΟΤΏΟη ἀΟΠτηϊ εὰ [Π6 ἸΑθουγα Ρτα- 
ἸϊπηϊμαΎ ἴο (86 Ὀυϊ]ϊημ οὗ [86 ὕδῃυρ]θ, βίβπαβ 
Ἰ6γο ἰὼ Ὀγίαζον ἔογτω, ἴο ᾿πάϊοαῖθ Ὀοϊοσο μη {Π6 
ἘΠ ΕΒΙΠΙΩΟ οὗ 1.16 ἸηϑαΒΌχοΒ ὑπαογίακθη ΌΥ̓ [ἢ 

Ξ. 
2. ϑοϊοσηοπ 5 ΕΠ ὈΑΚΞ8Υ ἰο Ηυτατη οὗ ΤΎΤΟ : νογ8. 

23-; οορ. 1 Κίηρβ ν. 1δὅ-26, ὙΠΟ ἢ δοοοαηῦ, 

ῬΘΓΏΥ ἱπάοοά ἴο {Π6 Ἰοΐίοσ, 18 ορεποὰ ἢ ἃ 
ποῖδεθ οὗ 80 ΘΙ ΌΔΒΒΥ 80ηΐ ἢτδὲ ΟΥ̓ ΠΏτΤαστη ἔο 
ΒΟ]οτηοῈ (ἴο σοῃρσταί]αῖθ Ηἷπὶ οἢ ἢΪ8 δοοθββίο ἴο 
186 ΤὨχτοπο), τ 1 ἢ ΟἿΌΣ δυῖμποῦ ..845 οἵη δα 85 ἢοξ 
811 ἰ ΘΠῸΥ ἱτπηρογίδηϊ.---Απά ϑοίοιποη δες ἕο 
Ητταπι ζὶησ οΓἹ Τγτο. Οπ ἰδ6 ἴῃτθθ ἔοσμβ οὗ 
1π6 πᾶηθ, γάτα (ΟἜτοπ.), Ηΐγαῃ (1 Κίηρα νυ. 
16), δῃὰ Ηΐγοῖὰ (Ί] Κίημβ νυ. 24, 82, νυἱῖ. 40), οὗ 
810}. [86 Ἰδβῇ (1ἴπ Μϑηδη ον ἴῃ οϑερλ. ς. 4.». 1. 
18, 21 : Εἴρωμος ἴῃ Ηοτοὰ δηὰ ΚὙΠ66]]. : Σίρωρεοε) 
ἜΡΡΕΙ: ἴο 6 ἴὴ6 πιοδὶ οτγἰ βίη), οορ. Βᾶῆσ. οἱ 
1 Κίηρβν. 1δὅ, ψἤοσο, τὶ} Ἰαδιϊοε, [6 ἀοι Ὀΐ8 οὗ 
ΟἸογίουβ, Τοηΐι8, ἔν., ΒοΡι., οἷς., ἴων 
186 ἸΔΘΛΟΥ οὗὨ [86 Ῥτεβοπΐ ΗΠ υγδτ ψὶῦ 6 Εκο- 
ὩδΤηΘ ΘΟὨΟΙΠΡΟΙΆΓΥ δηὰ ἔποπα οὗ εν, ἀχὸ δοὲ 
816. Ἡ ζὶς (Θεδοὶ. ἀεδ Κ΄. 18τ. Ῥ. 10; ὁοταρ. μ. 
165) ψῖνεβ δἃ8 ἴῃ6 Ῥγοῦθα!]6 εἶπηθ οὗ ἴ8μ6 τοῖσσει οὗ 
Ἡυτγδῖ οὐ Ηΐτομι, 108]1-1000 Β.6. (ἢ).--- 42 ἑἐάλοι 
αἰαάδέ υϑἱἱὰ αυϊά τὴν }αἰλεν, απαὰ ϑεηεδὲ Αὗτη, 
οφάαγϑ; οοῖρ. 1 ΟἸτοη. χὶν. 1. Τὴ οοῃδοᾳιθχὶ ἕο 
τ ἷβ δη ϊοοοοηΐ 18 ἐν νὰ τ δοςοσάϊης ἰὸ γετ. 6 ζὶ, 
ἰδ τηυδβί τὰ {πυ8: “ Ο αἷβϑο ἴο ἴθ, δ βδρῃὰ 
πη6 σράδατβ." Τΐ8 σΟΒΕΓΌΠΟΙΟΙΩ 18 1ἶτο ᾿μαΐ ς}596.- 
ὙὮΘΓΙΘ δἰο δ βονοσγα 08 δηὰ οὐἷΒ.: οΟτὴΡ. εἷϑο 
ῬΡβ. Ἰνὶ. 70 (ἔτ. ξ 86δ, 8δ) οτοονοσ, τ ἐδ 
ῬΆ18116] ἀδοουπξ 1 Κίηρ νυ. 16 ἢ, δοϊοσμοι εἰοδα 
οΥ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ τοιηϊπὰ Ηΐτατη οὗ {Π6 δἰὰ Ὡς ἢ Β6 
μιαὰ Αἰτοϑαν αίνθη ἰοὸ ᾿ἷβ ἴδίμον ᾿λανϊὰ, Ὀὺ0 ΟὨΥ 
οὗ {μ18, [αὶ Ἰ)ανἃ μαὰ Ὀθθη ῥγενϑηϊθὰ γ᾽ ΐδ 

πρτοοὶηρ᾽ ὙΠῸ} 0116 Ῥγοβομῦ 1π 81} Θβϑθῃ 8] σαβρθοῖβ, ἰ ϑ'ὰσθ ἔγοτῃ δχϑουτπρ [μ6 Ῥγοὐεοῖ οὗ Ὀυλάϊηρ ἜΒα 



ΟΗΑΡ. 11. 85-11. 107 

᾿ρ]6. Ηδποο ἰδ ἰβ οἷθαγ, ἔγοιω ἴπ6 συδγίοιϑ 
δυο οθϑ Ὀοΐνγοθ ἐπ 6 Ῥγοδοηῖ δῃὰ [86 Ῥγονίουβδ 
ἴοστη οἵ [δ6 Ἰοιΐον οἵ βοίϊοπιοπ, ὑδαΐ 1 ἰβ ηοΐ δὴ 
δυϊμο πεῖς ογὶσίπδὶ ἀοοσυμηθηϊ ὑπαὶ '8 ΘΓ αίνϑῃ, 
Ὀαΐξ [ἢ τοϑι}} οἵ ἔγσοαε Βηα]ίηρ οὗ ἴπ6 ζππαἀδηγθηίδὶ 
1δοῦχ 8 οἵ οἸεϊσ ϑουγοοα ΟΥ̓͂ [μΠ6 ὁη6 88 Ὑ6}} 88 
86 Οὗ υτ]ιΐου. --- γγ. 8. βΔελοίά, 7 δωϊία, 
Ἰϊθοσα! ]γ, “ Βοο] ἃ τὴ Ὁ] αΐπα,᾿" [αἴαγο οὗ βίαϊο ; 
860 ἔπ. 8 806, ὦ.---ΤῸὸ αἵεν διρεεέ ἱποέηδε δϑίογε 

Ηρα, Ἰιλασα!γ, “ἴο ρογίππιο, " ὙΌρΠῦ, ΜΠ ΠΟ ἢ 

ἰηβηϊξεῖνα (ἀοδηϊησ (μὲ ἰοτεροίης νηρτρ ΠΊΟΙῸ 

ἜΧΟΙ) τὸ ΖΘΟΌρΤΩΔΙΪΟΑΙΪΥ σοπηροῖοα {86 ΟΥΠΘΡ 
οὈ]οοῖβ παπιθά, “588 - Ὀτοδα ᾿" κηὰ “' Ὀυγηΐ- οἴ Υ- 
ἴῃ." Ῥογ 86 ““δβπϑοῖ ἱποθηβο " δηὰ ἐϊ8 Ὀυγηπίης 
ΕΥΟΙΥ͂ ΙΠΟΓΗΪΠρ Δη4 ΟΥ̓ΘηΪῃρ ὁπ ἴπ6 Δ] ΐδν οὗ ἰῃ- 
ζδη86, ΘΟΙΏΡ. χχν. 6, χχχ, 7 ἢ ; ἴογς 18 
ΟΠ ΠΑ] ἰαγίπρ οὗ βῃθν- Ὀτοϑὰ (ἼὮΡῚ Π59Ὸ)» 

ἔχ, χχυ. 80 ; (ογ [πὸ Ὀστγηϊ-οΒοτίηρ ἴο 6 πηδῆθ 
ΦΥΟΓΥ͂ ἸΩΟΓΠΙΩΣ δηά ἐνθηΐησ, δὰ οὐ ΞδΌθδΙ 8, 
ΠΟ ΤΏΟΟΠΒ, δηιὶ εαδὲ ἀδγβ, ΝΌΠ.. χχυὶ!. 29 δηὰ 
1 ΟἜτοι. χχὶϊ!. 81. --- ῸΤ εὐεν (λὶδ ἱΘ οτααϊπεα ΓὉΥ 
]1εγαεῖ; οοταρ. ἐμι6 μαββασδ δἰγεὺν οἰϊοὰ, 1 ΟἼτοη. 

ΧΧΙ 81, δῃὰ 6 δ τρπῦ οἴΐδῃ ὁσσαγηίηρ ἴῃ 

δι ἰανν, [ῸΣ ὀχϑιρο, ΝΌΤΩ. χίχ. 10.---Οἡ νϑγ. 4, 
σοΡ. 1 ΟἼτοη. χχίχ, 1, δπὰ ἔχ, χυἹ!. 11, δα. 
χ. 17.---Ὴ ον. ὅδ. Βιιέ τσλο ᾿18 αδίε, ἸὶῖοτΑ}}γ, ““Ὑ80 
ὙΠ}1 ΒΟΥ ῬΟΥΘΓ ;" οορ. 1 ΟἼτοη. χχίχ. 14. Οη 
180 [ὉΠ]οπίηρ; δϑδϑονογαϊίοη : “ἴη6 Ποανθῃ, δπὰ 
ἤρανθι οὗ Βοανθη8, οσδηπμοὶ σοηίδίη Ηΐτα,᾿ σΟΙΏΡ. 
δοϊου ἢ 8 ὈΓΑΥ͂ΘΓ δ ἴμ6 ἀδἀϊοαιίοη οὗ {π6 ἴδῃ ΡΪ6, 
ἢ. νἱ. 18;1 Χμ ΨὶΪ, 27. ΟὈν ουΒ]Υ γα ἢδγο 
ΒεγῈ ἃ ἰδυουγίΐ βαγίηρ οἵ ϑβοϊοιηοι 16 ΓΠθοϊοσίη 
δηὰ ΡἈΣΟΘΟΡΕΓ: ἴμαῦ ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΥ 88 ἤθγα, οὗ 
8. οσση ΜΝ, αὐ {Π18 ὈΓΤ]α ἰῃ Ἦὶβ τηου ἢ 18 
ΠΩΡΤΟΌΔΌ]6. --- 4 πὰ τοῖο απὶ 1, ἐλαέ 7 δλοιία δυλίὰ 
ἢϊΐπα α λοις, δι ἰο οὔἥετ, οἵα. ταῦ 18, ποῖ ἃ 
Βουϑα ἴοῦ ἀπο] ηρ ἱῃ, Ὀαὺ ΟὨΪΥ͂ ἴῸΓ βαοτῆοο δαὰ 
ὙΟΓΒὨΪΡ (16 ᾿ΠΟΘη86, 88 βυμιῦοὶ οὗἨ ὈΓΔΥΘΟΓ, 8 Π6ΓΘ 
ἸηρηΠοποὰ ἰηβίοδα οὗ 81] ΟΠ ΘΥΊὨρ5), ΤΩΔΥ Ψ6 Ὀ011ἀ 
ἴον δοῃονδῇ. --Ἶ ἐγ. 6. 4πῶ ποιὺ ϑεηὶί πὲ α ιυἷδε 
ΛΑΉ (Β.Κ1} 1, 866 σοῦ 12. 1 ΟἾγοη. χχίϊ. 15 ; 
ἔχ, χχχὶ. 6) ἐο ιοογξ ἐπ σοίά. Τμαῖ, Ὀδβ᾽ 468 186 
ΨΟΥΚΒ ἴῃ ὈΓΩΒΒ δηἀ ΟἿΟΣ χηοίϑ]8, 88 (ΠΟΥ͂ Ὑ6ΓΟ 
ΔΟΐΌΔ}Υ οχοουϊοά ὉΥ ἴῃ6 σγα δι ΠΟΘ Π.6}- 
ἰἰοπεά, δοοογαϊης ἴο οἷν. ἴν. 11-16 δῃά 1 Κίηρβ 
Υἱ!, 18 Π΄, 8..1}} 4]80 ἴπ ψνδαυ ῬΌΤΗΝ μονα 
δῖοῃο, δηὰ 1 ὍΟΟΓ 18. 8801 ἴο ἴδμοπι, 
περὰ ποῖ βθϑῖη βίσβῃηρε ἴῃ βο]οϊοῃ ̓ Β ἰουΐοσ. Βυΐ 
᾿ξ β66πὶ8 δΓΡτδίηρ ὑπαῖ, νοτ. 18, Κὶπρ Ηθγατα 
ΔΙδὸ ἰ 8 ΣΘΡΙΥ͂ τλΔΚ68 Ὠἰπὶ ΘΧογΟΪβ6 8}} {Π|686 
οταί8. Ὑεῖ δῃοιθηῦ ἈΙΒΙΟΓΥ Κπονβ Β0ν γα] ἴῃ- 
εἰλποοδ οὗ Ὀηΐγνογβαὶ ρμθ}18 ἷἰπῃπ αὐ ; ΟΟΠΡ. 
Ῥαάραβ, ἀπά οὐαὶ Τυϊΐο ἴῃ 5. Ο4}} οὗ 1τῃ6 
ΟἈτϑηδῃ Ὀἴπιε8. ΟἹ ΡυΓΡ]9 (ἢ γδὲν ἰδΐδγ ἴογπι 

υἵ ἸΌΣΕ), ὁοπιρ. ἔχ. χχνυ. 4; ἤδη. υ. 7; ου 

ΟΠ 90 Ὲ. 19 ΟὨΪΥ͂ Πότθ, γογ. 18, δηὰ 1]. 14, 

ῬΓΟΌΔΌΪ δὴ οἱὰ Ῥεγβὶς πογὰ), [86 ὁ}. πα 

Εἰϑενθεσο ἀϑοὰ ἴἰο ἀδηῃοίδ {18 δ Ὀτὶς ; οα ὉΪπ6 οΥ 

γἱοϊεὶ (πῦ9}), Εχ. χχν. 4.--- πα ὧο ζηοιοείλ ἰο 

πιαξε σταῦεν τοογξ, Ἰλζοτα]]γ, “’ ἴο στανο ρτανίημα," 
δατο οἵ ἜνθῦῪ Κίηὰ οἵ βου]ρίαγε ἰῃ πηοία] οὐ νοοᾶ 

(θοΡ. ΓΒ 3, ΤΟΥ. 18; 4190 1 Κίηρε νἱ. 29) ; 

εἰδοσθογο, δροσία ν οὗ στανΐης Ῥτθοϊουβ βίοῃϑδ, 
ΧχΧΥΪὶ, 9, 11, 8ύ, χχχίχ, 6 ; Ζεοϊι. 11. 9. -- 

"ΓΗΔ ἐδό ισῖδε τμθη, εἴα.; δυρ. 1 ΟἾγοσ. χχὶϊ. 8, 
1δ, χχυϊὶ, 21. [πῃ σοπδίχιοζίοι, ὉΌΞΙΠΠ ὮΝ δύεθ 

πἰς πλμο, “ἴο νοτῖς. "---Ύογ. 7. Απα ϑεηὰ τι 
«ν΄. ϑαπααζεισοοά οὐ οὗὨἉ ̓ νεδαποη. 11 [6 αἰσυπι- 

ποοὰ (ΟΡΑ τ Ὑν) Ὦ6ΤΘ πδιηλϑὰ δίους ὙΠ} οϑάδι 8 

Δηὰ ΟΥ̓́ΡΓΟΒΘ68Β Ὀ6 Βο[Ό Δ} Ἐ}Ἐ} 538η68]- νοοὰ, πο ΣΝ, 

ἴῃ 186 οὈνίουβ ᾿ἀΘΏ ΕΥ̓ οὗ ἰΐ8 ἢδπλὸ ὙΣἢ Ὀ ΟΡ, 

1 Κίηρβ χ, 11, οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 ἀουδίοα, ουζῖ 
δΔυΐμοσ, ἰῃ δἱἰοσίηρ ἰδ ἴο οομλθ ἔγοιη [ΘΠ ΟΠ, 
ἱπψυϊνοβ ΟΪΟΏΟἢ 1 Δῃ ᾿ΠΔΟΟΌΓΔΟΥ (δῇ Ἰδαδί ἷη 
ΘΧΡΓΘΒ810}) ; [ὉΓ, δοοογάϊηρ ἴο δΪ8 οὐ ἢ Ἰαΐδσ βίδϊε- 
τηρηῦ (οἰ. ἰχ, 10; 1 ΟἸτου. χ. 11), αἰρυπι8 δ6- 
Ἰοηροὰ ταῖμοσ ἴο πὸ ὑγοάμοίβ οὗ Ορ τ. --- Ὑ ὁγ. 8. 

Ῥγχερατὸό πιᾶ ιοοοά π αδιπάαποε ; [6 ἱπῆη. ἼΡΆΡΩ 

18 ἔμο σοπεϊηπαίίοη οἵ [86 ἱπιροταῖ. "δ τι’, τϑγ. 
ὲ τι 

7; Κ6 115 αἰδετηρῦ ἴο βιιθογάϊηαῖθ ἰδ ἴο [8 ργονίουϑ 
οἰαι!89 ἱβ ἴοο δυῖλβο]α] : ““Ὅ0 ΡῬΓΘΡΆΓῸ [ῸΓ τὴϑ ψσοοιὶ 
ἰῃ δουπάδηςο. Οπ ὁ, ΟΡ. ψοΥ. 4.-- ον. 9. 
Απκά, δελοία, ἴον ἐδε ᾿ξισεγδ, ισλο [εἰ ἐδε ἐγεεα. 

ὈΔῸΠΡ (σι ἰπἰτοάυοῦοῦυ .) 8 ΤΏΟΤΘ ΘΧΔΟΏΥ 

ἀοβποὰ ὉΥ {με δὐἀδὰ ὈΨΏΠ 30, δπὰ ἴον ἐδ 
τοδδοῃ, ὑμαῦ “ΩΓ (Ξ ἴμ0 αἰϊεγννασιὶβ ΤΏ ΟΓΘ τιδτι8] 

Υ̓Π ; ΟΡ. γεγϑ. 1, 17) ΔΡΈΕΔΓΒ ἴο ΟἿΓ δΌϊΠΟΣ ἴο 
πορὰ ἑηϊεγργοίδιίοι ; ὁοὰρ. Ὀοβίἀθθ, ἴοσ ὉΠ, 

Ῥουϊ. χχῖχ. 10; Φοβῃ. ἰχ. 21, 28, 27.--- γίνε 

ιὐἦδαξ αϑ 0οα 70Υὶ ἐδ ϑδογυαπίδ. Ἐοτ ΡΣ ῃ- 

δἰεδὰ οἵ 186 ἀείδοϊξνα Γή3)9, δὲ6 Οὐἱὲ: Νοῖε.--- 
Τιρεπέν ἰλοιϑαπαὰ οογ8. ἴὴ 118 Θηυτηογαίίοι οἵ 
19 γον βίοηβ ἴῃ σταὶη, γἱπο, δηα 01] οἴἶετοα ὃν 
ΒοΟΪοάοη, ΟὟΓ ΓΟΡΟΤΐ 868 0 ὈΘ ΤΠΟΤῸ ἀοίδἑ!οκὶ 
(δὴ {Π6 ῬΑΓΆ]16] 1 Κίηρθ ν. 26, ψ  ϊο τερογῖβ 
ΟἾΪΥ 20,000 οοτβ οὗ ψμεαΐ ἴου ἴῃ 8 Πουβοδοϊὰ οἱ 
Κίηρ Ηἴτγαπι, δἀπὰ ΘΩΪΥ οοτα οὗ [Π6 ἢηεδβί 
(Ὀθδἴθη) οἱἱ ἴὉΣ 10:6 5816, 88 ψίνθη ὈΥ͂ ϑοϊοιηοῃ. 
Βαΐ, ἴῃ ττυῦῃ, π6 ὕνο μδάβαμεθ ϑρθαῖκ οὗ αυϊία 
αἰ δογοηῦ δ ρΡΡ᾽168: {ποῖ οἵ ἃ ἼΕΥ φοη ΓΙ δαϊίοι, 
ὙὨΙΟὮ βοϊοτιοη μαϊὰ ἴο ἴπ6 ΤΎτίδη Κίηρς ἀυγίης 
[86 Ὀυϊάϊης αὖ ἵγτο, θὰ Πότ οὗ {ἢ ὈΓΟΥ ΒΙ0η5 
ΜὨΪΟἢ 6 βθηΐ ἴο ἴπὸ ψοοάἀουζίογθ ρ]δοθὰ δἱ ἢΐϑ 
ἀΐβροβαὶ ὉγῪ ται ἴῃ [6 ΔΠΟῺ (80 οοτγθο Υ Καὶὶ 
απὰ Βδὴῦ οὐ 1 Κίηρβν. 2δ ; οἱδπογν δα ΤΉ ΘηΣ 5, 
Βογίδμοδιυ, οἷς., ψτῆο ἤθτο Βηὰ βἰδϊθιμθηῖβ {δὲ ὡγὸ 
ῬΑΥΓῪ σΘΟὨ ΓΑΙ οἰΟΥγ). 

8. Επύτητα ἃ ΑὨΒΎΘΥ : ψΟ18. 10-1δ ; ἐΡ, 1 Κὶη 
γ. 21--258.---Βεοαιδε ἐλε Τοτά ἰουείδ ΜΠ '8 ρμεορίς, 
οἷς. ᾿πϑιρδὰ οὗἉ [18 σοτῃ ] τηθηΐ (ΠςοΏΡ. εἷϊ. ἰχ. ὃ ; 
1 Κίηρϑ χ. 9), ἰῃ ἴΠ6 ΡᾶΓγᾺ]]6] ἰαχὶ 1 Αἰηρβ ν. 22, 
Ηϊγαπὶ Ὀορσίηβ ἷ8 ᾿οὑζεῦ ἱτωτηθα δον ἡ ἢ τὸ 
ἀθοϊαγαίζοη : “1 παν οαγὰ με [Ὠϊηρ8 δου 
βοηϊοϑὺ ἴο τὴη6 ἴοὙ.᾿ Οπ {δ6 ΘΟὨΓΓΑΓΥ, Δ ΘΧΡΓΕΒ- 
βῖ0ῃ οἵ )ΟΥ̓ ΠΟ ΠΟΟΓΏἑ ἢ βΟ]ΟΠΊΟἢ ̓Β ἸηΒ88 97 88 ΟΓΆΪΪ Υ 
βρίνεη Ὀγ Ηΐγαπι ργδοθ 68 [με οομ ροβίηρ ἀπά βοηά- 
ἴῃᾳ οἵ 186 ΓΕΡΙΥ.--- τ. 11. πὰ Πυγαπι σαϊά, 
ΠΒὨΘ]Υ͂, 88 ἴῃ ἴῃ ΤΟΓΟΡΌΪΏ γΟΓΒῈ ; 2Γ,533, “ἴῃ 

στ ἰηρ.""---Βιεδδοα ὃδὲ ἰλε Τοτὰ ... ἐλαέ πιαάε 
λεασυεη απά εατίδ. ΑΤὸ Ν᾽ ἴο 866 ἴῃ {{|18 ἀΔΟΧΟΪΟΔῪ 
οὗ {16 Ῥῃωηϊοϊδη Κίηρ, τόδ ]ν [0]]οτνπς ἱπῖο 
ϑοϊοτηοη 8 Γοϊ ίουβ ἐπουρηὶ δηὰ ρ γαϑο (νὨϊοὶ 
τβοβ δῦονϑ ἰμαῦ ἰῃ 1 Είῃρβ νυ. 21), ἴπ6 ργοάυοΐ οἱ 
8 δα] [-ροοίὶς δοιϊοη, αὔνεῦ [Π6 ἸΏΒ ΠΟΥ οὗ 8 ψγὶϊον 
αἴτον ἴῃ6 οχὶ]ο (48 9.4}. ἰ,. 28, 111, 29 ἶ., ἱν. 8] 
6.)} [Ὁ ἰδ ΡΟΙΏΔΡΘ πιοσὸ παίυναὶ ἴο ἰδίζα ἰηΐφ 



168 Π. ΟΠΒΟΝΙΟΙ ΕΒ, 

δοσοππὶ ΠΟΤῈ ῬΑΓΕΥ (πα οουγίοβῖ68 πη Θχρτγοβδίου, ἰ δοβορθυβ, ΑΔ πέᾳ. νἱῖ]. 2. 6 ἔ., ἴῃ εἰν τομάοτίηρ οἵ 
ΜΕΐοῖ (τθηΪγ βονογεῖ η8 ταῖρι ἀπὰ τηυδὺ 186, [116 Ρΐδυθ8, βθποΓΆ Υ δρτοθδ ΜΠ} 1 Κίηρδ ν.͵ 

ΡΑΓΕΥ 16 ΘΟΙΙΤΙ ΜΕΥ οὗ βρϑθοῖ, δηὰ ενϑὴ οἵ δυΐ αἰίονγ Αἰτηβε! ἢ ΠΙΔΏΥ ῥΘΟΌ ΔΙ ἤογταβ οἵ 18 

το] σίουβ. ἐταάϊτίοη, νμΐοἢ οχίβιοα Ὀεῦνεθι ἴμ6. Ἰδησυαρο. ΤῊ βἰδύθπιθηίβ οἵ [}}}8 Ἰιϊδιογίαη, ὕπαξ 
Ῥω ἰςΐδη8 δηὰ Ἠθῦτεννβ. --- Α εσίδϑε 805 ἐποισει , το ἀντίγραφα οὗ [86 ἴνο ἸοἐζεγΒ ὙΚ6Γα Ἔχίδης Ὀοιὰ 

δ μνιωκίεποε απ μπιεγείαπάϊπ ; οοταρ. 1 Οἴτοη.  ἰη ἴμὸ ΟἹ]ὰ Ταβίδιπεπί δπὰ ἴῃ {Π6 ΡῈ] ἀγομῖνεα 

χὶϊ. 82, χχίὶϊ. 12.--- τ. 12. ἴωγαπι πιν 93αΐλεν. οὗ ΤῊΣ (Απέϊ. υἱϊϊ, ἘΦ δ᾿ ἀὐαον ΠΡ τοῖς ὃθ 

: : .- τοςοἰνοὰ οὑπὶ σγαπο ϑδϑαΐ, δὰ τηυδῖ τοῖοῦ ηοΐ 80 

ἘΠΘΥ ΒΈΡΟΙ ΠΟΙΟΥ͂ Ἶ Ὀείοτθ 89 δοοιβαίνο, 68. (β. τὴ ποἢ ἰο {16 ἔπι 88 ἴο 7:6 δ υβίληςθ οὗ 1868 ἀοοα- 

γ. 26. [ἴμογ ἴαϊκοβ 58 ἴου δὴ εἰδιαθηΐ οἵ {86} τηεῃῖβ. ΕἸΡρο]ετηθβ, ἰῃ Ευπο0. γαρ. ἐναπῳ. ἰσ. 
ν ἐπι 88, 84, [45 οορίοὰ 511}} πηοτὸ ἴγθοὶν ἐμὴ Ψ οβορίιυδ 

ἔρον πϑῃθ οὗἩἨ {886 ογαζιϑτηδῃ, ὙΠῸ ντὰ8 οδ]]ϑα [τ})6 σοττεβροπάθηοθ ὑδίνγεθπ ϑοϊοσμοῃ δηὰ Η γαπι. 
Τυταμ-8ὶ (υτ, οἷ. ἱν. 16, Η αγατα-Δ ον). Μοϑῖ οἷ] 4, Ἐχραιάοὰ Βεροϊοη οἵ ἴ!6 Νυπιθοῦ οἵ 
16 ἀποϊοηΐβ 88 γ76}} 88 ᾿ῷοάθγ8 ἴδ ἰδ μογο, 85 ἸΜοσίκιχθη βίαϊρὰ ἰῃ σψοσ. 1: νοῦβ. 16, 17.---4π.ἰ 

ἴῃ «ἢ. ἰν. 16, 88 ἃ ἰγορὶ 8] δρρϑὶ]δίϊνθ οὐ βδῃγθ οὗ ϑοίοπιοη οομπίοα αἰΐ ἐδδ πιεπ ἰλαὲ τεγε δίγαησετα 
ἸοΠΟῸΓ Ξε τηδβίθσ, ὈΥ͂ Θοτῃ ραγίβοῃ τὶ αεη. χὶν. 8. ἐπ ἐλε ἰαπα 97 ]φγαεῖ, 41} τὴ6 βεγίβ οἵ (δῃδδι- 
--ογ. 18, 7λὲ βοὴ Γ᾽ ἃ τοοπιαλ οὗ ἐδε ἀαιρλίετε 118} ἀδεοθης ππάθγ [86 Ῥθομ]6 οὗ ἰβγβϑεὶ ; ΘΟ;ΙΡ. 
φ᾽ απ, ὑπαῖ 8, βεγῆδρϑ ἴ8 Οἵ ἴδῃ ἴῃ ἴΠ6 {1061 ΟἌτοη. χχίϊ. 3, ἴο ψῖοῖ Ρ]δοθ ὕμογα 18 ἤετθ 
οἵ Ναρβῦα!! ; 966 1 ΠΣ ΟΡΩ Υἱ!. 14 δπηὰ ἴη6 6Χ- Γβχρύεϑ8 γϑίδσοποα (ὉΥ̓͂ [2:6 [Ὁ] οσίηρ Ψοτὰβ : 
[55 οἢ {π|8 ραάβϑασθ, θϑρβϑοὶδὶ]ν ΤὨθηϊυ8 δῃὰ 1 “Ὁ αἴἴοσ 19 ΠΌΤΩΡΟΓ 532, ᾿πιυϑίογ,᾿ ΟὨ]Υ͂ ἈΓΘ 
Δ Ὦγ, ὙΠ Πογρα8. σοΓίΘ]Υ [61 (σι Βογίῃ., ᾿ς ᾿ πεν . 
Καπιρῖ., οἴ.) ἀοίεπάβ [π9 τοτὲ αἰῆουϊς δπὰ' ἵπ Ὁ. Τ'] πϑίοἱν Ἰλανὶὰ μἷ8 ἔδίμεν μαά οοιπίοά "". 
ατιϊβοία! δϑβαπηρίίου, ἐμαὶ [86 πιοῖμον οἵ [μΐ8' -- ον, 17. ΤΊ εἰσ μον ἐπουβαπα ““Ἀθινογβ" (2 .}Π) 

ογαδιῦδῃ Ὀεἰοησθὰ ὈΥ͂ δ ἴο [6 {τ 09 οἵ Ὁ 8ῃ,} [ῃ ῃμβ86 τηοππξαίῃ δτὸ οἰ οΗῪ ἰο δ τορατιλεὰ 88 
ας Ὁ Βοῦ ἢγβὲὶ Ὠυβοαπὰ ἴο {]ιῶῖ οὗ ΝΑρ ἢ 8]]. --- ̓  . 1 Ὀδίοῦ, χχίϊ. 2), δὰϊ 
Ἰζλο οαπ τοογὰ ἴπ σοία, εἴς. Τα Ῥηδηϊοἰδα κὶπρ | ἀϑΑ ιν δι ΠΟ, πα τΗλ μα, Α  ς: λΩμαν 
ΘΠ Βδηο65 ἴῃ6 ῥταΐβα οἵ ᾿ΐβ γα ϑιηδη ὉΥ τϑοοιῃΐ-; : ἡπεῖη: ᾿ 

πα ἃ 811}} στοαῖοσ ὨυμαΡοῦ οὗὨ ογαίδ ζδι [Π086 ᾿ς με νέλω ουεγόεεγα (ΓΙ Ὁ. ὁΟΤαΡ στα 
τιδπέϊοηοὶ ὃγ ϑοϊοπιοη, τεσ. 6. Ηρφποθ [6 ἰἰ]. 8, 9), ἐο ἔδεε» ἐδιε ρεορίε αὐ τοοτῖ, “ὁἴο ταδῖκθ 
πιοηξίοη οἵ βίομδ δαπῃὰ νοοά (δῇ Ὁγαβα δηὰ ἰγομ), ᾿ἔἤθθ ψ οτῖς "᾿; δσορ. ἔχ. νἱ. ὅ. ὙΠ [δ6 
οὗ Ὀγβϑι18 (3, 881 ΟἾγοι. χν. 27), δπὰ οἵ ργοβοῆϊ βίδιθπιθπίϑ οἵ [πὸ παπιῦοῦ οὗἨ ἁσογίκιλθι 

“ ἀονίίηρ ΘΥΟΥΥ ἀενίοα ὑπαὶ ἰ8 ρίνθη ἴο δἰπι," [ον θὰ ὈΥ ϑοϊοπλοθπ ἄστεα ὑπυθθ οοῃίαϊπεά ἴῃ 
Οὐπηρ. ἴοσ ἐπε Ἰᾶϑὲ ρῆγαβο, [Π6 τομαγκβ πιδάς, ἔχ, [1 Κίηρβ ν. 27- 80, ὙΠῸ ἴνο ροϊηΐβ οἵ ἀἰβόγεποο : 

χχχὶ. 4, χχχν. 38, οι Β6Ζαὶβεὶ.--- Οἱ ψοῦ. 14, οοιῃρ. | --"]. Οἵ {π6 80,000 βοοδζεγβ ἐνοὰ ουΐ οἵ [8τ8ε] 
σοῦ, 9 ἴπθ ποτὰ δχργοεβοὰ οὔονς ὉΥ ϑοϊοιιοη οἵ ἰ[86]{, ἴμετθ ἄγβε παπιθά, [μαὶ νγεσθ ὕδ οαΐ {Π πε 
[οοὰ ἴῸτ νἷ8 μοορὶ6 Ηταμ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ βοοορίβ. --- 81 ΟΘ88, ΨΘΙΥ͂ ἴῃ ἔΠγεθ ραγιίεβ οἵ 10,01 0 θ8ομ, οὔγ 
γον. 1ὅ. ἱπ7 ἰο αἰ ἰὰν ποτὰ. γν, “" τ] Ῥοχὶ 88 ποίμιίημ, 88 ἴπ8 Ἔπαπηθγαϊίου οὗ ΟΌΓ 

ἽἸῊΣ ΒΘ ΘΡΟ ΘΚΛ Θ5 ΩΝ ΤΩ: ΒθθῸ ΔΌΓΒΟΣ ἰ8 ΡΕΓΠαρ8. ὁοπῆποα ἐπ ο π᾿ ΜΔ} ἴο τ 
ὩΣ, ῬΟΓΒΔρ8, πονγονοσ, ὉΒγουρἢ ἃ τρἰβίδκα ἴῃ 

αυϊϊα ον ]οοϊκίη ἴΠ6 δἰαίετηθπῦ ἴῃ 4. οβίίοι ; 2. 
ἱπδίοδα οὗ 3600 ΟγΟγβθοβ, ἴπθ δυΐϊμογ οὔ 1 Κὶ 
γ. 80 πϑηι68 ΟὨΪ 3800 ; μαΥθδρ8 ἢ6 ᾿ιδὰ ΟἹ]Υ 1π. 

: Π. [ γἱον ἴποθο οἵ Ἰἰοτοῦ γταηΐς, δη ποΐ ἴπὸ ἰσῶεγ, 
ΑΙ50, ΜΠ0}1 τοβροοῦ ἴο 1018 ΤΕΡΙΥ οἵ Ηυγᾶπι, δηὰ ἰΐ8 Μἶιο, δοοοτάϊηρ ἴο 1 Κίηρβ ἰχ. 28, διῃοιη θα ἰὰ 

τεϊαϊΐου ἴο {πὸ οἴϊεῃ-ἀθυϊδυϊηρ Ράγα}]61 ὑοχῦ 1 4}} το 660, παιποῖγ, 250 βγαθ ἰὑ68 (2 ΟἼτοη. υἱϊ. 
Κίηρβ ν. 21 ἢ, 106 δθονϑ σοιηδγὶς (ΥῸΓ, ὌΠ, 10) δπὰ 800 δβίτδηζετδβ. ἂΔβ ἴ1ὸ ΟἸγοη δῦ πηθη- 
{πὸ ἴνο ἰοχίβ οἵ [Π6 ]οἴθες οἵἨ ϑοϊοπιοῃ δρ}]168. | εἴσῃβ ἤθγθ ΟὨΪΥ͂ [6 βίγδηρβοσγβ, ὃ ΘῃυΘγαῦθβ ΟὨ]Υ͂ 
ὙΠ ΩΣ ὑμῶν 18 ΤΟΥ ἘΜΠΕΡΟΌΠ ΠῚ ΟΓ [86 ΟΥΒΘΓ, ἰ ξῃ68α 8000 ποη-]βγρο] ἴθ ὌΡΡΟΙ ογθγβοοῖβ, δηὰ 
δηὰ ΠΟΙΓΠΟΓ οοἰποίἀαβ. ΘΧχϑοῖὶγ ὐ ἢ ἃ ργοβαπηθά ἱ , : 
υπ δἰ δαὶ. τ Πυΐὴ ἘΜῚΝ τε πίκίτιν απ αν ἀηδία  ΘΡΊΥ σα Ὁ ΤΙ ἸΟῖα, ὉΓ δοθθΘΥΉΠΘν τ 
ἱῃρ οΥ τοῦδε Ἔχ ιγδοϊζης (μ ΓΟ αἶθὸ ἰμ ογροϊδιίηρ ; ' γ88 δΊΤΑΓΟ α͵8οὸ οἵ [86 αχίβίθῃηθθ οὗ 2560 ἴβγβϑε]ἱῖε 
Β66 ΘΒρεοίδ!]}Υ ἴΠ6 Δ αἰ ζίοηβ τηδὰθ ΟΥ̓ ΟΌΓ δανῃοτ, ᾿ὈΡΡΟΣ ΟΥ̓́ΕΙΒΘΟΓΒ, 88 18. Ο6αγ ἴγοπι 6}. ΥἹῖ. 40 οἱ 
γ6Γ. 18) ἰγεδϊσηθηῦ οὗ 1.0 οτἰχίηδὶ ἴοχῦ ; δ 8180 ΟἿΣ Ὀοοϊκ. 

ΟὨΪΥ͂ Ἰιογα ἰη {π6 ΟἸΪὰ Τεϑῖ. (1 Ασγᾶϊῃ. ὙΘΥΥ͂ οοτη- 
Ὠ1ΟΠ) ; {ον 186 ἐπ6 [ο]] ον ΠῚ ἽἼΘΘ, ““Βοαία,᾿ 

ἴον ψ ΐο, 1 Κίηρμβ ν. 28, ΠΛ 23.--Τὸ ἐδε ϑεα οἵ 

“ορρα, ἴῃ 868 αὖ ζόορρα, ἴδ ροτὲ οἵ 76 γιβαθτα. 

β. Τὴε Βεϊαϊηρ 97 (λε Τεπιρῖο, απὰ Μᾶακῖπο οὗ ἰδὲ Ποῖν εδϑεῖς : οἷν. αἱ, 1-ν. 1. 

ΟῊ. ΠΙ. 1. Απά ϑοϊοιηοη θορϑῃ ἴο Ὀ011 ὑμΠ6 Βουδθ6 οὗ 9 ΤΟΒῸ αὖ Ψογυβδίθιι οἢ 
τηουηῦ Μοτίδι, τ Ἀἰο ἢ τγὰ8 Βῃονσῃ ὕ0 Ὠϊδ ἔδῦμον Πανὶ, δηὰ σγϊοῇ ἢ6 πδὰ ῥτϑ- 

2 ρᾶγθὰ ἴῃ ἴῃ8 ρΐδοθ οὗ θανὶά, ἰπ {π0 οοῦ οἵ Ογῆδη ὑμ6 Φοριαβιῦθ. Απά δθ 
κεῖώμα νὰ θυ} ἴῃ (6 βϑθοοπά τροῃίῃ, οἡ ὑπ βθοοπά" ἀδὺύ 1ὴ ἴῃ ἔουγῦ ἢ γϑᾶσ οἱ 

8 Γοὶ 
3 Απα {μὶ8 ἰβ {86 ουπάδίίοη οὗ ϑοϊοϊηοῃ, ὕο Ὀυ1] 4 ἢ ὨουΒθ οἵ αοά : [86 

Ἰοησίῃ δὐοσ [ἢ6 ΓΌΤΤΩΘΣ Τηθᾶϑυγο γ͵δ' ΒΙΧΟΥ οὐ ᾽ϑ, ἀπά Π6 Ὀγθϑὰῦῃ ὑυγθηῖῦν 
4 ου]18. Απάὰ (8 ΡοΓΟὶ ὑπδῦ τγ88 Ὀθίοσο ὑπ6 ἰδησίν, Ὀοίοσθ ὑΠ6 Ὀγθδαάτἢ οἵ 1Π6 

Βοῦβο, γγχὲ8 ΘΓ οὐ 8, πὰ Π6 Ὠοῖρῃῦ ἃ Ὠυπατοά δπὰ ὑνοηιν; δᾶ ἢ 
ὅ ονοι]αἰά 1ὑ ψιὰη 10} Ῥὰτο ροϊΪά. Απὰ {89 στοδῦ μοιιβ8 ἢ6 ᾿πθὰ νυ ΟΥ̓ΌΤΘΒΒ, 
6 πὰ ονου]αϊά 10 ἢ ἤπο ροϊὰ, δῃηά τηδάθ ὑμόγθοη ρδίτηβ δηα ραυ]απ ἀπά 
6 ξΑΓηἰβηθα (86 Βοιδο Ἡ{Ὴ ῬΥΘΟΙΟῚΒ δίομθβ ῸΓ Ὀδϑαΐγ ; δι (6 ρσυϊὰ νὰ8 
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Ἴ χοϊὰ οὗ Ῥαγναῖη. Απὰ δὸ ονουϊδιάἁ (ἢ ἤουδβθ, ὑΠπὸ Ὀθᾶτη8. ὕΠ)0 81118, δῃᾷ 108 
Ὑ78118. δῃα 118 ἀοογβ, ψ ἢ κο]ά, δπὰ ρτανϑα σμθγ ὈΊτα οἡ {ἢ ν᾽ 8118. 

8 Αμὰ δ τηδή6 ἴῃ Ποιβθ οὗ ἴΠ6 τηοβῦ δοΙΪγ, ὑῃδῦ 108 ἰδησίῃ Ὀδίογο [δθ 
Ὀγοδαῦῃ οὗὨ {Π|0 Ὠου80 νγγᾶϑ ὑνγθη τ οὐ 1058, Δηὰ 108 ψΙΔῦἢ ὑννθηγ οα }08 ; δηᾶ 

9 ονουϊαιά [Ὁ ψι ἢ ἤπὸ ρο]ὰ, ἴο βὶχ μυπάγοα ἰδἰθηῖβ, Απά ὑπ6 νψϑροῦ οἵ ὑδο 
Π4118 γγὰ8 ΓΟ 5} 6 .κ6}]8 οὗ μο]ὰ : δὰ ἢθ ονογδι ἃ ὕῃδ ΡΡῸΓ τοοπιβ υγιδ ρΟ]ά, 

10 Αμπὰ [6 τιδάθ ἴῃ (ἢ ἤουβθ οὗ {Π6 τηοβῦ ΠΟΙΥ ὕψγο σῃμϑγι τη οὗὨ δβουϊρίυτοα 
11 ψόσκ, δηά ονογὶ δια ὕμοτα σιτῃ ροϊΪά. Απαὰ {6 ψηρΒ οὗ [86 σπου τ Ὑγ6ΓΘ 
ὑοη σα θὶ[8 Ιοπρ ; ὑπ6 ψὶηρ οὗ [86 ὁπ νγὰβ νϑ ουδιῖ8, ὑουοῃληρ [Π 6 νΨν4}} οὗἉ 
ὑπ6 ἰιουδθ, ἃπα ὑμθ οὔμεν σψἱηρ ἔνθ οαὐϊ8, ὑουοϊηρς ὑῃ9 τὶς οὗ {110 ΟΥΕΒΓ 

12 ομοσα. Απά {86 σψίηρ οὗ (86 οὐδε σμβοσα ν)γχᾶ8 ἤνϑ οὶ [8, ὑουοῃϊηρ [6 νν8]} 
οὗ 1Π0 Βοιβθ, δπῃα ὅδ οὔμϑσς ψίηρ ἔνθ οὐδ108, )ο᾽ηἰης ἢὉῃ6 ψὶηρ οὗ {Π6 ἤγδῦ 

138 ὁβοσαῦ. Τὴ σἱπρβ οὗἩ [686 Ομ ὈΪπλὶ Βργοδα ΤΌ ὑυθαΥ συ Ὀ18 ; δηδ ΠΥ 
βίοοά ου ὑδποὶγ ἔδοῦ, δπα ὑῃ6ὶγν ἴλ665 ἴο 06 Ποιι86. ͵ 

14 Απά Βο πι846 {}:6 γ61] οὗἩἨ δ]αθ, δῃά ρυγρ]θ, ἀπ οσϊτηβοη, δημα Ὀγβδαβ, δπα 
ΓΤαϊδοα σΠΘΡΌ τα ὑθθγθοῃ. 

15 Απὰά 9 τηδάθ ὈδζοΓΘ [86 ουδα ὕνγγο Ρ1} 1818 οὗ {π|σὺγ δά ἄνοδ οαδ᾽β Ποὶ μευ; 
10 δῃὰ [6 σδρίναὶ ὑμδῦ νγγα8 ου {η0 ἴορ ψ88 ἔνϑ οαὐδιῦύβ, Αηά ἢ6 χτηδάθ οἢ81}8 ἴῃ 

{86 τπρ," Δηα ρΡαῦ ὑμϑῖ οἡ {π6 Ρ1]]ΑΓγΒ.; δηα ἢΘ τηδάθ ἃ ἢππτοα ροτηθρτδηδίθβ, 
17 ἀπά ρυῦ ὑπθπὶ οὐ {6 ομδίηϑβ. Απὰ ἢθ6 βϑῦ Ὁρ [Π6 Ρ ]]}4γ8 Ὀοίοσγο ὑΠ6 ἰδιηρΐθ, 

026 ΟΥ (δ στρ δπὰ οὔθ οἡ ἐδ6 ]Ἰϑ ; δῃὰ ἢθ ὙΠ [ῃ6 πϑῖὴθ οὗ ὕδμ6 τίρῦ 
ῬΠ ΠΑΡ ὁ δοιῖη, δὰ (ἢ 6 παπηθ οὗ [6 οἴ ΒοΔΖ. 

ΟἘ. 1γ.1. Αμὰ ἢθ πιδάθ δὴ δ᾽ΐδσ οὗ Ὀγϑββ, ὑτυθην οὐ 8 108 Ἰοηρσίῃ, δηὰ ὑνθαῦ 
2 οὐὈΙ8 118 ὈγοΔαί, δα ὑσθη οὐδ 118 ὨοΙἢῦ. Απᾶ 6 τηδᾶθ {ῃθ δθἃ 

το] θη ; ἴθ συ ὈΙ8 ἴγοτῃ ὈΓΙπὰ ἴο Ὀτίτα, τουπά δοοαῖ, δηὰ ἔνο σου 18 108 ΠοΙρῦ; 
ὃ δῃὰ ἃ ᾿ἴπὸ οὔ ὑ{γῦγ οὐδ105 οοιηραββθα 1ὖ δρουῦ. Απα ἤρσυγΓοβ οὗ οχϑῃῦ 670 

ὍΠΟΟΣ 10, ΘΟΙΩΡΔΒΒΙηρ; 1 τοαηα δοοαῦ ; ἴδῃ 1ῃ ἃ συ διῦ, Θηοίγοληρ [Π6 868 δγουπή : 
4 ὕνψο ΤΟΥΒ [ἢ6 ΟΧΘΏ ἔοσιηθα, οαϑῦ ουὖῦ οἵ 118 τη858. [ὑ βύοοα Ὡροη ὕνγοὶνθ ΟΧΘΉ, 

ἴμγθο Ἰοοκίηρ ποσί νασα, δὰ ΐγθο Ἰοοκίηρ ψοβύνδαγα, δηά ἴζγοο Ἰοοκίην 
βου ἢνγαγα, ἀπὰ ἰῆχοθ Ἰοοϊκίηρ θαβύναγα ; δηα 06 868 γγχὰαβ βοῦ οἡ ὑῃ 6: ΡΟΥΘ, 

ὅ δηὰ 41}1} ὑμποῖὶγ ἈΙΠάΘΡ ραγίβ 6 το ᾿ηψαγάβ. Αηά 118 ὉΠΊΟ 6585 νγ88 ἃ ἢδηά- 
Ὀγοδαΐῃ, δηὰ 118 Ὀγῖπλὶ γγἃ8 ττουραῦ Επκ [Π6 ὈΣΙΠὶ οὗ ἃ ΟΡ, 88 ἃ Π]} Ὀ]ΟΒΒΟΠΊ, 

0 Βο]άϊηρ ἴπ ἰῦ (ἸΏΔ} 0.) Ὀαίῃ8 ; 1Ὁ οοηὐδὶπθα ὕγοθ ὑπμουβαπα. 5 Απα ἢ6 τημᾶθ ἴϑθῃ 
ἰδνοσβ, δῃὰ ρυύὺ ἔνθ οἡ ἴδ τἱρῃῦ δηά ἢἤνϑ οἡ {86 ]Ἰοἴϊ, ὕο τγϑϑὴ 1η ὕμοῖὰ ; [86 
νοῦς οἵὗὁἨ 9 Ὀυγη ΟἸουηρ ΠΟΥ ψαβῃθα ἴῃ μη; Ὀὰῦ (6 868 ὑγχδ8 ἴῸΓ [ἢ 0 

1 ῥγὶοδὺβ ἴο δὴ 'ῆ. ἀπά ἢθ6 πιδάθ ὕθῃ οδῃα] δύο οὗ ρο]α, δέος ὑπ6ὶυ ρἴδῃ, 
8 πὰ βδοῦ ὑβϑῖῃ 1π ὑμθ ἴθιῃρ]ο, ὅνθ οἡ ὑῃ6 τίρῃῦ ἀπά ἔνθ ου {Π6 οἷ Απά ἢθ 

Ἰη846 ὕδῃ 8068, Δηα ῥ]δοθα ὕμοσα ἴῃ ὑπ6 ἰδιηρ]ο, ἔνθ οὐ ὑΠ6 τὶρῃῦ, ἀμ ἔνθ οἡ 
9 {9 Ἰεΐδ : δῃά Ὧθ τιδάθ θδβοῃβ οὗ ρο]ὰ ἃ μβυπαγοᾶ, Απὰ μο πηδᾶθ ἴθ οουτύ οὗ 

1η6 Ρῥτγιθβϑίβ, δῃηὰ [86 στοδὺ οουσί, δπα ἀοοῦβ [ὉΓ [86 οοιιγί, δηα ονου] αἱ ἢ 9 
10 ἀοοτϊοανοβ ψ1} ὈΓΆΒ8δ. Απαὰ ἢδ βοῦ [Π6 868 οῃ (86 τἱρῃὺ 8146 δαβύνγασα, ΟΥ̓ῸΓ 

δραϊηβῦ ὑῃ6 δουΐῇ. 
11 Αμα Ηυγϑτῃ τηδᾶθ ὑδο Ῥοΐβ, δηά ὑῃθ βῆογνοίβ, διὰ {ῃ6 ον]: δῃηὰ Ηυγαχηῖ 

βηιβηθα ὕῃθ σοῦ ψ Ὠ]Οἢ [9 ἸηδΔθ ἴῸΓ Κιηρ ϑοϊοσγοπ ἴῃ (6 ποιδβθ οὗ σοά. 
12 ΤῊΘ ὕτο ΡΠ 8γ8, ἀπ 06 04118, αῃὰ [ἢ σδρὶῖα}8 οἡ [8 ἴορ οὗ ὕμ6 ὑνγο Ῥ.]]Ά ΓΒ, 

δὰ ὑπο ὕνο ρταῦθϑ 0 οοὐῦϑῦ ὕ86 ὕνγο Ὁ4]1]8 οὗ {6 οδριΐδ}8 ]Οἢ ΟΣΘ Οἡ ὑῆθ 
18 [0 οὗ ὑδὸ ρ}Π|ατα. Απά [86 ἴοι πυπαγοα ροτηθρτϑηδῦθβ οἡ ὑμ6 ὕνγο ρτϑΐθβ ; 

ὑνο ΤΟΥ 5 οὗ ροχηδργϑπδῦθβ Οἢ δὶ ρταΐθ, ὕο ον  ὑδθ ὕψο Ὀ41]8 οἵ 86 οδρ10418 
14 ψὨϊοὴ το ὑροη ἴῃ ὑψοῦ Ρ1|8τ8. Απα ἢθ τηδά69 βίδα 8, ἀῃὰ ἢθ6 χτηδ4θ ἰδυθὺβ 

1ὅ, 16 θροὴ ὑμ6 βίδμαβ. Ομὸ 868, δῃὰ ὑνεῖνθ Ὅχθὴ ὑηᾷδγ ἰζ, Απά {}|6 ροΐδβ, δῃᾶ 
}6 βῇονοϊἷβ, δηἀ [ἢ6 ἴοσ κϑ,}9 δηά 411} ὑπ ὶγ νθ88618, τηδάθ ΗΌΓγΔΙα ἢ18 ἔδύθμοσ [ῸΓ 

17 Κιπρ ϑοϊοχηοῃ, ἴοσ ἴθ μοιβο οὗ ἴθ ΓΟΒΡ, οὗ Ὀγίραῦ Ὀγαβ8. [Ιἢ {86 μ] απ οὗ 
ϑογάδη ὑμθ Κίῃρ οαϑῦ ἤθη, ἴῃ ὕΠ6 ΟἶΑΥ στοιπῃα ̓ἢ Ὀοίνθοῃ αοσοοίη δηα Ζθτθ- 

18 ἀδύμβαῃ. Απᾶ ϑοϊοσλοῃ τηδὰθ 8}}] ὑΐιθβε γθβε6}]8 ἴῃ ρτϑαῦ Δρυ πάδηοο ; [ῸΣ [89 
ὙΘΙσὨῦ οὗἁὨ ἴΠ6 Ὀγαδ8 γγὰβ ποί ουπά ουῦ. 

19 Απὰ ϑοϊοϊμοῃ τηϑάθ 8]} [06 νϑββ8θ]59 ὑῃδὺ ογθ [ὉΣ [86 ἢουβο οὗ αοά, {ῃ9 
20 ροϊάφθῃ αἱύδγ, δηὰ {6 ὑδ 068 τιῦ ὑῃο βῃον-Ὀτοδά οἡ ὑπ. Απά {86 οβῃά]6- 
δ οα τι} ὉΏ6 ΙΓ Ἰατιρα. ἴο Ὀυχη ΔΌΣ ὑπ ῖγ τῦ]ο Ὀοΐοσθ [86 ογϑοὶ]θ οὗἨ δοβῦγ 
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φιααντησαερρασευιεεροιει τατασε: 

22 ρογίοοῦ ρο]α.}3 

Π. ΟΒΒΟΝΙΟΙΕΞ. 

21 ροϊά, Απά {ῃ9 ἥονογβθ, δῃὰ [ἢ ᾿ἰδρβ, δηὰ [9 βῃυ εγβ : 0118 τγῶαβ ὑΠ.6 τηοϑὲ 
Απάὰ {δμ6 Κηΐνοβ, δηὰ (6 ον 8, δι [86 ΘΘΏΒΟΙΒ, δηὰ {Π|9 

ΟΧΟΪΠρΊ ἸΒΠ ΘΓ. ΟΥ̓ ΘΟΒΟΪΥ ρο]ὰ : δῃᾳ ὑπῃ6 ἀοοΥ οὗ {116 ἤου8α, 118 ΠΟΙ ἰθᾶνθϑ ἴο 
086 πηοδύ ΠΟΙΪΥ ΡΪδοθ, δὰ ὑμ6 ἀοογ ἰδαᾶνοβ οἵ ὑπ 6 Ὠο 86 01 ὑ86 ἔδιηρ]ο, οὗ ρο]ά. 

σῃ. ν. 1. Τῆϑη νγχὰβϑβ ἢπϊβηῃθα 411} [Π6 υγουΐς (δῦ Θοϊομοῃ τη846 ἴοῦ (ῃῆ6 ἢοιιβο οὗ {6 
ΤΟΒΡῸ : διὰ ϑοϊουυοη Ὀσγουρῃῦ ἴῃ [ῃ6 ΠΟΙΥ γι οὗ Τλαν!α [18 ἔδίμον ; δηά (8 
ΒΙΙνΟΥ, Δηα ὑΠ6 ροϊά, δπὰ 41} [89 ἱπβίσυϊηθηΐβ δ6 ρΡυὺ διμροηρ ἰδ6 ὑγοδβυγοδ οὗ 
[06 Ὠουβο οὗ αοα. 

᾿Ξ. ππῖοὰ 189 δερί. δϑὰ ΨΌΪς. ἀο ποῖ δσρυϑθθ, δρραδγ δ βίοδα ὑτουβεί ἱπίο ἴη6 ἕοχὶ ὉΥ ἔπ τεροεοη οἵ ἐῃθ 

[οτοροὶπς ὉΠ. 

᾿ λα  πλὰ 1...» ΔΡΌΕΔΙ ἃ ἀοίοοιίνο τοϑάϊη, δὲ (6 δορί. οσεξ Α1., γ᾽. διὰ Ατ᾿ αν 20 ογ 120. Οοζρ. ἐϊο Εχος. 

Ἐχρὶ. 

8 Αρσοογάϊπα ἴο ἐδ9 Ῥαζα]) δ 1 Κίησεο Υἱι!. 1δ, 3 Κίπκο χχν. 17, οἱο., Ἰηδίοδὰ οἵ ἐμἰτίγ- το (5) Τὰ δὲ ΔΡΌΡΕΓΟΠΕΥ 6 

τεδὰ εἰφηίθεη (ΠΝ). 
4 80 δοοογάϊηφ ἰο ἐδδ οτηαπάδεου οἵ Βοτιίδ.: Ὑ312. ἰηδὲεδᾷ οἵ ἴδ 6 Μαροζοίς ὝΣΙ3 (δορί. ἐν τῷ δαβίρ), πΒοὰ 

Σ οἷ ἀΦ πο δυϊ40]6 δοῆϑα. 

3 ὈΡ3 ΔΡῬεδτδ ἃ δὴν οἵ ἐδ Ῥϑῃ ἕος ὈΨῸΒ (1 Κίηκο νυἱ!. 34), δ ἰῃ ὃ, ἽΡ3Π ἴοι ὈΨΡΒΙ͂. 

ὁ ἘῸγ ὈῬΡΙς πο ἰ ἴο Ὅ6 τοδᾶ, δοοουάϊηξ ἰο 1 Κιηζε υἱῖ, 36, ὈἸΒΟΙς ὥΟΟ0); ἐι6 ΠΣ ΟΥ νοίοτο Ὁ ἜΣ 

Βοδτὁ [0 Ὦδυθ Θ0Π16 ἱπίο ἔπ ἑδχὲ πὶ ἐπ 6 Τουγίο]ὰ πυρῶ ἰπ ἔπ 6 τόῦδ ὈΘίοταο. 

7 Το Αεοιλιδ᾽ ἢδΔ8 Ἰεσο ΗΙγαπὶ (Ὁ 7}, τ:}6 ΟΠ] εἰτηθ ἐ} 18 σοδάϊηφ οοοῦγο ἴῃ ΟὨγοη! οἷθα, 

8 Ὸγ ὉΒΡΟν τοδά τὸν, δἰιπουχσὰ ὯΒ εἰδηὰθ δὶδοὸ ἰῃ 1 Κίηρε υΥἱῖ. 423: Ὀπὶ δοοὸ ϑορί. ποτα. 

9 1.2: ΒΟΟΙῺ5 ἩΓΟΠΕΪΥ Ἡτὶ ἔθη (0Γ νυν, 88 ἴππ δοοοηὰ ἐπ} [ὉΤ ΓΡ. ΟουΡ. 1 Κίηκο Υἱ!, 42. 
Υ ΄ῷῦ τι 

: ΓΟΙῸ 16 Ῥεσδρο ἩΓ ἐδ ἩΓΟΙ ΑἿΥ [0Γ Γήρ Ὁ, “ φρΥΪΉ Κη Ε σΌρε," τοῖς. 11. σοιρ. 1 Είηρ Υἱῖ. 44. 

" ἘῸΡ Ὡ)3. ϑοτωϑ ὑτίηϊθ βίνο 03. 
"ΣΙ ἰοΣ τ 

Ἰ5 ΤΏΟ πογάβ μι.) ΠΥΣΙΣ Δ δζὸ ποῖ γοργοδοηϊοὰ ἴῃ 16 ϑορὶί. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΒΙΗΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΒΚ.---Ετοτῃ [86 ἀδβογί ρἝοη 
οἵ 186 Ὀυϊάϊηρ οὗ [86 ἴδιρ]6 ἴῃ 1 Κίηρβ νἱ. διὰ 
ΥἹ., [ῃ6 Ῥγοβθηῦ δοοοιηΐ 18 ἀἰδίϊησιυ  8ῃ64---1. ΒΥ 
1815, ὑπᾶῦ ἴῃ {Ππ6 ἱπίτοἀποίίοη τηοτὰ Ῥγθοΐβο βίδἑθ- 
ΤυΘ 8 816 τηδθ Μ]Γ ἢ τοβροοῖ ἴο 1η6 γ]δη οὗἁὨ ἐδ6 
Ὀυ ]άϊηρ, Ὀὰΐ 1688 μγθοΐβο Ψ 1} ταβρϑοῖ ἴο {π6 {ἰπλὸ 
ὙΠῸ ὴ ἰὉ Ὀεβδη, ἰδ ἴμ6 γα (οοΡ. οἷ. ἰϊϊ. 1, 2 
ΨΠ}1 Κίηρθ νἱ. 1); 2. ΒΥ ἰ)ῖ8, μδ΄ ΟἿΣ διῖδοσ 
ἀοβοῦῖαβ, ἴῃ ὈΠΌΓΟΚΘΩ δοπηροίίζοη, ἢγδί (οἢ. ἐἰΐ. 
8-17) 186 ΠΡ ΕΠ εὐας δπαὰ δισδηροηθηΐῦ οἵ 1} 
οαΐβοθ 1ἰ86]ζ7, ἤθη (οἢ. ἵν. 1- 22) ἰῃοβο οἵ {1ϊ8 
ΒΕΥΘΙΆΪ {ΓΗΒ ημ8 ἴῃ (6 οουγὺ δηὰ [9 88η6- 
ΤΌΔΙΥ, ὙΠΟΓΟαΒ 1 1 Είηρβ νἱ, δπὰ νἱῖ. {}}18 
ἀοβοσιρυϊο πιρεῖβ ψ} ὕνο οομβιἰ θγα Ὁ]9 ἰηΐογ- 
ΤΌΡΟΠ8, ἐπαϑι ἢ 88---α. 8 δοοοιηῖΐ οἵ ἃ ἀἰνὶπο 
Ῥτοιηΐθο ρίνθη ἰο [86 Κίηρ ἀυγίηρ ἴλ6 Ὀυϊ]άϊησ 
(οἈ.. νἱ, 1]-18), δηά---ὦ, α ἀδβοσί ρίϊοη οὗ ἃ ρδ]δοθ- 
ὈυΣ]άϊης οἵ ϑοϊοτλοη, ῬΑΓΟΥ σοπουττοηΐ τ ἢ {παῖ 
οἵ 116 ἴδτηΡ]6 (6. Υἱὶ. 1--11}, ἀγθ ἐπθγθ ἱπδβεσίϑα : 
δ. ΒΥ ἃ βοιηϑνμαῖ αἰ βδγοηῦ δυσδηροτηθπΐ οὗ [86 
ΒΟΎΘΓΆΙ Οὐ͵εοΐΒ οηπτηογαϊοὰ δηὰ ἀθβογι ρα ἴῃ 1 
Κίηρε; 4. ΒΥ ἴῃ σγϑδῖοσ [Ὁ] 0688 δῃηὰ οἰγοῦχη- 
Βίδη Δ Ὑ οὗ (86 ἀοβογίρίϊοι, 88 οοηίδίποὰ ἴῃ 
1 Κἴηρβ (ἴὺ0Υ δχδιῃρ]θ, ψὶτ τοβρεοὶ ἕο 8 ἴδθῃ 
Ῥγάζοιι δἰδηβ, οἷ. γἱἱ. 27-88, ψ ΠΙΘὮ ΟἿ δυςοΥ, 
ἦν. 14, ΟἾΪΥ 511. ΠΕ] ταθῃ 1008) : ἀπά ὅδ. ΒΥ 1δ6 
Ἦτο ἀρδὶῃ ΤΟΙΏΔΙ ΚΑῸΪΘ ἐχεεσρίζηρ δος οἵ [86 
ΟΒγοηΐοῖ. ἴῃ 116 [Ὁ] ον ηρ Ἔχ ροβιξίοη, ΟὨ]Υ ἐμαὶ 
ὙΠΊΟΝ ἰδ ῬΘΟΌ]ΔΓ ὅο ΟἿΣ διΐμοῦ ψ1}} 6 ΤῸ ΠΥ ἀΐ8- 
ουββοὰ ; αὶ τ τ τορατά ἴο {παὶ τ Ὡϊοἢ 6 ἣδδβ ἰῃ 
ΘΟ πιο ὙΠῚῺῈ 1 Κίηρπ, οὐ πῃ ΐσῃ Προ, οοτηραγοὰ 
σἸῸ (06 ἸΏΟΓΘ δΙΏΡ]6 ἀείαὶ]β [Πθγθ, ΟὨ]Υ Ὀτί οῪ 
ποίοε8, ΣΘΙΌΣΘΏΘΘ Ὑ71}} 00 ταδὰθ ἴο ἐδο ὀχροδίξοι 

οὗ Βέδν (Βὲίδεοῖιο. υἱϊ. Ῥρ. 838--10), πο οἢ ̓8 οἰμελ.)6- 
᾿ογΖοα ὈΥ 80] Ὁ ἀπὰ βοϊοηῆς ΔΌΪ ἰ γ. 

1. ΡΊδοθ δῃὰ Τίμηβ οὗ Ὀυϊ]αΐης {μ6 Τρ]: 
οὗ. 111,1, 2.---Απαὰ δοίογιοη δεσαπ.. .. οπ πιο 
λίοτίαδ. ΟἾ]Υ ἤΘΙΘ ἰβ 106 δἰΐο οἵ ἴθ [6π|}Ρ}6 80 
ΠΘΙη)64 ; Ὀὺὶ ἴῃ6 ἀοδὶσηδίϊοπ 18. ἢο ἀοιιϊ ἰάθη [1ς 8} 
ὙΠῸ ὁ“ [.6 Ἰαμὰ οἵὗἨἁ Μογίδι " (ΠΥ 9 γγνὲν “Ἰδυὰ 

οὗ [Π9 Δρροαγίηα οἵ [πὸ 1,ογὰ ̓ ᾿), θη. χχὶϊ, 2, Το 
ὈΪδοο οἵ [6 οοἸοὈταϊοα βδοσίῆσα οὐ ΑὈγδηδι τγὰ8 
δνθ παΐ ἥοον οἵ Οὐδ οἡ ψῃΐο ἢ} αν μγχὸ- 
βοηϊοὰ ἢἷβ οἴετίησ, διὰ ΠΟ ἢ6 δὰ οομκπο- 
4ΙΘΗΤΠΥ σἤοβθὴ [ῸΓ [6 8116 οἵἁ {π6 δ} ]6, {Π6 Ἀ1Π 
Ἰγὶηρ Βογι-οαϑὶ οἵ Ζίοη, ψ᾿Ὡ]οἢ 18 ΠΟῪ οΔ]]οἃ “188 

ΔΥΘΠῚ,᾿ αἴζοσ ἴῃ ΠΟΙΥ ταυδαι οὗἉ (1|ὸ ΜαΠοτασηο- 
ἀδῃ8 βιαπάϊησ οἡ 1ζ. Οομρ. Εοβοη, ϑα9 ἤαγαηι, 
οἴμοι 1866, ἀπὰ {86 ρα δηὰ ἀδβοσὶ ριίοῃ ἴῃ Ῥὲι. 
ὙΝ ΟἹ 78 υογδαίεηι (ϑὰ δα 1. 1872), 0». 89 ---- ΑΛ 
ισα8 δλοιοη ἰο0 ἀΐδ ζαίλεν ᾿αυϊ, ἃΒ ἴ6ὸ [ΓΟ 5᾽ἴθ 
οἵ 186 ἴδπ)}}6: 866 1 ΟἌἜτοῃ. χχὶ. 1ὅ ἢ. Αγραϊπος 
[Ὠἷ8 τηοβὲ ὑδιιαὶ ὀχ ροβί(ἰοη 1ΐ ταν ΘΟΓΔΙ ΠΥ ἀαρτῶ 
Τοοἰεὰ (ἢ Κ 611) ἐπαῦ 16 ίρλαὶ ἸρξῚ) εἷθο- 

ΠΟΤ ἀσποίεβ, ποῖ “"Ὅ6 ββόνγῃ," Ὀαὰϊ “Ὅ6 ΒΘΘΏ, 
ΔΡΡΘαΓ." ΥὙεἴ [86 τοηάοτίηρ οἵ Κοὶϊ: ““ψοσο Ηθ 
(ον) ἀρρβασθὰ ἴο ἢ8 ἰἈ μον Πανὶ ̓᾿ (80 α]δὸ 
ὕμ6 ϑερῖ.), Ὧδ8 (818 ἀείδοϊῖ, ὑπαὶ 109 δῃῆΊθοξ 
ἡέπότον [88 ἴο Ὅ6 ΒΡΡ] θὰ, ἀπὰ ἰμαὶ νδὲς ἢδϑ μέον 
ἴο Ὅ6 ἴδίκοη ἱπ [Π 6 8686 οὗ Ὡν᾽ “γι 88 οἰβουγμοῖο 

ΟὨΪΥ ἰπ [86 ῬὮΓΑΒΟ δῖε ὈἿΡΌΞ (ἔν. 8 881, ς, 8)--- 

(4 πα) τολέολ λέ λα »γερατεοῶ ἴῃ ἰδ Ρίαορε ᾿Υ αν, 
ἩΒΙΘΒ αἰΐο ἢθ (30]ΟΠ)0η) ἢδἃὰ Ῥγδραγθὰ ὁἢ ἰ}16 ρ]δοα 
Ὥχοα ὈΥ θανίἃ. 8.0 Βετίιι., Κδιωρῆ., εἴο., δὰ ἰὼ 
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[86 πχαΐϊῃ [υυἱδμον, δίασκο, δηὰ οὐοῦ δῃοϊσηδβ (ἴοῦ 
Θχδηρῖο, δα. ἢ: φμαῦς αἀοηιηι γταρατγαυὶ 
ϑαίονιο ἵπ ἰοςο Ζαυϊά δ). Οπ [86 σΟΠΊΓΑΓΥ, {116 
ϑερῖ., ]Χ., ὅ501., οἴο., {τϑιϑ)αΐθ δβ 1 ΟἿΡΘΖ 

δἰοοὰ Ὀεΐογα "9 Ὕνδν “ἴῃ ἰμ6 ρἷδοθ ὙῖοΒ 

αν] μὰ ρτγοραγεὰ᾽᾿ ([λ6 Ὀυ}]άϊηρ οἵ [6 ἴεπιΡ]6); 
απὰ Καοὶ], ἴῃ δοοοσάδῃοο ἩΣΓῈ Ὦ18 ΒΌΡΡΙΥἱπρ οἵ 
Φεμβονδὰ 88 βαθεῖ ἤο “1 }), ἱπύεγργοϊβ: “ὙΠῸ 

(αν) δά ῥγεραγοὰ ἴπ6 μόοῦυβθ, {μὲ ἷ8, {86 
δυϊ]άϊηρ οἵ 1ξ, ἴπ 186 ῥἷδοθ δρροϊπιθὰ οἵ θαυ ὰ," 
Νοηθ οἵ ἴδπεβθ Ὄχροβϑιτοπ8 18 αυἱῦὺθ 58 1880 ΊΌ ΤΥ ; 
ὙΠΘΠΟΒ ὖ 18 πδίθγα] [0 ΒΌΡΡΟΘΘ Β016 ΘΟΥΓΌ ΡΟ 
οὗ {8 ἰεχῖ.--- εν. 2. Απά ἦε δεραη ἰο δωϊία ἔπ 
ἐλ δεοονεὶ πιοπέλ, πὶ ἐδλξ ϑεοοηαά. ΑΒ ")»0 Ἄοδηποὶ 

Ὑ61] (οοτρ: Τα 6 Ὁ, εἴα.) 5 5 ΠΗ͂ “6 οι [ἢ6 βοσοηῃὰ 
Αγ," ἴου {μἰ8 που]ὰά δ6 ἐχργεβϑοὰ ὈΥ ὨληΐΞ 

ὝΔΑΣΙ ΟΥ ἴ86 Ικὸ (σι τπ6 σατγάϊηαὶ ΒΌτΩ ΒΟΥ), 

ἦν 8 ΒΙΓΟΙΡΙΥ ἴἰο Ὅ6 βυϑροεϊοα {ὑμαὶ {86 ψοτγὰ ἢ88 
οομ!6 ἱπΐο ἴπ6 ἰδχὶ ὈΥ 8 ΘΙΤῸΣ οὗ ὑγδηβοσὶ ρθη ; 
οοπρΡ. Οτϊ. Νοίθ. Τὴ βροοῃὰ τοί 18 ΖΙΡἢ, 
ΠΟΥΤΕΒΡΟΒΣΏΡ᾽ ΠΟΑΓΪΥ ψἱ0ἢ Οὐγ ΜΑΥ (οοτρ. 1 Κίη 
νυνὶ 37).-- 7120 ἐλ ἤουγῶλι ψεαν οΥΓἹ λὶδ τεῖρη, {παῖ 18, 
8ἃ8 Βοϊοιμοι σεοϊρπθα ἔτοιῃ 1015, δρουϊ {89 Υγδγ 
1012 8.0. (δορ. Ηἰζίρς, α΄ δεἦ. ». 10 ἢ, "οὶ 
σὨτοΠΟΪ]ορο8] ἀοἰθυι Ὁ] 08 ΟΥ̓ ΓΤ 186 οοῃίαίη 
ΤΌ Οἢ μα ἰ8 ΔΓΟΙΓΓΑΤΥ ; διηοηρ οἶον ἐπ ΐηρβ, ἔῃ 
ἀββυτηρ τοι ὑδμαὺ βο]οϊηοη τοϊρτϑα ἔτοτα 1085 Β.0., 
18 π8, οὐ ἴῃ6 ὙΠ0Ο]6, ποῖ [ΟΥΕΥ Ὀαΐ ΒΙΧΙΥ γ6818). 

2, Το Ὀυϊάϊηρ οὗ [86 ΓΕΒ Ὲ ἀϊβο!; δηὰ ἢγεδϊ, 
οἵ 1ῃὴ6 Ῥογοὴ πε 186 ΗΟΪΥ Ῥ]αοα (οῦ ἴπ6 Ετοπὶ 
διὰ Μ|ιάά]6 ἘοοΙ): τοῦδ. 8--7.--- πα ἐλὶδ ἐδ ἰλε 
“Ζουπααξέοηυ 9 ϑοίοπιοπ ; [ἢ 6560 ἃγὸ 18 Γχῃηἀατηοηία] 
Ῥτοροτιίοηδ ΓΒ] 0}. ΒΘ δ ρ]ογϑὰ ἴῃ Ὀυ ]ἀΐπρ. ΤῈ} 
η΄. Ηορὰ. ἼΘΙ ἰδ υϑοὰ δυρϑίδπινυου, 88. ἴῃ 

Ἐχτα 11]. 11.--- 7 ἰεπσίδ, αὐἶον ἐδλε ΠΟΥ ΕΥ πιεαϑιιτο, 
ἴδε Μοδβαῖὶο οὐ ΒΟΙΪΥ͂ σαἱῖ, {Π|δὲ, ΕἰΖοὶς. χ]. δ, χἸ Ι. 
138, ταϑ ἃ Βαπ Ὀγοδα ἢ ἸΟησοΣ ἵδη {86 οἰνὶο οὐδὲ 
οἵ [6 ]αίοσ ὑἴτηθ, ἴῃ δηὰ δἱΐο [6 6χ:]6 (οορ. ΟἹ 
1 ΟἼτοη. χχὶϊ. 18 ἢ). ΟἿἹΥ [86 Ἰθησίῃ δηὰ {δ6 
σὰ (ἢ οὗ [86 ὑθιῃ ]6 δΓΘ ἤδσὸ ρίνεῃ, ποῖ 118 Βεῖρῃί, 
ὙΠΙΟἢ 8, 1 Κίηρ υἱ. 2, {ΠΙΓΕΥ ΘῸ 8. --- ἼΓ. 4. 
Απὰ δε ροτοῆ, 1 ισαϑ δοΐογε ἐς ἰεηρσέδ, τῃαὶ 
ἐχίδιἀθα ἴῃ ἔσοηΐ οὗ [9 ΟὈΪΟΙρ ΠΟυ 88 88 18 6ἢ- 
Ἰγδῆςο, --- δρίογε ἐδλ6 ὁγεααίδ, οΓ ἐλα ἦουδε, ισαϑ 
ἐιοεέν οὐδί(δ, ψὰΒ Τὴ ΑΒΌΓΘα ἴῃ Γτοηΐ οἵ [9 ψ]Δ 
οὗ {59 Ποιϑθδ, ἔνθ οὐνιί86. Τηδὺ [86 Ἀτοδά τη 
ΟΓ ἀορτῃ οὗ [18 Ῥογοὴ νγχὰ8 ποὺ ΘΏΓΥ οὐ 8, Ὀὰΐ 
ΟὨΪΥ ἴδῃ (1 ΕΚιησβ νἱ. 8), 18 ποῖ βοῦδ βαϊὰ, Ὀπὶ 
ζ011οτν58 οὗ πδσεβϑὶτυ ἴγοτῃ 186 10] ΟΥῚρ᾽ βία θπθι 8 
φΟπΟοτης 16 5ΖΘ οὗ [ἢ τηοϑῖ ΒΟΙΪΥ͂ Ρ]δοθ οοιῃ- 
μασοὰ ψττἢ {μδὲ οὗἉ [6 ΒΟΙΪΥ ῥΐαοο, ἢ] σἢ γ885 166 
ἃΒ ἰοῃρ (οοη}. γ67΄. 8 ἩΠῸΠ γογ, 8).--- (πα ἐλε 
λεῖσλὲ α λωπαγοά απαὰ ἐϊσεηίψ. Αοοτγίαδί]Υ οττο- 
ὭθοιΒ δίδίοηθῃΐ; ἃ ἴγοηῦ ὈῈΪ] αἰηρ οὗ 120 οὐ 18 
δε μμέ, Ὀείοτα ἃ Βοῦβ6 ΟἿὨΪΥ ὑμὶτΥ σα ἱῖ8 Πρ, 

οου]4 ποῖ ΡῈ οδιϑὰ δηλ, αὶ που]ὰ μανθ θθθὴ 8 
ὑπ, ““(ονεῦ " (Κεὶ})}. Βεμιημὰ [86 ῥγδβοηΐ ἀθ- 

[δοῖῖνα τοδάϊηρ 18. ῬουαΡ8 σομδοαὶθὰ [ἢ6 βἰδίθ- 
τπιθηΐ ὑπαὶ 106 Ὀτοδάϊῃ οἵ [826 Ῥογοῆ 88 ἴθῃ 
ουδϊα. Βεγίἢ, δπὰ Καιηρἢ. πΙ8ἢ} ἴο διτηρο [ἢ 6 
ἰοχὶ αἴνον 1 Κίπρ νἱ. 8 : “" Απὰ 189 Ροτοῦ, τ Ἐ]ο ἢ 
ψΔ58 Ὀοΐογο ἴΠπ6 δοιι80, 19 Ὀτοδατῃ ὰ8ϑ ἴϑῃ οἱ 8 
δείοσα ἰδ, δὰ 186 Ἰοηρίῃ, τ ΒΟ ψγὰ8 Ὀοίοσο (ἢ 68 
Ὀτεδάτῃ οὗἩ {π6 πουβα, γγ7ὰ8 ΘΒ οὐδ᾽ 8." Βαΐ 
Ἴδοτο δὲ δοῦλα οὈὐδοίίοηβ ἴο ὑΠΐ8 Θπιθηἀδίϊοῃ ; 866 
Κεῖ], ν. 285 (Βοτρδσὶς 1).---ῦαοΣ. δ. «πὰ ἰδέ στοαί 

μοῦδε δε ἰξμιοὰ ιοἱ ῇ 8. ΤῊΘ ΠΟΙΥ 0]806 18 οαἸ]οὰ 
[86 σγοαῖ ὨοΏ86, 88 ἰοττηϊηρ ἴΠ.6 σοί τοοσῃ οὗἨ [ἢ9 
ὙΠ0]6 ἤουδο6. “1μΐηο," “ΒΓ, οοἰποϊάϊηρ εδδϑθη- 

{14}}}0γ ψιὶ ει 16 ἑοτοροίη ΠΕΝ, “ΟΥ̓ΕΙ]ΔΥ, " βίαπάβ 

Βοτθ ὑνίοθ, σι οἵ ᾿ἰπίηρ 1Ππ6 δἴοῃβ τὴ πνοοῦ, 
δηἀ τ θη οἵ ονδυ]αγίηρ οὐ οἰδίίηρ τιἷ8 ψουὰ τ ἢ 
βοὶα.--- αάς ἐδεγεοη ραΐπιδ απὰ σαγίαπάδ, ἈρΡ]ϊοὰ 
ἴο 1 ΟΥ̓ΏΔΙΘΏ18 οὗἨ μ4]η}8 δηὰ ψαυ απ 8 (Δοοογά 
ἴο 1 Είηρϑ νὶ. 18, ᾿ὴ [Π6 ἔογτῃ οὐ Ὀδ8- το οἴβ οἂλ 
πη ὑῃ6 Ρ6416]8 οὗ [Π6 ν 41}. ὨΤ ΠῚ Ξ [μ6 ἔρτῃ. 

ΤΑ ΣΙ προὰ ἴπ [86 βϑπη8 86η86, 1 Κίῃρβ Υἱ. 29, 

8ὅ, ἤσυγεβ οὗ Ῥαϊτῃ8; ἰπὶβ Ιη886. [ΌΤΙ ΟΟΟΊΓΒ 
8180 ΕΖ6 κ. χ]ὶ. 28, Τήν δ, Ῥτορ ΠΎ, ομαΐπϑ οὗ 

Ἰὰ νῖσϑ,---ϑὲθ χοῦ. 16 δῃηά ἔχ. χχν ϊ!. 14,---Ὀυΐ 
6ΓΘ ΟΥ̓ΠΒΙΘΩ8 ψΟυΠα 1ἸΚ6 ἃ σηδίη οἢ ἴμ ρὶ] ἀεά 

ν.8}18, ΤΕΡΓΘΒΘΙ ΠΩ “ΑΓΔ }48.----ὸγ. 6. Απὼ δὲ 
σαγηΐ ἐδε ἤοιιδε ιοἰἢ, ργεοίουια δίομεξθ [07 
δεαμέψ ; σοτὴρ. 1 ΟἾτοη. χχίχ. 2, δῃὰ ΒΔὮΓ ἢ 
1 Κίιρβ νἱ. 7.--- πὰ δε σοία ισαϑ σοϊα ο Ῥατ- 
υαἷπι, ἴτοη Ῥαγναῖπη, 8 ΘΟῸΠΓΓΥ, 85. ὕΠπ6 οἴσπιοι 
οὗ 16 ῬχγοῦβὉ]6 [πάϊΐδηῃ Δ ΠῚ6 86 6:8 ἴὸ ἱπάϊοδῦο, 
βιζππαἰρὰ ἴῃ [ἢ οαδῖ, υὶ οὗ ἈΠ Πον ἢ, δηα ηοὶ ἴο Ὀ6 
ἀεἰεστηΐποα, βἰἴ6. Οἡ 118 οοη͵οοϊυγοά ΔΘ Ὠ ΤΥ νἱν ἢ 
Ορμῖν, ἀμὰ [86 ορίπίομβ τορϑσαϊηρ {{, βε6 [ἢ 6ἐχ- 
ΘΌΓΒ8 δἴθου ὁ}, ν}1]}.-τῦτοσ. 7. Α πα ἠδ ουεγίαϊα ἐλ 
λοιιϑο, ἔλε ὅδαπιδ, ἴοθα οὗἨ [ἢ6 σοΣ] ηρ, 88. [ἢ086 
Ποχί πδπηοδα, ἰδ6 51}15 [δ΄ Δ΄ὰ ὉΠάογ ἰῃ6 ἀοογα. 
ϑοιηον δῦ ΙΔΟΤΘ ῬΓΘΟῖΘΘ ἔῆλη {{|0 ῬΓοϑομξ δἰαῦθδ- 
τηθηἿβ ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ ὕΠ6 η΄ Στ 8] ἰθοογδίουβ οἵ [ἢ 
Βοῦ886 ([16 ΒΟΙῪ ἈΪδοθ τὰ 118. Ῥόγοῖ, ὙΐοΝ δ Γὸ 
Β6τθ ἴῃ 4ι68010Π, 88 γεῦ. 8 ΠΥ, 80 Ν) τὸ 1086 
οοπίαϊποα ἴῃ 1 Κίηρ νἱ. 18, 29, 80. 

8. Το Μοβὶ ΗΟΪΥ ΡΊασο, νι ὶϊ 18 ΟΠΟΓΌΡΙΟ 
Εἰσαγοδβ δπα Υὶ εἰ] : ψεῖβ. 8-14.-- ἀπά δὲ πιαάς ἰδά 
λοιιδὲ οὕ ἰδέ πιοϑέ λοῖν, ἐλαξ ἐἰ8 ἰσπρίἦ,. .. ἐιοσηῖμ 
ομδ8. ΤὨδῖ, Ὀθδι 468 86 Ἰοησί! δα Ὀγοδάτῃ, ἰῃυ 
Βοῖρμῦ 4180 νγὰϑ [88 δϑ1ηθ, δῃὰ ὑπι8 118 ἔοττη 85 
ΟΌΌΙΟ, 860 } Κίηρε νἱ. 206. ΟυΓ δῖποῦ ἀοοβ ποῖ 
ΒΡΘΟΙΔ]}Ὺ βοΐ ἔοσῦι 1818 σογ δ  ΪῪ δ το] ς οἰτοῦπι- 
Βίδῃσο; ΟὮ [Ὧ8 ΘΟΠΊΤΑΤΥ, ἷθ ἰονο οὗ [Π8 ΟἹ δ- 
ΤηθὨἴ8} δηὰ τηδρηϊβοοπύ ]οδάβ ᾿ΐτη ἴο 8οὶ ζουι 
ΔΏΟΙΟΣ ΟἰΓουτηβίδηοθ οπχἰεὰ ἴῃ 1 Κίηρβ, τῃδὲὶ 
[Π6 ψνεῖραῦ οὗ [Π6 ρο]ὰ ρῥ]αίίηρ ἴον {86 ἵππον χη} 
οὗ ἴδιο τηοϑῦ ΒΟΙΪΥ ρΡίδοθ ψδϑ 600 [4] ηΐ8.--- Υ ὁσ. 9. 
«ἀπά ἰδε τοεὶσλέ οΥ ἰδις παῖε, (μα βογυϑὰ ἴοσ δβίθη- 
ἴῃς [86 ρο0]4 ῥ]αῖθ οἢ ἴμ8 ψοοάθη Ἰἰηΐὴρ οὗἩ [868 
γ, 8115. Αηά [}]}8 βία θῃγδηξ σοποογηΐπρς [86 νεϊμαξ 
οὗ {86 2.811]8 Ῥεΐῃρ ΒΓ 8.16}κ6}8 18. ῬΘΟΌ ΑΥ ἴο ΟἿΓ 
ΔΌΓΠΟΣ, ἀπὰ ΤΠαγδοίοσι δίς οὐ Ὠΐπὰ ; 88 δἷδὸ {89 
Ο]]ον ΠΩ ΟὯ6 ἰπ ὁ, ΘΟΠΟΟΓΗΪπΩ [6 ἱπηοῖῦ ρί] ἀϊηρσ 
οὔ [16 ὌΡΡΘΓ ΟΠ ὈΘΓΒ ΟΥ̓ΘΡ ἐῆθ Ὡχοβὺ ΒΟΙΪΥ͂ ρἶδοθ 
(φο. 1 ΟἼσοη. χχυϊὶ. 11). ---Ἶ τ. 10. 7ισο 
οπογεδίπι φῇ δοιιϊρέμτγεοι τσοτξ, Ἰλῖοταγ, “6. σοῖς 
οὗ ᾿πλαροσγ." ὈΥΌΝ, ἴσοι [86 Ατδῦ. στοοῖ ζμα, νΣ 
"παῖ, ζογηκαυὶξ, ΟΥΪΥ ἈΘΤΘ ἰη {με Ο. Τ'---Ουετίαὐά 
ἐλεηι ιολ ροίΐα, ἃ Τοτηλυς ΟΟΟΌΣΤΙ Πρ α180 1 Κίηρβ 
νἱ. 28, Ὀυΐ {Ποτὸ ἔοστηϊηρ [6 ἐηὰ οὗ [6 ἀοθοῦὶρ- 
τοη οὗ [Π9 ἙοἸ ΘΓ Ὀἷπι. ---Ἴ 618. 10-12, ΤῊ ἀ65οτρ- 
ἰΐοῃ οὗὐἨ {8 5120 δῃὰ ρορβί ΐοῃ οὗ ἰδ ἴοι οαῦ- 
ΒΡΓΟδὰ τίημδ, ὁ 0 ἢ} ἔνθ οὐ 18 Ἰοης, ἰδ ΟἸΌΤΩΣΥ 
8 πα οἰγουτηϑίδηςίαὶ, αἰζον ἴῃ 9 Εδϑίοσῃ [δϑῃίοη, Ὀιῖ 
αὖ ἴΠ6 5816 {ἰπ|806 ῬΟΙΙΘΟΓΥ͂ ΟὈνίουβ δηα οἾθαγ. 
ΤὴΘ ΟΧΡΓΟβδίοηβ ἔοσ {80 τηθπἕια] οοπίδος οὗἨ 1ῃ9 
Ὧρθ οὗ ἴ6 ψἱηρ8 ΔΘ 1.52 δηὰ (0 π06 σϑσ. 12) 

ῬΩἽ, ῬΤΟΡΟΙΥ ; οἴοανο, αἀλώγεγο.--- οΥ. 18. Τ΄δ 
ἰοῖησδ 9, ἐδεθα ολεγυιδίηι δρτεαὰ 7ογίδ, ἐ 
ομδὲξο, ἸἰΌΘΓΑΙΙΥ, “ΟῚ Βργοδάϊησ ἰοσίδ (οἴἴοοϊθά 
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Ἰνὰπρ Ο ΔΥΘΓΥ͂ ΥἱΠρ οΥ ρίνάϊα οἵ {Π6 πουττ τὶς, 
ΤΠδῦ Θδοἢ οἵ ἴπ686 ὕογο 100 ἀρρ]6θβ, απὰ ἰμπ8 τὴ 
Β1Ππ|ὶ ἰοία] οὗὁἨἁ 411 {10 δΔρρμὶεβ οὐ ὈΟΪῊ Ρ ]]|ὰγα 
Ἀποσηΐοι ἴο 400, 18 σἰδίοι οἢ. ἱν. 18, ἰῃ δοξδοτά- 
ΔΠ08 ΜΠ} 1 Κίηρϑ νἱΐῖ. 42. Οἡ νὲγ. 17, βαρθοῖδὶ 
0ῃ ἴμο παῖπαβ δϑομίπ δθὰ ΒοαΣ, β66 Βᾶδν 051 
Κίηρϑ νυἱΐ. 21. 

ὅ. Το ΗοΪΥ Ἐπγηίζητο οἵ (με Τοιηριθ δπὰ 18 
Οουτί : οἰ. ἰν. 1-10.--ν ον, 1. ΤῊ Ῥγαζθι αἰ ίδυ, 
Απὰ δ πιαᾶε αἢ αἰίαν πη 8 Δἰίδν οἵ θυτηῖ- 
οἤδοσίηρ. 8.66. τηοτο Ἰσυ]ΑΥΙῪ οοποογηΐϊηρ 1ϊ8 
ἐὐηκεσι ἕδη: ἸΏΟΓΟ δ Στὰ ἐΡτμ δες ἴῃ Ἐδεὶκ. ΣἸ ΠῚ, 
18--7, δῃηὰ [18 Ῥγο Δ ὈΪΥ ἰδύταοθ- 6 ἀρρθάγβαῃοο, ἰπ 
Κοὶ], 45: .Ρ. 1527, ὙΠῸ 1Π6 Ρ]δη, ρῥ]αΐᾳ 1ἰϊ. 
ἢ. 2. Τμαῖ οὐν γϑῦβϑα 85 0 ραγαἶ]οὶ ἱπ 1 Κίηρβ 
σι, δη νἱῖ. 18 ῬογμαΡ8 ΟὨΪΥ δου θηΐα], Βαϊ τηΔΥ 
ΔΓΐδθ ἔγοπι ἰμΐ8, (δύ ὕθθγα ΟὨ]Υ αγίϊς 168 τηβὰθ ὈῪ 
συγ (Ηἰγϑπι) ἀγὸ ΓὙΠ]γῪ ἀδβοτ θά, ἰο ψῃϊοὴ ἐδ 
ΑἸΐαγ οἵ Ὀυγης οἰοτίηρ ἀἰὰ ποὶ Ὀεϊοημ. [Ιὲ 8, 
ΤΛΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΟὨΪΥ͂ ἰῃ οὶ 16 ἴ4}}γ τηθῃἰοηοιὶ ἰη 1 Κίη 
ΠΔΙΩΘΪΥ, ἴῃ οἷ, νἱ᾽ϊ, 22, 64, οῃ οοοδδίοῃ οἵ ἐδ 
ἀφαϊοαίίοι οὗ [86 [απιρὶθ, δηὰ ἀραὶπ ἴῃ οὗ. ἰχ. 25. 
στ ῦετο, 2-ὃ. ΤΊ Βγάζθη 868; φοπρ. 1 Κιηρβ 
γι. 28-26 ἀπὰ 16 εχροβίζογβ Εἰ γθοα.--- Α ἄπ φῇ 
ἐλέγίψ οὐδὲ εὐγήραμξοιν τὲ αὐοωΐ, ἰοττηοὰ ῃ6 τηθϑ- 
ΒΌΙΤΟ οὗ 1ζ8. ΟἱΓΟΙΤη ἴογθηοα (06 ποζι) οχίϑίρῃοα οὗ 
ΒΌΘὮ ἃ 1ΐπ6 18 ποῦ ἴο Ὀδ ϑαρροβοὰ).---Υὸγ. 8, Α πὰ 
ἤσωγεδ 9. οαδη θέτε πον ἵἰΐ, ἰηβῖοαά οὗ πῃ ϊο ἢ 
1 Κίηρβ Υἱῖ. 24 Πδ8: “"δηὰ δοἸοογη 8 (ΟΣ ἥονγοῦ 
θά 5, δοοοτάΐηρ ἰο ΒΕ τ) γγαγθ ὑμάδγ ἐπ Ὀτίχα οὗ 
ἴδ τοαπὰ ἀϑουϊ." Οἷγ Ὠ"ῚΡΞ ὑβδγοίοσθ ΔΡΡΘΔΙΒ ΠΣ 

8Π ΘΧΡϑηβίοῃ οὔ) ΘΩ͂ οἰ 18 ν᾽ σοταρ. οα 18, 
1 ΟἾγοι. χχνὶϊὶ. 18; 2 Οἴτοη. γν. 8. Ακαϊηβί 
Βεγῖμ., το ψου]ὰ Ἔχραὶ )3 ουΐ οἵ {86 τοχῦ ; 

866 [ζ61] οῃῃ [ἢ}}8 ραϑ8βασο. ---ἱοο οπ ἰῤεὶν 7εεί, απὰ 
ἐλεὶνγ αοεδ (0 (6 ἀομδε, (μα ἷ8, ὑο {π6 ΒΟΙΪΥ͂ ΡΙα6θ, 
ποῦ ἤο ὁΠ6 Δμοἴ ποτ, 8. [86 ἴλοο8 οὗἉ [Π6 Ομ ΘΙ 08 Οἡ 
186 τηργογ-8οδῖ (ἔχ. χχν. 20). Τμδαὶ ΠΥ ΗΜΙ ἴη 
818. ἀργίας ροϑί οι 6 Βεϊρ)ιῦ οἵ ἕδη οὐ ἰϊα, {86 
δαΐῃον οἵ 1 Κίηρϑ (νὶ. 26) Αἰἴγιηβ ἴῃ ᾿ἷ8 ἸροΓ6 
ἐχαοΐ δβία(οηχοηΐ οὗἨὨ {6 ΡῬτορογίίοῃβ. Ατγὸ ΜῈ 6ῃ- 
ὉΠ|64 ἴο ᾿ἰῃἴδν ἴτοσῃ [116 δια οπιοπξ οὗ ΟἿΡ ἃ ΠῸΓ 
{110 ἢ υπηδη ἔοττα οὗ ἴΠ6 ὁμογαθῖπι Σ ΤῊἷ8 ΔΡΡΘΔΓΒ 
δ 41} ὀνθηὶβ ΨΟΥΥ͂ ργοῦθ0]6; οοπὶρ. ΒΑΠγ οῃ 1 
Κίηρϑ νἱ. 28 ἢ, δὐὰ Κίθρῃτη, “"Πὶο ΟΠΒογαίπ ἴῃ 
ἀεν δε [8] τ06 ἀπά ἱπὰ Τοιηροὶ,᾽" Τλεοῖ. δέιμὶ, 
ππα Κυὶέ. 1871, 111. Ρ. 399 Εἰ, ψΠθτο (49 ἱπ [Π6 
ἰγοαίϊδο 1226 παίμγα δὲ ποίϊοηε ϑδυψηιοῖδοα ολόνα- 
δογμπι, 1864) {8 ἐμθοϊοσίδη οογίδίγ, ἴοσ {86 
οἰἀοϑ0 {ἰπι6, οΘομοθίσοβ [8.6 ΘΠ γα Ὀΐ πὶ 88 ἘΒΘορ δὶς 
δίοττη-οἱουάθ, δὰ γοργεβθηϑ ὑπ θπὶ ἴῃ 186 ἔοττῃ οὗ 
Ὀΐτι 5, Ὀαΐ, ἴον Ἢπε Ἰαϊίασ τἰπγ6 (πὰ ΟΟΙΔΙΏΪΥ͂ ἴον 
ἐπαῦ οἵ βο] πιο π), δἰ γβ ἃ ομδηρσο οὗ {1115 τὰ - 
Ὀιγὰά ἔοττῃη ἕο ἃ ψίησοά Ὠαπιδη ἔοστη. βία αὶ 
Η. ϑελιυ]ὲζ, Α ἐξεσίαηισπίί, Τἀοοῖ. ἱ. 831 Π., δὰ 
ὈΣΙππδηη, Ατῦ. “ΟΒογυ Ὀΐπι᾿" ἴῃ ΘΟ ἢ 6} κ6}᾽8 ΒΒ δοεί- 
ἡμεχίξοη.---Ν ον. 14. Απὰ λό ππαᾶε ἔδιο υεὶϊ 97 δέιιο, 
απ »εγρίε, οἴα., ἴῃ 8 οὗὨἨ ἐμ δᾶπηθ ΤΟῸΓ τηδίογία]8 
οὗ δ ἐκ [86 νοὶ] ἵπ ἐμ6 ἔδῦθθτπβοὶθ δὲ Ὀδθῃ 
πιδάθ, δηὰ ἱπίοσσονθη Ὑἱτἢ [ἢ 6 8810 ΘΒΘΤΌΙς 
βμαυγεβ δ 1Ὁ νγὰβ; 8606 Εχ. χχνὶ. 31. Οἱ {18 
ὨΣἼΒ, [89 ἴποῦ νδὶ] Ὀούσοθῃ [ἢ ΒΟΙΥ δηὰ (86 

Δ ΟΥΤῸΓ οὗἨ ἰγδηδΟΥ ρ(ΐ0) [ὉΓ ὈΨΡΘ, 88 ἴῃ 86 

ΒΟΟΟΠ ΓΘΙΔ ΘΓ ἽΡΞΠ ἴον ὈΡΡΘΙ.--ν ες. δ. Ἡοϊά- 

ἱπρ ἵπ ἰέ (τηδηγ.) δαέλδ; ἐξ οοπίαϊποα ἑΐγευ ἑλοι. 
δαηπώ. Ἐργ βου ο ἴο 1 Κίπρβ νυἱΐ. 26, ταί μϑγ οὨ]ἹΥ 

᾿ 2000, νον ΠΏ ΒΟΓ 8] 0 ὴ6 ϑιϊ18 ὑπ εἶζο οἵ (᾿δ Μὴ, ἘΣ Σ "Μοὶ πε ΕΥ̓͂ ΟΝ τ τε Υ̓6886] 88 ἀθβοῦὶ ὑθὰ ἰῃ σϑῦ. 2 (θονρ. Οτϊ. Νοΐο). 
ταῖμεν οἵ οἰμείθοῃ σα Ιἐ8 ; δθθ Οὐδ, Νοῖδ.--- ἀπά [ Μογβθοναγ, [86 ὅν", ““ἱξ οοπίαίποα,"" ἰβ ὉΥ πὸ 
ἐλε εαρίίαἱ ἐλαξ ιραϑ ὁπ. ἐλε ἰορΡ. Ἰηϑιοδὰ οἵ ἐῃ6 ἰέῤην ἀ πευπη ΜᾺ ΒοΙΝ; ἐπά Καωρην. Ἐπ 
ΒΥ, ᾿ορά-Ρίθοο (ἔγοπι ΠΡΝ:, ονθσ, ονθε]βγ), ἔδι6 0 σοῃάθιηη τὴ" ὃ Εἰοεε Θομλΐῃς Ἰδτὸ 19 ὩΣ 
ῬΆΓΔ]1εὶ 1 Κίηρβ νἱΐ. 16 κῖνθβ ἐηθ ἔδστα ΠἼΠ, ἴγοια 1 Κὶὴη ΤΏ ρΡἱδοηδβεῖς ΡὮΓΑΒΘΘ ΓΈ ΟΣ δῖ 

[86 οἴἴοτί οἵ (86 διΐμοῦ ἴο στεργοβαπὲ {86 8ῖΖζθ οἱ 
“"ΟΓΌΥΤΙΙ, ῬΟΤΩΤΩΕΪ, "᾿-- εν, 16. (πὰ ἂς πιαίε ολαΐπδ] Ὁ}λ6 γθβ886] 88 ὙΘΙΥ ρτοδὲ ; απιὰ 1π6 οοπβίτποι θη. ἐβ ἐν ἐλέ τίπρ, ἰπ ἴῃ 6 ρίγὰ]6-ἰοττηθὰ πϑίνγοσὶς δῃοίγ- [ Θββθη 18}}ν ἐῃ8 βδίωθ δα ἰη {ὴ8 [Ὁ] ον πρὶ ν υβα. ---- ΟἸΐῃρ 186 ἴορ οἵ (δ6 γ111αγβ, ἐμαὶ βοσνϑάὰ ἴοσ ἰμ9 ὯΘ Ἅ6τ. 6. Τὴ)ὸ Τθὴ [!νοῖϑ, τι ἰδ6 ἱποϊάοηξαὶ ἰαβιθηϊηρ οἵὗἨ [Π:8 Ῥοπιθρταπαίθβ, ἀπὰ ἰ8 οἰ βοσνῖβθ [ ϑέδίιηθης οἵ τὴ 86 οὗ [π6 Βταζϑῃ 8,68 --- (πᾶ λα ο4119ὰ 35), ποίνπουκ, Ὀὰϊ Π6ΓῸ Ἵν ΘΟΟΙΪΔΓ πιαάε ἐξη ἰαύεγδ. ΜΙΔΟὮ ταοτα [Ὁ]] ἰ8 1 Κίηρβ υἱὲ. 

, 217-38, ὙΏΘΓΟ (ἢ6 βίαπα 8 ὑδαγίηρ [Π)690 Ἰάνεῖβ τὸ (σοταρ. ἄθῃ. χ]ΐ. 42; Ἐζεῖς, χυΐ. 11); ζῸγ πὰ ἀθεοε κα νὸν δούς ΤΑΪ αὔθ ῃ688.--- ΤῸ τοαδὴ, Ή ᾿ : Σ εἶν 1 ἕλόηι; ἐλιά τοον- φῇ ἐδλε διγπί-οβεγίῃρ ἰλεν τοαδποῦ 8. ΟΕΓΙΑΙΏΪΥ ἴο 86 ταϑὰ ἱπδίθαά οἵ ὙΣῚ, ὙΆΙΟΒ ἔλεπι, ἴ89 ΠδβῊ οἵἠἨ ἁ [89 Ὀαυγη-οἶδοτίπρβ ἴο 6 
εἰνθδ ὯῸ ἰο] Σ  Ὁ]6 βθῆδθ, δῃὰ ἢ88 ἄγανῃ ασσαν ἰῃ 6 
οἷά ἰταπβ᾽αἰίομβ ἰο βίγδηρθ ὀχρ᾽ δπδίϊουβ (ὕυ]σ.: 
φιαδὶ οαἰεπμίαα ἔπ ογτασμῖο; ὅνντ. δηά Ατγαῦ.: 

Ὀατηρὰ οη {86 αἸΐασ,. Οἱ ΓΙΥῚΠ, ΒΟΟῸΤ, ΣΙΏΒ6, 89 ἃ 

““ὁΒαίηβ οἵ ΒΓ σα ἐἴ8 Ἰοηρίι,᾽ ὑμαξ 15, τεδοδίηρσ 

ΞΥΠΟΠΥΤΩ οὗὨ 7], οοτρ. ὕοβι. ἱν. 4; Ἐσεϊ, χ], 
88.---Ἴ εὐ. 7. ΤῊΘ ΘΟ] ἀθῃ Οαπ ἃ] οβείοϊκ ἐπ ἴμ6 ΗΚ 

ἴγοη {6 τηοϑὲ ΒΟΙΪΥ͂ ὈΪδοθ ἰο ἐΐ6 ἘΠ θἴς.) ; 
ΘΟΙΏΡ. {86 Οτξ. Νοῖδβ. Μογθογνεσ, ἐδθ ἴδϑστῃ 2 

Τυϑῦ ΒΟΙΪΥ͂ υἷασθ, {π6 οἱήάδν ἀθϑοσὶ ρίΐοη οὗ ἐδ6 
[δῃ}]6 ἴῃ 1 Κίηρβ νἱ. 21 βαγ8 ποίῃίην. 

4. Το Το ῬΊ]δγβ Φδοῦϊη δηὰ : Υ̓ΘΙΒ. 
1δ-17.; οοὴρ. ἔπθ τυυοῆ {Ὰ]}16 Ὁ ἀδβοτίριίοη ἴῃ 1 
Κίῃηρϑ νἱΐ. 16-22, 41, 42 (αἶθο οἷν. ἰν. 12 [.).--- 

ΡΙάΔοθ. ΤῊ ποίίοβ οἵ [π6886 ἰδ ΠΔΏΓηΡ, 88 γ6}} 5 
[86 [οἸ]οννηρ ομ6 τοίοστίης ἴἰο ἔμ 6 ἕδη 80 ]65, ἀπὰ 

᾿ 186 ποχύ γϑίδιτίηρ ἴο [Π6 ἔτγο οουγίβ, ἴῃ 1η8 ραγα]]6] ΒΕΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἃ ΒΥΠΟΙΥ͂Π) ΓΑΙ οὗ ἴῃς ΠΣ, ποῖ- [ἰοχὲ 1 Κὶῃ Υἱἱ, 39, ῬΘΓΒΑΡ8 ἔγοϊη 8 ρὰρ ἴῃ τὴο 
ὙΓΟΤΙΚ, ἸηϑηΠ]οπο οἢ. ἰν. 12, 13, ἔδδη οἵ ἰδ ἀθο ΒΕ ει τ το τε, πείετεη ες ἐ δι ᾺΡ Ἄ ἫΝ 
τί, “4 04118, το] ]8,᾿ πιδητοπεὰ ἴῃ ἐπι βαπιθ ρῖδοθ ] Α7ῖον ἐλεὶν »ίαπ, ῬτΟΡΟΥΥ, δοοοτάϊηρσ ἰο ἐμοῖς 
(αραϊπεὶ Κ ε61]).---- 2ααὲ α λιπαγεοὰὼ »οπιεσταπαζοδ, τρί, ὈΘΒΡΌΞ, ΚΙ ππσοβοε 16 ἘΣ: χαν, 51 Ε- απά »εέ ἰλεηι οὐ ἔλε μάλα τρλ τα Ὁ 80 {Πα 76: 8, 4πὦῶ ἢδ πιαίε ἐδη ἑαδῖδα, οἵ ππῖ ἢ ἕο ῬΙδοθ Ὧδεγθ Ὰ8 8 ΔΡΡ]Θ Οῃ ΘΨΕΓΥῪ Ἰηῖς οἵ {Π|6 οΒαίῃ. 11 Κα [ [μ6 ἴδῃ ΟΔ Πα] εβ  ο}κ8, ΒΟΑΤΟΟΙΥ ἴον 1Π6 δεν -Ὀτοδᾷ, Υπδιηθηΐ " (ΒεΣ..), ΤῊΘ πθχηρεσ 100, τ Ιοἢ 18 88 ϑθθιηβ ἐο [Ο]]οΥν ἢ ΟἿΩ γΟΥ. 19; 860 ΓΑΙΠΟΣ οἡ τὶ9 ἴγθῃ 8180 ἴῃ 061. 11}, 23, ἀοίοστηΐ 68 αἷβὸ ἘΡΤΟΥ ΑΒΔ 66, 88 Οἢ 1 (Ἤτοη, χχνἕτ!. 10 (αραϊπβὶ 1 ἰρσῶι- Θ 016 οὗ ἴμ6 ἔπο στοῦβ οὗ ροϊηορταπαῖδβ ψἰς οοὔ), ϑίασκο, Βέύδμην, Καὶ], εἰο.--- (πὰ λὲ ᾿παὰφ 



ΟΗΑΡ. ΙΥ. 9-Υ. 1. 

δαεὶπδ 9 χοίἀ, Ὀον}5 οὐ ἐδηκαγάβ ἴου Ρουτίπα 10 
Ἰδαϊοη; οὐ. Απιὺθ νἱ. 6; δβοδυ οὶ Ὀον 8 [ὉΓ 

τεροϊνίης ὅἸὸ Ὀ]οοά οἵὗὨ ἰδ6 τἱοϊϊπι (48 Βεογίῃ. 
{81 Κ8). τ σ. 9. πώ δὲ πιαάε ἰλε σουτγί οΥ ἰλε 
γη,τἰοδίδ, ἰλ}6 5πιΔ}} 6 οΥ ἱπηοῖῦ οουτ (ἰ Κίηρϑ νὶ. 86, 

υἱὶ, 12), ΟΥ αἶβδο ἴ0:6 ὮΡΡΟΓ σοιγί, 88 1 ἰβ (8]16ι], 

δε;. χχχνΐ. 10, οῃ αδσεοιυμῖ οἵ [8 μεθδίϑὺ δἰθυδίϊοη. 
«-πὼ (λε στεαέ οομγέ, ἴἕθδ6 ΟὨΕΓ (ΤῊΣ Π ο0η- 

προϊοὰ πὶτῃ ἽΝΠ); σοτὰρ. Εζοὶς. χἹ τὶ, 14 Ηἷ,, χ]ν. 19, 

πῆογο ἰἰ ἰ8 ἀἰπιίρυ ϑ)ιθὰ δ8 1ῃ6 ἸΟΥΟΥ ἡ ΟΥΓ ““ΠΟΥ " 
οοαχί, ἔγοπι {16 ἱΠΠΘΓ ΟΥ̓́ΊΡΡΕΓ σουτί οὗὨ [}|6 ῥυγιθϑίβ. 
Α ἸΟΓα Ὀγοςῖδα ἀεβογρίΐοι οἵ {118 ουοῦ ἑουνῦ 18 
ἘΔ ΙΩμ 88 Μ61}} ἴῃ 1 Κίησβ νἱ. δηὰ νἱῖ., Ὑ]6 16 1ἰ 
15 ποῦ ἜΥ̓ΘῺ ΤΟ} ΠἸΟΠπο, 85 1ἢ ΟἿἹΓ 'ζο, ΨΨΠΟΓΟ 
ΟὨΪΥ 1ἴ5 ἄοοῦ ᾿Ἰεανὸβ ονογϊ δὰ ὙΠ ὈΓΑΒ8Β. ΔΓΘ ΤΘἢ- 
τἰοῃοι!. --ο Υ̓ ον. 10. Αἀἀδηάσπι σοῃσοοΓηΐηρ [86 
Ῥοείτίση οὗ ἰλ6 Βγδζθῃ ὅ88 ; οορ. 1 Κίηρο υΥἱ!. 
590. 

6. ΤΊ6 Βγαββ  οὐῖκϑβ οἵ Ηπιγδηὶ : γετβ. 1]--18. 
ΤῊΝ Ἰδὲ 18 ορεῃθὰ νὴ τ}6 ““ μοῖβ, βιιονεὶβ, δῃὰ 
Ὀ0 18," οὈ)εοῖβ Ὀεοϊοηρσίηρ ἴο {μ6 [Ὀγηΐζαγα οἵ 106 
Δία οἵ Ὀιιγη-οἴογίηρσ ἰὴ [μ6 οοιτγῖ, Ὁαΐ Ὀο]οηρ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἴο {πΠ6 [οτγοροίπς ϑθοϊΐοῃ. ἔνϑῃη 80 

1 Κίηρϑ νἱῖ, 40, ψΒοτα 11 νῖϑο σὴτῖι 02.) ἴα [86 

το ἀ]6 οἵ 16 γδῖϑα ν Ρ888 ἴο 41} [Πδἴ νν88 τηϑι] 6 
ὉΥ Ηυχταπι.--- 7}: ρμοίδ, απὰ ἐδ δἰονεῖδ, ἀνά ἰδλε 
δοιοία. ΓΘ (ἴον ψνΐο ἢ 1 Κίηρ νἱϊ, 40, ἀεἴεο- 

Ὠγοὶγ: ΠΛ )3.) ἅτὸ [πε μοΐβ ἴοτ ἰδκίῃρ δυδν 18ε 

ἀ88:65; ὉΠ, [Ἀ6 5ινονεἾβ [0 γϑιπονίπμ [ἢ 8368 

ἴτοτῃ ἰμ6 δἱΐδ, ΠΊΡΘΣ (Ρδυθαρβ ἴο 6 ἀἰδβίϊη- 

ξυϊδοά ἴτοτι ΡΟ, 1806. βρεϊ Κ] ϊης - ὉΟ]8. ΟΥ 

πίη6 ἰδηκατὴβ ἴῃ σοῦ. 86), {6 Ὀο.]8 ἴῸὉΓ τϑοοϊνίηρ 
δῃὶ δργί ἢ ΚΊ ηρ 1ῃ6 Ὀ]οοα.---4παά υγαπι πηὶλλοα 
(λ6 τοοτὰ. Οοπιρ. ἔγομι {πὶ8 ἴο {πὸ οῃὰ οἵ 16 
δοοοη [Π6 αἸσηοϑὶ [ἰἸΘΓΑΙΥ ϑρτθοὶη ὙΕΓΒΕΒ 1 
Κίηρβ Υἱῖ. 40Ὸ- 47, ἀηὰ ΒΔΠΣ ὁα 16 ραββᾶσε, ΕῸΓ 
106 ματα] ἀσνίαςο8 δῃὰ ΘΙΤΟΤΒ ἴῃ ΟἿΓ ἴοχί, 866 
(πξ Νοῖο. --π. ον. 16. πᾶ αἰ ἰδεῖν υεδεοία. 
Μοοῖ τοοθηΐ δχροβίζοσβ (α]δο 1611} τ 18} ἴο τϑδὰ, 

αἴνει 1 Κὶρβ νἱῖ. 46: ““4}} [8.896 γ6886]8,᾿ «ἰς ΤΣ 

ἼΤΩ, Ὁ 03, Ὀοοδῦϑα τὸ οδηποῖ {ἘΠ Ὶη}κς ἰῃ [86 

κέ γ6556}5" οὗὁἨ {Ππ0 γε886}]8 Εἰ Ποτῖο παιηθά. Βαυὶ 
τοῦ ποῖ {Π1|Ὸ ΤΌΓΤΩΒ (τηο6}8) Ὀ6 τηοδηΐ ἱπῃ Ἡ ὮΙΟἢ 
ἴδ γαγίουβ ν65886}]8 Ὑγ6 16 οὐ Τῇ Αἰ ἰϑίοπ ἴὸ 
ἴδο ἰουπάτ᾽ο8 οὗ {86 Κίηρ ἰῃ ἴπ6 πεχὺ γ6γ88 τα 68 

δε ὙΔΙΥ͂ γτοῦδθθ; θυ ἐδθ τοβάϊης ΠΌΝΠ ἴῃ 

1 Κἰηρβ υἱἱ. 46 ἃ ΕΥ̓͂ πο Πι6ΔῺ8 ΔΌΒΟ] ἴον 
--Ὺ“ααε Πωναπι ἠἕὲδ 7αίλεΥγ. ΕῸῚ γνῶ, 

808 Οἢ ΟἿ), 11, 12.--ΟΥ̓ ὀγίρλέ ὄγαδϑ, ΟΥ̓ ὨΡΠ). 
αἀζοιδ. πιαέεγία ; ἴὰ 2 Κίηρϑ {16 δαυϊνα]οηὶ ὨΥΓΣ 

ΟἿ δίδῃηβ ἴοσ {}18.---Ἴ ἐγ. 17. 71... ἐλ6 γἱαὶη φ' 

“Τογάαη (ρτοροτῖν, ἴῃ {116 εἰτουϊε οὗ Φογά8ῃ) ἐλ ζὲπρ 
ἑαδί (λεηι, ἱῃ ἐδε εἰαν στουπώ, ῥτορουὶν, “ἴῃ {86 
ἀδῃδίτε8 οὗἨ [86 ρτουπά," ΠΙΘῚΝΠ Ὡ 3 (ον, {{ Ὡς 

Τεβηρ ΔΩΞ ἰδ ἴο Ὀ6 Ῥγοίοστεά, βίῃρ, : ἴω {π6 ἀθῃ- 

δἰ1γ οἵ ἴῃς ρτουπὰ ; ἐν σῷ πάχε; «ῆς γῆε, δερί.). 
Λεοοογάϊην ἴο {Π 6 Ο] ἀεγ Ἔχορεβίβ, [ἢ8 βῆγαβε ἀθποῖοα: 
ἴῃ (06 οἷδν στοῦπά, ἐπ αγρίϊοϑα ἰεττα (ΝᾺ].). 
Το ἀεαϊμιδίίοη, οἵ ἔμ6 παρὰ ἴογτοϑ ἴοσ {6 οδβίτην, 
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νι ἢ ἰοὴ ΒοΙίὰ. τῆλ Κα ἀγθ πιο τἰοηοά ᾿χοτο, δου ά 

το. Ὀ06 186 ὈΠῸΣ "3 οἵ νος. 16. --- βείισερΉ 

ϑμοοοίἣ, απὰ Ζεγεάαϊιαῆ. Ἰη 1 Κίησε νἱἱ, 46 116 
8116 οὗ (ῃς βοεοοηά μ]ι66 8 Ζαγί)ιδιι, νν 1151} ἰδ ΟΥΔΣ. 
ΔηΟΥΟΓ ἔοσιῃ οἵ Ζεγθα δίῃ ; σοι. ὅπ... ἢ}. 22, 
--Υ ον. 18. 20ν ἐλε ιοεὶψδὲ οΥΓ ἐδιὰ ὕγαδε ισαϑ ποὶ 
"οιρκά οι, οὐ 828 οὶ ἀοϊετγιηΐηῃοι (]δο γί ἢ.); τμὲ 
' ΕΙΣ ΤΙΝ 80 ζτοιΐ ἃ αὐδη τ Υ, {Ππ4|, 516. (ΟΟΙῺΡ. 
οὗ, ν. 6). 

7. Ἑπυπηογαϊίοη οἵ ἴπ6 Οο]άθη 6586]5 οἵ [}9 
ϑαποίυδεγ, ΜἼἢ (06 ΟἸ086 οἵ [86 ψ 016 Αςοουμῦ 
οὗ 186 Βυϊ!άϊηρ : γογ, 19-0Ὰ. ν. 1; σοπρ. 1 Κίηρϑ 
νἱϊ, 48-51, ΨΏΙΟἢ βϑοϊίοῃ 4͵90 ἀδνίαῖθβ τοὶ 1ἢ 
ἰϊ8 ἢγϑιὶ νϑῦβοβ ἔγοσῃ {Π|6 ργύβοιιἑ 016. --- 4π4 τῃδέ 
(αδίον εὐἰδθι ἰλε δἠειυ-δγεα ὁπ ἐλεηπι. Οὐχ. ίθα]}Ὺ, 
ῬΟΓΒΑΡΒ8, ΟΠ]Ὺ δι) ἱποχδοῦ Ἔχ ργοβϑίοη (ΒΥ) 6 06}}8), 
5 ἷῃ 1 ΟὨγοη. χχνῖοδ. 16, {Π18 τηδητίοι οὗ [ἢ 

γι Γο τ’ 888 ἤϑόγθ οογίδ ]Υ [6 ΔΡρδάγαμοθ οὗ 8 

τὴ] ἸΡ ΟΣ ΤΥ οΥἁ [Δ Ὁ]68 0. 186 δῆδν -Ὀγεδὰ, Βαϊ 
1 Κίηρμβ νἱΐ. 48 ΠΆΙ68 116 αἰβίϊ 1] ΟΠ]Υ͂ ΟὯΘ 
ἴ8016.--- τ. 20. Α πώ ἰλε οσατμἰἰεϑίϊεζα,. .. 10 διιτΉ 
αὔον' ἰλεὶνγ τως (ὩΒΙΦ 53, 848 νοῦ. 7) δοΐογε ἐδ 

ογαοῖε, ἴα “" ἀεὈϊτ,᾿ {παῖ 18, [706 πιοϑῖ ΠΟΥ }]466. 
ΤΏ οδη]οθβίϊοκθ δὰ δοοογα μὴν πεὶγ μΐδοθ ἴῃ 
1:0 ΒΟΥ γῬὶδοε ἱπηπιοα ἰδίου Ὀοίοστα {6 νοὶ] ; δηὰ 
80 {16 δἰ ΤᾺ οὗ ᾿σοη56 (σοπΡ. ΗθὉ. ἰχ. 4).--- εν. 
21. Απὼ {δε βοιέετα, απώ ἐς ἰαπιρη. (οπρ. Δ ὮΓ 
οὐ 1 Κη Υἱῖ. 49.--- 718 ισαϑ {δι6 πιουέ »Ῥεγζεοξ 

σοία. ΠῚ Γλρ9Ό, ῬΓΙΟΡΕΙΥ, ““ Ρεγίδοϊοηβ οὗ 

βοϊά" ; ἴῃ: οἰβοννθγθ ποῖ ὁοουστίηρ' ὨΔ09Ὁ (οηυΐ- 

γα]θαΐ ἴο Ὀ5Ό, ΡΒ. 1. 2, οὐ δήδϑ, Εζοὶ. χχἱ, 
τι" 49 

12) ἀρ Θδγβ πῃ 1 16]1}}510]6 ἴο 186 ϑερῖ., δηὰ ἤδθησθ 
[π6 ΜΊοΪ6 οἰδιιδα ἰβ ον ἰθὰ. Α5 1ῦ ΔΡΡΘΆΓΒ βυρθτ- 
ΠΠὰου 89 δἰοηρ ὙἰΓἢ ὑ}6 ΘΟΒΌῪΥ ρου] ὰ αἱ {π6 οἴοβα οἵ 
1π6 γΈγβα Ὀεΐοτγε, δῃὰ ἰ8 ψϑητρ ἰῃ 1 Εἰῃρβ νἹ]. 
49, 10 δννα κο 8 ΟΥ [168] δυδβρίοίοῃ. --Ἶ ἐγ. 22. Ἅπά 
ἐλε ἀηπῖσοδ, βουυϊηῦ ῬδμαΡρ5 ἴο οἸταη [86 ἸΔΠῚΡΒ 
αὐ [86 πη 1618}, Ὀὰΐ α|80 ἴὉΓ ΟἿΘΥ ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 
ΤΒοΙΡ ρῥΐδοβ τὐκον ἢ 186 ν6886]58 οἵ [16 ἴθῃ}]6 18 
αἰζοβῖθιὶ α͵80 ὉῪ 2 Κίηρβ χΧὶ!, 14; 96γ. 111..18, ΕονΥ 
[π6 παχὺ πάμθὰ Ὀ0.}8 806 ΟἹ γόγ. 11. Το ΠῚΞ59 

(ταν 8 ἴον [86 ποθ 86) δηὰ ΓΙ ΠῸ (οχιξη συ β.}6Γ8) 

ΑΓΘ 8180 ὨΔΙ)6ἃ 1 Είηρ νἱΐ. 50: οῃ {86 ΠΟΠΊΓΒΓΥ, 
[4.0 ΓίΒΌ (4808) πδιηθὰ ἴΠΟΓΟ ἢγβὺ ἈΓῸ δ ὩΣ 

Β6Γ6.---απα ἐλιὰ ἀοον οὗ δε λουβε. Δ ΠΏΒᾺ 

ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ὉΘ 8 ΦΈΠΕΓΑΙ ΠΟ]]οο να ῬΏΓΑΒΟ [ῸΓ (ἢ9 
“ΟΡΘΙἑ ΠΩ, ἀΟΟΓΝΔΥ, οὐυἰ]εῖ οὗ {}16 ἔστω: [ΟΡ ἢ 
ἱποϊπ 68 ἔνο ἀοοτῦβ, {δὲ ἱπίο {δ ΒΟΙΥ μ͵]δεθ, δπὰ 
ταῦ ἱπίο [86 ΒΟΙΪΥ οὗ Βο]1.8. ΤῊΘ Ῥάγ8}}6] 1 Κὶημδ 

νἱ]. δ0: ΠΝ ΓΙ» ΤΙ ΒΠῚ, Ἰεαὰθ ἴο {16 ὁ60}- 

)θοἴαγθ ὑπαὶ ΓΙΠΒᾺ 8 Ρουθ δ ρ8 τῇ ΟΕΙΤῸΣ [Ὁ ΓΒ), 

““βοὰ [6 Μίηροα " (κ ψῈ]Ο ἢ οὁ486 8180 ΔῊ 

τησδίὶ Ὀ6 Ραϊ [ὉΓ γγίηδη). σ!. ν.1 πδήδδη εἰν δι 

ἴο [6 Ἰοὔῦδτ ΜΠΕῚ Κίηρβ Υἱὶ. δ]. ΤὨΘ Ὑ Ὀοίοσϑ 
ΌΞΠΓΩΝ Ϊ8 Ῥεβί σεμάθγοαὰ ὈΥ̓͂ “" ΠΑΙΩΘΙΥ "᾿; (ΟΡ. 

οἰ. ἷν. 19; 1688 ῬΓΟΌΔΌΪ6 8. 186 τοποτίης : “88 
Μ6]1 {Π6 δέ] νοῦ 88 αδἷἰδὸ [6 ρμο]ὰ " (Καὶ). ἔοι 
[Π086 μ᾽Π8 οἵ αν, βοα 16 δοοοῃπὶ ἰῃ 1 (ΤΟΙ, 
ΧΥΪὶ. 10 ἢν; αἷϑὸ 1 Οἤτυῃ. χχτὶ. 26 ., χχῖχ. 8 ἢ, 



1,4 Π. ΟΗΒΟΝΙΟΙΓΕΞ. 

γ. Τῆς Δεαϊοσαίϊοπ ο7 ἐλ6 Τεπερίε : οἢ. ν. 2--Υἱὶ. 10. 

1. ἸΚειιουαὶ 97 ἰδὲ Ατγὰ ὕγοπει Ζίοπ ἰο ἰδὲ Τεπιρὶε : εἰ. ν. 2-14. 

9 ΤὨδη Βο]οιοη 488 Ὁ]6α (9 6] 46 γβ οὗἩἨ [δβγδοὶ, δηὰ 41} [86 ἢθδάβ οὗ ὑῃ6 ὑγῖ0 98, 
186 οἰιϊοίβ οὗ {116 ἔλύμογβ οὗ [Π6 βοῃβ οὗ [βγϑοὶ, ὕὑο 7ογυβδίοτῃ, ὕο Ὀγίηρ Ἂρ ὑπ0 ἂὺῖκ 

ἢ. οὗ 186 οονοπδηῦ οὗ (6 ΓΟΚΌ ἔτοπι {π6 εἰς οἵ Πενία, σι μῖοῖ ἰ8 Ζίοη.. Απά 41} 
086 πιθῃ οὗἨὨἁ βγδθ] δββοιῃ θὰ ὑπο ὕμ6 Κιηρ ἴῃ δ ἔθαβί, σι ο ἢ 88 ὑἢ6 βϑονϑηΐῃ 

4 τοοπίῃ. ἀπά 4} ιῃ6 δἱάθιβ οὐ [βγ86] οϑηθ; δηὰ ὑῃο [νυιῖοθ ὈΟΓΟ ἰδ δγῖς. 
5. Αμπὰ ὑΠ6Υ Ὀγουρῃῦ ὉΡ ἴῃ δὺὐῖκ δηὰ 86 ὑθῃὺ οἵ τωϑοίληρ, δῃᾷ 411 0Π6 ΠΟΙΥ γε β88618 
6 {μδὺ σγοῦθ ἴπ ὑῃθ ὑθηῦ; ῃ6 ῥγ]δβϑίβ, (η6 [μον]ΐδβ,} Ὀγουρῃῦ ὑπο ἃρ. Δπὰ ᾿πηρ 

δοϊοπιοη, δηὰ 411] {1} ἀββϑι Ὁ] οὐἩἨ Ιβγϑϑὶ ὑῃδὺ δββϑι} θὰ ΤῸ} τα Ὀδίοτθ 0} δσῖκ, 
βδουιβοοαά βῇθορ δῃηά οχϑῃ, ὑμδὺ σου]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 014 οὐ πυπηρθοτγοὰ ἴογ τυ] πά6. 

7 Απὰά (λ6 ρῥτγθβίβ Ὀσουρῃῦ ὑῃ6 ἀὐῖς οὗ 86 οονοηδηῦ οὗ {86 ΓΟΒΌ 1ηἴο 118 ρΐδοθ, ᾿ῃἴο 
{Π6 ογϑοὶθ οὗ ὕπ6 ἤοιδβθ, (6 τηοϑῦ ΠΟΙΪΥ͂ ρ]δοθ, ἀπά ϑγ [86 ψίηρβ οὗ 086 ομογι ὈΙτα. 

8 ΕῸΣ (ἢ6 ἌσὨΘΓΟ τω βργοδα Του ὑπο ὶγ ῖηρθ οὐοσ (6 ρ͵δοθ οὗ 86 δῖ, δῃὰ [ἢ 
9 σὨΘΓΌΌΙπὶ οονογοαὰ ὕπο δὺὶς δηὰ 108 βίανοβ δῦονθ. Απάᾶ {δπ6γΥ τηδάθ ἴδ8 βίδνθϑ 80 

Ἰοπρ ἰμαῦ ὑμ0 οπὰβ οἵ 06 βίδνεβ Ῥ6͵ΥΘ 866 ἔγοϊῃ 80 δὐκ,2 Ὀοΐοτο πε ογϑοὶθ, Ὀαῦὺ 
10 ΠΟΥ τότ ποῦ βθϑῃ ψιουῦ : δηὰ {ΠΟΥ γεγο ὕπο γα ὑηΐο [818 ἀαΥ. Νοίμι!πῷ γγᾶβ ἴῃ 

06 ΑΥΚ βᾶνθ ὑπ6 ὕνψο ἰδ 0168, αὶ οἢ Μοδβοβ ραΐϊ 1πΐο 1 δῦ Ηοτοῦ, σἤετο {16 ΠΟΒ. 
11 τηδάθ [4 οονβαδῃὶ) Ὑγ ἢ} [ἢ 801η8 οὗ [8γ86], ἤθη ὉΠ 6Υ σϑπιὸ ουῦ οἵ ἔσγρῦς. Απάὰ 1ὖ 

Οδτη6 ὕο Ρ888, Ψ 6) 0Π6 Ῥτίθδίβ σϑὴθ ουῦ οὗ (6 ΠΟΙΥ ΡΪἶδοθ---Ὁ 411} [0 ῥγίϑβδίβ 
12 ἰῃδὺ 6 ΓΘ ὑγϑβϑηῦ δά βδηοῦβῆρα ἐῃοιηβοῖνθδ, τ᾿ πουῦ ΟὈΒογυϊης [Π6 οοΌγΒο8. Απα 

086 1μονῦο8, 0Π6 βίπρογβ 4} οἵ ἴθι, Αβαρῃ, Ηθιωδῃ, δῃὰ ϑϑάυίμυμ, δηὰ ὑπ ν 
80Π8 8π4ἃ ὈγούΠ ΓΘ, ἈΓΓΑΥΘα ἴῃ Ὀγδβι5, ΜΠ ΟΥ̓ 418, δπα ρβ88] ὑογῖθβ, δῃηα ἤδΓΡΒ, 
βίοοά αὖ (86 οαβῦ οὗ [πὸ αἰΐδσ, δῃά ψἱ} ὑΠθὰ ἃ μυπάτοα δηαὰ ὑπῆν μῥγίθϑῦβ 

18 βουῃάϊηρσ ψ]Ὸἢ ὑγυμηροίβ.δ Απά (6 ἰγυπιροίογβ δηά βἰπσουβ ΘΓΘ 88 ΟὯΘ [π|8}} ὕο 
βοιηά αἰοια τὶ ομ6 νοΐοθ ἴο ῥγαῖϑο δῃᾷὰ ὑμδηῖς ὑ8ῃ6 ΓΟῈΡ, δηὰ σβθη [Π6Υ ᾿οὰ 
ἋΡ ὕΠ6 νοῖοθ ὙΠ} ὑγυτηροίβ, δηὰ ογταθα]8, δμὰ ἱπϑίσυϊαθηΐδβ οὗ βοηρ, δὰ σι] ἢ 
Ῥγδιβίηρ ὕΠ6 ΓΟΒΡ : ΕῸΣ Ηθ 15 ροοᾶ ; ἔοι ΗΪβ ΠηθΓΟΥ δηἀυγοῃ ῸΓ ΟΥ̓ Γ: [ἤθη ὍΠ6 

14 ἴουθθ νγὰβ ἢ]]οὰ τι (86 οἰουὰ οὗ {Π|ὸ Ὠουδο οὗ ὑμὸ ΟΆΡ. Απαᾶ ἰδ6 ῥγιθδῖβ 
8} ἐνὸν ΠΣ ἴο τηϊηἰδῦοσ Ὀδίογθ ὑμ6 οἱουά ; ἔοτ {86 φίοσγ οὗ 86 108} 8110 186 
ΟἾ86 0 : 

2. ϑοϊοπιοη ργαΐβε8 ἰδλδ Ζιοτὰ οἡ ἀὶ6 Ἐπίγαποε ἵπΐο ἐς ποι Τεηιρὶς : οὮ. νἱ. 1- 11. 

ΘΗ, νι. 1. ΤΏδη βδϊαὰ δοϊοπχοη, Το ΚῸ δίῃ βαϊὰ ὑμαῦ δ πουϊὰ ἀνγ6}} ἰῃ ἀδτῖς- 
2 δβ8. Απάϊ], ὀνβῇ 1, ᾶνὸ Ὀ}}0ῦ ἃ Ὠουβθ οὗ δι ἀϊηρ ἔογ ΤΊιθθ, δῃὰ ἃ ρἶδοθ ἕοσ ΤῊΥ 

ἀν !]!]ηρ [ῸΓ ΘΥΘΓ. 
8 Αμὰ {86 Κίηρ ὑυγηρά 18 ἴλοοθ, δὰ ὈΪοββοα ὑπ ποθ οοηστορδίίοη οὗ [5Γ86] : 
4 δηὰ 41} ἰμθ οοὴ ὑἰοὴ οὗὁὨ [8γ80] βἰοοά. Αμπᾶ ἢθ βαϊά, Β]οββοά Ὀὸ ὑπ [ῸῈΡ 

Οοά οὗὨ Ιδβγδοὶ, γο ἢδῦμ βροίοῃ τὺ Η]5 πιου ἢ ἴο αν τὴῦ ἔδίμον, ἀπ ὈΥ͂ ΗῚ5 
ὅ ᾿δηάβ Ὠδίῃ 816 1ὖ, βαγίῃηρ, Ετότα ὑΠ6 ἀδΥ ὑΠπαῦ 1 Ὀτοιιρῃῦ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪο ουὖῦ οὗ 

0πΠ0 ἰαπηὰ οἵ Εσγρύ, 1 οἴοβα πὸ ΟἿ διημοηρ 41} ὕΠ6 ὑγ1068 οὗἨ [5Γ86] ἴο Ὀυ1]ὰ 4 
ουδο, ὑῃδῦ ΤΥ πδῖηθ ταϊρηῦ Ὀ6 ὑπο; δηα 1 οῇοβθ 0 πηδῃ ὑο ὈΘ ΓΌΪ]ΘΓ ΟΥ̓ΘΡ ΤΗΥ͂ 
ῬΘΟΡΙΘ βγϑθ]. ἀμπὰ 1 οἰγοβθ Ψογυβδίοτη, ὑμδῦ ΙΩΥ̓ ΠΆΤΩΘ Τὶ ῦ Ὀ6 ὕδοτο; δῃὰ 1 
ὁΠο86 αν ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΘΡ ΤΩΥ ΡΘ6ΟΡ]Ὸ Ιβσδοὶ. Αηὰ 1ὖ γγαβ ἴῃ )θ ποδαιῦ οὗ θενὰ τὰν 
ἴΑῦΠ6Γ ἴο Ὀυ1}]4 ἃ πουδθ ὕο 116 ἤδτὴθ οὗ 8 ΠΟᾺΡ Αἰοα οὗ Ιβγαο. Απάὰ π6 [0Ε0 
βϑϊὰ ἰο Πενία ΤΩ ἰδίμογ, Βϑοδυβο 1ῦ γγβ ἴῃ ΠΥ ποαγῦ ἴο υ114 ἃ Βοιιδθ ἴο τὴν 
ὨΆΤΩΘ, ὑΠοὰ Παβὺ ἀ0ῃ6 γ79}}] ὑμδῖ Ὁ τγᾶβ ἴῃ ΒΥ ποατ, Βαυῦ ὕδπου 5Π4]ῦ ποῦ Ὀ01]ἃ 
086 ἢουδθ ; Ὀυὺ ΠΥ 8ο0η, ὑμαῦ οοτμδῃ Του ουαὖῦ οὗἨ ΠΥ ]οΐηβ, ἢ6 8}4}} Ὀυ1]α ἴο τὴν 

10 πᾶαπΘ.0 Αἀπὰ δ ΓΟΚΡ Πιδἢ οβίδὈ ] 8ηθαὰ Ηἰβ ποσὰ ἰδὺ Ηθ βδίῃ βροΐϑῃ; δπᾶ 1 
8ΙῺ ΓΙΒΘ ὉΡ ἰπϑίοδα οὗ αν] ΤΩΥ̓ ἔδύμοσ, δηα δῖ βοῦ οἡ ὕδθ ὑῇῃσοηθ οὗὨ 5Γ86], 88 
186 ΓΟΚῸ δίῃ βροΐθη ; δπὰ 1 μανθ Ὀ8}} ὑπ6 Βοιδο ὕο ὑΠ6 πᾶτηϑ οὗ (86 ΠΟ αοα 

11 οὗ Ιβτϑδθ. Αμπάὰ ἴδπογο 1 αν ρυῦ [Π9 δεῖς, τ βογϑὶῃ 18 086 οονθηδηὺ οὗ 9 [ογὰ 
ὑμδὺ Η6 ταδάϑ ψι [η6 σὨΣ]άγθῃ οὗὨ [δβγδοὶ. 

8. ϑοίοπιοπ᾽Σ ῬΥανεν ὁ εάϊοαϊϊίοι : οἷ. Υἱ, 12--42, 

.'3 ΔΔΠΑ 9 δῇοοά θοίουγε 186 Αἰίαγ οὗ [89 ΓΟΒΡ, Ὀδίοτθ ἃ}} {16 οοηρτοραίζοη οὗ 

φΦ ΟΣ “ἃ ὺ) 
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13. Ἰδβτϑοὶ, δῃα βρτγοδά ἔογῦϊι ἢ18 βαμάβ. ΕῸΣ βϑοϊοσηοη δὰ τιδ4θ ἃ 8οϑῇῆἔο]α οἵὨ ὈΓΆΒ8, 
δη βεῦ ἰῦ ἴῃ {Π6 τηϊάϑὺ οὗἨ 88 [με οουτῦ ; 108 Ἰοηρσῦῃ νγὰ8 ἔνϑ οὐ 108, 108 Ὀγοδα ἢ 
ἔνο οὐδιῖ8, δηὰ [5 μεϊρῃῦ [Βτθο οὐδὲ ; δπὰ 6 βίοοα ἀροη ἰΐ, ἀπά Κηθοϊθα ἀόνηῃ 
Οἢ ἰηῖ8 Κῆθο8 Ὀαίογθ δὶ] ὑπ οοπρτοραίίοη οὗ ἰ5γδθὶ, δῃὰ βργϑδα ἔουι ἢ ἢ8. ῃδῃ4 58 

14 ἰονατάβ ἤϑρᾶνθῆ, Αμπά βαϊὰ, [ῸΚῸ Οοἀ οὗἉ [βγϑ6ὶ, ὕῆθσο ἰβ πο αἀοα κὸ ΤΏδο ἴῃ 
086 ΠοΑγ ΘΠ ΠΟΥ ἴῃ ὑπ ὀάγίῃ, στο Κϑαραδῦ (Π6 οονθηδῃῦ ἃπὰ {Π 6 ΤΩΘΓΟΥ ὑπῖο ΤῊΥ 

1ὅ βεσνδηΐβ ὑμδὺ νγα]κ Ὀοΐοτο ΤΉ60 ψ] ἢ 4}1 ὑποὶγ ἤθατί. Ο παδῦ Κορὺ σι ΤῊΥ 
βουυδηὺ Πᾶν! ὑπδῦ νν ἰο Του Παβῦ βρόκβϑῃ ἴο δϊπὶ; δῃὰ Του βρθαϊζοδῦ ἢ ΤῊΥ 

16 τηουΐῃ, ἀπά ᾿αβῦ ἢ} 8}1οὰ 10 νι ΤῊΥ Πδηά, 88 1 15. 18 ἄδὺ. Απά ποῦν, ΠΟ ΒῸ 
(οὰ οὗὨ ἴθγϑοὶ, Κορ σῇ ΤῊΥ βογνδηῦ Πανὶ ΤῇΥ ἴδίμον {1|8ὺ τ] οἢ Του ἢ αϑῦ 
ΒΡΟΚΘη ἴο δ] π|, Βα γηρ, ΤΊΏΘΓΘ 8}}8}} ποῦ Ὁ6 οσυὐὺ οὔ᾽ ἔτοπι ὕΠ66 ἃ τῇδ ἰῃ ΤΩΥ βιρῃῦ ἴο 
510 ὑροὴ {πο ὑπ σοπθ οἵ ἴβγδϑὶ, ΟὨ]Ὺ 1δ ΤΠῪ ΒΟΠ8Β ἴδκο ἤθϑὰ ὕο ὑμ6 ὶγ ΑΥ ὕο γα] ἴῃ 

17 τὴν ἰανν, 88 ὕδοιι ἢδϑὺ ἡ] Καὰ Ὀθίοσθ ῶθὼ. ἀπά πον, ΟῸΒΡ Οαοά οὗ [βγϑ6], ἰοῦ ΤῊΥ 
18 ποτά 6 νεγίβθά σοῦ Του Παϑῦ βροΐζθῃ ὑπίο ΤῊΥ βογνδαηῦ αν. Βαυῦύ τ] ]] 

(σά ἴῃ ἐσ ἄνν6}} τ ἢ πηθη οἡ ἴἢ6 οατίῃ 8 Βοῇο]4, πάγη, δηὰ ὕῃθ ἤϑανϑῃ οὗ 
19 Πεᾶνθῃβ, οδῃποῦ οοηίδιη ΤΉΘΘ; ποῦν τη ἢ 1688 ὑ818 ἤοαβ6 Ποῖ 1 ἤᾶνθ Ὀ8}}0} Βαυῦ 

᾿ᾶνο τοβρϑοῦ ηΐο ὕΠ6 ὈΓΔΥΘΓ οὗ ΤῊΥ βογνδηῦ, δηὰ ἴο ἷδ βιρρ)οαύίοη, Ὁ ΤΟΚΡ ΤΥ 
(οα, ἴο ἤθατκθη απο {16 ΟΥΥ̓ δπὰ {π6 ῥγάυϑῦ ψ οὶ ΤῊΥ βογνδηῦ ργαυϑίῃ ὈΘΙΌΓΘ 

20 Το. Τμαὺῦ ΤὨϊΠΘ ΘΥ̓Θ8 ἸΠΑΥ ὈΘ6 ΟΡΘἢ ἀροη {πὶβ μουδθ ἀΑΥ͂ δπὰ πιρῃῦ, ὕο {116 
Ρίδοθ ψῇθτο Τῆι Πιᾶϑῦ βαϊ ὑΠδὺ Του τὺ ρυῦ ΤῊΥ πδῖηθ ; ἴο Ὠθάγκθη ἀπῦο [ἢ 9 

21 Ῥγᾶγοῦ ἡ Ώ]Οἢ ΤῊΥ δογναηῦ ῥγαυϑίμ ἰπ {ῃ18 ρ͵]δοθ. Απᾷ βϑδγκθη αηΐο (ἢ ΠΡ 
οδύοι οὗ ΤῊΥ βογνδηύ δῃὰ οἵ ΤῊΥ ρϑορὶθ 1β8γδθὶ, θῇ ὉΠΟΥ͂ 8}}8}1 τηᾶῖζθ ἴῃ [ἢ 18 
Ὀίδοθ, δῃ ἤθαὺ ΤΏου ἔτοπι ΤῊΥ ἀνθ]! ηρ- ΄δοθ, ἔγοιη ἤθάνθῃ ; γϑᾶ, ΒΘΆΓ, δπα [0Γ- 

22 ρῖνθ, 1 ἃ [Δ 81} δραιπϑὺ [18 πεῖρῃ ουχσθ, ἀπά ἢ6 ᾿ΔΥ̓Ύ ὁῃ. ᾿Ϊπὶ δὴ οδίῃ ἴο τηδΚθ 
28 Ἦϊπ ΒΉΎΘΆΓΙ, δά ἢδ6 Θηΐοσ ἱπίο δὴ οδίῃ Ὀοΐοτο ΤῊ αἰΐαῦ ἴῃ {118 βουῦβϑο : ΤΏθη 

μον Του ἔτοπι βθᾶνθῃ, δῃὰ ἀο, δὰ ἡπάρο ΤῊΥ βογνδηίβ, [0 σϑαυῦθ {Π6 ψΨ]ΟΚΘΑ, 
8η4 Ὀτίπρ 8 ὙὙΑΥ ροη ΐβ οὐγῃ Ποδά ; δηά ἴο 5077 ὑπ6 τὶ ρῃΐδου, πα ρῖνϑ Ἀΐτη 

24. δοοογάϊησ ὕο ἢΪ8 τ]ρῃδουβηθθβ. Απά 1 ΤῊΥ Ῥθορὶθ ἰβγϑϑὶ Ὀθ βιῃν θη Ὀθίογθ ὑῃθ 
ΘΠΘΙΏΥ͂, Ὀθοδδο ὑΠ6Υ ἢᾶνθ βηποα δραϊηδῦ ΤΟ, πα 8}}8}} τοίασηῃ δηᾶ οοηΐδβϑ ΤῊΥ 

20 ΠΔΙΏ6, Δηἃ ὈΓΔΑΥ͂ ἀπ οηὐτοδὺ Ὀοίοτο ΤὭΘ ἴῃ ὑμ18 ποῦβα : Τῇθη ἤθᾶγ ΤΏΟυ ἴγοτῃ 
Βρᾶνθῃ, δηθὰ ἔογρῖνθ {Π6 βίη οὗ ΤῊΥ Ρθορ]6 [8γ86], δὰ Ὀγίηρ ὑμοπὶ Ἀρδὶη απΐο {Π6 

26 Ἰδῃὰ σψϑῖο Του ρανοϑὺ ἴο ὑπο δπὰ ἴο ὑμοὶγ ἕδίμοταβ. θη ὑΠ6 ἤθάνθῃ ἰβ βῃῦ 
ὉΡ. πὰ ὕΠ6Γ6 18 ΠῸ τϑίη, Ὀθοδιδα ὑΠ6Ὺ ἤδνθ βἰῃποα δραϊηβὺ ΤΠΘ6, δῃα ὑΠ6Υ͂ ὈΓΑΥ͂ ἴῃ 
[Π18. ΡΪ]δοθ, δῃὰ οοηΐθβ ΤῊΥ ἤδηηθ, πα στη ἔγομη ὑΠ6ῚΓ βῖη, Ὀθοδιβοὸ Του ἀοβῦ 

21 Βυμ)Ό]6 [μθπ: ΤΉΘη μον Του ἔγοπη ἤθάνθη, δπά ἔογρῖνο ἴΠ6 βίῃ οἵ ΤῊΥ βογνδηΐβ 
8πὰ οὗ ΤῊΥ ῥ6ορ]6 [βγϑϑὶ, Ὀθοδιιβθ ΤΉου ὑδδομοϑῦ ὑπο ὑμ6 ροοά ΨΑΥ ἴῃ σψῃ]ο ἢ 
86} βου! νν]κ, δῃὰ βϑηὰ σταὶπ ὩΡροη ὑμ6 ἰαπὰ ποῦ ΤΏοα ἢαβῦ ρίνθη απο ΤῊΥ 

28 ΡΘΟΡ]6 ἴὺ0Γ δ8ῃ ἱπῃογιίδηοθ. [1 ὑπογο Ὀ6 ἀδαγίι ἴῃ (ἢ ἰαπᾶ, 1 ὑθγ 6 ρϑβῦ]θῃοθ, 
Ὀ]αβυϊηρ, οὐ τι] ον, Ἰοουβῦ ΟΥ ψναϑύου ; 1 ὉΠΘΙΓ Θμθῖθ8 Ὀδβίοο ὑμϑῖ 1 [86 Ἰαπά 

29 οὗἉἁ {ΠΘῚΓ ραΐαβ; 17 ὕῃθγθ Ὀ6 ΔΗΥ μἰαριιθ Οὐ βϊσκηπθβθβ. ΕΘΣῪ ὈγΑΥΘΥ, ΘΥΘΓΥ͂ ΒᾺΡΡ}]!1- 
σϑοη ὑμαῦ 84}} Ὅ0 τηϑθ ὈΥ ΔΗΥ͂ τη ΟΥ ὉΥ 41} ΤῊΥ Ῥθορὶθ ἴβσϑϑὶ, ἤθη ὑΠῸῪ 
8.1 ΚΗΟΥ ΘΥΟΤΥ͂ τηδῃ ἢ͵8 ΟὟ μΐαριθ δηὰ ἢϊ8 οὐγῃ ρϑὶπ, δηἀ 8118}} βργοδᾶ [18 

δ0 Παπβ ἴο {π18 Βουβα: Τῆθη ποὰῦ ΤΏοιυ ἔγοτα ἤθανθη, ΤῊΥ αὐ ]]}ηρ-Ρ͵δοα, δηά 
[ογρῖνθ, πὰ στϑπθσ ἀπῦο ΘΥΘΕῪ τλ8} Δοσογρ 0 4}} ΠῚ8 ψΑΥΒ, ἃ8 Τῆοι κηουγοδῦ 

5] ἢ18 Βοαγῦ; Ὁ Του δἱοπο Κηονοδὺ ῃ6 Πποαγὺ οἵ {86 βοῃβ οὗ τηδη. Τῇηδῦ ὑμογ 
ἸΩΔΥ ΔΓ ΤῊ6Θ6 ο ψψΑ]}ς ἴῃ ΤῊΥ σψδγ8, 411 ὑπ6 ἄδγϑβ ὑμαῦὺ {ΠΟΥ͂ ᾿ῖνθ οἡ ἴπ6 στουπά 

82 ψῃϊο ΤΈου ρανοβῦ ἴο οὐ ἤδύμοσβ. Απά αἷβο ἴο ὑῃ βίσδηρογ, ψῆο ἰδ ποὺ οἵ ΤῊΥ 
ἘΡ: ἴ5γ86], Ὀαῦ οοπιχούῃ ἔγομη ἃ [ἴὯΓ σΟΙ ΤΥ [ῸΤ δβαῖζθ οὗ ΤῊΥ στοδῦ ἤδπιθ δηά 

ΕΥ̓͂ τσ παπᾶ, ἀπὰ ΤῊΥ ουϊδιγοίομοα δγτὰ ; 1 ὉΠΟΥ͂ σοΙη6 δηά ὈΓΑΥ͂ ἰοαγαδ 
89 {ῃ18 ουβο: ΤὨΘ ἤοᾶν ΤΠοὰ “ ἔγοτα ἐπ ἤϑάνϑῃ, ἔγοτι ΤῊΥ ἀν] Πρ-Ῥ]Δο6, δηὰ ἀ0 

81} ὑμδῦὺ (Π6 ΒΙΓΔΠΡΌΓΙ 641160}} ἴο ΤῊΘΘ ἴον, ὑπδῦ 41} ῬΡ6ο ]68 οὔ {πὸ δῦ ἢ τίδὺ Κπὸν ΤΥ 
Ὠδηη6, Δπα ΓδΑ Ὁ Τμεε 88 ΤῊΥ Ρθορ]ο [9186], δῃα τὰϑὺ πον ὑπαὺ ΤῊΥ ΠδΙη6 18 ο8}16α 

84 Ἴρου {Ππ|8 Βουδ86 Ὑ1ΟΝ 1 ἤᾶνὸ 118. ΙΓ ΤΥ Ρϑορίθ ρὸ ουὖῦ ἴο γγχὰγ ἀραίηβὺ ἐμ ῖγ 
ΘΏΘΙΏ16Β ἴῃ ὑἢθ ὙΔΥ ὑπδῦὺ ΤἼΟα Βῃ]Ὁῦ βοῃά ὑῃ θη, αμα ὑΠ6Ὺ ῥγὰν υπίο 160 ἰονψαγά 
{8 οἱἵγ σι ]οἢ Τθοαυ ᾿αϑῦ οἸοεθη, 8δηἀ ἰδ6 ᾿ουβο ἡ ΉΙΘΝ 1 μᾶνο Ὀμ1}}0 ἴο ΤῊΥ͂ παπιο: 

96 ΤΒΘΩ ΠθαΓ Του ἔγοτῃ ὕμ9 ἤδανθη ὉΠΘΙΓ ὈΓΆΥΟΙ δπαὰ ὑπο ὶγ βαρ] Ἰοδίίομ, δῃα τηδίη- 
30 ἰδίῃ ὑποὶν τρῃῦ. 1 ὌΠΙΡΥ βίη αραϊπϑῦ ΤῊΘΘ, ἴῸΓ ὑῃογθ 18 ΠῸ τῆϑῃ ὑμδὺ β' πη ποῦ, 

δι ΤῊοα Ὀ6 ΔΗΡΤΥ ὙΥῖὉ}} ὑμθη, δπὰ σῖνο ὑἤθτα ἊΡ Ὀθίοσο 861 δῃθπιῖ68, δῃὰ ὑπο ὶγ 



“76 7. ΟΗΒΟΧΝΙΟΙΕΚ. 
ΓΟ νον νν 

37 σαρύογβ ἰδῖζα ὑΠθῖὴ ὕο ἃ [ὯΓ ΟΥ ΠΘΑΡ ἰαπα. ἀπά {πο Υ ὕυτῃ ὈΠ6ῚΣ Βοατῦ ἴῃ ἴδ ἰδπᾷ 
ἴῃ Ὑ]] ἢ ὉΠΟῪ Δ.ΓῸ σαρῦϊνο, δηἀ ἔτ δηὰ ῬγὰῪ υπῖο ΤὭΘΘ 1 (86 ᾿δπά οὗ {μοὶ 

38 οδρυϊν!γ, δαγίηρ, 6 δᾶνῦθ βπηθα, ψγὸ ἴᾶνθ ὈθθῺ Ἡ͵ΤῸΠΡ ἀπά πιοκοά, Απά 
ΓΠΘΥ τούισῃ ἴο Τ66 1 411} {π6ὶ} Ὠραγί, δῃὰ } 411 ΓΠ6ῚΓ βου], ἴῃ {Π6 ἰδπα οὗ 
ὉΠ6ῚΓ σαρυλν"γ, ν᾽ ΠΡ ΠΟΥ ἤδνθ ἴδ θη ὑμθῖη, δηα ῬΓΑΥ͂ ὑονασά {Π0 Ἰαπὰ Ὑγῃϊοὶι 
ΤΏου ρανοϑῦ ἴο ὑΠ6Ὶν ἰδύθογβ, δηἀ ἢῃ6 ΟὟ σι ϊοὴ Του μαβῦ ὁμοβθη, δπα ἰονγαγά 

39 [ῃ6 ἤουβὸ ψ ῃὶοῆ 1 ἢανὸ "Ὲ}}ὺ ἤο ΤῊΥ πδῆθ: Τἤθη ἤθαῦ Του ἴγοτη ὑἢ6 ἢδδνθῃ, 
ἴγοιη ΤῊΥ τ ἀβο ται ρων ὉΠ 6 Ὁ ῬΓΑΥΘΥ δη4 {1161} ΒΡ] ]οαύϊοη, δὰ τηδιηϊδὶη ὑμοὶγ 

40 τἱρ]ιῦ, ἀπὰ ἴοτριγο ΤΥ ΡΘΟρ]Θ ΠηΠῸ Ὠᾶνθ βἰῃηθαὰ δραϊηϑῦ Τῆθθο. Νον, γ αοά, 
Ἰεῖ ΤΉ ηΘ Θγ68 ποὺ ὉΘ Ορθῃ, δῃᾷ ΤἬϊηΘ ϑδσβ δὐῦθηῦ ὑηΐο {86 ΡΓΑΥΘΡ οὗἨἁ {Π]8 ρ]δοθ. 

41 Απά πον δγῖβο, Ὁ 0} οά, υπΐο ΤῊΥ τεβῖ, Του δπὰ 1}|0 τὶς οὗ ΤῊΥ βίγοηρίῃ: 
Ιεῖ ΤῊΥ ρῥγιοϑῖβ, Ὁ [ΒΡ Οοά, Ὀθ6 οἰοϊῃοα νιτἢ βαϊναῦϊοη, δπὰ ἰοῦ ΤῊΥ βαϊηΐβ Ὀθ 

42 οἷαὰ ἴον ὑῃ6 ρσοοὰ, Ο ΙΟῸΒῸ (οάα, ἔμτῃ ποῦ δια  ὑΠ6 ἴδε οὗ ΤῊΥ δῃοϊηϊοθα ; σΘ 
ΤΩΘΙΏ ΘΙ ὕ]16 Τα ΓΟ 68 οὗ αν ΤῊΥ δβοσυδηΐ. 

4. Τὴε  ίυϊῖπε Οοη τη ηιαίοη 07) ἰδὲ εαϊςαίίοη 97 (δε Τειτηρῖὶε: οὮ. νἱὶ. 1--10. 

ΘΗ. νι. 1. Απᾶὰ σψβθη ϑοϊοπηοη ᾿ἰδὰ οῃᾶοα [5|2] Ῥγδυθσ, ὑμ6 το οἂπηθ ἄονστι ἔγοπι 
μθᾶνϑη δῃὰ οσοηϑαπιοὰ [86 Ὀυγηϊ-οἴἴδυίην δα ἢ 6 ΒΔογ 1 ῆ 68 ; δῃὰ ὕῃθ φρο οὗ ὅἢθ 

2 [ΒΡ ΒΙ]οὰ 006 ποῦβθ. Απὰ {11Ὲ ργιθδίβ σου] ποῦ δηΐου ὑῃ6 ἢοαδο οἵ ἴπΠ6 ΓΟῸΕΡ, 
8 Ὀδοδαδβα ὕΠ6 ρΊοΥΎ οὗ ὕὉὍηῆ6 ΠΟΚΡ δΙ)|εἀ [Π6 ουβ6 οἵ [6 ΓΟΚΡ. Απὰ 4}1] [09 5018 

οὗ 16γ86] βαὴν ὕΠ6 γα οοῖηθ ἄόψῃ, δηὰ ὑἢ6 Εἰοτγ οὗ [86 ΟᾺΡ ὑροη {116 ἢουΒθ, δπὰ 
0Π6Υ θονψοὰ ἀοινγῃ {Π61 ἴλο68 ἴο ὑ8 στουηα οἡ 86 ρανοπηθηῦ, δπα ὙγΟΓΒΙΙρΡροα δηὰ 

4 γγδιβοα {πὸ ΓΟΚΡ ; ἴῸΓ Ηο 18 ροοᾶ ; ἔογ Ηἰδ ΠΊΘΓΟΥ ΘΠ ἀγα ἴῸΣ ονοσ, Απὰ [86 
δ ἰππε δῃὰ 4}} [η6 ρϑόρὶθ οἴδγθα βου ῆσθβ θοΐοσθ ὅθ ΟΕ. Απὰ Κιηρ βοϊοϊοοῃ 

ΟἴπΓγθά 8 βδογὶῆοο οἵ ὑθηῦν δηὰ ὕνο ὑποιβδηαὰ οχϑῃ, δηά 8 Ὠυπατοα δηὰ ὑνθηΐΥ 
{πουβαηὰ βῆβδερ; δπὰ {86 Κίηρ δπά 411 ὑη6 ρεορὶς ἀϑαϊοδλϊθα ὑῃ6 ἢουβε οὗ ἀοα. 

6. Αμὰ Ὁ}. ρῥγεβίβ βίοοα δ {π6ῖγ ροβίβ, δῃὰ 86 [ϑντῦθ8 ψ] ᾿πϑύγυμηθηΐβ οὗ βοὴρ οὗ 
{Π6 ΠΟΒΡ, ψΒιοῦ Πανὶ ὑΠ6 Κιηρ δὰ τχδάθ, ὕο ὑμδηὶς ὕπΠ6 ΠΟΚΡ, Ὁπᾶῦ ΗΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
δι υγοῦῃ ἴοσ νοῦ, τ ἤθη Πᾶνα ργαϊβοα ὈΥ͂ ὉΠ6ῚΓ ἢδηὰ ; δηὰ ἴΠ6 ῥγιθϑίβ Ὀ]6ν (ἢ 6 
ἰγυτηροίϑ ὅ Ὀοίογο ὑπθτὰ, ἀπ 4}} [βγϑθὶ βύοοα. ἀπὰ ϑοϊοιθοη ἢδ]]ονθὰ {Π|6 τη] 44] 
οὗ {Π6 οουτῦ ὑμᾶὺ νγὰβ Ὀδίοσο ὑῃ6 ἤουδβο οὗ ἴΠ6 [ΟΒΡ ; [ἴῸΣ πογο ἢ οἴογοα {ἐπ 
Ὀυτγηοὔετίηρβ δπα ὑῃ0 ἔδὺ οὗ [ῃ6 Ρ68.6- Οἴτῃ ρ8 : Ὀθοϑυδθ ὕἢ 6 ὈΓΑΖθῇ ΔΑΓ ΒΊΟΝ 
Βοϊοίωοῃ δα τη8346 )χὰβ ηοῦ 8016 ἴο τϑοοῖν ἴῃ Ὀυγηῦ οἴ͵ετίηρβ, ἀηὰ ἔθ τηθϑῦ- 

8 οἴογτίηρβ, δῃὰ ὑμ6 δὶ Απά δοίϊοσηοι; Κορύ ὑΠ6 εδεῦ δὖ ὑϊ8ῦ Ὁ] πη6 βθνθὴ ἀδγΥ8, δῃὰ 
411 Ιβγδ8] ψ10}} Ἡΐπὶ, ἃ ὙΘΥΥ στοδῦὺ σοηρΤορϑῦοη, ἸΌσὰ Ηδιηδί ἴο [16 ΓΟ οὗ 

9 Εργρῦ. Απὰ {Π6Υ πιδάθ ου ὑπὸ οἰρῇυ ἢ ἀδὺ ἃ 80] θη ΔΘΒΘΙΏΌΙΥ ; [ῸΓ ὑΠ6 Ὁ Κορύ 189 
10 ἀφαϊοδίίοη οὗ 0ῃ8 Αἰ βανθῆ ἀδυβ, δῃᾷ ἴΠ6 ἔξαϑὺ βεαύθῃ ἀδγ8. Απὰ ἴῃ 0ῃ6 ὕνγε 

δά ὑμῃιγὰ ἀδγ οἵ ἴ[Π6 βουθῃῦῃ τηοηΐῇ ἢΘ6 βοηῦ δΥΔΥ 6 ῬΘΟρΪΘ ἴο ὑμεὶν ὑθηΐβ, ρ]δα 
Δ ὨΘΙΤΥ ἴῃ Ποατὺ [07 [Π6 σοοάπθββ ὑμαῦ ὑῃ6 ᾿ΟΒῸ δα βῆονπ ἰο θαυ, δπὰ ἴο 
Βοϊοϊμο, δηά ἴο 15γ86] ἢ18 ρθογ]ϑ. 

.Ὶ 

ι Βείοιο ὈΣΠ 16 ἴο 6 δΌΡΡ[[οἀ Ῥ δοοογάϊης ἰο 1 Κίηρεο νἱ}}. 4. 

᾿ς ἤ ΠΠἼὉ ΘΗΡῸΣ ἴο ὍΘ Δῃ αἴτοὸῦ οἵ ἰγδῃδογρι οι [ῸΓ ΡΟ Ο. 

ε Καλιδ: ὉΠ ΠῸ ; Αερί: ΣΝ } δὸ τοσ. 18 δηὰ δῇ; γἱ!. 86. Οουρ. Εχοκ. Εχρὶ. οὐ 1 σἤτου. χνυ. 94. 

4 ΠΡ, εἰὐροάτα ὉΥ 41} 1ὴ6 ἘΠΈΠΕΟΝΣ Βεχίποδι, πίτπουῦὶ τϑδδοῦ, οἴ δηοα ἰὩΐο ΠΡ (δες 1 Κίη κε τνἱ!}}. 43). 

5 κερί: ὈΥΥΓΙΘ. δὲ βῦονε, οἷ. υ. 12, 18. 

ἤγα ἴοι θαυΘη 8 πατταίοα (ΥἹἱΐ. 1-8 ; σοι. ἐδα 
ἘΧΕΟΘΦΤΙΟΑΙ, ΒΤ 1] δοοοιηΐ ἰῃ [6 ὨΪἰΒίΟΤΥ οἵ [86 σϑῃϑυ8 δὰ 

ῬΒΕΙΠΙΜΙΝΑΕΑΥ ἘΕΜΑΚΚ.--ΤῊὴθ ἤγδί [ΠγῸ0 δ6ο- 
ἤἄοῃβ οὐ δοῖβ οἵ {)18 δοοουηῦ δρτοθθ "10 [ἢ 6 
ῬΑΓΆ]]6] 1 Κἰηρβ Υἱ}]., Τρ ΒΟΥ ἴο 186 ἸοίοΓ ; ΟἾΪΥ͂ 
8 ποίϊοοα τοίοιτίης ἴὸ ἰῃθ οὶ οὗὐἨ [16 ῥγιθβίβ, 
1,ενϊῦδβ, δηὰ δἰ ρΌΓΒ ἴῃ {Π 6 δΟΙΘΙΔ ΗΣΑΥ ἱπ νἱ, 1]-}8 
ἦβ ῬΡΕΟΌ]ΑΥ ἴο οὐγ δυΐμοτ. [πὶ 86 ἸοΌτΓΝ 8οοί ἢ 
(νι. 1-10) 18 Τουπὰ [ἢ6 τοῦ σοηβί όσα ο ἀδνὶδ- 
τἴοη, 1λὐ ᾿ηδίοαὰ οἵ 186 ὈΪ]οββίης Ῥτοηουποοιὶ ἈΥ͂ 
ΒΟΪοσοοι ΟΠ 19 ΘΟΙΩΠΙΌΠΠΥ οἵ 5γδθὶ (1 Κίησβ 
Υ, δ4-61), [π0 σομπδιυπίην οὗ ἴδ οἴετίπρ5. ὈῪ 

[δ φίαριο, 1 ΟἜγοη. χχὶ. 26 ἴ.). 
1. διηοναὶ οὗ [806 Αὐἰκ ἴτοπη Ζίοῃ ἴο ἔδο 

ΤοηΡ 6 : οι. γ. 2-14 ; ΘοΡ. 1 Κίηρϑ Υἱϊῖ, 1- }} 
(αηὰ ἐπόγοου, Βάνγν, δίδοίιο. γὶὶ, 72 [1.).---  γ. 8. 
7π|δε }εαϑί, ισλίολ, τσαδ ἐλε ϑευεηζὴ πιοπίδ. Αφοοινὶ- 
ἰῃᾳ ἰοἱ Κίηρθ, {86 βἰδίοτπεπίὶ : ὁἷὴ [ἢ πιο} 
ΕΛμδηΐπι," ΔΡΡΘΔΙΒ ἰο νὰ ἴαϊϊει οἷς ἐοἴοσθ 
ἴμε86 πογάβ, ἱπουρῖι αἷκοὸ ΦΣἽΠΠ τὶρῖ 6 ἃ 

ταϊδίαϊκο ἴοσ ΦΡΊΓ2, “ἴ8 [86 ϑθνυθῃ! ἢ τροὰ!} “ -- 



ΟΗ͂ΑΡ. Υ. ὅ-Ἱ. 49. 177 

Τὰ, δ. ΤῊ ΒΌΡΡΙεοποηΐ οὗ ἃ ἡ Ὀοΐπ θη ὨΝ)5Π 

δρά αὐ θη (ϑέ8 Οτδ Νοῖθ) βϑοπι8 ἱπα 8 Ρ6 580] ; 

δδείος οτεὰ ἴἴ [ον 68] ττίοσίβ ὕογΘ 1110 τὶς ἀπά 
116 ΠΟΙΥ͂ γ6885.18 οἵ [Π6 ἐλΌσηδοΪθ ἰηἴο [0.6 ἴδῃ ]9, 
γεξ ἰδ 18 σογίδια ὑπαῦ [86 ᾿ΔΌΘΓΏΔΟΙ]6 561 (118 
σα 8, οατίαϊ 5, δπὰ ων δια οἱ 828 ποῖ Θ0ῃ- 
ἐγοὰ ΟΥ̓͂ 1π6 ᾿γίοϑίβ, Ὀὰΐϊ ΟὨΪΥ ὉΥ ἰδ6 [μον1ῦ68, 
το (86 ἰδ 016 ἤἦο Ὀ6 Ῥγοϑογνθα 85 βϑογθα σοὶ ςβ. 
Τλι6 οορυ]ᾶ ἡ 18. ῬοΓΠδρ85 1οξ ουδ ΟὨΪΥῪ ὈΥ 8 σοργίϑβ, 

τις τθουσῃξ οἵ ὉΣΘῚ Ὁ") 27, 905}. 1. 8, Πουῖ, 
ΧΥΪ. 9, 18" (Κ61]}.---Ἴ ἐσ. 10. 7Τ.ς ἔισο (αδίεδ 
ιοὐκλ Ἀδοδοβ ρμιέ ἱπίο ὁ αὐ Ἡογεὺῦ, Ῥτορβιγ, 
“ξΆγ6," 1), 88 Εχ, χ], 206. Μοτγο οἶθαγ διὰ [1}} 

ἴδ ἔπε Ῥ6γΆ}}6} ἑεχὶ 1 Κίῃρβ Υἱϊϊ. 9: ΠᾺΠ ᾽ν 

ὉῪ, “νιον 6. πὰ ρμαὶ ἔπεγο."--- εν. 11. Μοῦ 

αἰ  ἰὴς ργἱεσέθ ἰδαξ ιὐοτὸ Ῥγοβεπιὲ λαά ϑβαποίϊβεα 
ἰλενμοῖνθ. Τλεθα πογὰβ πῃ [89 ἸΟΏΖΟΓ 
ῬΑΓΘΏΓο85 ἱπϑοσίθα ΟΥ̓ πο ΟἸχοηΐθῦ ἰπ ἰδ6 
βἰδίειηδηί, 1 Κίηρβ ΥἹῖ1ϊ. 10, οοποογηΐπς {δ 
Ῥηεϑίδ, 1 ονὶΐθ8, δηὶ βίη ροῦθ, νυ] οἢ οχίθπὰβ ἴὸ 
τεῦ, 18, ““ἌἙμαὶ τόσ ργοβοηῖ," 1ἰζογα]γ, “ὑμαῖ 
ὍΘ ἰοὐπἀ ; σοαρ. 1 ΟἼτοη. χχίχ, 17; Εἴτα 
τ. 35.--- λοι οὐδετυὶπρ ἰλς σουγδεβ ; ἰῃὲ 18, 
ΟὨ δοοοιηΐ οὗ [Π6 στοαΐιοθα οἵ [ἢ 6 βοϊδιιἶνΥ, δηὰ 
{86 τη 9 οὗἨἁ ῬΡΘΥβοη8 σοαυϊγοά, ἴΠ6 βουῖθϑ οἵ 
ἐχοπαηρίηρ᾽ ΘΟ ΓΒ6Β οὗ {π6 ῥσγιδβίβ (1 Οἤτοῃ. χχίν.) 
οὐὐὰ οὶ Ὀ6 οὈβογνοὰ.. 41} {886 σΟΌΓΒΟΒ τημδ 
ρει ποῦ βα πο Ὑ ὉΠ ΘΙΉ 861 768 δπὰ σο-ορεγαῖθ. ΕῸΓ 
186. οοηδίταυσιοα ἰοοῦ Ἰδὲν οοταρ. 1 (τοι. 

Χχ ΐ, 26; Εν. 8 821, ὁ.--- Ἄγ. 12. Α11 Ὁ ἰδεηι, 
Αιναρὰ, οἴο., ῬΓΟΡΘΥΙΥ͂, “88 ἴο 4}1, Αδδρὴ,᾽ εἷς. ; 
ἐδο ἰπηἰτοδυοίοτνν ᾽Σ 8ἃ8 1 ΟἼτοη. ν. 25 (866. ὁῃ 

εἰ Ῥαββαρεο).--- δοιπάϊηςσ τοδἢ ἐγωπιρείδ. ἔοι 
ὈΓΛΥΠΌ, 866 οἢ 1 (Ὠγοη. χν. 24 ; σοηρ. 4180 
186 τοπιατκβ οἡ [ἢ ἐθι }]6 τητιβἰοδπβ ἀπὰ ἐμοῖσ 
Ἰηδέγηθη5, 1 ΟἼτοη. χν. 17--28.--- ον. 18. πα 
ἰλὲ ἱτιιπιρείεγδ απο δίπρεῦβ ἰσεῦὲ 8 ΟἠῈ πιαη, 
ἐϊθοτα]]γ, “ἀπὰ ἰξ οδῖηθ ἴο Ῥ688 ἃ8 026 ΘΟΠΟΟΓΏ- 
ἴῃς 109 ἱτιτα μοΐετϑ πὰ Β' ὩρῸΓΒ (ὦ, δ8 Ὀεΐοχο), ἐμαὶ 

Π6Ὶ ϑουηάθι Ἰοαὰ ἢ οπθ νοΐοϑ." Εὸν [ἢ 6 
οοηϑδίτ  Οἴ]0} νοῦ Π, σΟΙῺΡ. ἔντν. 8ὶ 287, δῃὰ 

ὁπ ἴδ πηροτὺ οὗ νὴ, 1 Οπγοη. χν. 16. Τὸ 

ἽΠΝ ᾧρ, ὙΠ} ὁπ6 νοῖςο,᾽ 8 ῬΤΟΡΕΙΙ͂Υ τεδυπάδηί, 

δυΐ 9 δὐάοὰ ἰο [6 γουτῦ ἴο δἰγθηρίμθη ἴδε 

ποίίοη δἰτορν γιης ἫΝ ἼΠ; “ἐὁηθ᾽ οὗὨ {δ6 

πηοπο οὗ {πὸ ἰτυχηροῖ βουπά, «πὰ [Π6 δἰηρίηρ οἵ 
ἴδε τιρὴγ ψοΐοο8. --- ἤὕζλοη ἐλον ἰἀιδα ἡ ἐλε υοῖσε, 
᾿Ππεταγ, “ἀπά δ ἐμ Ἰἰηρ οἵ ἔπ6 νοΐ": 
«ΠΡ. Εἴτα 111. 12, ἰχ. 1. Τῆς σοτήβ σοηποοῖ 
ἐμδίη πη} γνὰγ. 116, δη 8ὸ Ὀγδρασα ἴοσ {86 60}- 
εἰπδίοι, ἩΠΙΟ,, ΠΟ ΟΥΟΓ, ἰβ ἰοιτηθὰ ὈΥ ἴδε ἰαβὲ 
ὙΟΝ]8 οἵὗἨ ΤΠ6 γεγβα : 7λεπ ἐδλε λοιιθε ισαϑ Πιεὼ 
τον ἰλε οἰομά ΟΥ̓ ἐλε ἤοιδε 9 ἰλε Γογὰ, ἴῃ πε]}- 
Κποση Πἰσῃ -οἴουιά (86 Π88) ἀνγε ]ης ἴῃ [ἢ 6 
θόγηδο]8 οἷποο [86 ξἶπηθ οἵ Μοβοϑ, ἔπε τηδῃ  οβίδ- 
Ὧοῃ οὗἩ [ἢ8 σταοίοιιβ ὑγθβθῆοο οἵ Οοὰ ἰπ Ηΐ8 οονε- 
πϑηϊ “«ΑῃοίιδΥΥ. ΕοΥ ΥΟΓ. 14, σοΙΏΡ. 1 Κὶηρθ υἹἱἱ, 
11, δηὰ Βόμγν τμθτθοῃ. 
3, ΒοἸϊοποῺ Ὀταΐβοβ [06 1,ογὰ οα εἶθ Επίταῃοθ 
ἰἸπίο ἴῃς ὩΘῪ ἴοΏρ]6 : οἷ, νἱ. 1-]11; δργθοὶης 
Αἰπιοδὲ ΠΕ τ ἢ 1 Κίηρβ τὴ]. 12-21.---ὟΥ 8 
ποίΐοβ βοὶπθ οἵ {μ6 ΠΟΥΘΡ ΥΘΙῪ ἱπιρογίδηϊ ἀδνῖα- 
Βοη8 οἵ ουν [οχῖ.--- Ομ γοὸῦ, 1, σοίρ. [μδν. χυὶ, 1. 

--ὕον. 2. Απα ἴ, ουφη 7, λαῦο διιδέ, οἰο. Ἰηφίοδα 
οὗ 23. ν) 85). ΤᾺ 115. ΘΙΩΡΠΔΕΟ δοοοπτυδίίοη οὗ 

[26 βυδ᾽εοί, 1 Κίημβε υἱϊδ. 18 ρίνββ 772 3, 

“1 αν ΒΌΓΟΙΥ Ὀ0}}0,᾿ οἴο. --- τ, 4. δ εδβοα ὃς 
ἐιε ζογτά.. .. τοδο λαίδ, «ροζεη το Η 8 πιοιμδ, 
οἴς,, 8 ΓΟΙΈΓΘΠΟΘ ἴο 1 ΟἼτοΏ. χὶ. 2, Ὑ Ώ1Ο ἢ. ῬΓΤΟΙΊἾ80 
8 ἤ6Γ6 σρϑαϊθα ψ] ἢ ρτοαῖ [Ὧ] 0688, τοδίϊηρ ἰηάἀοοα 
ΟἿ {86 ψογὰβ οὗ Ναΐῃδη σοπίδὶποὰ ἴῃ 1 ΟὮΓΟΗ, 
ΧΥΙ, 4-14, ἴο ΜΈΙΘΙ Δ᾽] υδίοπ 18 τηδάθ, ββρϑοίδ) 
ἴτοπη ΥῸῚ. 8.-- τ. δ. ἤγοπι ἐμε ἄἀαν ἐλαὲ 7 
ὑγοισλὲ τὴν Ῥφρορίε, οἷς. Ἐτοτὴ τῃἷ8 ἴο σοῦ. 7, 
1:6 ΒΡΘΟΟἢ οὗ ϑοϊοϊῃοῃ, ὠμὰ μιν Ψἢ 1 Κίη 
γΠΠ}. 16 ἴ,, ἀρρέδιβ Ἅῃ]αγροα, θβρθοίβ!] ὉΥ͂ 
Βοηΐθῃοο8 ἴἤ61Ὲ ἈΠ ΠΩ, ὙΟΓ. δὸ ““δηά 1 οἴοβθ 
ὯΟ Ιη8ῃ ἴο Ὀ6 τῦ]οτ,᾽" οἵο., δικὶ γοσ. θα “δηὰ ] 
Οἰοβ8 Ψογβδ]θιη."--- Ἄγ, 11. 4πα λεγε 1] λαῦνε 
»υὲέ ἰδὲ αγὰ. ϑοιρονσμδῖ οἰποσνν186 1 Κίηρβ υἱῖξ]. 
21: Απὰ 1 δατα βεῖ ἴπογα ἃ ρἷδοθ Ὁ ἴ16 αὐὶς " 

(ἤΣΠ ΟἸΡῸ ἴον {πε βίτπαρίο 8). 
8. ΒοΪομηοη δ ῬΓΆΥΘΡ οὗ (ὈΠΒΘΟσαϊοη : ὙΟΓΒ, 

12-42; δχοορί ἴπ6 ἰηϊγοάἀιοίίζοη, γεγὶ 13, δηὰ 
1:6 ο]ο8ὸ, γεῦβ. 40--42, νΕΙῪ ο]οβοὶυ ἀρτγοοΐης ἢ 
1 Κίηρϑ Υυἱῖϊ. 22-58.--- ἐσρ. 18. 3 ογ δοίοπιοη λαᾶ 
γιαάε α δεαβοϊα οΓ ὄγαδ8. Τ 8 016 ραγδῃ ποδίβ, 
ὙΠῸ 16 ποίϊοθ ΘΟΏΘΟΥΠΙΙΩ [6 ὈΓΆΖΘῺ ΒΟ θο ὶ 
(ΡΓΟΡ τυ, ““ Ὀαβὶη," “ἶν3, ρΡοϊ-ϑῃδροιὶ ε]εναϊίοῃ, 

Ῥ]αϊίοτη ; οορ. Νεἢ. ἰχ. 4) ἴῃ {86 ορυγί, ἰδ 
ὙΔΏ ΠΝ ἴῃ 1 Κῖηρθ; ΒΘΊΠΘΓ οὐ θὰ ὉΥ δὴ οἱὰ 
ΕΙ͂ΤΟΡ οὗ 116 ἰταηϑοσίυοῦ, 8ἃ8 ΤὭρη. δηὶ Βουίῃ. 
ΤΠ, τβὲ χοιηδίη ἀουθια].--- τ. 21, Απά 
λέαν ΤὝοι ἔἤγοπι ΤᾺΝ αιοοιπρσ-ρίασο, ἥτοτα λεανόη, 
ἴον 16 ἢ 1 Κίπρϑ Ὑ111. 80 : ““δαῦ ἴο ΤῊΥ ἀπο! ] ηρ- 
Ρἶδοθ, ἴο μββάνοῃ," ῬδγΏΔΡΒ κα τηϊϑίδ κα ἢ ΘΟρΥ- 
Ἰη8.-  ογ. 88. ΤΑεη ἀεαν Ἴλου, Ἰιΐογα!ν, ““δηὰ 
ΤΠοὺ θαγ""; [86  Ὀεΐογο ΠΣ, ἱπίγοἀυςίηρ [89 

ΘΟΠΟ] ϑΐοη, ἰ8 ΔΉ ἴῃ 1 Είηρβ υἱῖϊ. 48, ἴον 
ΜῈ ΘΝ. Τραβοὴ Βοτῃ, του] ὮΟΓΘ α͵80 δχοϊαάθ ἰΐ 
ἔγοτῃ ἴδια ἰαχί, σΟΠΊΓΑΤΙΥ ἰο 4}} {Π|6 ΜΒ8. --Ἴ 6.8. 40- 42 
[ΟΤΤᾺ 8 61080 οἵ ἴΠ6 ϑρεβοῖ οὗὁὨ ϑο]οτηοπ, ἀενϊδιίην, 
(το 1} ἴτοιῃ 1 Κίηρ ν]]. δ0-δ8. Οἱ [86 4]} υβίοῃ 
ὕπογο ἴο [} ΔΘ]: ΘΙΆΠΟΩΒ οὗ 5Γ86], 8δ8. 1ῃ 6 Ἠογϊΐα,θ 
οὔ {Π6 [μοτὰ, ἔγοτῃ [8 Ἰτο ζτηδος οἵ Ἐσγρῖ, δυά 
οὗ [6 ῬΓΟΠιΐδο8 σίνοη ΟΥ̓ἩΘ ΜΟΒ685 (γοσβ. δ1, ὅ3), 
ἴπεΓο ἰ8 ἢεΤΘ ποίη. Οἡ (88 σΟὨΊΤΑΙΥ, [6 
Ῥδιἴοη ἴΠ6γ6: “μοὶ ΤὨϊπα ογθ8. Ὅ6 ρθη," οἷο. 
(νεγ. 52), 18 ἤθγθ ὨΟΙΔΌΪΥ ΘηἸαγροὰ απὰ βίτοηρίῃ- 
Θῃρα ὈΥ̓ {0 ἱτηρογίδηῦ ΒΌΙΩΙΩΟΙΒ: “ΝΟΥ, δσίβ8 
.νον ἀηἴο ΤῊΥ τοῦ, ποὺ δηὰ [μ6 δὐκ οὔ ΤῊ 
βγη." Τ|118 ΒυΠΊΤΩΟμΒ ἴο {116 Βο]θὴ δηὰ 
[οττηδ] ἰδ κίηῃρ ρμοββεβδοΐοῃ οἵ {6 ἰθιηρὶο, ἴο ψ θὰ 
{Π6 [0] παγταῖῖνο οὗ {πὸ γε οοιπίπρς ἀονῃ 
ΟἹ ἴδε βδουϊῆοθ 60 ΟΠ 8, 8 ᾿80}γ ἀσοϊατοά ὉΥ 
ΤΒοπΐαΒ ἴο 6 οτϊρίηαὶ, δῃὰ ἀοίεπαἀεα δραϊπδβί {10 
8.581}}}} οι {ΠαὉ 11 18 ΔῺ ΔΓ ΓΤΑΥΥ δά! τοὴ. τηδὰθ 
Ὀγ 186 ('Ὥτοπὶβϑὲ (Βογίμ., οἵα.) ; ἴοσ, ἴῃ σΟ ΒΟ ΠΘΠ66 
οὗ 1ἢ.8 ΔΌΒ6Π66 οὗὨ 1} 18 ΒΌΙΤΩΙΠΟΠΒ ἴο ἰαῖκο μοββθββίοῃ 
οὗ {μ6 βαῃεοίηαγυ, {π6 γμοΐηϊ οὗ 106 Ὑ016 ῬΓΔΥ͂ΘΓΣ 
8 Ὑδηὶηρ ἴῃ 1 Εἰηρ8 νἱϊ}., δη πὸ Βυϑρ θη 15 
ταϊβοὰ {πὶ ἔΠ6ΓῈ 80Π16 ἢ} π68 μανο (Ἀ]]6ὴ ουΐ αὖ [6 
δηὰ. ΥὙεῖ, ἴῃ τεβρϑοῖ οἵ ἴοστη, ἿΓ δυϊδοτ, ὑῃ [1νἷ8 
ΤΕ ΘΓ οὗ ἴ}16 Οἷοβθ οὗἨἁ Ἀ{Π6 ΡΓΆΥ͂ΘΙ, τσ ἢανθ 
τεϑίθα ῬαγΥ οἢ οἴογ οἱὰ ἀοουχηοπίβ, ραυυ Ὁ] ΑΥΙῪ 
Οἢ ΡΒ. ΟΧΧΧΙΙ. 8-10, ἃ Ραββιιρθ νοῦ οΟἰποί 98 
Δἰπχοϑὲ νΟΓΌΔΙΥ ἸῸ γεῖβ. 41, 42 (Ὀυϊ ῬοΒβι Οἱ 
αἶβὸ ἴΠ6 Ῥβδ) πιῖϊϑὺ ϊσἢῦ ἤαᾶνοὸ Ὀοτσγονθὰ ἔγοτη 1.9 
οτἱσῖπαὶ οαἀϊίοη οἵὁ ϑοϊοπιοπ᾿Β Ῥγᾶγεῦ, δοστεου Υ 
σΣεΐδι θὰ 1 ΟἿΓ Ῥ8588096), δηὰ οη 88. 'νγ. 8, ψλιδία 
“16 ΠΊΘΤΟ68 οὗ αν] " ὀσοῦΣ, οοἰποίαϊὴρ, γεν" 
νὰ 'γ τὶ ΟἿΣ Ῥαδδαρὸ (τον. 426), δὰ ἰηϊοπήει, 

Ἁ 
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ἰηάεσίὶ, ἱπ [η6 88η16ὸ 86 η86 (ἀςποίϊης {μ6 [ΟΓγά Β 
ταοτγονξ] ἀδα] χε τ Πανὶ, ποῦ αν ]ἀ 8 ρῥίοιι 
ἀροάβ, δ5. Κοὶϊ {μι Κ8) ; σοπιρ. δ'8δὸ Ρβ. ἰχχχῖχ. 
80.---Απά ποιο ατῖκο, Ο Ψοντὰ Οοα, ἰο Τὴν τεδί, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἴΠ6 τοβὶ ἴο ψηϊσἢ ἴδ6 ἴἤγοιε οὗ ΤῊΥ 
ΒἴΟΓΥ [88 αἰϊαϊπεὰ. [ΓῚ) [ἴὉΓ ΠΙΆ), ΟΠΙΥ 6]56- 

ΜΠ ογο ἴῃ ἘΚ. ἰχ, 16-18, απὰ ἐποτα ἐπ 186 ἴοττηῃ 
ΠῚ) ; ὁοΠΙΡ. 4180 ΝΌΠ. χ. 86: ΠΓ.23. 88 ἵπογε 18 

ΒΓ ἃ δὶ βιϊβοδηΐ δοοογὰ τὶ 186 νοτγὰβ οὗ Μοβββ 
τοίογγίπρ ἴο [86 βούίἑηρ οαΐ δῃὰ τοβιϊηρ οἵ [Π6 Ατκ 
ἴῃ {Π|6 ὙΠ ΘΓΏΘΒΒ. --- ἡ πα ἰοεέ Τὴν δαϊπία δε σἰαώ ΓὉΥ 
ἐλε υοοά (ὩΣ, δ θοῦ χχ. 18; 8. εἰν. 28). 

ΤῊΘ Ῥ8γ8116] 8. Ἴχχχίϊ, 9 [88 Ὦθγθ τΟσα ὈΓΙΘΙ͂Υ : 
“Δηὰ Ἰεῖ ΤῊΥ βαϊῃὺδ βῃουΐ ἴον ΟΥ͂" (325) ἴοτ 

ΦΙῸΣ ἘΠ). -τῦεν. 42. Τωτπ ποί αὐαν ἰλε 

͵ἴαοε φ' Τλῖπε αποὶπίεα, τοῖυδο ποῦ ᾿ἷβ ῬΤΆΨΕΥ ; 
ΓοΡ. 1 Κιηρέ 11. 16. ΕὸῚ μ86 ““Ἰηθγοΐθ8 οἵ 
ανια,᾽" 866 4 ̓ ονγθ. 

4. Τῆς Ὀινίπα Οοπδιτηδίου οὗ ὑπ6 Ὠοάϊοαίίοη 
οὗ (ἢε Τοιρὶε : οἢ. νἱΐ. 1-10. Τὴ ἢἤγβι ρμαγί οἵ 
τη ΐν βοοϊίοη, νο ΓΒ. 1-, 18 δηϊὶηρ ἰη 1 Κίηρβ ν]]. ; 
[8 δοσοηι, ὄὀχοθρῖ γοσ, θ, ψ] ἢ 158 {ΠόΓὰ νὰ πες, 
ἀζτθα8 δἰ πηοϑῦ γγΌ8}}}ν ὙΠ 1 Κίηρβ νἱἱϊ, 62-66. 
--Α πὰ ὧἦδη ϑοίοτιοη. .. ἐδε τε εαπιό ἀοιση ἤγοπιὶ 
λεαυεη. Βοῖϊῃ {18 δοοοιηΐ οἵ [86 ἀδϑεοοπὶ οὗ ἃ 
ΤαΪΓΘΟΌ οἵδ ἢγα ἔγοπη ὨθΆνΘἢ ΘΟ δι Πρ 116 Β80ΤΊ- 
ἢςο, ἀηὰ τΠαὶ οὗ 1ῃη6 ΙΠηρ οὗ τἰῃὴ6 Ὠοι56 ψ}Ὸ {ῃ6 
εἴογν οἵ ἐμ μογὰ, δἱοὴς νυ ἴδ 6 δἀογίηρ ΜογβἢΡ 
οὗ ἴπ6 πο σομητη ΠΥ Ὀοίοτα αοὐ ποπαοΥὉ}}γ 
τηδηϊοϑἰΐηρ Η 86], ἀγὸ ρθουν ἴο ἴΠ6 ΟἸτοη δῖ, 
πη] Κιηρβ νἱϊ. 564-61], ᾿πϑιοδα οὗὨ [8 5 ἰοππὰ 8Δῃ 
αὐ άτοββ οὗ ϑοϊοσηοῃ ἴο [86 886 ὈΪΥ, πὶ} [16 οχ- 
γοββίοῃ οἵ ἐμαηΐβ ἰο αοὰ ἴοῦ Ηἰβ ροοάποββ ἰὸ 
ΒΓ86], ἀπὰ ἐπα μοι τοη ἴοσ {Π6 ΓΓΊΠΘΥ τηδῃϊ[6818- 

ἰίοη οὗ ἢ 8 πιογοῦ δηά Το αἰ Ὰ ΓΘ ησΘ, 
1παῇῷ ΟἿΌΣ δῦ μοΥ Γοϊαΐθβ βοιῃοῦ πρὶ Τιϊγασυϊοι 8 Οἢ 
τ] ἢ [86 ὈοοΚ8 οὗ Κὶηρβ ἀγὸ δἰ δ, 18 βἰ πεῖν ἴο 
ἐπαῦ ἴῃ [6 ΒΙΒΌΟΓΥ οὗὁἨ [8 σοηβι8 8δηα ἴδ μαϑίϊ- 
Ἰθπηςθ, 1 ΟἼτοη. χχὶ. 26. Υοῖ [ἢ δα ] οσ δοσοιιηΐ οὗ 
πὸ τηϊγδοῦ]οιβ ἡ] Πηρ οὗ [Π6 Ὠοι86 ψ]τἢ [86 αἸΟΥΎ 
οὗ οὐ (ν. 11-14}15 680 ἴοι ηὰ ἴῃ δα διυῖδπογ οὗ 
1 Κίπρβ νἱἷἱϊ. 10. Τὰ8 Ὀοϊὰ παυταῦνοβ ἄρτθὸ ἴῃ 
αὐὐοβίϊηρ ἃ πιὶ γα ] οι 8 ἈρΡροάγαμοα δ ὑπ 6 το} ]α 
ἐοάϊσαίϊοη : Ὀμπῦ ὑπαὶ οὗ ἴμ6 οἱάοσ ψτίΐοῦ Ὀίδοα8 
118 πτόοπήογ Ὀοΐογα {Π6 ᾿τγαᾶνοῦ οὗ ϑοϊοτιοη, νι πουὺΐ 
Ῥἰ δοΐϊῃρ ἃ βεοσοπὰ τηΐγαο]6 δ ἴῃ ὁπ οὗἉ ἐΠ|18 ῬγαγοΊ, 
 ΠΟΓΘΔΒ {Π6 ΟἾγοΠδῦ σορογίβ ἃ ἔποίο]α οομπηϊηρ οὗ 
αἴοτγ οἵ ἴμ6 1οτἱ, [6 ἤγβι Ὀδΐοτθ [8 Ῥγαγοῦ, ἐῃ9 
ΒΘοΟΠα δῇον 1{, δηα σοηποοίοα ἡ ἢ [6 οοηπιτηΐης 
οἵ 1Ἀ}.6 οἰεγίηρ ΌΥ ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ γα (ΟΥ, 88 ἰδ τῇδ Ὀδ 
δ Προβοά, ψὶ{}Δ 611, σοηδίβίϊηρ ἴῃ 018 ορογαζίοη 
οἵ ἢγο). ΑὙΟΣΓΤΑΓΥ το ρ] 1σαίϊοπ οὗἨ ἁ[Π6 πιΐγβοὶο 
ἴαὲ δὰ δἰγθδαν ἰδίκθῃ ραοα δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
οἰ ἀεβῦ τϑοοτὰ δηὰ βῃαρίηρ οἵ {Π6 βδυρροϑθοα βοοοπὰ 
ΟΠΘΡ δοοογάϊηρ ἴο 186 τῃηοᾶθ] ἴγομῃ {π6 Μοϑβαὶς 
Ὦπιο, 1ον. ἰχ, 28 ἔν, δῖθ ομαγχροὰά ὈΥ τηοάδτγῃ 
οὐἰ υἰοΐδαι (ΤΘα., Βεγίμ., Καιηρῆ., οἷς.) δραϊηδί 
ἴῃ ΟΠ γοπἰδὶ ΟΥ [6 ὙΟΌ ΠΡΟΣ παγγαϊΐγα δἀορίθα ὈΥῪ 
Ἠΐπι. Βαΐ ἰΐ πΠιαΥῪ δ ἰθαϑῦ Ὅθ βϑβυτηθὰ ἰπδὺ {ἢ 6 
ΘΠ ἀΘΠΟΥ͂ οὗ [86 ΟἸγοηϊδί ἴο [16 Ὠ᾿δίοτγ οὗ πψοσβιὶ 
Ὑ8 ἴΠ6 οσσαβίοῃ οὗ ᾿ιἷβ8 τηδηϊ οὶ [ἢ 6 δβδθοοῃ 
ΟΠ ΘΓ, Ἡ ΠΘΓΘΔ9 [6 δ ΐμοτ οὗ [Π6 ὈΟΟΚΘ οὗ Κίηρ, 
ἷπ δοοογάδποθ τὶς ἢ .ἷ8 δὐἰδηἰίοη ἴο 186 Ὠϊδίοτγγ οὗ 
{1|186 Ἰεϊησάοπι, ὕοοὶς 1688 ἰῃΐογοδὲ ἴῃ 18. [ὁ τῦᾶ8 
ΒΟΌΔΡΟΟΙΥ ΔΌΠΟΙΤΘΩςΕ οὗ [6 τη Γα συ] Οὔ, ΟΥ ῬΓΘίογθ ἢ Θ 
οὗ ῃς παίυγα] απὰ σοποοίνϑ]θ, οἡ {δ ρματί οὗ [ἢ 8 
Ἰαϊτίαρ, ἱπαῖ δὰ πη ἴο ανοϊά ἐμ6 δοοουπὲ οὗ {Π6 
ταϊγασυοτιβ ΘΟη δι πιΐπρ᾽ οὗ 180 οὔἴεγίῃρ' ; οοιηρ. ἷβ 
δοσουηΐ οἵ ἴδ} 60] γοβροπΐης ΤΌΠΟΣ 1 ἴδ ΒΙΒίΟΥΥ 

Π. ΟΒΕΟΝΊΙΟΙΕΒ. 

οὗ ΕἸ} 4} (1 Κίηρβ χυ!Σ].), οα ΒΟ ΟἿΣ δαίδοῦ ἰω 
διἰοηῦ οα οἴ Γ ἐλλθμότα ; διὰ βδ866, ΣΠΟΓΘΟΥΈΕΙ, 
Ενδη σοὶ θα] δοὰ Εμῖοα] Βοθοϊζοιβ δέζον οἢ. ἰχ., 
Νο. 8.---«(πα οσοπδιηπιεα {6 δωγη-οἤετὶπο απὰ ἰδὲ 
δαστίβοεα, ἴὴ6 οἴδπετγίησα τηδηἰϊοηεὰ 6. Υ. θ, ἩΔϊΟᾺ 
{π6 Κίς δῃὰ ἴΠ6 Ρ6Ορ]6 δὰ βἰαὶῃ δἵ [6 ἐπί γδῃοθ 
οἵ [Π| τὶς ἰῃ 86 ἴδπιρ]θ, ἀηὰ ψοἢ Ἰ ΓΈ β]αΐῃ 
ἀυτγίης 1086 ὈΓΑΥΘΙ οὗ ἀοιϊοαϊίοη, ὈᾳὰΓ ποῖ γοεῖ 
Ὀυγηΐ, ΡΑΓΕΥ οα {Π|6 ΑἸΐαγ οἵ Ὀμγηῦ- οἴεγίηρ, ῬΑΤΕΥ͂ 
οἷϊ ΟΥΠΟΣ δἰΐατθ ϑγθοθα βρθοίδ!]ν [ῸΣ 6 πὶ ἴῃ ἴδ 
ἱπΠ ΟΣ σουγίβ (ν6Γ. 7).--- ον. 8. 4ππὸ6 αἰέ ἐξ δοπϑ οὐ 
]ογαοὶ δαὶ ἐλε ἥτε οοπιε ἀοισθ. 80 4180 ἴῃ ἴδ 
οτρίπαὶ δοῖ οὗ [6 Ῥοβαϊο ᾿ιἰβίογυ, ἰὸν. ἰχ. 24.- - 
Απά (λον δοιοεά ἀοισπ. .. οπ ἰδὲ ραυεπιεπί. Ἐροτ 
.ἷ8. Ῥανοιηθηΐ (ΠΧ) οὐ Βοογίηρσ ἴῃ ἴδ6 σουγί, 

{1 παῦ 6 ΓΏΔῪ ποῦ ΘΟΓίΔΙὨΪΥ οοησαῖνο ἤο Ὀ6 τηοδαὶς 
ΜΟΥ οὗ οΥηδπΘηἴΔ)] γαγίομαίθα βίομθ, 88 ἱπ ἴδ6 
Ρεγβίδηῃ οἰΐδά οὶ αὖ ϑ.8α, ὑβίἢ. ἱ. 6, ον. ἘΖεκ. 
χὶ. 17, 18.--- ἡ ἐγ8. 4-10. ΤἼιΘ βο] πη {18 οὗὨ ββοσὶ- 
ἤθα διὰ [6ϑἴϊνα], ὄνθὴ ἴο ἴδε δά ϊ το ΘΟ ΘΓ Ως 
186 πιυδῖοδὶ ραγῦ ἴῃ γ γ. 6, ἀγ ἀθϑουὶ θὰ ἴῃ δχδοῖ 
δοσογήδποθ ὙΠῸ 1 Κίηρβ γἱ. 62 Πἴ, ὀνθὴ ψἱτὰ 
τοραγὰ ἴο 86 ὨΌθΟΓ οἵ ἴῃ νἱοῖπιβ οἴεγθα. Ἐς 
{πὲδ6ὸ στοαῖ Ὀαΐ ποῖ ἱπογθ Ὁ] Υ ἴ ὨΌΓΤΙΌΟΙ5 
(22,000 οχϑῃ δηὰὲ 1290,000 δΆΡΕΒ), ΘΟΙΏΡ. ῬΠῚῚ 
1.6 ΓΕΤΊΔΙΪΚ8 οἡ [1.6 τοδὶ ἔραδὶ δ Πϑῦτσοῃ, 1 (γος. 
χὶϊ, 89, ΡΟΓΕῪΥ τἢς ποιΐϊοθ 1151}γΥ αυοῖοά ΟΥ̓ ΒεΤίὰ, 
ἔγοσῃ Φοβορι, .26 δοίίο «μά. νἱ. 9. 8, ἘΡΟΣΠ ΗΘ ῖο 
ψῖοὮ, ὄνθη ἴῃ ἴμ6 Ἐοπίδη [ἰπηθ8, ψῚΐη 8 [6 
δουτϑ, 266,500 ραββονοῦ ἰδ 8 ῬΟΥΘ δἰαίη δ Ψεγα- 
βάθη. Τθοθο οοϊοββαὶ οἴου δηὰ ζδβίναὶα 
Ἔχαθθὰ οὐγ δοποθρίϊομ αυ 8 88 το} 88 ὕμ6 πατω- 
Ὀδγ8 αἰἰοδίϊηρ [86 τηδρηιάο οὗἉ [Π|0 ῥγοβοηΐϊ βίθϑζη 
ΟΥ ΓΑΙ ΜΑΥ ἱγαάο, οὐ οὗ [Ππ6 τηοάοτη Μαγίασγε, ἴσαῃ- 
ΒΟΘΠα {π6 ποσί ηαίίοη οὗ [86 δῃσίθηΐδ.---- 8 Γ. 6. 
Απα ἰδὲ γ»γοϑέβ δίοοά αὐ ἰλεὶγ »οδίδβ, Ἰἰῦοτα Υ, 
“4 ΘΌΟΒΘΒ᾿; σοΡρ. οἷ. Υἱῖϊ. 14, χχχν. 2; 189 
γυμ. τἰ μα Ὸ ἰὴ βαρϑίδηςο: ἐπ οὔεϊῥδα διιὲδ; ἴο 
ΒῈΡ ἃ Βίδῃ της οἵ [86 Ῥγίεϑίβ 8600) τς ἴο 
πεῖς ἀϊν]β᾽ 8 (Βογί.} 18. ὉΠ͵ΠΘΟΘΟΒΒΑΙΎ. -- λον 
αυϊά γ»ναϊδεά ὃν ἐλεὶγ λαπά, ἰμαῖ 18, εχεσυξιης 
ἴ.6 βοηρ οὗἁἨ ρῥταΐβθ διταηροὰ ὈΥ ανίὰ, 8ο ἐμαΐ Ἠς, 
88 1 γγογο, ργαὶυνρὰ αοὰ ὈΥ {πεῖν τηυβῖοδὶ μοσγίοστω- 
8η06. ΤῈ Υυϊρ. [τη β]αῖθ ἴῃ βυ Ὀϑίδπος ΠΟΥΤΘΟΙΥ, 
Ὀυΐ δοιηον δὶ ἔγϑοὶΥ: ἔνηηποδ δανυϊά εσαποπέδδ ἈῈτ' 
πιαπιιδ διιαδ (δ᾽ ταὶ τὶν [86 86ρῖ.). Οη {89 Ψ}80]6 
ΨΟΙΒ6, σΟΙΏΡ. 86 δ᾽ τ] Ὀὰΐ βοιηθσμδς ΤΏΟΣΘ 
αἰ ἴαθ6 ποίΐϊο6 οὗ 16 σο-οροταῖίοι οὗ [86 Ηχίοβίθ 
δηὰ [,οΥὴῖο8 ἱπ {86 δο]οπιηΐϊΐγΥ, οἷ. ν. 1]--18..--- 
γον. 7. πὰ ϑοίοπιοπ λαϊοιοεώ ἰὰε πιά ε 9 ἐλε 
οουτγί, “86 σουγὶ ἱπιτηράϊαίο! Υ Ὀείογε [86 ἔοι ρὶα 
[οτταϊηρ {Π6 τη 4]6 οἵἉ ἴΠ6 βαογθὰ ϑαιδσγο" (ΤΉ θῇ... 
ΤῊΪ8 ν᾽ Π016 [ΠΟΥ Βρβδοα δὰ ϑοϊοτῃοι ἰοττηρα 85 1ἴ 
ΌΓΟ ἰηἴο ἃ ἀ αἸίαῦ οὗ βαογὶῆςο, οὴ δοοοιςΐ οἵ 
189 πηι] ἰζααε οἵ οδεντίηρβ ἴο Ὀ6 Ῥγοϑεπίθα. Τῆδ 
ΠΟΟΒ 18 Ῥ]ΔΙΏΪΥ͂ ΒΡ] πη Θ ὨΙΆΤΥ͂, οἢ Ἡ ΙΟἢ δοσουηῖ 
πρὸ (στὰ (86 1 τείαί. οὗ τηθτο ϑεαῦθῃοθ οἱ 

ΓΠπουρ Ὁ) ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 ΤΟΒοΓοα ὈΥ 16 μ]υρετίδοι. --- 
γεν. 8. «4πὸὼ ϑοϊοπιοη, ξερὶ (δε Γεαδὲ αἱ ἰλαξ ἐξἕνηε, 
ΘΙ ΟΙΥ, [6 ἔραϑὶ οὗ ἰδῦθγμδοϊθβ ; ΟΡ. [κον. 
χχὶϊ!, 86. ΝΠ. χχὶχ. 88 ἢ. Οἡ 186 ον ἔκῖι- ηγ- 
ἰηρ ποίεβ οἵ {{π|6, ἀηα ὑπο ῖγ στϑαῦδγ οἰ τ 685 ἤδη 
[ο86 οὗἨ {π6 ῬάγΆ 1161 1 Είηρβ υἱϊϊ. 65 ἢ., ϑοὸαὸ ΒΒ Ὴν 
οὔ ἰΐ8 58. --ῦεν. 10. Πε δεπὲ αὐαν ἐδλε 
Ῥεορίε ὁ ἰδεὶν ἱοπέα, ἰμαῦ ἴ8, ἰμεὶσ Ὠοταδα : 
ΘΟΙΏΡ. 1 ϑαπ. χὶϊ!. 2 : Ρ5, ἰχχυ Ἕ[. δ5; δῃὰ οὮ. πὶ 186 
(1 Κιηρβ χὶϊ, 16). -- οΥ ἐδλδ ροοάπεδε ἰλαὲ ἐδε 7,ογὰ 
λαά δλοιση ἐο )αυϊά απα ἰο δοίοπιοη. 181] Κῖηρα 
ἢ, 68, ““δηὰἀ ἴο βο]οπιοι ᾿ ἷβ σδηϊπρ ; Ὀπκῖ 180 
ΔΙΌΣ ΤΑΓΥ δά ἰτίοη οἵ [18 Ἔχργοβδδίοη '8 ποῖ ἔβογο- 
ἴοτε ἴο θ6 ομασχοὰ οἱ [δε ΟΠ γοπίδ, (αραϊυσὶ Τμδυ τα). 
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δ. Πευεϊαϊίοπ ὁ7 (ἦε Κοτὰ ἰο ϑοϊονευπ οἡ ἐδλ6 Οοπιρίείΐοη ΟΥ̓ (λ6 Τεπιρίε απὰ ἀξ ἤοιμδε: 
οἷ. νἱῖ. 11-22. 

(Ἡ. γπ. 11. Απά ϑοϊοιποη πιβῃ θα (6 Ὠοα86 οὗὁἩ ὑῃ6 ΓΟΒΡ, δπὰ ὑπὸ Κιηρ᾿β ποι8θ; δηὰ 
ἴῃ 411 (ῃδὺ δᾶπιοὸ ᾿ηὔο οϊ]οϊμοη᾿ β ἢοαγὺ ἴο ἀο ἴῃ ἴη6 Ὠου86 οὗὨ 86 ΟΚῸ, δηά 1η ἢϊ8 

12 σὴ ἤουϑ6, ἢθ ϑβυοοοοάθά. Απάᾶ [86 [ΟΒἘΡ δρροαγθα ὕο δοϊοιροῃ ὈΥ πὶρῃῦ, δηά 
8814 ἴο ἰπι, 1 ἢανο Ποδγα ΠΥ ῬΓΑΥΟΓ, δηἀ ἤδῦο οἤοβθῃ ὑἢὶ8 ρἶδοθ ἴο τηγ 86] ἴῸΓ ἃ 

18 ἤοιβ6 οὗἨ βδογίβοθ. [1 βῃιυῦ ἃρΡ ἤθᾶνθη δηα ὑπθγθ Ὀ6 ΠΟ Γδ[η, ΟΥ 1ὖ 1 οοπηηδηὰ 
14 ὑμ6 Ἰοουιδῦ ὕἴο ἀθνουγ ἰῃ6 ἰδηά, οὐ 161 βοῃὰ ρϑϑίμ!θῆοθ διηοηρ ΠΥ ῬΘΟΡΪθ. ΑὨὰ ΤΥ 

ΡΘΟΡΪΘ, οἢ ὙὙΠΟΠῚ ΤΑΥ͂ ΠΆΠῚΘ 18 641164, ἢ πλ Ὁ]6 ὑΠΘ β ν 68, δπΠ ἃ ὈΓΔΥ͂, 8η 4 866}Κ ΤΑΥ͂ 
ἴλοο, δηὰ χη ἴγοτῃ ὑμὶν γι Κα ὑγαγϑ: [6 Μ01111 6 8γὺ ἴγοῖὼ ἤθάνϑη, δπὰ ἔογρὶνθ 

16 {ποὶγ 81η, δῃὰ ἢ 68] ὑποὶσ ἰἸδηά. ΝΟΥ 1ηΐη6 ΘΥ68 5}18}} Ὀ6 ΟΡΘῃ, δῃηᾷ στῃΐῃθ θᾶγβ δἰΐϑηῦ 
16 ἴο ὑη6 Ῥγᾶγογ οὗἨ μἷβ ρ'δοθ.υ Απά ποὺ 1 δᾶνθ οῇοβθῃ δηά βδῃοί θα [ἢ ϊ8 Ὠο 86, 

μιδῦ ΤΩΥ͂ ΠδΠι16 ΤΩΔΥ̓͂ ὈΘ ὑξ6ΓὙ6 [ὉΓ ΘΥ̓́ΘΡ ; Δηἀ Τὴ]Ππ6 6Υ68 δΔη ἃ ΤΥ Πδαγῦ δἢ8}} Ὀ6 ὕπϑγθ 
11 αἰσαγβ. Απὰά ἔβου, 1 ὑῃουὰ γαῖ κ ὈΘίΌσΘ τη, 8ἃ8 αν (ἢν ἰδῦμπος ναὶ Κϑά, δπα 40 

δοοογηρ ἴο 8}} Ὁῃδὲ 1 ἢδνθ Θοτωϊηδηαθα ἴῃ66, θὰ ΟΌΒΘΓΥΘ ΤΩΥ βίδυιθβ 84 ΤῊῪ 
18 ἸυάστηρηῖΒ: Το ΜΠΠΠ ϊὙ ΘΒ.Δ 0118} (ῃ6 τοῦθ οὗ ὑγ Κἰησάοτμα, 88. 1 ἤδνθ 

οογοηϑηΐθα σι Πᾶν] ὑγ ΑύΠμ6Υ, βαγίηρ, ΤΉΘΓΘ βἢ.4}} ποῦ ὯὈθ οαὖ οΥ̓ ἴγοπι [Π668 
19 διωδὴ ὕο σῦ]6 ἴῃ ἴβγϑοὶ. Βιυῦ 1 γ8 [«πὰ γοῦν Ἵμιάγθα] δ ΦΌΓΏ ΔΊΤΔΥ, δηἋ ἔοΓΒΆ ΚΘ ΤΑΥ͂ 

βίδυιιῦοβ ΔΠ4 ΤΊΥ ΘΟΙ ΔΙ ΔΠἀτηθη δ, ἡγῇ] ἢ 1 πᾶνὸ βοῦ ὈΘίοΓο γοιῖι, πὰ ρῸ δηα ΒΌσΎΘ 
20 οἴοσ ροάβ, δῃὰ ὑγόσβῃὶρ ἔθ: ΤὭΏθη γ71}} 1 ῥ]αοὶς ὕμθπλ ουὖῦ οὗὨ ἸΩΥ ἰαπὰ ψΏΪΟΒῚΙ 

μάνα σίνθῃ ὕμοιι ; δηὰ {18 Ὠουδβ6, ὙΠ ]οἢ 1 πᾶν βαηοῦ ῇθα ὕο ΤΥ πδπιθ, Ψ1]] 1 οδϑὺ 
21 ουῦ οἵ ΤΥ 5:0 ]}ὺ, δη τηλῖθ 1ὖ ἃ ργογογῦ δῃηὰ ἃ Ὀγγοσα διοηρ 4}} Ὠδύϊοηθ. Ἀπὰ 

(ῃϊ8 ἢουδ6, ψῃο γ88 ΒΙρἢ,2 ΘΥΘΣῪ ῬΆ886Γ- ΕΥ̓ 5081] ὈΘ6 δβίοῃϊβηθι δῦ 10, δῃὰ ἢν 
22 5}4}} βαγ, ΤΥ δῦ ὑῃ6 [0 ΒΡ ἀοῃθϑ ὑ81]8 απο ὑἢ18 ἰαπα δπὰ ἴο 818 ουβθοῖ Απά 

(ΠΟΥ 88}|}4}} δῆβνοσ, Βοοδῦβο ὕΠῈῪ ἴογβοοῖκ 6 ΓΟᾺΡ Οαοάἂ οἵ ὑμοὶγ ἰδύμοσβ, στ ἢὸ 
Ὀγουρμῦ ὕπο ουῦ οὗ (Π6 ἰαπὰ οἵ Ἐσγρὺ, δηὰ ἰδϊὰ Βοϊὰἃ οὐ οὔδμεσ ροίβ, δῃά 
ΤΟ ΔΙΒΡθΩ ὉΠ τη, δῃὰ βογνϑα ὑῃϑῖὰ: ὑμπογοΐοσο δύῃ: Ηθ Ὀσουρῃῦ 411 [818 6ΥῪ}} Ὁροὴ 
[ΠΘΙ,. 

ν 23} 8ΘΟΙΏ8 ἴο δᾶγο {δἰ ]δἢ ουϊ ΔίοΥ ὨΠιδδ, ποῖ ΤΘΓΟΙ δοοογάδϊης ἰο 1 Κίηρε ἰχ. 6, Ὀὰξ δοοοτάϊπρ ἴο ἐδὸ βυδὶχ 

οἵ [86 24 γετ. ἰπ ΡΟΣ (πὰ δῖδο ὈΠΌ), γεσ. 20. 

5 ΒῸτ ἡδν, προ [86 ΨῸ]ς, ἄοεα ποὺ εἶνε, διὰ εἶ Ῥοβδοῖι. δῃὰ ΑσδΌ. τοῦ Ὁ “ δεδοϊδίίοη," ὯΝ }) (γείνα) δρρεδγ 

(ο πᾶνε δὴ Δακὴν βιοοὰ ἴῃ ἴ0 ἴεχὲ; ἴππὸ ᾿ποῖοδά οὔ ἡ δῳ ΠΝ ἔπογθ τῶϑ ὈγΟΌΔΌΪΥ Ὦ Ὁ) Ὁ γεπα Μεῖ, 

ἴὰ 18:6 Ῥαγδ]οὶ ἰοσὲ 1 Κίηρκδ ἰχ. 8, ἰπάϑεά, ἼΝΩ εἰαηάα, δῃὰ ἰῃ6 ϑορῖί. τοπάεῖν ΟἿΣ βαξδαᾶχδ: καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ 

ὑψηλός. 

ἘΧΡΟΡΤΊΟΑΙ, ϑαυΐϊναϊεμξ ἴο [86 Ὡϊὲ, “{," ΔΡΡΘΑΣΙΩΡ ἱπ ὑῃ6 

ΤΊ ῬΑΓ8]16] ἰοχὶ 1 Κίηρβ ἰχ. 1-9 ἀρτϑθβ ἴῃ | {μἰγὰ ρἶδοο ; ὁόϊωρ. 188. 1ἴν. 15 ; Φεγ, 11..1.; Φοὺ 
διδείδηοο, Ὀαΐ οἴϊεη ποῖ ἴῃ ψόογίβ, ψ ἢ οὔτ] Χ]. 28; Δπα 866 ΟἿΤ ΤΟΙ ΔΤ Οἡ 186 ἰδ. ῦοΓ ῬαΒθαρΌ.-- 
8650 ; ἴῃ ΑΓ ΟαΪΑν, 86 Ἰαΐῖοῦ σοηΐαὶἢβ βοπιθ] Υοῖ. 14. Απά πιν ρεορίε. .. λευπιδίε ἐμδηιδείυδδ. 
[γι Ποῦ Ἔχίθηβίουβ ἀπὰ οχρ]δηδίίοηβ οἵ ταὶ ἰ8) Οομαρ. νἱ. 88; ϑυΐ. χχυ]ὶ. 10; 6. χν. 16; οἈ 
ἴδεῦο σοπηδηάοά, δὰ 6 Ἰοῆροσ ἱηἀεδροῃάοηϊ νεΓ. 1δὅ, σοι. νἱ. 40; οπ. σεῦ. 10, ΟΠ νἱ. ὅ, 
δ] ἴοι, νοῦ. 12 --σοτ. 16α. 6.--- εΣ. 17. Απαά ἀο αεοοναΐϊπρ ἰο αἰί, ἸἰῦετΆ } ]γ, 
πω 110.---Απά αἰ! ἰλαὲ εαπιὸ ἑπίο ϑοϊοπιοη᾽ 8] «« (Ὁ ἀο," εἰς. Ὑι6 Ὁ Ὀδίοτο τήν 8 τοἀυάδηξ, 

᾿ ΕΒ ΙΑ  δνὰς Ἰωόν οι "ον ΚΣ ΠΝ. Δ τηυδὲ ΔΡΡΑΓΘΏΕΥ Ὅδ ασϑβοὰ δοοογάϊηρ ὸ 
“Δηἃ 4}1 ἐῖι6 ἀθεῖτθ οἵὕἨ βοϊοσποη᾿; οὺτρ. 4180}1 Κίῃρβ ἰχ. --- οι. 18. 44 1 λαῦε οουεπαπίεά 
ἴοι ῥ᾽ Π, ἀεβῖσθ, υἹ]. 6.--- σον, 12, 7Τὴε Ζοτά ] ιὐἱμὴ, Ῥαυϊά ἐὰν  αὐδιεγ. ὙΧᾺΞ πἰϊπουῦῖ 1[Π6 οὐ]εοξ 

ἀρρεατοὰ ἰο ϑοίοπιοτι ὃν πίρμί. ὙΠ αἀάίεῖοι :] ηγη} δρρβᾶτβ ἐμαεξ ἰδ ἩΞΊΝῆ:: 
“ἴῃ Β6ορῃα {ΐτηθ, 88 Ηδ μδὰ ἀρρϑασεὰ ἰοὸ Ὠΐπὶ δὖ ΠΣ 10: 568 ἘΜΕΙΕΧΘΣ ΤΟΣ Ἴ 510 Ἂν 
αἴθεοι," 1 Κίηρβ 'χ. 2, 15. σαηΐϊηρσ ποτ. Οἡ [ἢ 8 σοΡ. γ. 10.--- Τλεγα δλαϊϊ ποὲ ὃς οὐδ οὔ ὕτγοπι 
ΟΟΠΊΓΑΤΥ, 1 Κὶηρδ 'χ. ϑδηῖβ 41} [μδ΄ ς0]]ΟΥγ8 ἔτγοτῃ | (ἠδ α τππαπ ἐο γαῖ ἐπὶ ]ὁταεὶ,. Ἐοτν υμἷ8 ἰπ 1 Κίηρε 
ΒΑΘ ομόβθθῃ {π|8 θ]λο86 [ὉΣ τηΥβ6 Γ᾿ ἴ0 “δ [ἰχ δ [5: ... “48 τῇδ οἡ ἴδ6 [ΤΌΠΟ Οὗ [8γ86].᾿" 
ἐἤοδεη δηα βαμοϊβοὰ (ΐβ ἤου86,᾽ γϑγ, 16.--- τ. ᾿ ΞΕ 
12. 7Γ 1 δι τρ ἀραύεη απὰ ἐλέτε δὲ πὸ γαϊπ; ΘΓ ΟΣ Δ ΟΥ̓ βθέπιδ ὑο δ6 δὴ απίπἰεπίϊο 
ΦΟΩΏΡ. νἱ. 26, 28, Βογο, απιοῃσ Οἵ μ6Γ Ἰαπὰ ρϊαρτεδ, Ϊ γατίαἰΐοη οἵ ἔμ ἑοχί ἔμπα γθ, ατίβίρ' ἴγοσα 8 γβθ ]]θ6- 
ἴδε ἴπγεθ ἤθγα τηρηϊοποά, ἀγουρμί, Ἰοσυδὲ, ἀπὰ | ἰΐοπ οἵ Μίο. τ. 1.---τἶες. 19. διέ Ψ' γε ἐυγῊ σισαν. 
ῬοεΙΪ]οησο, ΔΙῸ παιηθα. Τι6 ἐνοίοϊα 1 ἰδ Βετο] ΕΓ [89 ΠΘΟΘΒΕΆΓΥ͂ ΒΌΡΡ διμαπῖ οὗἉ Ὁ 233, “διὰ 



180 Π. ΟΗΠΟΝΙΟΙΕΒ. 

Τοῖς ΟἸἸ οτὸη, ΤῸ Οτίι. ἐὰν ταμνυ 20. | ἴοι ἢ) ΓΝ, οοΙρΡ., Ὀθδὲ 68 {16 σοτηδτκ ἰπ [Ὁ 

οἱ ] ρίμεξ λοι ; Ὁ’ ὉΓ [86 1ῃ ἀϑαδό νυ ας 
ἀοδνλν τ ὁ στο ( ΤΘΣ ΤΩ σης, Νοῖο, Μία. Π΄, 12; ὅ6τ, χανΐ, 18: ΡΒ. 

Ὶ Κίηρ ἴἰχ. 7) ἴῃ {818 βεῆϑδ αἷ8οὸ Ὀθυῖ. χχίχ. [ Ἰχχίχ, 1. Ἐὸσ 16 {0] ονίηρ : “ὁ ΘΟΥΕΓΥ͂ ΓΆΒΘΕΥ - Ὁ 

27,1 Κίηρβ χίν. 16. ΕΓ {1Π|| [0] ον ηρ᾽ : “΄ σαβῦ- [ 88}}}} Ὀ6 δϑιοῃ δι δὰ,"" δοτηρ. ἢ χυὶὶ, 16, χίχ. 8. 
ἱῃρ οὐδ᾽ οἵ αοἰ᾿Β δἰψῃῖ, οοτηρ. Ὀευΐ, ἰχ, 17, εν. [ - σὴν λαλ ἰδὲ ον ἀἄοπς ἐλ. ἘοΥ ΓΞ. 

ἷ;. δ: ἴῸγ ἃ ““Ῥτονογῦ δηὰ 6 Ὀγνογὰ διποῃς 81] το 
411 υῃδίίοη5," Πειῦ. χχνὶϊ. 837, ὅον. χχὶν. 9.--- [1 Κίηρβ Βὼ5 [89 τῇοῦτο τδτιὰὶ δπὰ ἰπιεΠ σὶρ ὶο 
γεν. 21. Απὰ ἰλὶα λοιιδο, υλιίολ τιοα8 ἀΐϊῃρΆ. Ιπ πο ν 
ἔανουῦ οὐἨ {86 ὮδΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ΘΠ]6Ππᾶδ- ἱ δ τ “Σ΄ 

ο. ΤῊΣ ΕΧΤΕΙΝΑΙ, ΟἿΟΒΥ ΟΡ ΒΟΙΟΜΟΝ᾽ἾΒ ΚΙΝΟΡΟΜ, ΑΝῸ Η18 ἘΝΌ.---ΟἩ. ΥΠ1|.. ΙΧ. 

α. ϑυϊοπιοη 8 Βεϊϊαϊηρ, ϑετ 78, ̓ιυϊης Ἡγοτελὶρ, απὰ Ναυϊσαίίοη : οὮ. νἱ, 

ΟῊἩ. νΠ1. 1. Απά δῇνογ 086 ὀοῦγβο οὗ ὑυγθητῦ γοᾶγβ, 'Πη 1 οἢ ΘΟΙοποη ὈᾺ}}} ὑπ Ὠου80 
2 οὗ {80 ΙΟΒΡ, δπὰ ἢϊ8β οὐὔπ ἢουθδθ. ΤῈ εἰ 168 ψ ο ΗΌΓΔΙΩ ἢδΔα σίνθῃ ἴο 

οΪοσιοη, ϑοϊοσοῃ ὑ.1}0, δηὰ οδυβοὰ {πὸ 5008 οὗἁ 15γ86] ἴο αἀὑχε}]} ἴῃ ὑπθιη. 
8,4 Απὰ ϑοϊοιμθοῃ τνρηῦ ἰο Ηδηηδίἢ-Ζοῦαὶ), δπὰ βυθαυμοα ἃ Αμά }16 Ὀυ1} 

Τδάμπηοῦ ἴῃ ὕΠ6 ΜΠ ἄΘΓη688, δα 8}} (Π6 οἰτ165 οὗ βίογεβ νν ΒΟ ἢ ἢ6 δὰ Ὀ01]}0 1ὰ 
δ Ἠλδῖῃ. ἀπά ἢ6 υμ}ὺ Βεοιῃ-οσγοῦ ἴἢ6 ὌΡΡΟΓ, δὰ Βϑύῃ-όσοη [}6 ποίῃογ, 
6 ἴδηορὰ οἱζλοβ, ψ Ὁ νν 8118, ραΐοβ, δὰ Ὀᾶάγβ. δΔηὰ Βδδίδίῃ, δηὰ 4]1 (ῃ6 οἰ(ἱβ8 οὗ 

βίοσοαβ ὑῃαῦ ϑοϊοιάοη ἢδά, δῃὰ 411] [6 οῃμδγιοῦ- οὐ 168 δηα οἰδ᾽θ8. οὗ {110 τ] ἀ6Γ5, 
8.6 8} ὑῃ6 ἀδδβῖτο οἵ ϑοϊοίχοη ψ Ὠ]οἢ Β6 ἀρβιγοα το Ὀλ114 ἴῃ Φοχυβαϊοιω, δα 1ἢ 
1 δποι, δια ἴῃ 4}} ὑπ6 Ἰαπα οὗἁ [ῖ8 ἀοτηϊηΐοη, 

Ἵ ΑἸ! [86 Ρβϑορὶθ ὑμδὺ θοῦ ἰδ οὗ [ῃ6 Η 68, ἀπά 1.16 Ατμογιΐθϑ, 8πα [86 
8 ῬρουὶΖΖιΐθβ, πὰ 6 Ηἰν!68, απὰ 86 ΦοὈυβὶϊοθ, ῆο το ποὺ οὗ ἴβγϑβὶ. Οὗ 

{Π6ῚΣ Βοη5 Ψ ῆο ψγογο ἰοῦ δου [Πόῖὰ ἰη 16 Ἰαπά, ἡ Ποῖ [ἢ6 δοὴ8 οὗ 1βγϑθὶ δὰ 
9 ποῦ οοηδυπηθά, {11.666 Βο]οτηο ἰθν] θα [ῸΓ βογίβ αηΐο 1818 ἄγ. Βαυῦ οἵ [0 501Π8 

οὗ 5γ861} ϑοϊομοῃ στηδάθ Πομ6 ἴο Ὀ6 Βούυδηΐβ [ὉΓ ἢ18 ψγοῦϊς ; Ὀὰὺ Π6Υ ΕΘ 
80] 1618, δηα ολρίδιηβ οὗ [18 Κηϊρίδ,2 δηὰ οδρίδ!ηβ οὗ ἢϊ8 ομδγιοῦβ δῃα τά θα, 

10 Απά {Π686 ψογο {π6 οἰϊοῖβ οὗ Κίηρ Βο]οσλοη Β ΟΠ ΟΓΒ,5 ον θὴ ὕπο υπαΓρα δηᾶ 
δίγ, ὑμαῦ Ὀᾶτα τ]θ ΟΥ̓ ἴδ πόνο 

11 Απά ϑοϊοτμοη Ὀτουρηῦ ἃρ {π6 ἀδυραίον οὗ ῬΠΑγδΟἢ ἔγοσα ἐπ ΟἿ οὗ [λαντὰ 
ἀπίο (86 Πουβὸ ὑμαὺ ἢ6 Παὰά Ὀυλὺ ΤῸΓ ΟΡ: ῸΣ ἢ6 βαϊὰ, ΜΥ υἱΐδ 888}} ποῦ 
ἄν 61} ἴῃ ὍὉη6 Βοιιβο οἵ Πανιὰ Κὶηρ οἵ 1βγδοὶ ; ἔογ 88 ρίδοθθ δΓθ ΒΟΥ ἰηΐο 
ὙΠΟ Ὰ 0} 6 ἀτκ οὗ ἀοα Ὠδίῃ οΟΙΏΘ. 

12. Το ϑοϊοηοη οἤδγοα Ὀυγη οὔτηρβ υπΐο {π6 ΤΟΝ ὁπ 0ῃ6 δἰἴδσ οὗἉ [89 
13 ΤΟΒΡ, ν] ἢ 6 μδα Ὀυ1]1ὺ Ὀοίοσθ {Π6 ροσοῆ. ἀπά ὈΥ ἃ ἀδὶὶγ γὰ]θ, βδοἢ ἀΔΥ 

ἢ6 οἴετοα δοοογάϊηρ ἴο {6 οοιῃτηδηα οὗ Μοβθβ, οὔ [0 δα δί 8, 3η4 οἡ 
[86 ΠΟῪ ΙΏ0ΟΏΒ, πα οἡ {116 80] ἔδδδϑίβ, [ὮΓΘ6 ΕἸ Π68 ἃ ΥΘΆΓ, ἴῃ ἴπ6 ἴδδαϑὺ οὗ 
ὈΠΙοανοπθα Ὀγοδά, δπὰ ἴῃ [86 ζεδδϑὺ οὐ θθ 8, δῃὰ ἴῃ {110 δαβδῦ οὐ ἰδΌΘΓΏΔΕ]68. 

14 Απὰ ἢ δρροϊηίοα, αἴϊον 86 ογάϑν οἵ αν ἢ18 [δύῃ γ, [8 σοῦχβαβ οὗ [9 
ῬΓΙοδῦβ [ῸΓ ὑΠ δῦ βϑῦνῖοθ, δηὰ ὑμ6 [μν1ἴ68 ΤῸΓ {ΠΘῚΓ ΟΠΑΤΡΘβ, ἰ0 ῬΓΔΪΒ6 δῃηα ἴο 
ΤΑΙ ἰδύου Ὀοΐογο 0116 ρυἹθδὺβ Ὁ ἃ ἀδῖ!γ σὰ] 6860}} ἀΔΥ, πα ἴῃ Ῥοσίθιβ ἴῃ ὑποὶγ 
ΘΟΌΓΒΕΒ δῦ ΘΥΘΙῪ ραΐθ: [ὉΓ 80 ΜΒ ὕΠ6 οοτητηαηᾶ οἵ Πᾶνα (Π6 τηδῃ οὗ αοά. 

16 Απὰ {Π6Υ ἀοραγιθα ποῦ ἔτοτα [6 δομητηδηα ὁ οἵ [86 Κίπρ ἴἤο {Π6 ῥγιϑδῖβ δῃὰ 
16 1,ονϊΐδβ [ῸΓ 4}1} ὑπῖηρβ δηὰ ἴον {ῃ6 ἰγϑᾶβυσεβ. Απὰ 4}1] {16 ψόσκ οὗ ϑοϊοιμοῃ 

ὙὙᾺ8 ῬΓΟρΡδΓΘα ὑηἴο 1ῃ9 ἀΔΥ οὗἩ [9 Τουπαδύϊοη οὗἨ ὑλὸ ουδβο οὗ ἴμ6 ΠΟΒΡ, δηὰ 
ὈΠ11] 1᾿ὖ ψ͵δβ βιηἸβηθα : ἴ86 Βουδβα οἵ [6 ΓΟῈΡ τνδ8 οοτμῃρ]οΐθ. 

17 ΤἬΉΘη ννοηὺ βοϊοιηοη ἰο ΕΖίοη-ροΌΟΓ, δηὰ ἰο ΕἸ]Ἰοῖἢ, οἡ [6 868-8146 ἴῃ [ῃ 
18 Ἰαῃὰ οὗ Βάομι. Απα Ηύγατ βοπὺ δίτη ὈΥ ὑμ6 Πδπὰ οἵ ἢ18 βεγνδηΐϑ, 88105 δηὰ 

Βοσνδηΐβ Κπονίηρ ὑ}6 568; δῃὰ ὑΠ6Ὲ } σϑηῦ 0 ΘΟ] ΟΠ. 8 βεσνδηῖβ ἴο ΟΡΒῚγ, 
δηα [εἰς θα ὑῃθποα ΤΟΣ πυπάτοα δὰ ΒΕ ἰδ]οπἰβ οὗ ρο]ά, δῃὰ Ὀγουρῃῦ ὑμόσὰ 
(ο Κὶηρ Βο]οϊηοη. 

2 Ν... δἴιεσ ΠΆΤΑ ΘᾺ τοῦδέ ΔΡΡδγε: 6 ἐγαδοᾶ, δὸ ἰϊ 16 νδης πα ἰπ δοῖηδ Ν58, δῃηῃὰ Πἰκοντ δὲ ἰῃ 1 Κιη συ 

ἰκ. 39. ᾿ ᾿ 
Ξ βοὸς γγδου) ὯΡ 16 ῬεΙθ ρα ἰο Ὀ6 τεβὰ, δὲ 1 Κη κε ἰχ., 2 ὙΉγ), “ δῃὰ ἢ[8 οδρίδιῃβ δῃὰ δῖ8 κῃ! 8." 

8 Κοιλίδ: ὈΔῪΣΠ (ἐπ ἱ ΟἜγοη, ΧΥΙΙ!. 18. 23 ΟἾΤΟΒ. χυϊ! 2); Ζεγέ: Ὁ 2.25 (οἵ Κίπαεο ΙΣ. 38). 
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4 ἕο ΓΝ φόπιθ χεδ. βανο ΤΊΥΘΌ. ᾿λουφὰ τ σοπείσιοίίοα Ὑ}ῈῈ Ὁ Ὁ. Ὧο πιοϑὴδ γραῦ!γοδ {018 ζὮδΔηβο : ΘΟ, 

ἔν. ὁ 2), 4. Α5 ΠΠπ|16 ἰ6 ἐξ Ὡϑοϑιδαιγ, οἢ δοοοαηὶ οὗ ἰδ6 βορὶ. δαὰ Ψὰ}4., τπίομ μᾶνθ ἴπ6 Ῥἷυγ. (νταλάς, πιαπάαξί! 

πυρὰν), ἴο μοί ΓήΧΌ. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

ῬΚΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ΚΈΜΑΚΚ. -- στο Ὀτί οἴ ποῖεβ δηὰ 
δριιοτίβιϊς δὐσουπῖϑ, ΤΟΒΟΪΥ͂ γοίοιτίηρ ἴο 86 6Χ- 
(δγπλὶ οοσαϑίοηϑ δηὰ αδνοιὶν οἵ ἴπ6 τεοίση οἵ 
δοϊοπιοπ, ἃτὸ ρα ὑοσοΐποτ, 88 ἴῃ ὑπὸ ργΆ]16} 
1 Κίηρε ἰχ. 10-28, ἰὰ δυο ἃ "γαῦΥ παῖ {ΠΥ ἴογτω 
80 ἰΐ πεῖ ἃ σοδηίην το ἴΠ6 τοροτί οὗ 86 οἰϊοῖ 
ποῦς οἵ ἷ8 γείσῃ, [ἢ ὈυΠαΐηρ οὗ ὑπὸ Τριηρ]8. 
ΤΊα ογάογ ἰ8β ἴῃ Ὀοὶὰ ρἴδοοθθ [Π6 88η16: 1. 'Γἢ6 
Ἰ]ἀΐη οὐ Πη ἰβιιϊησ οὐἠἨ 86 νγεταὶ οἰκο; 2. ΤῊΣ 
διταησοτλοηΐ οὗ ἴΠ6 βοῦνίοθ ἴ0Γ [1686 Ὀαϊ]άἀϊηρ ; 
8. Τα τεροτίὶ οὗ ἴμο ἀνε! της αϑϑίρποι ἴο πὸ 
ἀλασιύετ οὗ ὑμ6 Εσγρίίδη Κίηρ ; 4. Βερυϊαύίοιβ 
οὐῃσογηΐηρ βδογίβου ; ὅδ, Νανίσαϊίοι ἴω Ορΐγ. 
Βαὶ ἴῃ οοηϊοπίβ οἵ {686 να ὈΆΓΑΟΤΑΡῊ8 ΑἸΠΡΓ 
πο ἴγοιη οὔδ δποίδμοῦ ἰπ [6 ὕνο παγγαῦλνϑϑ, 
εβρθο 8} } Ὁ πε ἄγβι τοϊατίηρ ὕο {116 Ὀυ ]αἀΐηρς οἵἨ [86 
εἰϊΐε5 (γοῦβ 1-6 ; οοπιρ. 1 Κίησε ἰχ. 10-:.19), 
ὙΠΟΓῈ ἰς ἰᾳ Οἷοαῦ ἰῇ ψὸ ᾶγο οχίζαςϊβ, ποὶ 
ἸΆΘΓΟΪΥ͂ ἀἰβετγίπας ἰπ ἴῃ 6 τοοάδ οὗ δεἸεοίίοη ἔγοτῃ [6 
ΒΑΙῚ6 ΒΟΌΣΟΟΒ, δα Αἰ ἀἰηρ ἴο δοπιρ]οθῦδ Θ80 } ΟὐΠΘΓ, 
δυΐϊ (σἢ τοδρθοῦ ἴο οὴ6 Ῥοϊαὺ δὖ 1665) ἀοίυ Δ} } Ὁ 
οοπίγα ἰοὔϊηρσ 956 Ποῖ 6 Γ ; 866 ΟἿ. γΘ6Γ8. 1, 2. 

1, βοϊοπιοπ β Ὀιϊϊάϊηρ οἵ ΟἰἸ68 : νογβ. 1-6.--- 
Αν»ά αὐἕίον ἐλ σοιγδε Γ᾽ ἰισεπίψ ψέαγϑ, δονθὴ Ὑ68Γ8 
ἀυτίηρ ψ ϊσ ἢ [86 ὑθρ]9 ν'αϑ Ὀ81]}0, δηὰ (μἰτίθθη 
γεᾶγα ἀυτίης τμϊοἢ τ ΤΟΥ͂Δ] ψϑ ὈυΪ}, 
1 Κίηρ νἱ. 88, νἱ. 1. ὙΠ (Π6 δβδῖηθ ἀδίθ [ἢ6 
δἰαϊοιηοηὶ ἴῃ 1 Κίηρε ἴχ. 10 ὀρβη8.--- ον. 2. ΤῪλε 
εἰδδδα τιολὶεἢ ΠἊυτγαπι Ππαὰ φίυεπ ἰο ϑοίοπιοη, 8οἷο- 
“Ὸὸ5 δυδδί, οοπιρΙοἰοὰ ἀπά ἰογεοα (οοπιρ. ΥΒΓΒ. 
4, ὅ, αῃὰ 1 Κίηρσβ ἰχ. 18).---Α πά σαυδοιΐ ἐδδ 8008 
οΓ ]δγαεὶ ἰο ἀιοοίξ ἔπ ἐλεπς, ἰγταηβρ᾽ δηθὰ 16γαθ 168 
85 φοἰοηἰδίϑ ἰῃἴο ἴμοτι ; σορ. 2 Κίηρβ χυῖϊ. 6. 
1 Κίπρβ ἰχ, 10-18, ἀονίαἰηρ ἴγοτω ἐδο Ῥτζοβθηΐ 
εἰδίοπιθηΐ, 5ρΡοδ Κ8 ταῖμπος οἵ ὕσθηΐγ [5γα6]} 1188 
οἰκο ποῖ ἴδ ἔτοπη ΤΎΤΕ (ἰπ ““64}11} νϊοἢ 
δοϊοπιοη οοἀ ρα οΥ ρμἰοἀ μοί ἴο ἐμ Ῥῃοηϊοίδη Κίηρ, 
ἴο ἰάθη Ἀπ ἴοσ [6 Ὀυ]]αἰηρς πιαύεγί 818 δηὰ 
ἸΏΟΠΟΥ͂8 τοοοϊνοὰ ἴτομη Ἀπ. ΟΝ ΟὈνΟΙΒΙΥ͂ 
«οηἰτάϊςἰΟΥΥ δἰαιδιιθηΐβ ἰδ δ88 Ὀδὸμ αἰεπιρίθα 
ἴο Βαστηοπίζε ἰπ τὸ Αγ58---}. ΒΥ [Π6 δβϑυμηρίϊοῃ 
{παι ϑοϊοπιομ ἄτγβὶ οοἀράὰ {π6 ΕΘΏΓΥ οἰ168. ἴυ 
Ἠσγαμς, τῆ, Πού σοῦ, Ὀθσᾶυβθ ΠΟΥ͂ 6 Γ6 ἰπ ὈδΔά 
οοπάϊτοη, ΟΥ ογο 11{||60 ποσί ἴο ἷπὶ (σΟΠΡ. 
1 Κίησε ἶχ. 12: ““δηὰ ὉΠΟῪ γ]οαβθὰ ᾿ἷπὶ ποῖ ;᾿ 
δῃὰ γον. 18 : ““ἢ6 οδ)]οὰ ὉΠ 6πὶ ---οΘοπ θηρίου 5]γ --- 
6 ἰαπὰ οἵ ΟδΡ08})), τεβίοτοὰ ἰῃθπὶ ἴἰο Πΐπι, 
ἩΠΟΓΟΌΠΟη ϑοϊομηοπ ὈυΐΠ μ6πὶ ὋΡ (ΦόΒερι8, 
Απᾶη. νἱϊῖϊ. δ. 8; βεῦ. ϑεμῃιπηάϊ, βίαγικθ, ΓΘΟΘ ΠΟΥ 
Κε]); 2. ΒΥ 16 δϑϑαπιρίίΐοι ὑμαῦ βο]ομλο σαν 
Ἠπταπὶ ἔΝΘΠΤΥ 1«ταο] 18} οἰϊλθ8, ἴοῦ πο [Π6 
Ἰαϊϊο σανα Εἶτα σα ῬΒΟηϊοΐδη οἰκ168 ; δπὰ {86 
δυῖμοῦ οἵ 1 Κἰη 8 5 Θχο]ιϑίνοϊν οὗἉ [89 [ὈΤΤΩΘΓ 
εἰἴἴν, Ὀυύ [6 ΟΠ γοηϊδὶ ΟὨἿΥΚ οὗἨ [86 ἰαϊίεν (Κἰπιοὶ 
δυὰ οὗἸος ΒΑΡ ὉΪ8). ΤΏ ἰοΥ̓ΠΙΟΓ οὗ [686 νο Βὰ- 
ε ἴον ψαΐϊο ἢ [Πότ 18 βοπῖ τουηὰ ἰη 1 
ἰησβ ἰχ. 12 ἔ., ἰ8 ἀοοϊἀοάϊν ῥγθίογα Ὁ]16θ. Υοῖ 

ἴμογο 8 Τὰ ἢ ἴο ΒΑΥ ἴοῦ ἰδ δϑββϑιτηρίίοη οὗ 
Ἰηοδογηῃ οτἰο8, ὑπαὶ ΟἿΓ οομἑδΙ 8 8. ΤΘ. 
πιοάο! Πἶπσ οὐὁἩἨΘ (6 οἷά εἰαϊοπηοηῖ ἴῃ Κίηρβ Τὴ 
(ανουῦς οἱ βοϊοπιοη : 800 Βδδτ οὐ 1 Είπρβ 1Χ.--- 
γεν. 8. Απὰ ϑοίοηιοη ιρεπὲ ἰο Ἡαπιαέλ-το απὰ 

“εὐὐμοὰ {{, ““Ῥτοναι θὰ ονον ἰτ᾽ ὧν ΟἾΓΙ, 88 οἷ. 

ΧΧΥΪ δ: Πδῃ. χὶ. ὅδ). ΒΥ Ἡδιλδί- Σοῦ ἢ ἷἰ8 ἴο 

6 απάοτοίοοά, ποῖ ἃ οἰἐΥ Ηαπιδίῃ ἱπ ἴπ Ἰαπὰ οἵ 
Ζοῦαῃ, Ὀαΐ ταίϊιοσ ὑπὸ ἰαηιὶὶ οὗ Ηδπιαῖῃ ποῖ ΓᾺΡ 
ἔτοπλ Ζυθαῃ, ἴμ6 ϑγτγίδιι Κίησίοπι οἵ Ἠδιμδὶῆ 
Ὀογάθγίπρς οὐ Ζοῦαῖι ; ὁοΡ. νϑῦ. 4, ἔγοιῃ ὙΠ ἢ 
1 8. αἰθὰν ἰμδῇ ἃ ἀἰβίτγίοι οὐ Κίπωάοπι, ποῖ ἃ οἱ, 
19. πιοδηΐ, 88 ἴῃ 1 Οὔἴτοη. χυῖ. 8, ὙΠΙΟΓΘ (Ἰη τὴν 

ἀοοιχπαιίοη οἵ Ηδάδάθζον 88 “κὶηρ 
τονψατὰβ Ἡδιηδῖῃ ") ἱπνουβοὶΥ ἰῃ6 βιαίϊοι οἵ 
Ζοθδῆ ἰ8 ἀοίοσταϊ δὰ Ὀγ ὑπαῦ οὗ {86 πεϊρῃθουγίηρ 
Ηδμαῖῃ. ΕῸΣ ἴμπο0 (ἰοπίρσηδίϊοι οἵ Ὀογάογίηϑ, ΟΣ 
θείης ἱπ ἰδθ ἱπιπηοά αἴθ πο Ὀουγῃοοά, ὈΥ̓͂ ἐδθ 

δίαξιια οοηδίν., οὐ Ρ. ἴμ6 οοπμθοοιϊίοη οἱζθῃ ΟὐσΌΓ- 
της ἱπ Νυπιῦοῦβ δηὰ 92οϑυα: ““ὍΠ6 Φογάδη οὗ 
Φεγίομο" ἴου “6 Φογάδη ΕΥ̓͂ οτγίυμο," ΝΏΠΙ. 
χχὶϊ. 1, χχνὶ. 8, 68, χχχὶ. 12, χχχἹ!. 48, χχχγ. 1, 
χχχυϊ. 13, 2088}. χἰϊὶ. 82, οἷο, δηιΐ δῦονυς, 1 
ΟὨτοη. νἱ. 68 (ν}ἰο ἢ 866). 
οἵ [π6 δβαδ)υραϊίοη οὗὐἠ Ηδηαῖῃ ὈΥ ϑοϊοιηομ ἕἰἝα 
Ῥδουϊ ας ἴο οὐν Ὀοοὶς. ΤῊΘ ἴδοΐ, ἱπάφεα, 8 ῥγθὸ- 

Βυρροβοὰ ἴῃ 2 Κίηρβ χὶν. 28, Ὀαΐ ἷβ ποὶ ἀΐγθο 
ταθπιϊοηδὰ ἈΥ͂ {}6 διιῖμον οἵ [ῃ6 Ῥοοκβ οἵ Κίηρα, 
ἨΞ ΕΝ ἦς δεῖς Τ᾽ αάπιον πὶ {λι  ιοϊἰάογηεδα, απαὶ αἱ 

οἵ Ζιυυδὴ 

Μοτθονεῦ, 186 δοοουηῖ 

ἐπ Παπιαίλ, τἴ86 Ἰαϊῦον οὈνουΒ  Υ 
ἴο ῥγοίοοῦ ἴμο Ὀονάθιβ οὐὕἩἨ {8 πον] γ-σοπαπογοὰ 
ΘΟΙΠΕΤΥ αραϊηϑὲ ὑπ 6 Ποβ1]6 Κίηρ βδζοι οἵ Ζοῦδῃ 
(αηὰ τότ ἰαἰοὶν οὔ 1)απη480118) ; 866 1 Κίηρβ χί. 

ΔΩ͂, ΤδάπιοΓ οὐ Ῥαϊπιγτα, [ῸΓ 7 {π|8 οοἷ6- 
Ὀγαϊρᾷ ο]ὰ οἰτγ οὔ [86 ὙΠᾺ ΘΓ 688 οδῺ Ὧδ τηθϑῃΐ ὈΥ͂ 
{π6 ὀχρτγεβϑθά δαἀάϊ(οη Ἴ3᾽ 23.» ΔΡΡΘΔΓΒ ΠΘΓΘ 00Ὲ- 

ποοΐοά πὶ ἐμ Κίηράοῃι οὗ Ηδιμαΐμ, οσ θογάδγ- 
ἴῃς οἱ ἱξ, ἀπὰ πιδάθ ὉΥ ϑοϊοπιοῃ ὕἤο Ὀ6 ἃ ὈΟΓΟΘΡ 
[ογέγοβδβ οἵ ἱϊ.0 Τλλΐβ ποίΐοα 4180, 80 ἴδγ αἵ Ἰθαϑῦ 88 
Ταάπιοσ 18 σοποογηθὰ, 8 ψαηίϊης ἴῃ 1 Κίηρβ ἰχ. ; 
ἴον ὑ:6 ΤΑΠΊΤΠΟΣ πδηγθὰ ἴΠογο, δπιοηρ ΟἴοΥ οἱ ἷ6 5 
[οτβοὰ Ὁγ ϑοϊοιποη, νοῦ. 18 (ἴοῦ Ὡς ἢ ὑ86 Κεγὸ 
Ρυΐβ ἼἽΣΙ), ἈΡῬθδγθ γαῖῃϑσ ὕο ὈΘ 8 ρἶδοβ ἰπ βου ἢ 

Ῥα]οβίηθ, ΓΗ ἰάοπε ἶσα] τὶν [86 ΤΆΙΩΔΓ τη 68- 
ἐἰϊομποά ΕζΖοὶς, χὶνὶὶ. 19, χι νὶ!. 28, [86 Θαμαρά οὗ 
(86 Οποιηαβίίϊσοη οἵ Εὐβο ἶυ8, δὰ ἴπ6 Ῥιεθοηξ 

Κυτπηυῦ ; οορ. Μογογβ, ὅλγοπ. Ρ. 210 ; ἱμῖᾳ, 
Οεδοῆ. ν. 160; δπὰ Βδδγ οὐ 1 Κίηρβ ἰχ. 1δ. 
ΤΉΏΘΓΟ 18 πὸ βιιποίοης σράβοι ἴο ἀουδὺ 186 τ 
οἵ 16 ῥτγεβοηΐ βιδίθιηθῃῦ οἵ ἴμ6 ΟἸγοη δῦ τομαγά- 
ας Ραϊαγτα ; 186 Ὑ016 ο]ὰ Οτίθπίαὶ ἰγλάϊτοῃ 
(νὰ ἰμθ Ατδδίς Ἰορθηὰβ ἰὰ βομυ εμβ, “πάρω 
σεέορτ. 8.0. ὙΘἽΓΙ) ὑθβυιῆεβ ἴο 1ϊ.---  εγ. δ. Α4πά 

δε δεὶϊέ εν απὰ Νείλεν Βείλ-κονοη ;» σοΠΡ. ὁἢ 
1 ΟἼτοη. νἱΐ. 24, ἀπὰ ἴοῦ [π6 βοοοηὰ δοουβαῖλνθ 
οὗ [86 οὐὐθοῦ ΝΟ τ}, “4 οπορα οἐ([685,᾿ οἰ. χὶ. 

10, χίν. 8.--- εν. 6. Απᾶ Βααίαίδλ, απὰ αὶ ἐλε 
οἰξϊοα 9 δίογεβ, οἰ τ168. ἴοσ [Πι6 οοἸ]δοἰίοη οἵ ῥτου!- 
βίοηϑ, Ἰτηδραζίπο- οἰ 68, 88 ἴῃ Ψ6Γ. 4; ΘΟΤῚ οἈ.. 

χνὶϊ. 12, χχχίὶϊ. 28, δὰ Βέάμν οὐ 1 Είηρϑβ ἰχ. 19. 
Μοτϑουοῦ, οἵ ἐΐ6 ρίδοαεθ ἢθγθ τηθηθομοα, ὕὉὈΡῈΣ 
ΒεΙ-Ποτοὴ ἰ8 ποὺ παιιθὰ ἱπ 1 Κίηρβ ἰχ. 1ὅ--18, 
Ὀαΐ, οπ ἴμ9 σοὨίΓαΤΥ, ἴπ6 Βόὸῖο πδηϊηρ Ηᾶζογ, 

δίερίάἀο, δῃὰ αεΖον (νον. 16). 
2. Αὐταπχζοπιοηΐ οἵ {86 ϑοτίβ : γοσβ. 7-10 ; ΘΟ. 

1 Κίηρβ ἰχ. 20-283, τ ΘΓ, ΠΟΎΟΤΕΓ, 88 ὕΠ:6 ΒΌΡΕΓ- 

βοι ρϊοη, γϑῦ. 15: ““δηὰ {μῖ8 ἴδ 188 πιοΐο οἵ [86 
Ἰονν,᾿ βῆοισβ, ἃ οἴοϑδὺ σοῃπθοίοη οὗ {118 βθοί ἢ 

πιῶ 186 ρτονίουϑ βίαἰθιηθηΐδ τερτγάϊηρ [86 Ὀ0}ἀ- 

ἴημδ (νοῖβ. 15--19) ϑὺ υ5ἰβίβ, ὙΠ ῈΓΟΆΒ Ποσ6 6 8560- 

ἰοῃῃ ΔΡΡοδΓΒ ἴο (οἸ]ον ἐδθ μγοοθάϊηρ οπε, σίτμουξ 
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ΔΩΥ͂ οοπποοίίηρ Ἰἰη]ς.--- τ. 8, Οὗ ἐλεὶγ δοπδ τσλὸ 
φεῦ ἰφ.! αὐοΥ λεηι ἐπ ἰδ ἰαπά. Ὸ ὃὉθ ἴοΓθ 

ΣΠ2)3 τοῦϑι ΔΡΡΑΓΘΠΙΙΥ 6 ἴδῖκοπ 88 [ἢ 6 Ῥαγεϊίνε 

ἸῸ (ϑοτιθ οὗἨ Τπεῖγ 808); θὰϊ ἃ ΒΥΡΕΓ ῬΑ ΟΩ ΓΩΔΥ͂ 

αἶβο 06 δεϑυσηθὰ : ρὴς ὉΠ2)3 ἴον ᾿Ξ Ὑ 

(Κε}). ΤᾺ 70 18. ὈΥ πὸ πηδϑδὴβ ἰο θὰ ὀχρυηρθὰ 

Ὀοοδυδο ἰΐ ἰβ δης πῃ 1 ΕΚίηρ ἰχ. 2] (ἀραϊηβὶ 
Βοιι}.).---- ον. 9. Βωέ οΥ ἐδ δοηδ 97 ]Ἔγαεί ϑοίο- 
“ποπ πιαάε ποῦς. ΟἹ [86 ΡῬγοθβὉ]6 βρυγιουδβηθβδ 

οὗ {86 νῦὴς Ῥοΐοσε 1) ὦ, δῃὰ οὰ ἰμ6 Ρδιθδρ8 

ὨΘΟΘΕΒΑΓΙΎ 8] ὑοταιϊίοι οὗ [86 γνου) τ», “ σαρίδίηΒ 
οὗ 18 Κηϊριιίδβ," ἰπΐο “818 οαρίδιῃ8 δηὰ [118 
Κηΐρη αν," 8ὲ6 Οτϊ. Νοῖεϑ. ---τΊὲσ, 10. Απα ἔλιεδε 
τε ἰδὲ ολίοβ ᾧ' Κὶπσ ϑοίοπιοπ᾽ 8 οὐἶσεγδ. 8.0 
δοοογαΐϊης ἴο πὸ ἐπὶ, οοἰποιάϊης νὰ 1 Κίηρϑ 
ἰχ. 28 ; 106 Κεοιλὲὸ ὈΝΣΠ  που]ὰ ρσὶνο 186 

86Ώ86 : “Οἰϊοίθ οὗ [9 ΟΥ̓́ΟΙΒΘΟΙΒ." ΤῈΘ ΠΌΤΩΘΓ 
2500 15. σομητγιηοαὰ ὮὈΥ 186 ϑερῖ. δῃὰ Ὑυ]ρ. ἴῃ ΟἿΓ 

, ῬΒΘΙΟΩΒ ἴῃ68 δβδῖὴθ ἰἸδῃβίδίοβ δηά 
δ ΠΝ ἰμ [86 ΡΔΓΆ1]6] 1 Κίηρβ ἰχ. 538, ὑσγεϑοηΐ 
186 ΠΙΧΒΟΓ παῦε δδ0. ΤῊΘ ἐχρδπαίίοῃ οἵ {118 
ἀἰδγθποθ βοα οὐ ἢ. 11. 17 ; ἰῇ ΟἿΓ ρϑββαβθ ΟΠ]Υ͂ 
1] ΒΓ 86} 118} ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΙΒ ΟΣ 165 Ππηλβίογβ, ἰη 1 Κίηρβ 
ἦχ. 28 [ἢ ΟΔἠμ δ [8 4180, τὸ σοι πἰδὰ. 

ὃ. Τὸ Ομδηρθ οἵ ἴ86 Με] ηρ - Ρ͵Δοθ οὗ 16 
Παυρῃῖοσ οὗ ῬΠΑΓΔΟΝ : γοσ. 11.-- 716 ἀαμρλίεν 
ψ' Ῥλαγαοὴῆ. Τιῖβ ἰδ τηοϑί ὈῬγο Θ ὉΪΥ [86 ἀδρεΣ 
οὗ Ῥβυβθηῃεβ, πὸ Ιδδὶ Κίηρ οὗ ὑπ ὕχθηΐγ -ἢγδὶ 
(Ταμῖ 9) ἀγπαβῖγ. [ἢ 1 Κίῃρβ ἰχ. 24 1μῖ5 ποίΐοθ 
δ ΠΊΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ ἰηϊγοάυςρα, 88 10 18 ργεοθαρὰ ὈῪ δῇ 
δοσουπΐ οὗ {Π6 τηᾶττίαρο οὗὁἨ ϑοϊοϊηοι ἢ [818 
ἀδυσπῖον οἵὗἠἨ Ῥθασδο],, 1 Κῖπρβ 111. 1 ἢ, ψ ὩΙ ἢ 18 
ψΠ0}}γ παρτϊηρ ἴῃ ΟΠ γοπίς]68.---- Ὸ ἂς δαϊά, λῖν 
εὐἷε δἠαϊὶ ποί αἀιυοῖ. ὙΤῊΪ8 τϑδϑοῃ ἴῸΣ [}}6 ΤΕΙΊΟΥΑ] 
οἵ Ὠὶ8 ν}ἴ6 185 ποῦ ου πα ἰπ 1 Κίηρβ ἰχ. 24, γοῖ, ὉΥ͂ 
ἰϊδ8 δ] βίοι ὑο ἴΠπ6 Βρθοΐδὶ βδῃ οὐ γί οὗ {110 Ὠου56 
οὗ Πανὶ ὈΥ ὉΠ Ῥσϑβθῆσε οὗ [8 ἀΥϊς, 1 σΟΥΤΕΒΡΟΠ 8 
ψἸῸᾺ τ16 τηοᾶθ οἵ Γπουρῆῃῦ ἙΠαγδοίογίβιϊς οὗ [86 
ΟΒ τοι β1.---ὐτὸ μοῖν, 186. Ρ]ας68 ἰηΐο ΒΟ Β 186 
διῖς οὗ 1:6 Ι,οτὰ οδπ)6; ΠΠΘΠ [88 ΠΟΙΘ ἴῃ ΒΟΙῚ6 

ϑοτί ἃ πϑυΐοῦ βίη ἤσδηοα ; οορ. ΕἾΝ. ὃ 818, ὃ. 
ΤῊ δἰαϊοπηθηῖ, 1 Κίηρβ ἰχ. 340, πὶ δἱ [6 {1π|6 
οὗ {π|8 ὑσαηϑίεσομοθ οἵ ἴπ6 ἀδιμηῦοῦ οὗ ῬΒδσαοῆ 
Βοϊοτηοῃ 11 Μ|11ο, 8 ΠΟΙ ψαπτηρ ἰπ οὐγ 
μαϑθῦβε, 85 ποὺ 80 Π 0 ΘὩΥ ἱπηροτγίδης ἴον [86 ἴθῃ- 
ΘΠΟΥ͂ οὗ ΟἿΓ ΔΌΓΠΟΥ. 
4. Βεσυ αϊίοπβ ΘΟΠποοΓηΐπῷ βδοΓῆσ06 : ΨΟΤΒ. 

12-16.; ὁοπρ. 1 Κίηρβ ἰχ. 2δ, ὙΏΘΓΟ 186 ΘΟΥΤΟ- 
βροπάΐηρ ΤΟΡΟΥΐ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΕΓΘΌΪΥ ΒΒΟΣΊΘΓ 
ἴοττη.--- Πάλε ϑοίοιποπ οἤεγοα δειτη -οἤεντίπρδ εἰπίο 
δε Τογά. ““ΤΏΘη,᾽ ΠΑΠΊΘΙΥ, αὐΐοσ {Π|ὸ ὈυΣ]αΙησ 
οὗ [16 ἴδπῈ}]6 νγχαὰδβ σοιηρ]οἰθα, απὰ 186 ἀθαϊοαίϊοι 
Βηἰβη6ἀ, ---Οη ἐλε αἰίαν ο ἰλε 1 ονγά, υδλίεν, ἦε λαὰ 
δυεέ, οὰ 1παὺ το ἢδὰ Ὀδοι ογθοϊθα ὈΥ Εἶτα ἴῃ 
{Π|Ὸὸ ὨΘῪ ΒΑΠΟΙΌΔΤΥ, ΠΟ ἸΟΏΊΜΘΓ ΟἹ ἰπδὲ Ὀδίοσε [86 
(Δ ΌΘΤμΔ016 ἴῃ ΟἹ ΌΘΟΙ, 85 [ΟΥΤΙΘΕΙΥ͂ ἰῃ 186 ὈορΙΠΙης 
οὗ δὶ8 τεῖρῃ, οἷν, 11, 1.-νοσ, 18. 4πὦῶώ ὃν αἀαϊίῳ 
φγωΐδ οαοὺ, ἀαν ἂς οἤεγεα, ““δῃὰ ἰπ ἐδ τη [6 
οὗ ἃ ἀδΥ ἴῃ [86 ἀδγ ἰο οὔον;" 116 ἡ ὈοΙΌΓΘ 

ἽΣἽἼΞ3. ἰδ ΟΧρΙΠσδιῖνθ, ““ὩΔΙΔΟΙΥ," δηά ἴἢ6 ἃ Ὀδίοσα ΞῸΣ 
ΔΊ 8 [86 80.081. Ἢ ἐβϑοπέία : ““οοῃϑἰοἴϊην, 

ΠΕΙΩΘἾΥ, ἰῃ 1110 ἀΔΊ]Υ, ἴῃ ἐμαὶ πη ἰΒ ἀρροϊπίοὰ 
ἴογ ΟΥΟΙΥ͂ ἀαγ,᾽" δοζογάϊηρ ἰὸ 186 Ἰανν [,μον. χσχὶϊὶ. 

87. Το ἰηπηΐίνο ΓΗΟΡΩΘ βίδα β ἐπ [86 Ἰαῖον 

βαρ [0 {πὸ ἱπήη. αὖϑοῖ. (ἔπτν. 8. 280, ἀ) ; οοἴπρ. 
ἴοτ χα ρ]ο, 1 ΟἸ τοι. ἰχ, 26, χὶϊὶ. 4, χν. 2.--- πὰ 
οἢ ἰλε φοίεπιπ 7εαδία, ἰΐτες ἐξπιε8β ἃ ψέαγ, οἷν ἴδ6 
ἴῆγτοθ σγοαὶ [οϑίλναὶβ, ἩΒΙΟ δῖὸ ἤθη ποιηθὰ ἰπ 
οΥοΣ. -- Ύ ΕΓ, 14. Απα λὲ αρροϊπίεά, αὐέεν ἰδέ 
ογαάεν οΥ'Γ ανϊὰ δ ζαίλεν, ὄε οοΌγϑε8 οΥ ἐλ 
»γιεδίδ ; ορ. 1 ΟἾτοΙ. χχὶν. 2δὅ, 26, απὰ ἴος 
1ῃ6 ἀρεϊσπδϊίοη οὗ Πεανίὰ 88 “"ἴπῸ τὴδῃ οὗ οὐ," 
Ν ἢ. χὶ!. 24.--- εν. 16. Απα ἐδον ἀερατίοα ποΐ 
ἴσονα ἰλε οοπιπιαπα ῳ ἰδὲ ζἀίπο. 80 ἴδε Οτὶ, 
Νοῖο, δῃὰ σοΙΏΡ. ὉΣ [89 Βθοοπά τροῖηροσ, 1 ΟἜΤΟΠ, 
χχνυὶ. 20-28.---Ὑογ. 16. Α πα αἰ ἐδε ωοτὲ οὗ 
ϑοίοπιοι ιρα8 μτεραγεάώ. ἸΏ, 88 ἴῃ χχίχ, 25, 

χχχνυ. 10,16. ὙΒαῦ ἷ8 τηοδηΐ μόσα ὮΥ͂ γΟΝΡῸ 

8 ΒΒονσιι ὈΥ͂ [89 [0] ονίπρ "Ὡ) ἼΘΙ, ὙΙΟ ἢ ΤρΑΥ͂ 

Ὀ6 ἰδίῃ οὐΐπὲν (ν ἢ ἘΠΒΡ 88 σεπἰιῖνα ἀδ6- 
Ρεπάμις οἢ Ὠϊ57, οὐ (νι Βουίμ., Β οἰ], εἴο.) 88 

ΔΡΡοβι ἴοι ἴο πϑερο, ““πηΐο {18 ἀΘΥ͂, ὩὨΔΙΏΘΙΥ, 

186 Τουπάϊηρ," εἰς. [π [ἢ ἔοστηοῦ οδδο, πὶ ἢ 
ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὁ8 ὈΓΕίοσδ Ϊ6, ἴοσ ὑπ 6 οοηῃδίτυοσίίοη ἱτ 
ἽΨ, Ρόγμαρθ ἔσγ Υἱ]1, 29 ταϊρῦ Ὧ6 ΘΟ ΡαΓοά---- 

7Τὴε λοιιδε ο ἰλε ]ονα τοᾶϑ σοπιρίοίε, βΒεῖ ἋΡ ἴῃ 8]} 
119 Ραγίβ, ἢ ]8]}6 4 88 ἃ ουδε οὗ ἀοὰ. Τῆι ποῖϊςθ, 
ΜΠΙΟΝ ἴθ Ἰουμα ᾿ΣΓΘΓΑΙΥ ἴΠ6 βδῖηθ ἴῃ 1 Εἴη ἰχ. 
2δ, 18 Ὠιοδῃϊ ἰο ἀδηοῖθ, ποῖ Ῥδγθδρ8 [86 ὈΠ]]Σηρ, 
Ὀυΐ γταῖποῦ [6 δι ηρ ἋΡ δηα διτδηρειηοηῖ οὗ [86 
ἴδ] [Ὁ αἰνίηθ ὙΟβΐρ, 88 Ὀσουσηὶν ἴο ὅπαὶ 
ςοπιρίοίίΐοη. 10 οδῃηοΐ ἱὑμπογείοσο ἢ τορασάεαὰ 
(ἢ ΒοΥί.) 88 ἴῃ βΒΌ βου ριϊο ἴο 4}} {δδῖ 
Ργϑοθάθα ἔσομαι οἷ. ἱ. 18, Ὀὰΐ οἰοβθβ ΟὨΪῪ {πὸ ῬΓθ- 
Βοηὗ ῬΘΓΑΡΤΑΡὮῺ τείοσσίηρ ἴο ᾿ΟΓΒΕΪΡ, Ἡ ΣΘἢ ἔΌΓΙΩΒ 
ἃ δΒοχΐ οὗ ΔΡΡΘΠΑΙΣ ἴο ἰδ6 δοοουπΐ οὗ {86 ἰδῃ}0]9 
Ὀυλ] την. 

ὅ. Τα Νανίρσαϊοη ἴο ΟΡὮΪΓ : γεῦβ. 17, 18. --- 
Τλεόη τοοπέ 80 Οοπιρ. 1 Κίηρε ἰχ. 26, 
ΠΟΘ ἴμθ Γαΐεγθηοθ ἴο {πὶ8 ὑσα8θ ψ] ἢ ΟΡ] Γ, 
οὐμογυν88 ἀρτεοὶην; ΠΡΟ 6] ο86}γ ΜΠ} ΟἿΣ 
(26--28), θεμίηβ νι [06 ΝΟΓΣαΒ : “ Αμπὰ ϑο]οσλοῃ 
Πιδὰθ βῃΐρ8᾽᾽ (ΠΩ ")1) ἰπϑίεδα οὗ [ἴΠ6 ῥχγεϑθωῖ 

ὁπ Ἶ). ΒΥ “ἴθ ᾿ ΟΌΓ δυΐδοῦ τη βίοτβ [1.689 

πδυ 64] ὉΠ] ΕΓ ΔΙ ΧΒ. ἴῃ ρσΌΠΟΓΑΙ ἴο ὑμ6 δοοοπὰ 
141 οὗ ἴη6 τοῖρῃῃ οἵ ϑο]οϊγοῃ, οὐ {π6 ἰίπι6 αδἴξοῦ 
ἴῃ Ὀυλάϊηρ οὗ [88 ἴθ Ρ]6 δῃὰ [86 Ραΐδοο, ἘῸΣ 
ἘΖΙοΙ- 56 ὍΕΓ δηὰ ΕἸοΐῃ οἢ ἴδ6 868 (1 Εἴηρϑ τοτθ 
ΘΧΔΟῖΥ : “ ΕΖίοη -σζοῦον Ὀοβίἀα ΕἸοίἢ,᾿" δα {Π δι, 
““0ῃ [6 8ῇ016 οὗ [Π6 568.᾽.), ΠΟΙΏΡ. [ἢ9 ΘΧΡροβίζουϑ 
οὨ 1 Κίπρβ ἰχ.---ὕογ. 18. πα Πωγαπι δεπὲ δα 
οον δ[άρδ. 10 18 ΠΟ ΤηΟΓῸ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἃ 
[πϑηβροσῖ οὗ βῃϊ}08 ΤΕΘαῪ τηϑὰθ 8ΟΓῸ88 ἴΠ8 ΒΒ πηῈ8 
οὗ ὅ.82 [Δ ἃ οἸἰγτουτηπαν ραιίοη οὗ Αἴτοα. ΤῈ6 
Αββοτηρίϊοη οὗ ἃ ΠΌΡΟΣ ΤΙ ΠῚΌΘΥ [ὉΓ 5}108, δπὰ 
οὗ πιλσίμοτθ, ὈΥ̓͂ {86 ῬΒΟΪοΐδη Κἰηρ, 18 αἱ 
Βιι Ποῦ ; δὰ ὙΠ] 15 (ἡ ΙΟἢ 18 ἀοίδηαεα ὉΥ 
Κεῖ], Βάηγ, εἴς.) ΟἿΣ Ῥᾶββασὸ ΔρΡοδΥβ ἴο Ὀ6 ποῖ 
σΟΠ ΓΔΑ ΟΥΟΥΥ͂ ἴὸ 1 Κίηρβ ἰχ. 27].-- (πα ζειελεοά 
ἐλεησε 10τ λυπαγεα απᾶὰ Ἰν ἑαϊεπίδ ο, φοϊα. 
Αοοοναϊηρ ἴο 1 Κίηρε 'χ. 28, {πὸ τοδί διηουπίθεὶ 
ΟὨΪΥ ἴο 420 ἰΔ]ομΐβ, 6 αἱ Έσθηοθ ἩΓὨ1ΟΝ ΤΑΥ͂ Ὁθ 
ΟΧΡΙαἰποὰ οἰἴποῦ ΟΥ̓ ἈΒΒΌΤΩΪΩ ἃ οὔδηρε οὗ ἐδ 
ΠΌΙΩΘΙΙ Ὁ. ἰηΐο 3, ΟΥ ἃ ἴδ] οἵ ΤΩΘΙΠΟΥΥ͂ οχ [89 

Ῥαγί οὗ οἱϑ οὗ {86 πο σϑροσίεσβ (ρεσμ!8}85 8 τουπὰ 
ΠΌΠΟΙ ΟΠ οβθη ΟΥ̓ [Π6 δ βτοπίδεμι. Μοτεῦνεε, 1: 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο ὉΘ ποῖ ἃ εἴησίο ρσαΐη, Ὀυΐ [86 δύτα ἰοΐαὶ 
οὗ {86 μο]ὰ προ ἴῃ [86 τορϑαϊθα νογαρθδ ἴο 
ΟρΡὲν [παΐ 18. ἤδγο Βροόβῃ οὗ ; οοιρ. οἷ. ἰχ. 18. 
ΑΡΡΈΝΘΙΧ.-- ἼἸ ἰ8 πα ἴο ΒΟΙΠΟΉ δὲ 

[ΠΥ ἰπἴο 189 αποδβίϊοιι οὗἨ 26 δ ἐπδίίοῃ οἵ Ορδῖς, 
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θὲ δοςοιιῖ οὗἉ ἐδ: ΤΩΔΗΥ͂ ΒοΙ ΘΟ ΤΙ  ΠΛΟἾΤΒ ΓΘΟΘΏΤΙΥ 
ῬαδΙκηοὰ οἡ 1ΐ, ΘΒρθο δ} } Ὁ ἴῃ ΖΘΟρΤΆΡὮ108] λογά: 
ἴῃτο δηὰ ἔγανθὶβ (ΟΡ. ΟἿ ἰοττηοῦ ὈΠοῖ ΤΘηλΑΡ Κ8 
οὰ Φοῦ χχίὶϊ. 24, διὰ ἴῃοϑο οὗ ΒΔῺΣ οἱ 1 Κίηρϑ 
Σ. 22). 

1, Α8 ΕΣίοῃ-σοΌοΓ οἢ {πὸ δα ὅ68. 8 αυϊΐα 
ἀδβ πη ῖε}]γ σίνοι, ὈοΟΪὰ ἴῃ 2 (διοη. Υἱῖῖ. 17 ἢ, δῃὰ 
1 Κίηρβ ἰχ. 206-28, 88 ἴ})6 βίασίληρ- ρΡοϊῃῦ οὗ [86 
νούδοβ ὉΠᾺΘΣ ϑοϊοηοη ἴο ΟΡ ἰγ, δπὰ 88 Ψ6δο- 
ΒΏΔΡ αὶ 8 ἰαῦον αὐϊεπιρὶ ἴο ΤΕ ὑπιὶ8 ὑγαάς, 1 
ΕΙησβ χχὶϊ. 49, 2 Ομιτοῃ. χχ. δῦ, γγ88 Ἰηϑ16 ἔγοτω 
ἴῃ βατὴθ ρογί, αἱ} [086 σοπῃ͵θοΐιγοϑ σΟΠΟΘΓΩΪ 
186 βἰΐϊα οἵ ΟΡΒΙΣ ἅΓγὸ -ἴο ὕυὲ βοσοιηίοὰ ηὰ}} [Πα 
Ῥίδοθ (Ὁ δῆγῃογε ψεβύ οὗ Ῥηιοηλοῖα ἀμ ΡΔ] 68 [1Π6, 
ἘΒΘΙΠΘΓ ὩΘΑΡ {0 οοδβὶ οὗ ἴπ6 Μεαϊθγσαηθδῃ οὗ 
ΔΩΥ͂ οὗ 118 ὈαΥ8, ΟΓ Ὀεγοῃὰ {Π6 ΜΘΟΣΓΟΓΥΘΏΘΔΉ, δι 
{δε ταμίου οἵ ἴ86 πον ψουμ]ὰ. ΤἈῖ8 πο] 68---α. 
[9 ΟΡ᾿μΐοηβ οὗ Ηδτγαῖ, Οαϊπιοὶ, ΟἹ ἀοιπιδηη, οὗ 
σοῦ ἴμ6 ἤἢγϑῦ βουρῆς ΟρΡαὶ ἰῃ Ῥοηϊοῖα, {δε 
Ββοοομὰ ἰῃ Ατγηεηΐα, δηὰ ἰῆο τπϊτὰ ἰὰ [Ροτγία : ὁ 
[16 αἰϊδετευς ΠΥ̓ΡΌΤΊΡΡΕΣ Τοίοστίηρ, ἴο οθγίδίῃ 
οοαϑίβ, ἰβ]απάβ, οὐ ἰδηἀ8 οἵ Αππογίοδ οὐ Οοθδηΐοα, 
88 πε ορίῃίοη οὗ Οοἰαπιῦυβ ὑπαὶ ἰμ6 Ορλιὴὶγ οἵ 
ϑΟΪΟΠΙΟ Μὰ8 τοἀϊξοονοσοὰ ἰῇ [26 ΘΟΙΠΕΓΥ οὗ 
Ἠαϊιῖ ; ἐπαὶ οὗ {μ6 ρβῃϊβῃ πανί ψχαίον δομπάδηβ, 
ἀπάοσς ῬὮΠΠῚΡ 11., το ἴῃ 1667 ἀοϑισπείοα ἃ ζτοῦρ 
οἵ ἰδ ἀβ, δου πάϊς ἴῃ μο0]4, δὰ 1πῃδὈϊτοὰ ὈΥ 
σδημἰ 0415, οαδὲ οὗ Νὸν αὐϊηθα, ψ ϊοἢ ἢθ ἴοοκ ἴοῦ 
ΟρΡδὲς ΌΥ ὑῃθ παῖῃηθ οὗ ϑοϊοπιοὴ β Ατγοβί μνοϊαρὸ ; 
{μαἴ οὗ Ατία8 Μοηΐδηι, γαΐδὈ] 8, Οβἰαηοσ, Ρ. 
Εν. Ῥ[οποΙ δ, οἵδ., σὴ ἰἀρητιβοά [86 μο]ὰ 

ἴἸοη8 οἵ Ῥογὰ δηὰ Μοχίοο ἢἤγχεὶ νυ} Ῥασγαΐ μη 
(εἢ. 111. 6, Ῥαγνδίτῃ -- Ῥεγιδία, ἀου Ὁ]. Ῥόσι, ὑμ6 
ἵντο Ρότ5), δηὰ ἰδ 4180 ἢ ΟΡὮΙΓ; μαὶ οἵ 
6 Ετθῃοὴ Θηρίηθοῦ Οὐ ΟΥ ἀ6 Τπογοὴ (ἰπ ἢ 
ΔΙΓΪΟ]6 ἴῃ {πὸ ὑδθονδῃ ᾿ΟΌΓΠΑ) 6 Οὐοῦδε, 1869), 
ὙΠῸ {πη Κ8 {παῦ 1[Π6 πδῖὴο ΟΡΪΓ 18 ταῖμον ἴο δ 
ἴουπὰ ἴῃ ἴδ6 Φαριγα, ἃ Ὀγαηοῦ οὗ ὑΠῃ6 ΑΠΔΖΟΠ, 
Δηαὰ ἴῃ δοοογάδηςε τὶϊὰ [ι18, ὑγδηϑίοτθ Ρασνδὶπὴ 
δηὰ Ταυβηϊβῃ (οἢ. ἰχ. 21) ἴο Βγαζὶὶ ; δηὰ τῃ6 
ῬΑΓΓΥ 511} ἴθογα εχίτανασαηῦ δηὰ ὑπογί [ἴσα] 
ἴδποῖο5 οἵ Αὐδό Β͵γαββοιῦ ἀδ Βουσθοῦγρ, ΟΣ 
Βτονπ, ἰπ ἶ8 ῥαέξάογαπια (Οδοταῃ εαἀΐι. Ἐπὶ. 
1867), εἴο. ον. Εἰίζον, γώξιπάς, χῖν. 888 ΠΗ ; 
Αιμίϊαπα 1872, Νο. 28, Ρ. δ32 ; Οἰοϑιιδ, γοϊ. 
ΧΥΙΐΪ, Ρ. 882 ἴ,, δῃὰ νο]. χχιὶ. Ὲ 244: δῃὰ Ῥγ688ε], 
Ασί. ““Ορδῖγ" ἴῃ Ηογζορ᾿β ἐεαί- πονεῖ, χ. 656. 
Ἐτοη ἴδε ποίϊοεβ οἵ Ῥαδγναΐγῃ (ἢ. ἰἰϊ. 6) δῃηὰ 
ΤΑΙ ἰ8ἢ (οἰ. 1χ. 21) ἢ οὐγ Ὀοοΐκ, ποὺ ἰἢ6 Ἰοαϑῖ 
Ἀϊηΐ οαῇ ἢθ ἄγαν ἰῃ ἴανουγ οὗ ἃ Ἰγοβίογῃ ΟΡ ὮΪγ, 
ΟΓ οὗ ἃ νεβίθγιῃ ἀἰγθοϊίοη οὗἉ [89 ΟΡ ἷγ ἰσαὰθ. ΕῸΓ, 
ΜΠ Τοραγὰ ἴο Ῥαγναΐηι, 89 βιῃμία δπὰ αὐυἱῦδ 
ἱποϊ θηΐαὶ πηοπίϊοη οὗ ἴπ6 ροϊὰ οὗ Ῥαγναῖτῃ θα νο 8 
ΤΌΟΙΩΑ ἴον 4}} ροβ810]6 σοῃ]θοζυγοβ οοποοσπίηρ [}16 
ἱπιροτῖ οὗὨ 1}6 πδτηθ,: ΜὮ110 γοῦ ΔῺ δαϑύθσῃ βὶτιια- 
οι ἴον {Π18 ρο]ὰ σου ηΐχγ 18 ἴῃ ἰδ} {86 ταοϑὶ 

1 τς δὲ Ὅδδη διζειηρι θὰ ἴο ἰδοπεν Ῥαγναίπη ΠῚ ΒΔΓ- 
παῖδ, ΟΥὍἨ Ρασιιαῖία, α τουνη βίη! ζ. δεοογάϊης ἴω ΡΙ]η. ΔΜ. 
Α͂, νἱ 32, οη ἴΠ6 Τιχτία ((8866]1]. ΖεΣ. λερίασὶ. 306): ἴὸ δδῆττα 
[ε.πἰ δεμπογνοὶπι),, 2 Κίπρε χυΐὶ. 24. οὐ (0 οπὸ διά. δὰ 
τς 5, ΡΏΓΟοΩ, ΝΌΠι. ΧΧχιν. 8, ὁη [Π|6 ΟἴοΓ, Δηἃ δοςογά ἦγ τῸ 
Γεῖογ ἰς ἴὸ 16 ζοϊ-Ὀδασίηκ, ΟΠΥΥδοιτῆονθ η δγτίδ (Δἰαγεη- 

, Ἄγεπε., απαά Ῥενα. Δίδι. ἱν. 44) ; ἴο ἀχρὶαίη [1|ὸ πδηϊδ δ8 
πα δ6ειπ)6 ψ ἢ ΟΡΠΪΓ, δηὰ ἰάθη ΠΥ 16 Ραγναί π)-ΟΡἢΓ ΘΙ ΓΠ6Υ 
νι Ρετγὰ (Ατίος Μοηϊῖ., οἵδ. : 5866 ΔΌΟΥΡ) ΟΥ̓́ Γ᾿ ΒΡΓΟΌΔΠΕ, 
ΠΟῪ Οδγ οη (Βυοιδιι, ῥλαίεσ, 11. 21: Ἡαϊ!, Αἰ. ἩΡεΔιειονίε, 
1, 418: δηά διασκε, ϑψηορε. οα 2 Οἤτοι. 111. 6) : οὐ 1ἀδι]γ, ἴὸ 
ἐχρί νη πὰ πητη ἔγοπι 108 ᾿πάϊδη, δη ἃ 80 σοΠΙΡΗῸ ΘἰΌΠ ΘΓ 
(Π6 ϑδπεῖ. ράγϑα, “ Ὀοίοζο, δμβδίογπ "" ὙΠ ογά ἐπ Αεέαΐ. 
Ἀεεεαγελει, Υἱϊι. 2716: ἀ6πθι. ΤΆ. 11, 1196), οὐ ραγω, " πιουῃ- 
ἰδίεν " ἘΡΑΣψ εἶσι -Ξξ δίδυμοι δρη), 45 ἨΠΣξὶς οὐ δπ Χ. δ. ὙΠΟ, 
Βονονοσ, ᾿τϑιδέεγο ἘΠὶ8 ἀουΐα τηοππίδίη τὸ ϑουϊῃ Αταυίδ. 
Οὐ. διὸ ἔδυτγεῦ β (Αγ “ Ῥασνδι πη " ἰῃ ΒεΕΥσοχ 5 Κεαί.- 
ἔπεχε.) τείϑγεποθ ἴο ἴΠ6 Ραγγπάγου γῆ ρο οἵ ἴπ ποϊὰ-ὑθιγ- 
(ον ῬΒαείς ἰη ΟΟἸσἤ δ, δ9 γγ6}} δ τὸ σοι ἰπειίου οἱ ΚηΟΡΕεΙ] 
Ῥιοίειτοὰ 1 ἔπ. ΣΟΣΕ, 

ΤΟΌΔὮ]6 (806 οἡ ΟἿ. 11}. 6); ἀπὰ οὗὨ 411 [Π6 60}1- 
εσίαγυ8 τοραγάϊηρ 1, ὑΠαΐ οὗ Κποῦοὶ, ἴῃ συ ἢ16}} ἢθ 
ΘΟΙΔὈΐμε8Β ὕπε πδ6 ὙΠ ΟΡ Παγνυδίτω - βορῆδτγ, 
ἄφῃ. χ. 80, πὰ μῥ]αθδβ ἴΐ ἴῃ ἴῃ Φοκίδῃ! ΦρυεΝ 
Ατιδία, οὐ Οπλδὰ ( Κὶ δἰξογίαψ,. Ῥ. 161), Π85 τηοβῦ ἰπ 
13 ἰἀνοῦγ ; 866 ο. δὅ. ἢ γορατα ἴο (86 5μΐνα 
οὗ ϑοϊοπηοῃ 8α:ὴρς ἴο ΤΑ ΐθἢ, 85 οἢ. ἰχ. 91 
ΒΘΘΙΩΝ ἰ0 Δἰἤγιῃ, ἰἢ}8 Τοβῖβ τηοϑῦ ῬΓΟΡΔΌΪΥ οἡ ἃ 
τ ϑυ ηἀογβίδηαϊης οὗ ἢ 6 ΡΏΓαΒΕ : ““58108 οἵ Ταῦ- 
815]} "(866 οἡ 6 Ρᾶββδα,θ); δη, δοοουίϊῃ Ϊγ, 118 
νατίοι8 ὨγΡροί 6865 οἢ. [Π6 τεϊδίίου οὗ ΤΑΓΒ 8} ἴο 
Ογ!γ νον ἤανθ Ὀοθὴ ἱπνοηϊοὰ (458 παῖ οὗ 
Μιοδιδοὶθ, ϑρέοδίεσ. σεοστ. Ηεῦν. ἱ. 98 Π.): πᾶὶ 
ΗΠ γϑΙῺ 5 ἀπὰ ϑβοϊοϊμοη᾽ 5 ἤθοίϑ δαὶ ]6ὰ Ὀσγοπὰ Τὰ- 
8 18}, {1181 18, Ὀαγομᾷ ϑ'μαλι, τουῃὰ Αἰτῖδα, 85 ὑῃ9 
Ρμω μι οδη8 αἰὰ 400 γόαγβ Ἰαΐδυ πὰ 6 Ῥῇδγδοὶὶ 
Νθοβο, πὶ ἰπ [Π6 ορροδί[θ ἀἰγεοϊίου, ἴο ΟΡΔὶγ 1 
6 Εαδβὺ [πα 165 ; μὲ οὗ ἮΝεβΐοῃ ἴῃ ἰη9 ΟἸἰαδδῖο. 
“Ψουγη. 1821, ϑερί,, Ρ. 17 ἢν, δά οἵ Κοὶ! ἴῃ [89 
ογραί Οοπέδιμίοτδ, 1888, 1. 240, ἀπά ἴῃ εἶδ 
ΘΆΓ] ΟΣ Οοηηηι. οπ ἔδε βοοῖδ ο.Γ Κιμρδ, 1846, ν. 
811, δοοογιϊηρ ἴο ψ Ὠ1ΟΒ [86 ΟΡ νογαρεβ ῥχγο- 
σθράριὶ ἴσγοη Εζίοῃ-ρεῦοῦ, δηὰ ἴῃ6 ΤΑτβ 8 ἢ ΟΥ 
ϑρδηΐβϑὴ νογᾶρεβ ἔγοιαῃ Φόρρα; {παῖ οἵ βεοΐζθῃ, 
Ὁ θεΣ ΟρΡμγ ἰῃ ὕοη Ζδοι 8 “ίοοπαιϊολον 
Κογγεβροπάρηξ, χῖχ. Ὁ. 881 ἢ, χδο, πῃ 2 ΟἼἜτοι. 
ἶχ. 21, ἤπὰβ ἃ ῬγοιωοῃίοσΥ Ταγβὶϑ οἢ ἴῃ6 Κατγα- 
τηδηΐαι σοαδὺ οἱ [{|6 Ροιβίδη αὐ}, τ Ὠἰοἢ 18 τη ἢ- 
τἰἸοηθὰ ἴῃ [Π8 ο]ά ἀουουπηῦβ Θομσογηϊης ἴΠ6 ΟΠ ρ]ν8 
οὗ Νοδγοῆιδ, πὰ μα θανοῦΒ ἴ0 ΓΟ δ᾽ ὑΓΟΆ]6 
18. ΤΟΙΊΟνΑ] οὗ Ορῃΐϊγ ἴο βου ΑΓα ὶ8),--τ αγθ 
Ὑ80]}Υ βιιρεγβαουβ αηὰ ρτοι 1688. 

2. ἶ 188 οαδίουῃ δἰ ζυδίϊοη οὗ ΟΡΠῚΡ δίδαπά, 9 
ΤΩΔΥ͂ ἴα Κ6 ὕμε πᾶτηθ ἤγβί 88 8 βΌΠΕΓΩΙ ἀδϑίσηδίϊοη 
οὗ 411 Ῥοββὶ Ὁ]16 ρο]ὰ-Ὑἱ δ] αΐπρ ἰδ 8 δαβὺ οἵ Ῥὰα]68- 
[ἴπ6, δηὰ ὑβογθίουα 88 8 δα Ὸ8}}}7 ἱπαοβηϊΐο δηὰ 
γάρσιιθ ζοορταρ οὶ ποίΐοη ὙΠ Ὲ δαὶ οἵ Κυβ ἴῃ 
Ἡοῦγον δηθαυϊίγ, ϑογυμία διθοὴς ἴα ΕΥ̓ΘΘΚΒ, 
[μι ἴῃ [Δ6 ΜΙά4αΪε Αμ68, οΥ ΤΑΓΙΑΓΥ, [116 1δνδηὶ, 
δἴο., ἔπ τηοάογῃ ὑἰπιεβ, Βαΐ 1ἰζ 18 δραϊπϑὶ 18 
ἱπάοβηϊο δηὰ ἐμοσθῖοῦθ νΟΥῪ σοηνθηϊθηῦ Ἀ88ΌΠΡ- 
ἴοι οὗ οβ. Αοοϑία, ἤδογοη, Ηαδγίδημ, ΤὙΘἤβεη, 
Δα Ζθαπο, παῖ, δοσογης ἴο 81} 1818 ποιΐδδβ 1)" 
Ὠἰβίοτυ οὗ [6 γογαρὸβ ἴο Ορΐγ, ἐϊπιὶβ πηυβὲ ἤδγὸ 
ὈΘΟΩ 8 ἀδῆῃϊζα σου ΤΥ, ΟΥ, ἰῃ οἴ οῦ ψογάβ, {παῖ 
6 δηὰ οὗ {πὶ8 νογαψα βῃοι"Ἱά, 0 τῃοῦθ ἴἤδη 
ΕΖΙΟΠ ΚΟ ΟΡ [98 βίδυηρ- Ροϊηῦ, Ὀ6 τουυοά οἵἉ ἰΐ8 
πδεθονε ἱτηροτί, ἃῃὰ ψϑῃθσα  ζοὰ ἰπῖο ἴμ6 ἰηἀ6- 
Ὠ1ἴ6. 

8. Απιοὴρ ἴπ6 ροϊά-ργοδιοίπα οοαϑίβ δαδὲ οὗ 
Ραϊοβιίῃα, Εδβυ [ηα18, ἱῃ ραγίϊοιι! δ Γ βοιηθ Ὀγονΐηοε, 
οοδϑύ, ΟΥ ἰΒ]απὰ οἵ Εαβὺ ἰηάϊα, ΔΡῬοῦσβ ἴο ἢδνθ ἃ 
ΒΡΘΟΐΑ ΠΥ ἰσὴ ο]αὶπὶ ἴο ἰδ Οἱ Ποαϊίοη ἢ Ορ]ιΐτ ; 
ἴον ---Ἰ. ΤῺΘ πδὴθ ΟΡὮΪ Ππὰ8 108 πηοβὺ ο0ῃ- 
γοηϊθηῦ τηρθδηΐῃς ἴῃ [Δ νογὰβ ΟΥ Ἰοοδὶ ὩδΠ165, 
ὙΒΟΙΠΘΥ )ὸ σοι Ὀἷπ6 ἴ.6 ἴοστῃ 88] ἴῃ ἴα ϑερί. 
Σωφιρά ΟΥἩ Σονφίρ (8180 Σωφηρά, Σωφαρά), 8.8 Υ6}} 88 
16 Οορίϊς ἀδδίρπηαίίζοη ; δορλίγ, ἴοσ 1πάϊα, νχλο}ῖ 
16 ϑ'δηβου. ϑυρᾶγα, “ΤΑῚΣ ὁοαβὶ᾿ (1άβ86ῃ, {γηώ. 
Αἰμονιλιπιδξωπαάς, ἱ, 107), ἀηὰ νὴ Σουπσάρα οὗἉ 
ῬιΟΪοΠΥ τὸ Οὔσσαρα ἴῃ ὕπ6 βεγὶρὶ,, οὐ Τοίοσ ἴο 
[}9 ἴοταὶ ὑγίδα οὗ 16 ΑὈΒΪτα, Ὀοίνθοη [88 
τοι τἢ8 οἵ {ῃ68 ᾿πάϊι8 δπὰ 186 Οὐ] οἵ Οδπιθαγ. 
2. ὥϑδυοτγαὶ οὗὨ {1160 σοτητηο [168 Ὀτουμηῦ ἴο Ῥα]68- 
ὍΠ6 ἴτοιλ ΟΡὮΣΓ, ΒαπλΕ]Υ, [6 Ρόδοοοῖκ8, ἀρ68, δπὰ 
{86 αἰπιυρ σίπι ΟΣ 88η.4]-γοοὰ (869 2 ΟἤὭτοη. ἴχ. 10, 
21, διὰ οοΡ. 1 Εἰηρβ χ. 12, 22), 8ΓῸ Βρϑο ἤοα 
᾿παΐαῃ ῥτοάποῖβ, ᾿παὺ 866 πὶ ἤο αν Ὀθθ Ὀσουσ!ξ 
ΟὨΪΥ πθησθ, ἀπ ἤοϑο δχρογῦ ἴγοπὶ ΔΩΥ͂ Π0Π- 
Ιπαΐδη δ ρου πὶ 18. ΒΟΆΓΟΘΙΥ σοῃοοίν Ὁ]6. 8. ΤῊΘ 
ΠΒΙΠ68 890 οὗ ἔΠ086 ἱπιροΥγ[Β 866 1η ΘΔ ΡΘὉ]6 οὗ ἃ Βρ6. 
ΟἰΔΙ1Υ ΘΑΒΥ ΘΧΡΙΔΠ δι οἢ ἔγομι 116 1 πιἰἰδπ Ἰαησυαβθ ; 



184 Π. ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. 

σοτρ. ὙΠ Ὁ ΒΡ, ““Δρ68," (86 ϑαπδυσ. Χαρὶ, 

τὶν ὨΝ37, Ῥοϑοοοῖα, (86 ὅδηβοσ. Οἰξλί, Μαϊδ': πτυτα Α 

παν, ἑοσλεὶ, “ἰτἢ ὈΣΟΡΝ ΟΓ ὈΒΟΙς δα Β'ΔΏ5ΟΓ. 

σαΐσα (υαἴσιιι). 4. Το Ἰοηστῆ οὗὨ ἴῃ6 νογαρθ, 
φῆ σι, δοσογάϊης ἴο 2 Οἤτοη. ἰχ. 21 (1 Κιῃ 8 χ. 
22), τοατιϊγοα 80 ταῦθ τἴπη6, ἐπα ΟὨἸΥ οἤθθ ἴῃ 
ὉΠ ΓΘΘ ΥΈ8ΓΒ [116 οοῖ οἵ ΤᾺ 5181) οαΠ16 δῃὰ Ὀγουρῃς 
μο]ὰ δηὰ οὔδιοσ σοβῦν τνᾶγεβ οὗ ΟΡ ΪΓ, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 
ἱπ ]οαῖθ ἃ σου ΠΙΓΥ͂ ἐπεῖΐ γ)88 αὖ ἰοαϑῦ 88 [ΔΓ ἃ5 Καβί 
1πάϊα ἤτοιῃ 186 ποσίπογη ρμοϊηΐ οἵ 86 Ηρα ὅθδ. 
Ἐὸγ ὑππ|ό86 γθαβο 8, δπα ῬΑΥΓΥ αἰ8ο οὐ δοσοιηῖ οἵ 
δβοπιθ οἱά ὑγαι! ἐτἰ0π8 ροϊπηρ ἴο [πεἴἀ, ἴον ἰηϑίδῃςθ, 
ἴπ ]οβαρυβ, ἡ πέΐᾳ. ν}1}}. 6. 4, ἃ πατηῦοῦ οἵ τα ϊποηὶ 
ΒΟ ΟΪ ΑΓΒ βίηοα Βοοματὶ (βλαΐίοσ, ἰϊ. 27 8.), ὟΥ. 
ΟἸΒΟΙΟΥ͂ δηά Ηδάγ,. Βοϊαπα (} βδογέ, πιϊδοοὶ, Νο. 
ΤΝ., ἀε Ορλῖν), οἵ ἴπ6 πιο δ γη8, Θβρϑοίϑ ν 1.586 ῃ 
(]π4. Αἰιογιλιιπκειμμίο), Αἰτίον (ὑταξωπαο, χὶν. 
846-- 431), ἀπὰ Κιερεγὶ (ἰὴ [9 ον αέοπαίχζεϊιη 
1872, Νο. χ]ὶνὶ.), πάνθ ἀδοϊαγοὰ ὑμποπηβοῖνοβ [ῸΓ 
ΒοΙη6 ὁοαϑί οἵ Ἰηπΐα 48 σοιτοβροηήϊης ἴο {δ8 
αηοϊοηῦ Ορῃῖν.--- Βαϊ βονοσαὶ ΟὈ)ΘΟ.ΟΠΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 
γιά ὅο ἴπ686 δγριτηθιίδ: Τὸ 1. Τμαῖ βιυϊα Ὁ] 6 
εοοἰποίϊάρῃσας οὗἨ ΠΔΙΏ65 ΟΥ̓ δοδογάδῃοο ἡ ἢ ΟΡὮΪΓ 
ΔΙῸ ῥτγεβθηϊοὶ πῃ δϑῦ Αἰτίοδ δηὰ Αταθία 89 ψ6]] 
85 ἴῃ {ἢ ο8ὸ οὐ δ] 1168 οὗ [πάϊα (566 Ὀ6]ονν); 6914 65, 
ΠΟΙ 6Γ ἴΠ6 τορίοη οὗ ϑδυΐίαγα οὐ ΘΌ Ραγα (ΠΟΑΥ (λο8), 
ΠΟΙ ὑπαὶ οἵ ΑὈδίτα, βου -οαϑὺ οὔ ἴπ6 οἵα οὗ 
Ἰπάυ5, ἰ5 ρο] -μγοϊποίηρ, ΟΥ ΘνΘἢ ΒΡ ΟΠ ΠΘΑΓ 
ΔΏΥ μο]ὰ ἀϊδιγίοῖ. Τὸ 2. Τμαῖ δἰπιυρ- νοοά, Δ Ρ68, 
ἀπά Ραβοοοῖ3, 1 το }}Κ δχοϊ αϑῖνθ ργοάυοῖϑ οὗ [η418 
(Ὑμδῇ παν Ὀ6 ἀοιυδίοά ὙΠ} τορχατγὰ ἴο [Π6 δἰ πη ρ- 
νοοὰ ἔἴτοπι 2 Οἤγοῃ. ἰϊ. 7, δὰ ὁδηποῦ Ὀ6 αϑβογίθα 
Τοβροοϊηρ ὑΠ6 868), τηΐχ ἢ  ὙΟΓῪ Μ6}} Ὀ6 ὑτουσὶῦ, 
ποῖ αἰ τοογ ἴτοτη ᾿πάϊα, ὑπ ἔγομι 8 ρμοτῦ οἵ Αταῦΐα, 
ΟΥ ανϑὴ Ἐμιβὶ Αἴτίοα, νον 1 πάϊδη οὐ οὔμοῦ Βἢ}}}8 
μδᾷὰ οαττοά ἰἸ. Τὸ 8. Ταῦ {Π6 οἴγτμδ οὗ τ116 
ὨΔΠΊ65 αἰτηυρσίηι, Κορἢΐπι, δηὰ ἔκ κκ1πὶ 8.6 
1πάΐαη, 88 αῦονε ηυοῦδά, 8 ὈΥ̓͂ ΠΟ πλεδηβ ἱπάυ- 
ΔΌΪΥ οοτγίαϊῃ ; ἴου ἴῃ “δἰ πα ρΊΤα,᾿  ΪΘὮ ἀοε8 ποῖ 
ΤΩῸΟὮ Τοβοι 6 {π6 β'δβηβοῦ. νυαΐριε, ἴῃς Αταδῖς 
δτίϊο]ο αἷ- Β66 τ 8 ΓΑ ΟΣ ἴο Ὀ6 ῥχεϑοηΐ. Τμαὶ ὈῪΞΕ 

ἦ5 τΞ {πὸ Μαϊαῦασ ἑδσλαὶ τὴᾶν Ὅ6 ἀουδίεα οἡ 
δίτοπα Ῥἢ 1] ο]οσίοαὶ στουπάβ (8θ6 δάϊσοσ ἰῃ ἀοδεη. 
ΤΆεδβ. Ῥ. 1502); δῃα ἀρεβ γηϊριιῦ 6 ο4}16ἀ ὮΝΒΡ, 

ἔτοπι ὑπ Οσοοῖς κῆσος, πῆβος, ψὨϊοΝ, δοσογαϊηρ ἴο 
Ατὶβίοι. Ἠ δέ. απὲπιαΐ, ἰι. 8, δῖταθο, Ρ]1μ., εἴα., 
ἀαδίρπαῦοβ 80 ΕΠ ορίδῃ δρθοΐθβ οἵ ῊΝ Μοτο- 
οΥογ, [86 Ἰαϊοϑὲ ΕρΥΡΟΪΟΩΥ ἢ88 ἰουηὰ [ῃ6 Ἰαΐίοσγ 
πᾶ (ἰηὴ ἴπα6 ἴοττη ζαρ, καρ, ἀα)ὴ 4180 οἡ 
ἴΠ6 γγίπηοναὶ Εσυρίδῃη τηοπυπιοη 8, Ἡ ΔΙΘΝ ΤΟ 68 
105 δαηβογὶξ οτσίη Δ] οροίθοῦ ἀου ἐ[1] (866 Ὠϊἰϊτ]- 
ὁδοη, 2) ἐς 7 )Ἰοιϊο οἴ οΥ ἐεσψρέδελοη Κῦοπίσιι, 1868 - 
αῃὰ οοΡ. ΚΕ. ὔβιοῦ ἴῃ ἴῃς «Αιϑίαπά, 1872, Ρ. 
648). Τὸ 4. ΤΠαῖ πο ψεῖρΐ ἰβ ἴο Ὀ6 αἰϊδεμῃοὰ ἴο 
ἔπ Ἰεηρσίῃ οὗ {8ῃ6 σογασο, τ Θἢ ΜΔ ΟΟΏ ΒΊΟΥ {Π6 
ΒΙΟῪ τηοίμοὰ οὗ ἴδ9 δηοϊθηΐβ, οβρϑοία! ] οὗ ἐδπ8 
δηοίοηξ 868 ψοΟΥαρα8 (οορ. Οὐνδδ. χν. 454 ἢ) ; 
δηὰ {Πϊ8 διριπχθιῦ ταὶ Ὀ6 ὑγροὰ 88 Μ6]1] ἴῃ 
ἴδασουσ οὔ ἴπ6 βουϊπογη Εδδὶ Αἰγοα, ὄυθῃ ἴδ6 
ἀοίοπαοτβ οὗ ἐπ6 ΠΥΡΟΙ ἢ 6568 ᾿τΡῚ Υἱπς 5[1}1 [Αγ ΟΣ 
τορίοπϑ (866 Νο. 1) πίρμς ναὶ] {Π ΘΠ. 86]γ68 οἵ ἱΐ, 

4, Τῇ ἴτγοπι 4}} 1818 ὑπ6 ἀοἰοστηϊπδίίϊοη οὗ {ῃ6 5116 
οἵ ΟΡ ΐν ἴῃ Εαδὶ [πα ΐὰ βοϑῖβ ἀου δ 1] ἀπ Ρὑγο- 
σΑΓΙΟΌΒ, ἰδ [ΓΒ 11{|}|6 Ὀοιΐοσ τὶς {παῖ ΕΝ πὴς 
ροὴ ἔπσῖοΣ ὑτροιὶ ἴῃ ἔανοῦτ οἵ ἴη6 Εδδὶ Αἰγίοδη 
σοδϑί, οἶΔ}}γ ϑοία]α, οῃὐ [86 σμδῃηοὶ οὗ Μοζδιὼ- 
Ὀΐατι6 ἀὐοηξ 20" βου 141.). Ἐο] ον: ρ [6 βδρβ 
Ὑπὸ Βοτίυσυοδα ἰσάνθὶϊθσα οὗ ἴδο 16 δηὰ 171} ᾿ ψατὰ ἔγοηλ ἴδ οοαϑὶ οἵ ϑοίΔϊα. Τὸ 2. {" 

σΟΏ ΌΣΟΙ, 88 ἀ6 ἤδιτοθ, 7π])δὴ ἀοθ ϑαπίοβ, ΤῊ. 
ἴρορυζ, Μοηίεπαυἶϊει, ᾿ΑΏν 116, Φ. Βτγαςο, ον ογί- 
800 ἴῃ ἴδε ἰα8ὲ ΘΏΓΙΓΥ, πὰ γοοοο ΥΩ Οὐδίτομηδγο 
(ΑΙ ἐπιοὶτε δ ἰδ ραψα αἰ Ορλὲγ ἴθ ἴμ6 λέν. ἂς 
ἐ᾿]ηδβέϊξ, το. 1848, ἴοπ). χνΥ. ἰϊ. Ρ. 880 8βη.}, Μονοσβ 
(δε Ῥλδινίαϊον, ἰκ. 8, δ8 ἴ.), ἴὴ6. Βιι 8 σοορτὰ- 
ΡΠ σβ ἢ. Μυτγοβίβοη δὰ 4, (τανἕαγι, δηὰ σοσθῪ 
16 ομχϊποηΐ Αἰγίοδῃ {γάνος Κ}]ὰτὶ Μδυςἢ, {}ι0 
ΠΟΟ ΓΆΡΠΟΣ ῬΘΙΘ  ΏΒΠΏ ΡΑΓΌΥ͂ ΔΡΡσουϊης ἷ8 νίονν9 
(566. 18 Διο μπσοπ, οἴς., 1872, Ρ. 4, Ἀ. 
121 [1.), αἰδὸο ἰῃς αἰϊγθοῖοῦ οὗ σχηϊββίοηβ, δ δης- 
τηδηη (Κγειζοηρ οἵ 8011} 54. 1872), ἀηὰ τἷἱ 
ΒΔΏΟΠΥΙΩΟΏΒ ΓΟΡΟΓΙΟΓ ἴῃ Δισίαπά (1872, Νο. 
10), αν δηδθανουσοὰ ἴο σϑῆηάὰοῦ Ῥγυϊχιῦ]α 116 
ΔΘ ΟΥ̓ οὗὨ ϑοίμ]α Οὐ δοῖγῃθ πεϊ ἢ Ὀουτίης ϑουῖῃ 
Αἰτπίοδη οοαϑῦ νῖῖὴ ΟΡ ἷγ. Το οὨϊοῖ στουμαβ ἴυῦ 
{118 ὙἹΘῊ 86 : 1. Τὸ ἴπῃ6 παῃια ΟΡὮΪΓ ΔΡΡεαγΒ ἴο 
φοΙτοβροπά, ἰΐ ποὺ ἴμαὶ οἵ ϑοία]α. (ν]ἶς ἢ δοθπιβ 

ΤΑΪΠΟΣ ἴο Ἰοαὰ ἴο πρεν, “Ἰον]απὰ ᾽"), γεῖ ἰμδὶ οὗ 

ἃ Ἰπουηϊδίη ΕἼΓΔ ΟΥ ΑἰΏτΑ, πὶ ἢ δηοίοηΐ, ῥτυ- 
ὈΔΌΪΥ Ρῃαηϊείδη, γυΐη8, οἵ ἢ (η6 Ῥοχισυθδβα 
ΔΌΓΘ σορπίβαηξ ἴῃ ἴῃ6 16} δῃά 171} ἐθηϊαγὶο8 
(5.6 ἀοβ δαηΐος, “ιλίορὶῖα οτἱεπία δ, Ἐνοτα 1609), 
δὰ ψ ΕΟ παν Ὀδθη Ἰαίεὶν γεαἀϊβοονοτοά ὈΥ Κὶ. 
Μδυοῖ, δῃὰ ἤανὸ ὕδθοπ 1 στοαῖ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Ιἀφ ἱρὰ 1} {16 Ζθι αῦγα οὐ Ζἰπιῦθδος οὗ πὸ 
Ῥογίυσαοσβο, [6 ΑΥΥΒΥΤΩΌΔ οἵ Ριοϊογ. 2. ΤῊΘ 
ψο Δ ]1}} οὗ ἔαβῦ Αἰγῖσα ἴῃ ρο]ά οχορ]β ὑπαὶ οὗ Καβί 
[πάϊ8, ἐβρϑοίδ!ν ἴπὸ Εδϑὶ [πάΐδη οοδϑὲ ; δὰ τα 
Τοραγὰὶ ἴο ἴΠ6 οοαβῖ οὗ ϑοίαϊα δηὰ ἴμ:6 δῃοϊθηξ 
ΑΕΥΘΥΤαθα ΟΥ Ζίηπιθαοα, 18 6 ] ἢ ἴῃ μοι αιιδῖ 
9] ΤΪΠ6ΓᾺ]8 18 σοϊοὈγαϊοὰ ὉΥ εἰπιίαυμν. ΤΏ 
5ἰ[υλϊίοη οὗ {πὸ τηουπίαϊῃ Εατα ἢ 1η6 ταΐῃβ 
τηθητἰοποά, ἀο8 βαηΐοβ ἀοἴποϑ ὈΥΟΗ͂Υ 48. ““ἴῃ τΠῸ 
ξο]ἀ Ἰαπε " (ἐγασίο ἀο οὐγο). 8. ΤῊ νΟΔ] αἶδὸ 
οὗ Εαβὲ Αἰτίοα 1π ἸΥΟΥΥ (32), 2 ΟἼἌγοη. ἰχ. 21; 

1 Κίηρβ χ. 22) νγὰϑ τροἢ σγεαῖοῦ ἴδῃ ἴπαΐ οἵ 
[πάϊὰ ; δρ68 4180 δῃηαὰ Ῥιθοὶοιβ βύοποβ ἴῃ6 Εδϑεὶ 
ΑἰτσΔ} οἰ ρογία σοι] σεγίδ  Ὠ]Ὺ ΤΌΤ ΪΒἢ ἴῃ στεδὶ 
ΔὈυπάμποθ. 4. ΤΊιο τοροτί οἵ ἱχεσοἀόίυβ ἱἰγ. 42 
ΟΟΠΟΘΓΏΪς; ἴδθ εἰγουπιηανί ραϊίου οἵ Αἰτγίοα ὉΥ͂ 
ΝοΟΐο, Ῥγονοβ ὑῃαῇῷ ἰἢ6 ΠΟ ΟἾΔ 5 ΟῚς ποηϊ ἴο 
οχιθηὰ ἐπεῖὶγ σογαροδ ἴσοι ἴ.6 δὰ ὅδ δ΄ 8ο1}}}}- 
Σὰ δἰοηρ ἴΠ6 οαϑὺ οσοδεΐ οὗ Αἰτίοα, ὅ. ΤΊ ττιὶῃ8 
Ἰαΐοὶγ ἀϊδοονογοὰ ἀραΐϊη Ὁν Μδυςὶ οἵ [πε δποϊθηὶ 
Ζιιηθδοθ οὐ ἴα Εἰτα ΟΥ Αἰἴυγα πιοιδὶηδ, 11} 
ὉΠεὶγ τουρῺ οΥοΙορθδῃ βἴοης Μ04118 Ὀ01}} α Ἰοὺ 
Τηοσίδ , Οἢ 8 ΔνΈΓαρα ἤἰίθοῃ [εοῖ [Π1ΟΚ δηὰ (ἸγΥ 
[εοῦ Ὠἰσὴ (866 [Π6 ραΓίϊοι] ΓΒ ἴῃ Μϑιο 8 Ἰθ 6 ΓΒ ἴο 
[6 τι ἰββί τ] 65 ΟΥ̓ ἀ ΖΏ 6 Γ πα ΜΟΓΘΉΒΚΥ ἴῃ Ροῖοτγ- 
ΠΊΔΏἢ 88 αποῖρα, δηά ἴῃ ἃ σϑούμΐ Ἰοϊίοῦ οὗ Μϑδυςἢ 
ἴο ἐπ6 Αἰγίσδῃ ἔγανο ον Βα. ΜοΟὮγ, ρυ"] 1516 πὰ 
1.6 ᾿εδογχεαπρ, Ὦδο. 1872), Ὀ6ΔΓ ἃ ΥΘΙῪ δηςϊοηξ 
ΒΔΙΩΡ ; ἴΠ6 οὐδ εἢ 8 ἈΤΟῸρΡ]Ό ἡ ἔπθπὶ Ῥοϊμΐ δὲ 
Ἰοαϑὲ ἴο 8 ἰὴ Ὀδίοσα {86 Ῥογχίυριεβα διὰ {86 
Αταῦβ, δῃὰ οου]ὰ ΔΡΡΑΓΘΠΩΥ Ὀὲ ἀεγινθὰ ΟὨ]Υ ἴγοϊῃ 
ἴπὸ ΗΟ οἶδ 8 ΟΥ εὐθλὰ δϑόβδιιβθ ΠΌΣΑ τοῦ ὁδάαι 
ὈΘΆ,.5, ΘΙ Ρ] γε ΔΡΡΑΓΣΘΠΕΙΥ [ῸΓ οοἰ μ8, ᾶτε ἰοαη ὦ 
ἰῃ ἴθ πὶ, δπαὰ 4180 Ὀδοδιιϑο ὁπ οὗ ἐδ ὕπο ἃ18- 
σον σθα αὶ] ἀϊπρδ ργεβθηΐβ, ἃ. Μίδου ἢ δββοσίβ, “δὴ 
ἰπιϊϊδίϊομ οὗὁἨ ϑο]οι μοι Β ἘΠ} 16, 8 ἴοσίγοββ δπὰ 
Ὠου8θ οὗ ἀαοἀ «αἵ {πὸ βατὴθ τη" (ἢ. Βεϊ οδθ 
οὗ [ἢθ86 ΣΟΔΒΟΏΒ ἷ8 ἀφδοϊδὶνα 9 [01 ἴῃ ἰο---1. 
ΤῊΘ οὐΥΤΩΟ]ΟΩΥ͂ ΟΡὮΣ τῷ Αἴαγα, Εαγα, μας δθουξ 
116 8816 ὈΓΘΟΘΓΙΟΙΒ γα] 88 ἴδ6 ΘΟὨ Πὑ μΔΕΟῺ 
αι ἴῃ6 δαηβοῦ. ΑὈΝΐτα  ΟἿΓ οὐ Οἷδἂσ (Οἴγα; δοὲ 
Νο. δὴ) οἵ βοιυῖδ Αταθία Ὧ88 δ 1ελ8 88 φοοὰ ἃ 
οἸαὶπὶ ἴο θ6 ἰδκϑὴ ἴογ 116 ὈΪΌ]1ςα] ΟΡΒΪΓ δ ἐπεὶ 
τορίοῃ οὗ ἱπποῦ Αἰτίοα ἢγϑθὶ πδιηθὰ ὉΥ͂ τϑοοηϊ 
Ἡτιΐεγα, ν᾿ ἰο 1165, τηόγθόνοῦ, 200 Ἰοαρσυθβ Ἰαπά- 

ἴταοεδ 
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ἔπδὶ (ὴ6 ροϊάδη θα] ἢ οἵἨ [Π6 τερίοῃ ἰπ αυοβιΐοη 
πὲ Κηονη ἰο ἴΠ6 ῬΠΟΘηἰοἶδῃ8 ΟΥΓ ἴο 106 Ρ60μ}]6 
δείοτε ἴῃι6 ΟἸ τι βιϊλῃ δγὰ διὸ κἴ}}} ψδηϊίησ. Τὸ ὃ. 
ΑἸοὴς σἱτὰ ἸνογΥ, 068, εἴο., [6 οἵϊδη αποϊοα 
οἰλϑδίοδὶ ραβϑαρεὲβ οἵ [᾿|ὸ ΟΪὰ Τεβίδπηεμς ΠδΠι: 
8ἰ5ὸ ηυἱΐα αἀἸϑεϊ ποι γ Π|6 ποπ- Αἰγίοαπ φγοάποεῖβ, 

Ἶκ9 ἀπά (ργοὈ Δ Ὁ}Υ) 8ηά4]- οοά, 85 ηρογίϑα 
δ τῆς (γαάογβ οὗ ϑοϊοῆοη. Τὸ 4. Τῇ οἰτου)- 
πδνϊραϊίοη οἵ Αἰτίοδ υπάεῦ Νϑοῦο Ῥγονὸθ ποίη 
ἴος ἃ τηυσῇ ΘαΥ ΠῈΣ ρογοὰ ; 1 18 ἀθβογί "θὰ Ὁγ 
Ἡετοάαοῖαβ αἰιἱῖα ἀ 806 1} 828 βοιηθ μη ρ ἈΠπΠοαγὰ 
οἵ, φυϊΐα ΠΟῪ δηὰ ἰβο]αϊδβά ; δῃὰ ἔγοτῃ Ῥ(υ] ΠΥ πὰ 
ἴῃς οἷά μεοοσταρθογβ ἰΐ 18 ονυϊἀθηΐ ἔπαὺ [6 οαϑί 
οομβὶ οὗἩ Αἰτίοα 8 Κηονγ δηἀ δοοθϑβὶ 016 ἴο ἰΠ6 
δηοίοηἿβ ΟἹΪΥ͂ 88 [Ὁ Υ 88 Ῥγαϑυπι ῃτοιποπί., (ἢ 6 ῥτα- 
νεηξ Οὐρε [)εϊσαάο, 10-115 δουτὰ ἰαΐ., δῃὰ ποῖ 
ἰαγῖἢογ δου. Τὸ ὅ. ΤῊ οχίϑίθησθ οὗ [6 συ ΐῃ8β 
οἵ Ζιπιῦαοο Ὀοΐογα ὑπ 6 Ῥογίυριυθθθ δηὰ ἄσαῦα, [ἢ 6 
Ῥγέϑοηςα οὗ οοάαγ- σοοὰ (ἢ, ἴπ6 ΒΡΡοΒβϑα ραγίΐαὶ 
ΤΕβοτ  ὈΪαποθ ἴο {πὸ οοῃβίγυο(ίοη οἵ ϑβοϊοηο π᾿ Β 
ἰδπλῃ]6, ὈΥ̓͂ ΠΟ Π26ΔΠΒ8 ὈΓΟΥ͂Θ (8 ΡΠΟ ποῖα ΟΥ 
δηοίοηϊ 5γ86}1{15}} οὐ χίῃ ; ἴο εδίδὨ } 18} [18 ψουῦ]ά 
ΤΟ αΪΓΘ ταις ἢ ΤΠΟΓΘ ἐχδοῖ δηὰ δχίθῃβινθ ἰπνοδίϊρα- 
Εἴἰοπδ ἤδη ἐποϑὸ οαττ θα οἡ ΌΥ̓ Μαῦυοῖ ἴῃ }ι18 γί 
γιοῦ οὗ ἰαδῦ γϑᾺΓ (ΘΟ Ρ. 4180 Ῥείη 88 αἰιοίαα, 

, 125). 
ὴ δ. ΤΏ γτοαλίοδὶ δου πάδηςς οὗ ΡΓΟΌΑὈἢ 168, Ὀι 
ΟΟΤΌΔΙ ΠΥ ποίμτηρ τλοτο ἀδβπἰϊθ ΟΣ ἀδοϊβῖνθ ἤδη 
ῬιΟΌΘὈΙ 168, 11-9 1} ἔμοβο Ἰοαγηθα ἱηνοβιϊ χαῦογα 
ὙΠῸ 866 }ς ΟΡὮΪΡ ΒΟ ΘΎΠΕΓΟ ἴῃ βου Αγαθὶα, 88 
{πὸ Αγδθΐδη Ρίιοτβ Εαγιϑὶ δηὰ Αδυϊίοαα, 
ῬΑΓΠΥ αἶϑο Βοςοπαγί, ἔασίμοσ ΝΘ υἢγ, δϑοΐζθεη (ἰπ 
Υ. ΖαΟδ 88 αποΐθά), ΨοΟΪΠοΥ, Οοββοϊΐη, Υἱηςθηΐ, 
Βοβϑητη }1οτ, αοβθηΐϊαβ, Εν, Κηοδοὶ (Κίζοτ- 
ἰα εἶ, Ῥ. 190 7.), ΗΙχὶρ (Οτδεὶ. 7δγαεία, Ῥ. 156 ἔ.), 
Βδῆγ, ἀπὰ Κοὶϊ (ὁπ 1 ΕἸθαΣ χ. 22), [86 ΕὨρ 158 
ξοΕτΟΡΙΟΣ (. Βοίκο, ὅπ8 Εγθηο ἢ ἔγανε] ον 708. 

ὄνγ, Ῥγθββοὶ 6δ]5δο (ἀτί. “" Ορῃΐγ" ἴῃ Ἡδγζοί 88 
ποῖρ), δῃὰ ΑἸῦγ. Ἐόβοθοῦ (έοίεπιὰα απ αἰἷο 
απαείεκίταδβδεη ἕπ (ἰεπίγαία γίζα, Οοἴμα 1857), 

ἴπὸ Ἰαϊτῖογ ὕπνο ψ ἢ ἴΠ6 ΡΘΟΌ ΔΓ τηοα] βοαιίοη {Π|π41 
ΤΥ ἈΚὸ 8} 51] πη Ποὺ ἰδ σοδϑὶ οὗ δοι ἢ Αταρΐα, 
ἰψὰς Ρ6 ΔΒΪΑὶς ἰὴ ὑπ οὰ 868 (80 Θβρθο δ} 

Π6Γ), ΟΥ ϑοσοΐογα (8ο ῬΓῈ6886]}), ἴοσ ὑπ 6 ῬΤΟΡΕῈΓ 
Ορ τ, ψ θησο ϑδοϊοιηοη 8 ἰσγδάθτβ {εἰοπεὰ ἰῃ8 
γα ου5 Ῥτοάποῖπ πηϑηὐοηθα, [1 ΠΟΥ [ἢ [Δ ΓΓΟΓ 88- 
δαπιρίΐοῃ, τ ἰσἢ τοϑίβ οὴ 116 γορογί ὈΥ ΕἸἸΡΟ] τ 8, 
ἴῃ Ευβοῦ, γαρ. ἐυαπσ. ἰχ. 80, οὗ 8 “ἰδ]δπὰ 
ὕτρεης οὐ ὕρῶτγο " (Οὐφήρ7), δἰζπαίοὰ ἰῇ ἴἢθ 
ΕἸγίσθδη ὅ6α, στίοἢ ἰῃ μο]α τηΐηθβ, δῃὰ δἰγοδαν 
ἰουηὰ Ἀανὶά, ἀρ ΥΟΥΥ͂ ῬΓΘΟΔΓΙΟῸΒ ΟἿ 86- 
ἐουπὶ οὗ ἴῃη6 ἀουθι[} οἰατγδοΐον οὗ 118 γοῦοθογ, 
ζ ἴι6 [ΟἸ]οννὶηρσ ἀγρυπιθη δ, ὑπαῦ ΔΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἴο 

ἱπνα! ἀαϊοά, βροϑαὶς ἕυσ βου ἢ Ατδ δα ἴπ ΖΘΠΕΓᾺΙ : 
1. Ιὴ ὕδῃ. χ. 29 ὀσσῦγβ [6 Ὡδηθ ΟΡὮΪΓ διημοηρ, 
τὴθ Δοϊκίδηϊ δ ὑγῖθο8 οἵ βου Αταΐα, δῃὰ βἰχηϊῆ- 
σιητὶν ἱπιἰοοὰ δ᾽οηρ τὶ δηοίποῦ ὑσὶῦα, δὲ Π1Κ6- 
ἯΙϊδ6 ὈΘΑΓΒ ἢ6 ὨΔΏ16 οὗἩ ὦ μὉ]ἃ Ἰαηα, ΗδΥυ]]αὶ (οη. 
ἰϊ, 11). 2. ΤῊ Ατδθίδη ρθορταρθεῦ Εαστὶ δὶ ον 
ἴῃ {π6 Ῥγεβθηΐ Οπδῃ ἰη ἴπ6 8 υ-Θαϑὲ οἵ ΑΓ ΐδ 
ἨῸ 1685 ἴθδὴ ὕδγοθ Ῥἴδοθβ ΏΟΒ6 ΠΔΙΊ68 δοοουὶ 
Ὑἱ1}} ΟρΒῖν---τὸ, ἱπάϑοά, ἡγόδοκο βροῦν ἴῃ βουη, 
ἽΔΠΊΕΪΥ---α. Οἴδτ, νο ἀδΥ8᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰδ ΑΓΒ ἴγοτη 
Βοῖίιαγ, ἴπ6 ρτεβοηΐ ϑγ; ᾿ ΑἢΓ ογ Ομιαῆσ ἴῃ ΕἸ 
Αἶμβα : 6. Α Μουπὶ Οἷν ἴῃ Βεαῃτγοίη (890 Ετδὶ ἴῃ 
“Ταυῤετί, ἱ, 147, 152 [1.). 8. Μδηγ Ὀἱ0]ἰς4] ῬδΒδαΡΕΒ 
δέϊοεί ἴῃς ρστοαῖ ΘΙ Ν ἰπ μχοϊὰ οἵ δουΐῃ Αταῦια, 
ὙΠῸ δρϑοΐαὶ τεΐίογοποθ ἴο ὅδαρα, βἰζυδιοὰ ἴῃ {86 
δου -πτεδί, ἃ8 [ἢ δοοουηΐ οἵ [86 αἀπδοη οὗ ὅθ θα 
ἰπ οὗ, ἰχ, (1 Κίηρβ χ.); Ρᾳ. Ἰχχίΐ, 1δ; 188. Ἰχ. 6; 

Κ χχνυϊϊ. 22; ᾿1καυνῖθο τῆοτὰ βοη γα γ, τ πουῖΐ 
δρεεὶδὶ γοείδσεηςο ἰο 6 δουτἢ-Ἰνϑϑῖ, θονοσαὶ οἰ δϑαὶοδὶ 

δ ΠὙ5, 88 ϑίταῦο, χνί. ΡΤ 784: Ὠ᾽οάογτ, ἰΐ. 
50, ἰἰ, 44, εἴο. (ΘΟ. αγὶ, Ῥλαίου, ἰϊ. 27). 
4, ΤῊα Ραββϑαροβ οἵ ϑεγρῖαγο ΘΒ {γ ἴῃ ρματῦ {Ἰὰς 
Αγδοϊα γὰ8 ΓΙΟΝ 6.50 1 ὈΓΘΟΪΟῺΒ βίοῃ 8, Θβρϑς δ} 
84. 1χ, διιὰ ἔζοκ. χχνὶϊ. ; δῃὰ ϑῖγαθο, 85 αυοιϊει, 
αἰϊεβίβ ὑπηῦ ἰδ ρῥγοάἀυςσοα 8ι] ν σ, δὲ ᾿Ἰοδϑδῇ ἴῃ ἐῃθ 
ΘΟΌΠΙΓΥ οὗ ἴπ:6 Ναραΐαβδηβ. ὅδ. ΤΊ τϑιηδὶ πη 
Ῥγοάιποῖβ παηϑὰ ἴῃ οἢ. ἰχ. 10, 21, δ 1 Κίηρβ χ. 
12, 22, ψ ὨΪΟᾺ ταὶ ἢῦ σομλ6 ΟΠ]Υ ἴγοτῃ [πὰ ἶδ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ͂ 
ἴγοπχλ Αἰτίτα, δ8 ἸΝΟΣΥ, δρ68, Ῥϑϑοοοϊα, δβαηάβὶ- 
ψοο, πιυδῦ Ὀ6 Ὀγουρηῦ ΌΥ̓ ΑΓα απ δηὰ [πάΐδῃ 
ἰγϑάουβ ἴο ἴΠ6 τῃηδγίβ οὗ Αταρία ΕΟἸΪΧχ, 85 πὸ] ἴο 
{Π6 φαϑίθση (Οτηδ, ΟΡἢἶΓ) 85 ὑπ6 ταβϑίογη (ΘΒ 606) 
Ρδγί οἵ {16 βου} δοαβῖ, δηὰ ἴῃ πο δραΐ ἐχομδῃ 
ἰηῦο τς Ῥῃοηϊοίδῃ δὰ Ηοῦγον βόε, Τῆο μισὴ 
ΔῊ ΠΧ, τοδοῃὶπρ ἴα Ὀογοηὰ {110 {ΐπ|6 οὗ 80]ο- 
ΙΏΟΏ, οὗ βοῇ ὁ ὑγαιὶο [πτουχ βδουῖ Αταϊδα οὗ 
ἩΪΠΟΣ Αϑἴα, αὖ Ἰοαϑὲ ψ τ} Ἰμἀΐα (παγοίογο 4180 
ψ ἢ Αἰγίοα, ΘΒρθοΐα }]} Υ ἢ ΙΒ ορία δηθὰ ὕρρες 
ἘχΥρί), 18 αἰξοϑίεα ἰῃ ἴἢ 6 δι τοδί δηὰ {}}]68ἰ Δ ΠΠΘΓ ; 
Β66 π, 7πα. Αἰιγιλιπιδξιπα, ἰὶ. δ98 --596 - 
Μονεῖβ, Ῥηδηΐξ. ἰὶ. ὃ, ὑρ. 247, 256. 1 δορογάϊηρ]Υ 
6 ΔΓ ἴο 866]ς ΟΡἢ1 1 ἴ[Π6 στοαΐοβί ῬγΟ ΔΌΣ ΠΥ 
ἴῃ 8ου  -Θαεΐοσηῃ Αγαθῖα, [6 ῥγοβοΐὶ Οἴηδῃ, {8 6. 
8 8[1}} τη οἢ ὑπδαῖ 18 ΟΌδοιΓα ἴῃ Γϑίδγομοθ ἕο 118 
βἰζπαιΐοη, ἰΐδ τιΐο8 αηὰ πηρῖδ]β, ἰΐ8 Ῥοσίβ, 15 
τοϊαϊτίοῃ ἴο 86 πεϊρῃ ουτίης ϑαῦυθα. Μόοσο οχδοῖ 
ἱπναβεϊραϊίοηβ ἰηΐο 8 δἰ [υδἰϊοῃ οὗὨ {8:6 Τα 008 ἴῃ 
υσδίΐοη, ψ Ποῦ Μοβετα ἴδηι οἰδπὶ ἢδ8 δἰσηοθῖ 
βεο] ἀρὰ ἴτοιη ΕἸΓΟρεβη8, δηκὶ ἴὸσ ἴΠ6 δβοϊθῃ ες 
Θχρογαϊίΐοη οἵ ψ]ιίο ἱπρογίδηξ σοῃἐτ] θυ ἸΟἢ8 
ἢανο Ὀ6Θῃ τηΔ46 ΟὨ]Υ͂ ἰῃ τοοθηΐ ΕἸ Τ.68, ὈΥ͂ ν. ἮΝ τϑάϑ, 
ὟΝ. Μυῃηξίπρεγ, Φοβορὴ ΗαϊόνΥ, δπὰ Η. ν. Μα)ίζδη, 
Ὑ7111 Δ] 0η6 γ16]4 δυϊπεηίὶςο ἀἰβοϊ οβιιγοβ ἰῃ {1118 ἀἶγθο- 
(ἴοι. ΒΙΘΙΠΟΙ ψὸ ἂῦὸ ψαγγδηϊθαὰ ἱῃ πηδκὶηρ 80 
ΒΠΑΓΡ ἃ βοραγαϊϊοῃ οἵ ἴῃ Ορδὶγ οὗ ἄδη. χ, 29 88 
ἃ ΘΟΌΠΙΤΥ Ὀοϊοηρίης ἴο Ατιδῖα, δηά οἵ παῖ οὗ [9 
Ῥοο ΚΒ οὗ Κίῃμβ πὰ ΟὨγοηΐς] 68 88 ἃ Γερο ΡΟΒ51Ὀ]Υ͂ 
ἴδγ τοιηονθα ἴγοιῃ ΑὐϑὈΐα, ἃ5 [16 ΕὙεη ἢ Ὑινίθη 6 
δι. Μαγίίπη ἀδοϊαγοὰ ἴο Ὅ6 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ, ἀραϊηδὶ 008. 
Ηαϊένυ ἴῃ 8 βδοββίοῃ οὗ ἐπ Ῥαγίβ Οδορτδρ θοαὶ 
ϑοοί ἐν (σοι. 8180 Ε. ν. 6) α]ὰ ἴῃ ἴῃ 6 Αϑἰαπά, 
1872, Νο. 38, Ρ. δ86), Αρρϑατβ ἀοιθία!. 10 18 
ἀπ σου] ἴο ργοάτιοθ ἐχοροῦ!ο8] στο δ 0 Βυ ἢ 8 
ΒΟΡΑΤΑςοἢ οὗ [86 ὕνο ΟΡ τβ ; 6 Ῥυχίθροβι 0 ἢ. 
οὗ [μα οἵ ἀφηρδὶβ Ὀεβἀ68 ἃ πεὶρῃθουτγίηρ ΗδΥ]δἢ, 
ΜιυΒουΐ ἀοιδὶ 6]80 ἃ μο]ὰ -ργοἀμοίηρ ἀϊδίτϊοῦ, 
ἌΡΡΘαΙΒ ἴο ἰδνοιν [ἢ6 Ορροβιῖθ δοποϊυβίο (860 
δῦογο, 1 [Δηὰ [πἰτοά. 8 δ᾽. 

[Το [6 ποῖδ αἵ ἴδ: οηὰβ οὗ 8 6, Ιπἰτοά., ΤηΔΥ ὈΘ 
δἀαεὰ {Π6 10] ον πα σοηϑίἀδγαϊϊοηβ;: 1. 11 18 οὉ- 
νἱοῦβ ὑπαὶ ἴπ6 νογαρὸ ἴο ΟΡ ΐγ, 1 Κίηρβ 1ἰχ. 28, 
χ. 11, 2 Οἤγσοη. υἱἱ!. 18, 1χ. 10, ἴῃ αιυρδδὶ οὗ κο]ὰ, 
ΔΙτ -ἴτοθθ, δα Ῥγθοϊουβϑ βίομθϑ, 88 αἀἰβίϊποϊ 
ἴτοιῃ ἱἐμπδὺ ἴο Ταυβηϊβη, 1 Κίπρβ χ, 22, 2 Οἤτοηῃ. 
ἶχ, 21, ἴον ρο]ά, βίἱν σ, ̓ἱΨΌΥΨ, ἀρ68, διὰ ββδοοςῖκβ, 
Ὑ ὨΟἢ 68 τηδά ἴῃ ἴὮγ66 γοαγα. 2. [ζ 18 οογίδίη 
ἐμαῖ [86 [ΟΥΤΏΘΓ, απ α ποὺ ῬΡσοῦ Δ ὉΪ6 {Παὺ [86 Ἰαΐϊϊζοτ, 
γόογαρο Ὀγοοοοαϑὰ ἔσο) ΕΖίοη- ΚΕ ΌΘΓ οὐ ΕἸδ ἢ οἡ [}9 
δαϑίογῃ συ] οὗ {πὸ Εοὰ ὅθε, 1 ΕΚίησ ἰχ. 26, χχὶϊ. 
48; 2 ΟἼτοῃ. νι. 17, χχ. 86. ἔπ {18 ΨΑΥ͂ 1}6 
ἰταάθ οἵ ϑοϊουιοη ἀἰὰ ποὺ ἰηΐουίοσο πὶ παῖ οἴ 
Ηἰγαῖὴ ἰδ δἰ ]γ, ψ ἱοὴ ὑστοοοοά ρα (ἰΓΘΟΌΥ ἴγοτα [ῃ9 
βεβδοδγὰ οἵ ὕΒωπίοῖϊα. ὃ. ϑ881}8 ροίηρ ὕω Ταγ- 
Βηϊβῃ, νι ἰο ἢ 88 0Π6 ἸΟΩρΡῸΓ νόγαϑα, τσ νΥἱδὲξ 
Ορὶν Ὁ ἴΠ6 ΜΑΥ, 1 Κἰηρβ ΧΧΙΪ, 48; 2 ΟἸτοΩ. 
χχ. 86. ΑΑ8 ΤΑΙΒἢ 18]. γὰ8 οὗ {116 11π6 οὗ δαάνϑῃ, 
διὰ Ὀοϊοηρεὰ ἴο {116 τγεβῖ, Βὲ8 ἘΟΌΕΗΥ σου] ΟὨἹΪΥ͂ 
ὍὈ6 ΤοΔομβοὰ ἔἴτοῃ 86 ἢοὰ ὅοα ΌὈΥ ἀου)ἔὁηρ ἴδ0 
(ἀρε οὗ ἀοοὰ ορε. Τ|}ιὶβ ποι]ὰ δοοουηῖΐ ἴῸΡ [86 
ΤῦγοΘ γθαΓΒ δροηΐ οἡ ἰδ 6 τοσαβο. [τ νου]ὰ αἷδὸ 
δυο [6 ῬΓΟΡΘΌΣΣΥ ἐμαὶ ΟΡὮΪ 'μ88 ἴο Ὀ9 ἰουπὰ 
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οπ ἴδιο οὐαί οὗ [6 Βοιὶ 864, ΟἸὙΠΕΓ ἴῃ ΑΥ̓ΔΌΪΑ ΟΥ  ϑοι ἢ 885 ψ»ὰ}}] 88 ἴθ που υὗ [Π0 ΞΚίταὶὶβ οἵ 
Αἰτίοα, οὐ Ὀοΐῃ. 4. 'ΓΏΘΓΟ ἀγα ἴγαοοβ 'η δογιρίυτο ᾿ ΑἸ ται ασ. Ἡδηοθ ϑοϊοσηοπ 8 Ἰσϑάοσβ ἸηΔΥ͂ ὮδΥθ 
οὔ {6 δὴ οἵ ἃ ΠΟὈΠΙΓΥ, ἐβρθοία }]}γ ἰἢ 1Ὁ 6 8180 1 τηοὺ τ ΤΆΓΒΗΪΒ ον ὁ ἴμ6 ρμοϊὰ οοδδὶ οἵ 
16 πᾶηη6 οὗ ἴπ6 ἰσίν»ς, ὑχανοὶ ησ τ ἴ.ο ὑτ106. 1 Αἰγίοα, ἐβρϑοία ΠΥ 88 ἴΠ6 οοαϑί οἵὨ {818 ΘΟΌΠΙΓΥ νΓ8Ὰ 
Τῆυβ Αβϑῆυγ, Ηδνι δ, Οὐϑη, ΤΆΓΒ ἢ Βἢ, δηὰ | μαγιϊου ΓὶΥ ἰη νης ἴο ἀποίθηϊ ΤΥ ΠΟΣΒ ἴτοηι ἐξα 
ΟΡ ΠηΔΥ ἢαγο οπδηροὰ {ποῖ σοηῖσα ἧπ {116 | Β]  σ]ιῖ ἱπιἰθηἰδίϊοηβ. Α5 41} {18 18 μοβϑιϊθ, 1 
ΘΟΌΓΒΘ οὗ αρε8. Ι͂ἢ ραγίἰοαϊαγ, ΟΡὮΙΓ ΠΙΔΥ͂ πᾶν 1 ἢοῦ ὈγΟΌΘΌ]., ὁ ἃτὸ ἢοΐ νγδγγδηϊοά ἰῃ δβΒΌ ὩΣ 
Ἰαὰ βού} ]οηθ 8 οἡ ἴπ6 οαϑδὺ δῃηὰ ψοβϑὺ οὗ {16 Βρὰ |8 σοῃίγδ οι θη, ΟΥ νθἢῃ 8Π ἸΠΔΟΟΌΓΔΟΥ, ἰπ ἴδω 
8εδ : δηὰ Τατβ ἢ ΠΙΔΥ͂ αν ταημοὰ ΟΥ̓́Θ ἴδο ] τοροσί οὗ ἴλ9 Ὑσίῦεσ οὗ ΟὨ ΤΟΙ ςο]68.---Φ. α. Μ." 

β. Τὴε Ῥ δὶ ὁ τὰε Ομόεη ο77 ϑῴθδα : οἷ. ἰχ. 1--1}, 

ΟἩ. ΙΧ. 1. Απὰ {9 αχδθὴ οὗ ϑ'ιῃθυα βοαγὰ {ὑπ6 ἴδιηθ οὗἨ ϑοϊοιηοῃ, δΔηἃ β[θ οϑῖῃηθ ἴο 
Ρῦονθ ϑοϊοπιοη τὶ τἀ 4168 ὑο ΨΦογιβαίοτα, γιῦ ἃ ὙΘΓΥ ρτοδῦ ΘΟΙΏΡΔΗΥ, δηὰ 
ΟΔ116]8 ὈΘΆΓΙΠΣ ΒΡΊ6685, πα ρο]ά ἴῃ Δρυπάδῃςθ, δπα ρῥγθοὶουϑ ϑύοῃϑβ ; δπὰ β[16 

2 οϑῖηθ [0 οϊοιηοη, δῃα βρᾶκθ ἴο ἢΐτη οὗ 8}1 ὑμδῦ γγχα8 1ῃ ΘΓ ποῦ. Απὰ βοϊοιηοῃ 
ΔΒ ΘΓΘα ΠΟΙ 811 ΠῚ ιυθβίοηθ, δηά ὕπογο γγὰ8 ποίῃϊηρ ]ἃ ἴτοια ϑοϊοιηοῃ 

8 ὑπαῦ Π6 δηβυογοά Ποὺ ποὺ Απάᾶ {πῃ αυδθη οὗ ϑἰιϑῦϑ βαὺγ ὕΠ6 ψ]βάοιῃ οὗ 
4 δοϊοιηοῃ, δηὰ [Π6 Βοιι8θ ἰῃαὺ ἢθ6 δὰ Ὀυ 6 Απά ἴδ τηϑδῦ ῸΓ Π18 8016, δῃὰ 

{πὸ βιυϊπρς οὗἨ δϊ]8 βοσνδηΐβ, δῃᾷὰ ὑπ6 δὐϊθηάδηοθ οὗ [8 πὶ ἰβίοσβ, δηὰ ὑπ 6}Γγ 
δΡΡΑΓΊοὶ, δῃὰ ἢἷ8 σὰ ρ- Ὀθάγογβ, δηὰ ὑπο ἈρΡΡρΆγοὶ, δῃᾷὰ [18 δβϑοθηῦ ὈΥ ψὨ]Οἢ ὯΘ 

δ σοηῦ ὕρ ἴο ἴῃ6 Βουδα οὗ [6 ΓΟᾺὉ ; δηά ὕπ6 γα τγχαϑ ΠΟ ΙΠΟΓΘ Βρ᾽τῦ ἴῃ ποῦ. Απὰ 
Β[:6 881α ἴο [.6 Κίηρ, Τῦὰθ ψᾶβ ὍΠπ6 πογὰ ἰῃαῦ 1 Ὠθαγὰ ἴῃ τὴν ἰδπὰ οὗἁ [ῃγ δῇαδὶγβξ, 

6 δηὰ οὐ (Ὦγ σψίβάοη, Απηάᾶ 1] Ὀο]ονοὰ ποῦ ὑΠ6 1 τγογάβ, ὉΠῸ}] 1 ολτλ6, πα τὴ 6 
6Υγ68 ἢδα βθϑθὴ ; δηά, Ὀθ}ο]ά, ὑπο ἢ4}} οἵ ὑπ6 ρστϑαΐῃϑϑβ οὗ ΠΥ τ ]βάοσῃ γὰ8 ποῦ 

7 ἰο]ὰ τη : ἴῃου δχοθοάθϑς ὑπ ἴδιηϑ ὑμαὺ 1 πᾶσά, ΗΔΡΡΥ ἃγθ [Ὁγ τηθῃ, δῃὰ 
ὮΔΡΡΥ δῖ 686 ὕὩγ βογνδηΐβ, ψγ7ῆ0 βίδη ἃ σου ΔΠΥ Ὀδίογο ὑῃ 66, δηὰ ΠΟΆΣ ΓὮΥ 

8 ποτε τϑε ΒΙοββοὰ ϑι {Π6 [ΒΡ (Ὦγ αοα, σψῆοὸ ἀο!ρηῦθα 1ὰ ὕΠ66, ὕο ϑοὺ [866 
οη Ηἰβ ἰῇγοηθ 88 ἰκὶπρ' ἴοσ ὕπ6 ΠΟΒῸ ὑΠγ Οαοὰ ; Ὀδοϑυβο ὉΠΥ Οαοα ἰονβα [8Γ86], 
ἴο Θβδ Ὁ Π18}} ἈΙτὰ ἴῸΓ Ἔν, δπὰ τηδῖζα ὕμ66 Ἰκἰηρ' ΟΥ̓ ΘΓ ὕμθιῃ, ὑο ἀο ἡπαρτηθηΐ δπὰ 
ΤΊ ὐδουβηθ88. 

9 Απὰ 816 ρᾷνθ (86 Ἰηρ ἃ Βυπάγοά δηὰ ὑνγθηΐν ἰδ θηΐβ οὗὁἨ ρο]α, δηὰ βρ1668 
ἴῃ στϑαῦ δου πάδησθ, Δηα Ὀγθοὶοι 8 Βύοη 68 ; δηα ἔῃ γθ 88 Π0 δ ἢ Βρ166 88 ὑμδῦ 

10 σψθοἢ [86 χαδθη οὗἩ ὅμορα ρᾷνθ Κίηρ βοϊοθοῃ. Απὰ δἷ8ο ὑπθ βογνυδι)ῖβ οὗ 
Ηύυγϑμ, δπὰ [ἢ6 βογνδῃΐβ οἵ ϑοϊοιηοῃ, ψίο Ὀτουσῃῦ μο]α ἔἴγοπι ΟΡ ῖγ, Ὀγοισῦ 

11 βδπαδὶ- σοοὰ διὰ ρῥγϑοίουβ βύομθι. Απά {ῃ6 Κίπρ' τηδθ οὗ ὉΠ 8δηά]-πγοοά 
Ὑγ8 118 [07 {89 Βου86 οὗ αοἀ δηὰ ὑπο Κἰπρ᾿Β ποι, Ἀπ ΠΆΓΡΒ Δπα ρβ] ὑθγ 68 [ὉΓ 

12 ΒΙΠρΡΘΓΒ: δῃηα ΠΟΠΘ Β00 ἢ ἼΟΓΘ 866 Ὀοίοτγα ἰῃ [ἢ ἰαηὰ οὗ δυπάδῆ. Απὰ Κὶηρ 
ΟΪΟΙΟη ρᾶγ ἰο {ῃθ απθθῃ οὗ ϑ'ῃθθα 4}1} ἤῸΓ ἀθϑίγθ, μδίβοαν εν 816 δβίκϑα, 
Ἀ681468 (Πδῦ τ ἈΣΘἢ 816 δὰ Ὀτουρῃῦ υπίο {Π6 Κὶπρ ; δηα 86 ὑυγηῃθά, δὰ νγϑῃηΐ 
ΔΎΓΑΥ ὕο Π6Γ ΟὟ ἰδΔηά, 816 δη4 ΠΟΙ βοσυϑηίβ. 

γ. ϑοϊοπιοπ᾽ 5 Ῥοπιρ, Κίολεα, απα Οἴοτν " νοτϑ. 18--28. 

13 Αμπὰ (6 ψοϊρμῦ οὗὨ [86 ρμοϊὰ ψἘ] ἢ ολπιθ ἰο βο]οσηοη ἴῃ ΟὯδ ΥΟΔΓ ὅγὙὰβ ΕΙΧ 
14 Βυπάγοα ΔΠ4 ΒΙΧΟΥ δηά βἰχ ἰαϊθηΐβ οὗ ροϊά. Βββ4δβ ὑῃδὺ βοὴ ὁπδριποηἶ πὰ 

τι ΓΟ ϑηΐ8 Ὀτουρῃῦ ; δηὰ 4]] {16 Κῖηρβ οὗ Ατδθϊα δῃὰ βουϑγῃοῦβ οὗ ὕΠ9 ΘΟΌΠΌΓΥ 
1δ Ὀγουρηῦ ρο]α δῃὰ δ] ν8 ἕο βοϊοσωοῃ. Απά Κίηρ ϑοϊοιηοῃ τηδάβ ὕνγο μβυπάτορα 

ἱδγροῖβ οἵ Ὀοδύθῃ ρμο]ὰ ; βὶχ ἢυπάτγοα πανν οὗ Ὀοαΐθῃ ροὶα ἰαϊὰ ἢθ οὐ οὴθ 
10 ἱαγγοῦ. Απά δγεθ μυπαγθα 8}}16]45 οἵ θθδίθηῃ ροϊὰ ; ἔῆσθο μυπάγοθα [βμεκε}}] οὗ 

8ο1]α Ἰαϊ ἢΘ οἢ ὁ16 8})16]4 ; δῃὰ {Π6 Κὶπρ ρΡυῦ ᾿ἤδια ἴῃ [6 Βουδα οὗἨ ἴη6 ἔοχεϑι 
17 οἵ ᾿ϑῦδμου, Απὰ {6 Κιηρσ τηδά6 8 ρτοδὺῦ ὑῃΓΟΌΠΘ οὗἉ ̓ νοσυ, δῃὰ ουδυϊδιὰ ᾿ῦ ψ ἢ 
18 Ρυσθ ροϊά, Απὰ {βϑῦθ Ὑγογθ δὶχ βδίθρβ ἴο ὑῃθ ὑβγοῃθ, δῃὰ 8 Ἰοοίβίοοὶ νγᾶβ 

ἰαβίθηθα ἴο {86 ὑῃγοπθ 1 ρο] 4, δΔηα ἈΥΤΩΒ οα Θϑοὴ βἰἀθ οὗ 80 βοδὶ, δῃὰ ὕντο 
19 ]Ἰοηβ βύοοα Ὀδδβῖ4θ 110 δῖτηβ. Απᾶ ὑὕπνοῖνθ ἸἸοη8 βίοοα ἔμϑτθ ΟἹ 90 βὶχ βδίϑρβ 
20 οῃ δϑοἢ 8146 ; [86 ᾿ἰΐκθ νγᾶβ ποῦ χηδαθ ἰῇ δὴ Κίηράοτη. Απά 4]} {πη6 ἀτϊηκιίηρσ 

γο 8868 οὗἨ ΚΊηρ δοϊοσμοη σγογο οὗ ρο]ά, δῃὰ 411 006 γϑ886]8 ἰὴ ὑπθ ἤοιβθ οὗ 186 
ογοϑῦ οὗ ζθθδηοη Ὑ6ΓΘ οὗ ργθοϊουβ ρο]ὰ ; Βῖ|γ 9. νγγαβ οὗ πὸ δοοοπηῦ ἴῃ ὕθ ἀδγβ 

21 οὗ δοϊοιηοη. ΕῸΣΡ ἴΠ6 Κρ βῃϊ]ρ8 ψϑηῦ ἴο ΤΑγΘ 88 ἢ [86 βοτυδηῖβ οὗ 
γαῖα : ΟΠ00 ἰῃ ὕϊγθθ ὙΘΔῚΒ ΟδΙὴθ (ἢ 8ῃϊρ8 οἵ ΤΑΙΒ 8}, δηὰ Ὀτουριΐ ροϊὰ 
Δα δ. ΪνῸΣ, ἸΝΟΣΥ δηὰ δρθβ, δηἃ ρδδϑοοοῖκβ. 
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29 Απὰ Κιηρ ΘΟΪΟΙΊΟΠ γγ88 ρΊΘδΟΡ π᾿ ΤΟ 68 Δηα τ ]Βάοτῃ ὕμδη 4}} πο Ἰππρ8 
28 οὗ ὕπ6 δαγῦμ, Αμπαὰ 8}} ὕΠ8 Κιηρβ οἵ ὑπ θαυ βουρηῦ ὑπ ἔδλοθ οὗ ϑοϊοιβοῃ, ἴὸ 
24 Ὠδᾶγ Ὠϊν ΨΊΒάοτῃ, ὑμαῦὺ οα Ππδα ρΡαυῦ ἰπ ἷ8 θατῦ, Απαὰ ἔθου Ὀτουρηῦ οϑοὴ ἢ]6 

εἰἴῦ, ν6886}8 οὗἁ 8:1 78Γ δπὰ οὗἉ ροϊὰ, δηὰ φγϑιτηθηΐβ, ΔΤΤΩΟΌΣ 8Δηα Ξρίοθϑ, ἤοσβθ8 δηὰἃ 
25 τη 68, ἃ ΓαΑΐΘ ΕΔΓ ΟΥ̓ ΥΘΆΓ, Απὰά ϑοϊοϊηυῃ δα ἴουΣ ὑποιυδβδηά βὑ8]}]5 [ῸὉΓ ἤοσυβ68 

δηα οἰδγιοῦβ, δῃὰ ὕνγοινο ὑμουβδηά τ 46 γ8 ; δῃὰ ἢθ μἰδοϑά ὑποπὶ ᾿η ἴδ ομδγὶοῦ- 
206 οἰ168, δηὰ νι (6 Κιηῃρ δὖὺ εγυβαίθα, ἈΑπὰ ἢ6 ν 8 γυϊηρ νοῦ 4} Κἰηρδ 

ἴγοτα ὕ}10 Γῖνοῦ αηῦο Ὅἢ6 Ἰαπὰ οὗἩ 116 ῬὨ1 δἰ μ68, δῃὰ ἴο ῃ9 Ὀογάον οὗ Ἐργρί. 
27 Απα ἴ}ιο Κίηρ τηδὰθ 81:1 6Γ 1η “6 γβδ θη 88 βδύοῃββ, Δηἃ ἢθ6 τη846 (ἢ σρά418 8ἃ8 
28 [Π|8 ΒΥζΔΙΊΟΓΟΒ ὑμδὺ 810 ἱπ (6 ΘΒΘρἢ ἰδῇ [ῸΓ δουπάδηοθ. Απὰ {πο γ Ὀτγουρδῦ 

ΒΟΙΒ68 ὕο ϑοϊοιθοῃ ουὖῦ οὗ Εργρῦ δηά ουΐ οὗ 8]} Ἰδη 8. 

δ, Οἵοδε οΥΓ ἰδε Ηἱϊβίοτῳ 977 ϑυϊοπιοη : στα. 29--8]. 

29 Αμπα ἴδ τοβὺ οὔ ὑπ δοῖβ οἵ βοϊοιηοη, ἢσβὲ δηὰ Ἰαϑὺ, δ. ὑΠ6Ὺ ποὺ τυτιυΐδη ἴῃ 
[86 τογάβ οὗ Ναίῃδη 6 ρῥγορῃθῦ, δηὰ ἴῃ {Π6 ΡΓΟΡΆΘΟΥ οὗ ΑὨλ)δὴ ὑμ0 ΘἈ]]οπῦ6, 
δΔηα ἴῃ [6 Υἱβῖοῃϑβ οὗ [4415 Ὁ}6 866 Γ, Θομοθγηης Φογοῦοδια [26 δοη οὗ Ναοραί 

30,31 Απα δοϊοσηοῃ γοϊρτιθα ἴῃ Ψογβα θη ΟΥ̓́ΘΓ 411 [8γδ6] [ΟΥΟΥ γϑᾶσβ. Απὰ οϊοιηοη 
βίορῃ τιῦ ἢ18 ΤΑ0Π 6 ΓΒ, δῃὰ ὑΠ6 Υ Ὀυτὶοα Ὠἴτα ἰη 186 ΟΥ̓ οἵ Πανὰ 18 ἔδῦμοσ ; 
δα Βδμοθοϑτῃ ἢ18 Βοη γοϊρηθα [ἢ 18 βίοδα, 

: ἸΠΟ ΡΣ, “δηἃ δ΄ῇὁ δεοϑηΐ, "15 βἰδίγ,." 15 ὀχ ἰδ ἐοὰ ὉΥ 61} πὸ ἩΘΌΓΟΥ Μ88.: ἩΒΟΓΟΔ ἴπ 6 018 ἸΣΔὨ ΒΔΕ] 018 πηὶ (ΟΓΤΩΪΥ 

οδά, νυ ῖῖὰ ἐδο ἩδὉ. ἰοχὶ, 1 ΚΕιηρβὸ ΣΧ. ὅ: ἀγθλη, “ δηᾷ ὃἢϊ95 ὈυΓηζ οΟἴεΓγίηκζη, ὙΠ ἢ ἢ οὔοτοά,"" οἱα. 

3 Οὐ ἐΠ9 Υ ΓΥ ἀϊνοσζοης τυσίδηίδ οἵ ἐῶν οἱά ἘΓΔῺ 2] δι 02 οὗ ὈΠΡΩ ϑιξ, 8δε0 Ἐχες. Ἐχρὶ. 

8 Κοείιλίδ δ» Κενί ὙΠ}. Ῥουῦθυϊοδθ ἐδ δ8πιθ Ῥγορδοὶ 18 τομὴ ὙΠῸ . ΟἸδΟΉ ΠΟΥΘ ο81οὰ ἰω" (οἷ. ΧΊ!, 1δ, ΧΕΙ. 22). 

ἘΧΈΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

Οἱ δοοουηΐ οὗὨ {86 τη 8}}} γϑγραὶ τηϑῃΐ οὗ 
ἴλο ἢτβὶ ὕνγο οὔ 1πι686 [Ὦγθ6 βϑοιϊίουβ σι 1 Κίηρθ 
Χ., διὰ οἵ 186 ἰαδὶ σι 1 Κίηρμβ χὶ. 41--48, ψγ6 
ᾶνθ ΟὨΪΥ ἴο δχρ͵δίῃ [Π6 ἰαγι τἴ6ε8 οὐ [ἢ9 
Γεβοηΐ ἰοχῖ. Εογ {Π|6 Γεβὲ, [10 Ἔχ ροαίϊογβ οὗ [ἢ 

ἰς οὗ Κὶπρβ δσε ἴο Ὀ6 οοιηρατζοὰ. 
1. γιδιὺ οὗ ἐὴθ Φυθοη οἵ ϑιθῦθα : νϑυβ. 1-12 ; 

ΘΟΙΏΡ. 1 Κίηρβ χ. 1 -18.---Α πὰ ἰλς φιοεη οὗ ϑλεδα 
λεαγὰ ἐλε 7αηιε οΥ δοίομιοη. Τὴ αἰ ῆουϊ! δἀαὶ- 
ἴοῃ ἴἰο “ἴῃς ἴδτηθ οἵ ϑοϊοπηοῃ" ἴῃ 1 Κίημρβ: 
““ φΟΠοΘΓΐηρ [π6 Πδηη9 οὗ 16 1,ογὰ,᾽ 19 ψδηίηρ 
Ἰογο, υβεῦμϑῦ Ἰωδ ΠΟΏΔΙ]Υ͂ ΟΥ ΟΥ̓ ἱπαιϊνοσίθῃος 18 
ἀουθτ[]. ---Ἶ ον. 4. 4πά δ αϑοεπέ ὃν τολὶοῦ δε 
ιοεξ ἃ». ΜΝ ΒΟΙΒΟΓ, δοοοσαΐης ἴο 1 Κίηρβ χ. ὅ, 

“ ἀγιρυγ, ““δηὰ δἰ Ὀυσηΐ- Οβογίηρβ, τ ΒΟ ἢ ἨΘ 

οἴετεα,᾽" 15 ἴο Ὀ6 τεδὰ μθῖθ αἷδο τὶΐῃ ἰἢ6 οἱὰ 
ἰγδηβ]αἰοῃβ (Δη ἃ 7οβορῆυ8, Α πέϊᾳ. Υἱϊ}. 6. δ), ἱξ ἰδ 
ἀἰβίουα!]ς ἴο ἀθοῖάθ. Βδἢγ ἴδκθβ οἿΣ γοδάϊηρ ἴο Ὀ6 
οτσίπαὶ, δηὰ ἐμογοίοτθ ἴο Ὀ6 τοϑίογοα ἱπ 1 Κίηρβ. 
--Απὰ ἐδλετε τρᾶϑ ἨΟῸ πιοτὲ δρίγὶἐ πὶ ἤν, 8.16 νγ88 
Ὀδαῖθ ΠΟ Γβο]ῖ ἢ οοτρ. ΨΦοθΆ. 1]. 11, ν. 1.--- οσ, 6. 
“Απάα 1 δείβδευεα ποί ἐλεὶγ ισογάδ; 1 Κίηυρε: “1 
Ὀε]ονοα ποί {Π6 ψογά8."-- Τλε λαζ" οΓ ἐδλε στεαΐ- 
Ἠέ28 ΟΓΓ (ὰλνν ιοϊϑάοηι τοα8 ποί ἰοἰά πιθό. δ᾽ 15ἘΝ ΕῪ 
ἀἰβετγεηΐ 15 086 ρῆγαβο ἰὴ 1 Κίηρϑ (5θ6ε Βά τ). Ὅῃ 
ΤΡ, ““Ἰ] ζιι6, []π668,᾿ οοΡ. 1 ΟἸ το. 

ΧΙ, 29 : 2 Οἤτοηῃ. χχχ. 18 : [υ. χχυ. 37.--- ὕ οῖ. 
8. ΤῸ δεέ ἰλεε οπ Πὶ8 ἰΐγοπε αϑ δὶπρ ὕον ἐλ Ποτα. 
Ἰάοτο βδἰμιρὶν ἰπ 1 Κίηρθ: ““7ΤὯὸ βοῖ [866 οὐ ἰ}6 
ἴτοηο οὗ [βγβϑοὶ "᾿; 88 δἷ8ο, ἰῃ ἐμαὶ ψὩ]ο ἢ ἰπὶ- 
π} 6.16.6} γ [0]]οτνϑ, [Π 6 οἰτουτϊηϑίδη 14] ““ἴο 6βί8 Ὁ] 180 
Ἰ᾿εΐπὰ ᾿ (ἀν) 8 ᾿ἸΠ6γΘ ΔΩ ΠΏ, δηὰ ““[ῸΥ ὁνογ᾽ 

ἜΤΟΣ 

(Ὀϑν9) ἰθ αἰτδομοᾶ δ δὴ δάνοο ὑο ““Ἰουϑὰ,""--- 
τ 3 

ες. 10. 4πα αἷδὸ ἐδ6 δεγυαπίδ " Πωταηι, απὰ 

ἐλ δογυαπίδ οΥ Βοϊοπιοη. ἴτι 1 Εῖηρβ τηοτθ ὈΓΙΘΗ͂Υ : 
““δῃηὰ 8180 ἴῃ βιξὴρ8 οὗ Ηἰἴται. ΕῸΥΣ ἴδ6 ἴδε 
τηοηὐϊοηοὰ δἰρβπ) ΟΥ δ8απά4]-ψοοὰ, 8606 οἢ οἢ. 1], 
7, δῃὰ ἴππ6 ΘΧχοισϑβ αἰ οἢ. Ὑἱ]., Νο. 8. -- ον. 
11. Απὰ ἰλε ξίπο πιαάὰδ.. .. τοαίξα, ποῖ “ βία! γβ 
(μὰ 67) οΥ ““ βραΐβ "᾿ (ΤΏ δηΐυβ, αἰΐον [6 Ῥδβοἢ.), 
Ὀυΐ ταϊβοὰ γα] Κβ, Ῥανθιηθηΐβ, 80 δμαὺ {8689 
γῆΡΌὉ οἵ οἿΓ ἰοχὶ ΔΓΘ 65βθῃ 4 }}Ὺ 8.6 δϑὰθ ΠῚ 

189 ἼΨΘΟΘ οὗ 1 Κίηρθ (οχρΙαἰποὰ ὉΥ Ἀββοβΐ δθ 

ΠΡ, ἰοββοϊαἰοὰ ρανθτηθηῦ). --- εν. 12. Βεδίδα 

ἐλαὲ τολιίοῖ, δὴε λαά ὅὁγουρλέ ἰο ἐδλε Εἶπ, Ὀδαὶάθε 
186 σα ἐπ τοϊαγῃ ορ γϑλιπεθα κὸ ἴον ἰδὲ νι  ϊοἢ 
νγᾺ8 ργοβοηϊοὰ ὈΥ Β6 ΣΡ, Ὀπὺ ΤΠΟΤΘ ΟἸΘΑΓΙΥ ἰη 1 Κίη 
χ. 18. ΤΊιο διμοηἀαίίοῃ οὗ Βεσίμοδα: 2 κ 

᾿ρ ἴον “ὖν ΠΡ 2 ὐὴπ, 18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ; [89 

τοπαοτίηρ οὗ ἴπ0 γι, : εὐ πιο ρίωτα συαπι 
αἰξιεταί αὐ εὐπι, 18 ἱποχϑαοΐ δὰ οχ σγαναρδῃῖΐ, 

2. ϑοϊ]οτηοη 8 Εἰοῆοβ, Ῥορ, δια ΟἸΟΣΥ͂ : Υ6 8. 
183-28 ; οὐῃρ. 1 Κίηρβ χ. 14-22.--- Βεοί(εδ ἐλαξ 
ισλίες τᾷδε ἐλαρτπεπ απα πιεγοδαπίδ ὁγουσδὲ, 
ΠΠΤΟΤΆ ΠΥ, “Ὑ ἱττεβροοῦνε οὗ (ῃ9 ομδριπθι . . . 
Ὀγίπρίης " (χο Ὀτουρθῦ). ὈΔΡΠ Ὁ) }ὲ 819 

ῬΓΟΡΕΙΙΥ͂ Βρίε8. (Νπι. χῖν. 6, χχχὶν. 2), ΠΟΙΘ 
ΒΡΥΙ(, ὑταυο]]ηρ δοῦΐ [ῸΓ γα : [18 ῬὮΏΓΑΒΟ, 
Β ὈΘΙ ΔΕ ΔΙ1Υ ἀρτεοίηρ τὴῖμ ἐλ6 10] οσίπρ ὈΤΓΙΘ 

(θη. χχὶϊὶ. 16), 88 ποῖ υπάοταϊοοὰ ὈΥ͂ 186 οἱά 
ἘΓΘΠΒΙ ἴοΓΒ ; ΠΘΠῸΘ 18 δόμα ἢ)88 ἐδραῖὲ αἀϊνεγνατιηι 
σεπέδωπι ([ο]οσοα ὈΥ̓ Βετίῃ. ἀπὰ Βδῃγ, 1 Κίηρβ 
χ, 16: δῃγΟΥ8), ὑπ6 ϑερί.: πλὴν σῶν ἀνδρῶν τῶν 
ὑποειταγμίνων; ὥγτ. δη ΑΙΔΌ. : ““ Ὀρδ1468 ἴ89 
ἰγίθαϊο οὗ {86 οἰτίε8" (ὨΥΡΠ ἴοτ ὈΣΊΠΠ, Ἀπὰ 
ῬΘΙΔΡΘ ὈΣΘ ἴοσ 2559). --- ες. 16. 7ῆ΄γεδ τάτά πΉῸς 
λωπατεῶ (8 .61κ6]8) οὐ σοϊα ἰαϊα ἣξ ΟἈ οπε δλλεϊά. ἔδοξε 
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{181 Κίηρ χ. 17 68 “[Ὦγθ ροιιπὰά οὗ ρο]ὰ ἴο 
ΟἿΘ 8161," ΤΊΓΓΕΙΥ ἃ σογῦὰ] αἰ θγοησε, 88 {Π6 
τηὶπα σοηϊδὶῃβ ἃ ἢυπαγοὰ 5ῃ6κ618.----γοῦ. 18. 4πα 
«)οοἰδίοοἱ Γαδίεπεώ ἐω ἰδε ἰάγοπε ιοἱδ σοίά. Τὴὸ 
Ῥατιϊεῖρ]Ὲ ΓΙ 2. “ἰαβίθηεα ᾿᾿ (οΥ “ ἐποϊοδβεβὰ "᾽), 

τεΐοσβ ἰο [ἢ 6 ὥννο ργϑοράϊηρ οὈὐθοὶδ, ἴῃ βίερβ δπὰ 
ἀδιο [οοἰδίοοὶ. [1 18 ςογίδι ΙῪ ποῖ ἱπιροβϑίυϊα μα 

οτἰβἐ ΠΑ}}Ὺ ΠΝ ΠΌΞΟ ΟΠ} Φν ἢν “διὰ {6 
ὍΠῸ 186 [Ὡτοὴθ γα γουπὰ ἔσο Ὀθη πᾷ," 88 ἴῃ 
1 Κίηρβ χ. 19, βίοοά ἰπ {πὸ ἰοχῖ ; οὐοὰρ. ΤἢΘηΪα8 
δια ΒεΙ. --- ον. 21. λῸν ἰδὲ ξἰπρ᾽ϑ διὶρθ επί 
ἐο Ταγελιδῆ. Ἰὸ ἰβδ τηοϑὺ οὐνίυυ ἴο χαραγὰ 

νἀ 8.2 ΡΩ γί ΔΔ ἃ Τρ ἱδίδ θη μδγαρῃγαδα 

οὗ ἰδὲ οτὶρὶπαὶ πὰ υϑ08] Ῥῶῆτγαβο, ἰουπὰ 4180 
ἷπ. 1 Κίηρβ χ. 22: Ὁ Π Γήρ)νδν, ““ ΤΑΓΒΆΪΕ- 

ἰΥβ 6 ΓΒ ̓̓ (ἙΟΙῺΡ. ΟἿΓ Εαβῖ- ᾿πάϊδιηθη), δηὰ ἴδ 08 
ποῖ ἢπά ἰῃ οὐῦ 8 δοίτια] (ΘΒ ἸΠΊΟΩΥ [ὉΓ 
νογύϑρθδ οὗ ϑοϊομηοη ἴἰο Ταγίθβϑιιβ Ὁ {π6 Βεὰὶ ὅεδ 
(οοΡ. ἰηἰτοὰ. ὶ ὅ, Νο. ὅ, δΔηὰ ἴδ ἜΧΟΌΓΒι8 δὲ 
{6 οηὰ οἵ οἷι. νἱϊ!., Νο. 1). ΤᾺΘ τηϊβίαϊκο ψ ϊσὮ 
ἷ8 ἤαγὸ πιϑάθ ὈΥ̓͂ ἴπ6 ΟἸιγοιἰδὺ βία παρ ἴδ ΑΝ Υ 
ἔτοτλ 86 δυθῃῖβ, ἀρρεέδζγβ Ὀγθοΐβο}]ν 8.1] Ὁ ἴο ὑπδὶ 
ΨΒΙΟΝ ΟσΟΌΣΒ ἰὰ οἰ. ἰϊ, 7 οἵ οὐ Ὀοοῖκ, τοϊαιξὶνα ἴο 
{π6 δἰσύχη-ἴγθεβ ἴο Ὀ6 βοηΐ ἴγτοιῃ [βῦδπομ, τ ἰ ἢ 
δοϊοσηοη ἀαβιγοὰ οὗ ΗΌτγαΙ (866 οἡ {}}}8 ἢ ). 
ΟἿΪΥ {{ νὰ τοϊσῃῦ υπάογβίδηά (Ὑἱ} ΦυδίΓοιηόγα, 
ϑοοίζοῃ, οἷα. ; σοῃρ. ἴδε ὀχ ῦγϑιβ ἡ Ορῃἢΐλν, Νο. 
1) ΌὉΥ Τ ΑΓΒ ἰϑἢ ἃ μἷαοο Αἰἴογθηῦ ἔγοτῃ Ταγίθβϑιιβ, 
ΟΥ ϑραΐῃ, αἱ ἀνέρι ΘΑΘΊ ΑΓ, 48 [ἢ 6 ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΤΥ 
Τατγϑὶν ἴῃ ἴῃ6 Ῥοεγβίδι Οὐ, πιο ΝΟΑΓΟἢ 8 
ἀουθ]οὰ τὰ (86 ἤεεῖ οἵ ΑἸεχαπάον (οοηρ. [{0 
διιρροβοὰ Ταρσιάς τηρῃὐϊοηθαὰ ΌὈΥ Αγγίδη, 7πα. 87. 
9), ΤΑΥ͂ ὑπ0 ΘἤαΓμο οὗἩ δὴ ΘΓΓῸΓ ὈΘ Ταπιονϑα ἔτοτη 
ΟὟ δυΐδοῦ (ἴο ὙΠΟ 490 ῬΘίθγΙΏΔΠΠ Β06ΓῺ8 
ἐποϊποὰ ἴῃ δὶ8 ΘΟεοσν. Δ λεϊ μσοη, 1872, ἱν. 
ῬΡ. 126). ον {Π| οὐ ῦ δίαίπιθηϊθ οὗ ΟἿΓΤ Υ6ΓΒΘ, 
860 ἴΠ6 ΘΧΟΌΓΒΟΒ Οὐ ΟἿ. ΥἹἱ]ΐ. Δ᾽ γοδαν αποίθα. --- 
γεν. 26. Απά ϑοίοπιοπ λαὰ ΓΟμΥ ἰλοιδαπα ακἰα.8 
70 λόουϑεβ. ΤῺΘ πυπηθγοιβ ἀσν δἰ οηβ ΠΟῪ [ο]Ϊονν- 
ἱπᾷ ἴο 6 ο]οβ6 οὗ ἴϊΐπα βοοϊΐοῃ (νοῦ. 28) ἴγοιη 
1 Κίηρβ χ. 26--29, ἃγὸ Ἄχρ)αϊποα ΌΥ [Π18, [μα΄ ΟἿΓ 
ΔΌΪΠΟΣ Βαὰ αἰτοδὰν ἱηιγοάυοοά, οἢ. ἱ. 14-11, δὴ 
πα μρς οὗ δὴν ἐεμεθ εὶς σἰιαγίοῖβ, βογβθβ, δῃ ἃ Πογδβο- 
ἰγδάϊηρ ψὶ ἢ Εγρὺ (866. οἢ ἰμὶθ ), ἴοῦγ 
ἀιλδὴ ταξοα πῃ ἴῃς Ῥγεβοηΐ Ρ]αθθ Ὦθ τὴν ὁο0ῃ- 
γαδίβ (Ἔβρϑςΐ!)γ νεγ. 28) {Ππὴ΄ τυ αἰ οἢ τοίετβ ἴο [Π 688 
ῖηρδ, ἀμ ῬΑΙΠΥ σομρ]οῖοϑ ἱζ ὈΥ τοροσγίβ ἴσγοτη 
1 Κίηρβγ. 1, 6 ; σοτρ. Βδδγ οὴ ἤπι686 βαᾶβδβαραϑ. 

8. (Ἰοβο οἵ ἐδ Η:βίοσυ οὐὨ ϑοϊουηοῃ : γϑῦβ. 
29-81; σοΠΡ. 1 ΚΙηρΒ χὶ. 41 -483, ἤογθ, μου Υ Γ, 
ἑηδίοδα οὗ {πὸ {πΓ66 ΒοΟΌΓΟΘΒ Ὠδπιοα ΌΥ ΟἿΣ ΔΕΣΠΟΥ, 
ψοῦ. 29, γοίογθηοο 18 Ιη 846 ὨΊΟΓΘΙΥ ἴο {Π|6 “" ὈΟΟΚ 
οὗ {6 ἰβίογυ οἵ βοϊοτηυπ,᾿" ΕῸΓ νόσ. 29 ἴ,, β66 
Ἰηϊχοά. 8 ὅ, [ἴ1.---ὐ ἐγ. 80. Α πα ϑοίοπιοη τεὶρποά 
... 7οτίν γεαγϑ. [πιδίοαὰ οὗ [ΟΥΕΥ γοατβ, Ηἰζὶσ 
( δε Υ΄. 797. ΡΒ. 10 δηὰ 16] ξ.) οἰαΐπι8 60 
ΥΘΔ78 (οΥ 16 τείχη οἵ ϑοϊοπιοῃ, Ὀδοδιδα ΦοϑορὮ τ 
διδβῖρτι5 ἴο {116 ΨΘΤΥ γου ἢ Ὁ] ἰκῖησ, 0 οαπὶα ὕο 
[0 [ΤΟΙ δ ἴῃ ἀρὸὺ οὗ ποὺ τῆοτο πὴ 20 Ὑ6878 
(οορ. 1 Κίηρβ 111. 7), δῇ αῴὸ οἵ 80 οὗ δύϑὴ 94 
6818 (πέϊᾳ. νἱϊ!. 7. 8. Βιυΐ [μαΐ {ὉΠ τορογίβ οὗ 
ΟΘΘΡ.8 σΟΠοοΓΐ ΠΩ ἴδ τοῖση οὗἨ ϑο]οποὴ ὯΓὰ 

οοηξ:86α διὰ βοὶ [-οοηϊτααϊοίοτγ, πᾶ8 Ὀθ6 ἢ ΒΏΟΨΗ 
ὌΥ Βεοηχεϊ, Ογάο ἱἐόπιρ. ν. 9ὅ, ὙἼΟ 88 8130 
ΘΟΓΓΡΟΟΥ Βαγιηοηἶζοά ἴΠ6 41 γεραγβ οἵ Βδβοῦοδῃι 
ΜΉΘ Ὼ ἢθ Δβοοηι θα (Π6 [τοῦθ αὐτὰ ἰῃο 40 γρὰγβ 
οὗ {Ππ6 τεῖρτι οὗ ϑοϊοτηοι αἰϊοδέθαὰ ὈΥ ΟἿἿΓ ραββαρὸ 
8ηἀ 1 Κίηρβ χί. 42 ; οοτιρ. Νίπον, Πἰ αζισδγίετο., 
Αγ. ““ϑαϊοιηο, " Ρ. 86ὅ. 

Π. ΟΗΠΠΟΧΊΟΙ ΕΒ. 

ἘΕΥΑΝΟΕΙΙΘΟΑΙ, ΑΝῺ ΕΤΗΙΟΑΙ, ΒΕΕῚ ΒΟΤΊΟΝΒ, ΑΡΟΙῸ- 

ΟΕ ΑΝῺῸ ΒΟΜΙΚΕΤΙΟ ΤΗΟΓΪ ΌΗΤΒ, ΟΝ ΟΝ. 

1.-ἰχ. 

ΤΊ βἰδίοιηθηῦ οὗ {π0 ΟἸγοηϊδὲ ἀοεβ ποῖ αἰεῦ 
αυϊῦα 8ο πο ἔγοιῃ ἴμ6 ᾿ιἰβίοσυ οἵ ϑοϊοπμος ἰπ 
1 Κίηρβ 1-1} 1 118 σοπὶ δη ΔΙΓΔΗροΙ οηϊ, ἃ 
εἶθ. βίαϊοτηθηῦ οὗ ἴῃς δΙΒίουυ οἵ 1)ᾶνὰ ἴτοτα 115 
Οἰάδγ ῬΑΓΆ]]6ὶ ἰῃ [6 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑασηπεὶ ; ἴῃ ρασίϊςα- 
αγ, ἢΘ 85 ποῖ ἰου πὰ ἰΐ ΠΘΟΟΒΕΑΤΣΥ ἴῃ ΞΟΪ ΠΟ ἴο 
[0 ΟΥ̓ΘΓ ἃ Ῥγανίοιυβ ᾿ιἰβίουσυ οὗ 8δὸ ρστοδῖ νει σϊ 88 
ἰδὲ οἵ θανὶά ἴῃ 1 βατηιε ; δηὰ {ποτγοΐογθ 8ὸ ἱἐπλ- 
Ροτγίδηϊ 1 ΒΟ 08 δηιὰ δα μη βίοηβ ἱπ {10 ἱπη6Γ 
δΔηὰ τε ρίοι!β βία οὐἩἨ 186 γοϊσῃ οὗ ϑδοϊοιπηοπ ΨΟΓΘ 
ῃοῦ τοαυλϑὶϊα 88 ἴῃ {παῦ οὗ Πανὶ. Ὑεῖ [88 ἔογηι 
ἌΜΑ Υ̓ ἰπὶ ἴο ἐπ6 Ἀἰβίουυ οἵ ϑοϊοϊμοη 8 τεῖρτι 
ονἹδῦθβ ἴσοι {πα ἰῃ 1 Κίησβ, ἴῃ ἃ ΨΥ {Ππᾶῖ 18 

οδαγαοίεογίβιιϊο οἵ 8 (Πδοοτγαῖίο μοϑίτοη δηὰ Ῥσδρ 
τηδίϊδη), ἰῇ ὙΠ ΟΝ ΓΕΒ 41} μὰ Ρϑου]ασιῖν 
ΒΊΟΝ αἰδιθϊησυΐδιιθα 8 Θοπο ΡΌοΣ. δηὰ ἰγοαϊτηθηξ 
οὗ ἴπὸ ὨΙβίουυ οὗ θαν]ά. 

1. ΤΊια [μον τἰσο-γο ρου Β οἰοηθηῦ οοιηθβ οὐὖϊ 
ΥΟΓΥ͂ Βίγου ζ, ῬΑΤΟΎΥ ἴῃ 1}.086 ὑγίο ἰηϑογ 0 η3 ΦΟ0Ώ- 
σογπίηρ [6 ΘΟ-Ορεογαιίοη οὗ 1:6 ῥυγοβίβ, 1 δνὶῖεβ, 
δΔηἀ δἰπροῖθ ἴῃ ἴδ [εβιϊναίβ, 88 οἷ. νυ. 1]--18 
(1 Κίηρβ γἱϊ!, 10), νὶ. 12-16 (1 Κίηρε ἰχ. 26), 
ΡαγΕν ἴῃ {πὸ ἴδοϊ τπᾶῦ ΟΣ Δυΐ ΠΟΥ ΓΔηΒίευβ ἴγοτῃ 
[86 οἷὰ δἰαϊεπηθηῖ ἱπίο 1ι18 ο ἢ 4}} {πᾶΐ βοῦνεβ ἴο 
βἰ 51}4}126 116 ἐχύθσῃδὶ ρόπιρ δηἀ βΊΟΣΥ οἵ ϑο]οηλοι 8 
τοῖση, Ὀπῖ ποῖ ᾿ἱκονιβο 81} {πῶ γε]αΐοβ ἴο 18 
νυ ἰδάοῃ. Τπυ8 ννῈ τη δ ἰῃ ᾿ἷπὶ ἴἢ6 πδιταιῖνο οὗ 
{110 νυ 186 δδηΐθῃσθ δοῃοογηίὶηρ [886 ἴνο ΘΟ ΘΠ αἴ πς 
τηοΐδεγβ (1 Κιηρβ ἰἰϊ, 16--.28., δηὰ 116 ἀδϑοτὶ ρίζοι 
οἵ εἷ8β νυ 860η) 8 ἃ ̓ θαγπὶ μη ρ,, Β ΓρΡαβϑὶπρ 8}} [86 5018 
οὗ {16 δαϑί, δηὰ 8}}1 {πὸ 186 τηθῃ οὗ , 415- 
Ὀἰαγίπρ 11.861 ἰὴ ᾿Πουδαηδ οἵὁ γγονογὉΒ δα ΒΟΩ ΚΒ 
(1 Κίπας ν. 9-14); ὙΏΘΓΘΑΒ οὗ {᾿π΄ τ Πὶο ἢ ΒΕΓν 68 
ἴο Ἑσπαγδοίουζθ ἢΪ8 στοαῦ ΡΟΙῺΡ δηὰ πιὶριιῖ, ἰγγὸ- 
βροςδνα οὗ {Π6 ᾿ἰδὲ οὗ πἷβ οουγῖ ΟΥ̓ ΠΕΓΒ ἀπ ἔπ γα 
ῬΓγίῃοεβ, 1 Είπρε ἰν. 1-20, ποῖ ΟὨ]Υ͂ ἰ8 ποϊμΐην 
οὔ δὰ, Ὀὰσΐ βοῖηθ {{πϊηρδ Ἔὐβοὸ δ Δαρεῖον 
ΘηΒδηοοὰ ὈΥ ἴδ οτηϊβδίοη οὗ 1688 ἰδνουγα Ὁ] 6 
{τἰα]8 δηιὲ οἰγουπηιδίδῃσοβ : ἰῇ ῬΑΓΟ συγ, [86 
δοοουηΐ οὗ {π6 οἰζ᾽ε8 τεοοϊνθὰ ἔἴγοῃθΒ Ηταμ οὗ 
Τγγο, οἷν. υἱὴϊδ. 1 ἴ. (566 οἱ [ἢθ 6). [1 15 
τπογθίοσο Ὡοῦ 80 τοι ἢ ϑοϊοσηοι ὑΠ 6 ἱποοπΊρατ- 
ΔΌΪΥ νν͵86 88 ϑοϊοπιοὴ ἴϊ:86 ᾿ἸΠΟΟΙΡΑΓΘΌΪΥ ΙΟΓΙΟΌΒ 
Ὁποοσγαίῖϊο ΓΌΪΟΣ ἡ 096 ΡἱοἴΌΓΕ π6 15] ἴο ἄταν. 
ΤῊΘ ρἴοτῦ, Θβρθοΐ}}Ὺ ὑπαὶ ψὨΐοἢ ἀἰπρίαγα 156} 
ἰη [86 τίσ ἈΠΙΟ] ἰηρς οὗὨ 186 το] ίουϑ [Π{9 (ΘοΠΡ. 
Μεαῖξ. νὶ. 29), ἔοττηβ {πὸ οἰιίοῖ ἱπιπηθράϊαϊα οὈ͵θοξ 
οὗ Ἰηἴ8 τεργοβοηϊδίίοη, ποῖ. [6 τυϊβαοιῃ, ἐμᾶΐῖ ΟἾΒΟΥ 
αυλ}ν οἵ τΠ6 ὁ ΚίιΣ ϑοὺ [ογῖ 88 γε - ὁγαὶ- 
ΠΟΗΤΙΥ͂ ποι θην αν τὰ ἴθ ψοιὴβ οὗ ΨΦε818 (ΘΟ. 
Μαζί. χὶϊ. 42). 

2. Τμαῖ, ἔγοτῃη ἐὴθ οὔοσγὶ ἴο φ)ου ῦ βο]υτῦοΟ 85 
Το ἢ 88 ῬΟΒβι Ὁ]8, 8οπὶ8 ἔδοΐβ οὗ ἢΪ8 ΕἰβίοΥΥ δᾶ- 
γ ΓΒ ἴο [8:18 Θη ἃ ἤδνο Ὀ66η ἀοβσῃ αἿΥ ομϊ το ΌΥ 
ΟἿΓ ΔυΐΠΟΓ, 8 οὐ θηΐ Ἰγ ἔγοιῃ πὶ ργοοθδαϊης 
ἴῃ 186 88Π|0 ἍΑΥ ἰπ ἰἢθ ἰδίοτΥ οὗ αν, δπὰ 
ΡΑΓΕΥ ἴγοτῃ 6 σοχηρασίϑου οὗἨ 118 παυτδῦνο ᾿ῚῈ 
μαι οὗ {π6 Ὀοοὶς οὗ ΚίηρΒ. Νεῖΐηοῦ [86 Ἀὰγ- 
συ] ]ατβ οἵἨ ϑοϊοτηοη 8 Ἀϑοϑηαΐηρ δα [ἤγομο δηὰ 
θοαὶ πίῃς εἶδ τεΐχη, οὗ τ οἢ ὉΠο86 τεϊδεϊηρ ἴο 
{}16 τοηονὰὶ οἵ ἴπγοα ον ]- ἀοογβ--- Αἀοπῖ ἢ, Φοδ, 
δηὰ ϑῃϊπηοὶ---σουιϊὰ πᾶνθ οαδὶ ἃ 1685 ΔΥΟΌ ΓΘ Ὁ]6 
ἰὴ οἱ ᾿ιΐ8 ΟΠ αγδοῖου (866 1 Ε Πρ 1}.), ἀγὸ σεϊαϊβα 
ὉΥ͂ ἈΪπὶ, ΠΟΙ 18 δηγίμίηρ τηοηὐϊοηοὰ οὗ [6 ὄν θῃ- 
ἰῃς οἵ πιἷθ 116, ἀἰδιατοὰ οη [ἢ ὁη6 μαμὰ ὈΥ͂ Ἰη- 
ἰογοοῦτβο Δ ἰάοϊαῖγοιιβ ψὶνοβ (1 Κίηρϑ χὶ. 1-18), 
αηὰ οὐ ἴδπο οἵμοῦ ὁ δου οι δα ὙΓΒΓΘ 8} τὸ- 
Ὀ6]1Ἰοη5 (ΌΥ Ηδάδὰ, Ὡ, δῃὰ Φογοθοδ). Νοϊ 
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85 Γ 116ὰ σἤαγμδ οὗ αἰβ᾽ιῃ ποδὶ σο] ΤΙ σ' ΟΥ νἱοϊοπὶ 
δι ρργοβϑίοῃ οἵ ἴ}ιὲ ὑγαϊῃ το}]4 Ὀ6 ᾿θϑ6 ἀρδίηδὶ 
ΟἿΓ δι ποῦ οὐ δοουιιῖ οὗ {᾿Ἰο86 ΟΠ ἰϑϑοη8. Ηβ 
δεΐγαυβ, ΟἹ ΠΙΔΠΥ͂ ΟΟΟΔ πο η8, Ὑ 1} δα 16 η 1 6168 Γ- 
π658, ἰδ δοηπαϊηΐδηοο Ὑἱ0}λ 116 οπιιτῖοι κοί. 
Α8 δ αι καἰϊυἀοὰ (1 (Πτοη. χχὶχ. 21) ἴο {116 
ΒΌΡΡΓΟββίο ἀπ απ βτηθιῖ οἵ 1116 το 6] ]Π]οὴ οἵ 
Δαάοι δ ἢ δὲ [16 οἶοβθ οἵ ᾿ἰβ ἰβύοσυ οἵ [αν], 80 
ἢιὸ Ὀεΐταυβ ᾿ἷβ Κπον ράσο οἵ [86 τϑνοὶῦ οἵ Δετο- 
Ὀοδτῖη ἴῃ {116 ΟἹ] οδίημ ΓΟΙΒΑΓΪ οὗ 0116 ργθβόηὐ 566. 10} 
(ἰχ. 39): 4}}Ἐύ468 ἃ {16 Ὀδίοτα ἴο ἴῃα οονἐἸοἴ8 ν᾿ ἢ 
Κοζο βδιιὶ Ἡδαι (νἰ1ϊ, 4; 8686 οἡ [6 Ῥαββι 96); 
ἱπαϊοαῖοβ, ὈΥ 16 ΤΒΠΏΘΥ ἱπ Ἀν ΒΙΟὮ 6 ΠπηρὨὉ]0}}8 
1.6 Εργριΐδη Κιηρ 8 ἰδυση ον, ἢΪ8. δ ᾳιαϊηΐδηςο 
νὰ τὴ 6 σογγιρὺ ἰηἤαθηοθ οὗἩ [ΟΓΟΙ ΜῊ νυν 8 ἀαγίης 
δου 8 Γοῖστι ; Ἀμὰ αὕι ΘΓ Τ ΑΓ 8, 1 ἴμ6 ἰηϊτοάς- 
[ἴοη οἵ δὶ: Ἰιηϊδίογυ οὗ Βδιοῦοστα (χ. 8 1ἴ.), 6 ἀου5 
τοῦ ἱρποῦ [Π6 δοοουῃΐ ρσίνοῃ ἰπ ἴμ6 ὈοοκΚ οἵ 
Κίηρϑ οἵ 0,6 τητιγη τίη οἵ τ 6 Ῥϑομὶε ἀἰβϑαιϑῇῆρα 
ὙΠ ἢ 15 ον ΘΓ  δηὰ ῬάγΌ1Α] ᾿π]βσονεσιηθηΐ. [} 
διοτί, {μα ἢΐ58 τείρῃ αἷἰὰ ποῖ αἰ οσεῦλεῦ νγδυταῆῖ 
18. πᾶηγχε Θῇῃο]οπιοῖ (μαδορίι}, ῥσιποα οὗ ρμϑιαθθ), 
ἐδ 115 Βρ᾽ἐμ ἀο1}Γ ἴῃ ἃ ΓΕ] σ᾽ο.8 ἃ Πα ΤΠΟΓᾺ] Γεϑρθοῖ 
τ 88 [ΔΓ 8ῃηυ ὈΥ̓͂ ΓΠΔΠΥ͂ (ἰἀΥΚ βροίβ, δῃηὰ ἤθη θ 
186. ἨραΥΥ͂ ἡπαριηθηῖβ (οἷν. νἱῖ. 19--:22) Ὁπᾶΐ Ὑγ6Γ6 
τοπουῃοοὰ Ὀγ οὐ οἡ δἶπὶ δηιὶ ᾿ιὶβ ἀἀδδοθπιδηΐδ 

ἰϑμπὰ αἰγθϑι  Υ ἴο ἰαΐκα ραγίϊα] οἴϊεου---4}} {}} 18. ἀ0- 
ῬΟΔΙΒ ΟΥ̓ Π0Ὸ ΙΩΘΆΏΒ ἘΠΚΉΟΝ ἴο ΟἿἿΓ δι Γ, 
ΑἸτεδὶν [0 παᾶιηθ8 οὗ ἴΠπ6 ἴπγθθ ῃγορῃθὲβ ΨῈΟΠῚ 
δ. ᾳυοῖο8, οἢ. ἰχ., 18 συδγδηΐθεβ [0 ἢ18 βίδίθτηθηΐ, 
8Γ6 ἃ 5}{Πι|6ηΐ ΒοοΠ ΓΙ Υ [δαὶ ἴο ἢἰπὶ Ψγ848. ᾿τ ραγίθι 
ἃ Κπον]θάσε οἵ ὑμ0860 [Δοῖ8 ὑπδὺ 9ΙΌΓΙῚ, 88 1 ψ6ΓΕ, 
{6 ἀδτκ 8.46 οὗ ὕπ6 οὐποῦνν δε 80 βρ] πα ἃ ἀρ ρθᾶγ- 
8π08 οἴ ὑπὸ τν186 δπὰ ρ]ογίουβ ῥσίμθθ, πῃ ΠΟ [688 
[0] π6689 Τα ἴο [86 δυΐθοῦ οὗἩἨ ἰΐ6 ὈοοΚ οὗ Κίηρβ 
(γο, οὐ Ὠἷθ ραγί, ἀοδθ ποῦ δχργθβϑὶν ΤηΘῃ ΠΟΙ, 
{π686 ργορμοῖΐο νου 6 β), θα ὉΠδὺ 1ν αἰὰ ποῖ }ΐδ 
Ἶη ἢΪ5 μἴδῃ ἴο διὰ οογίδϊη ἀλτκ ραγίβ ἴο 1}}6 Ὀγῖμμς 
δι σον ηνς Ρἱοΐαγο οὗἨ βοϊ πιο 5 αίογίουϑ Κιηρ- 
ἀοπι, 186 16 οὗ τ μΐο πὸ ἰωηρβ ΟΥ̓ΟΓ 15γδθὶ ἢδιὶ 
δὰ (1 ΟἼτοη. χχίχ. 235). 11 ΤΏΔΥ 6 {μδῖ, 1 
δοϊοιηοπ᾿ 8 [Α]} ἱπίο Ἰυϑῖ δηὰ ἰάἀο]αίσυ δὰ Ὀδθῃ 
ΔϑΟΟΤ ΔΙ πο δὰ ογο 1] Τορογίθα ἴο ἈΠ 8ἃ8 ἃ 
ἰγδηβίθηῦ ἀδγκοηὶης οἵἨ διῖ5. 11{6- ραἴι, ἔγοι ὙΒ]Θἢ 
Ἐθ δὲ Ἰοῃαίῃ τεοονοσιὰ ἴῃ ροπαΣπο ΣΕροπίδῃο06, 116 
πο ἃ πο Πᾶνα ραβδὶ ἴῃ δ. 6 06 οὐϑγ {ἰὴ βαὴ 
ὉΪοῦ οἡ πἰβ ἔδιαο, Ὀὰΐ σψουκὶ πᾶν ρίνθῃ ἴο ἢ Ϊ8 
᾿ΙΒΙΟΥΥ͂ δον 4 Ο1086 88 ἰῃαῖ οἵ Μδηαβ86} (χχχὶϊὶ. 
1-20). Βαξ ἢθ σοΥγίδί]Υ μαὰ ποῖ [οιπαὰ 11) ἢ18 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΤΘ ἰταοθ ὑπδῃ [Π6 δυμοτ οὗ Κιηρπ 
οἵ δυο ο]οκίηρ ταρεπίδῃμοθ οἵ [86 ἀδοΡΙΥ [41] ἢ 
Ῥτίμοο. Ἦδφς {πογοΐίοσο ρῥγείοιτοὰ ἴυ οδδὺ {116 
ἸΏΔη1]6 οὗ 58] 6 ηοὸ ΟΥ̓ΣΡ ἴθ ἰαϑί ἰΐπιε8 οὗὐἠἨἁ ἀ{1ὲ 
Ῥηπος σοι ἰς 88 ΠΟῪ ᾿εἷ8 σΟΠΟΘΓΏ ἴο Ῥαϊηϊΐ 
88 {Π|6 1464] οὗ πα΄ ἰμοοογαῖΐς σἼοΥΥ (δόξα, Μαῖϊ, 
ΥἹ. 29) Ἰοης Ὀεοίοτα αἷβ ἔλθ Ὀδοοῖηθ ὈγουθΓὈΪ] 
μὰ" ἐδ ΡΕΟΡ]6. 

8, Τὸ διδιειηθηῦ οἵ ἴπο ΟἸτσοη θοῦ ου]ὰ [6 ὴ 
αὐ ἄόδοσνα ἴθ σαργοασῇ οἵ ἰβίογί σαὶ τπητυδῦ- 
πο 658, ἢ ἴῃ 8 1 ΓΙ Π531 64 }}} ἱποτο 1 0]6 ἀἰτθο- 
ἤοπ ἰδ ἀοραγῖοιὶ ας ἔτοπι ὑμαΐ οἵ [86 Ρᾶγα}}ο] 
διοουηΐ, δηὰ χει ἔγοτα Ὀοσίπηΐϊηρ ἴο δηὰ ἃ 
Εήοδίοῦ ὩΣ ΡΕΥ οὗ ἰοροηι ΤΥ οχαρρογαϊίοηϑ οἵ 
ἰδδὶ τ Ὡΐο ἢ} 18 Πότ τοϊδίθὰ ἰηΐο [Πη6 τηϊταου]οι, 

1 8.0 ἴῃ Ζοποσαῖ. ακαῖπδ' [π|56 Πυροι μαῖα, ἩΠΙΟἣ τοδὶ 
βηὰ ξυρροτι κ᾽ Ἰπουῖ ἢ 16 οΟὗἨ [{56}0{ἰ  4}}6 ῬγΟΙ]Θηγ [64] απ ὰ 
Μ10}}6 ργυθδῦ! οοιπ μοι οπ Ὁ. βΒινπηοι οὗ τῆ 6 Ὀοοῖς Οὐ 6] Ἐπ} 
(Δπὰ ἴῃ 115 νον πι8 Τό ὕτδη ἀοίθη 16 Ὦγ ΒΕΙΠΉ. 
ΜΟΙ Σίοτ ἰη 5 δ,» ζϊεϊεγεμον σόν δεν ὅ(α4 Βμοὴ Αολε!ειλ, 
Ἐτεϊυατς 1870, ππὰ υγ Μδτῖ. 8Π|Ὲ 7 ἢ «σλερ 1870, ματὸ 1}. οἱ 
ἴΠ6 Ζεέμεαν γι ΚΤ» ἰὠλ. ΤΑξοϊορίε ὡπα Κινεῖ), ἤεηκείθη- 
ΒΕΣΚ. Οεκοὴ. ἀε6 Μείσμεν ΟἹ 762 ἐπι Αἰίφθ. δωπάς, ἰϊϊ. ν. 142, 
δηὰ Βέητ } γυϊ. νἱ Φί τμ6 δίδοίι. Ῥ. 108 Δ, 

ΒυΡ οὗ δΒιι0 ἢ} ὈΓΟΡΘΏΜΠΥ ἴο ΔΡΟΟΓΥΡαΙ ᾿ΟῷΟΠΔΑΥ͂ 
αἀἰπιοτίίοη οὗ }ιὲβ τιλίοσία}]8. ἢο ὑγθε ἦβ ἴο νὰ (18- 
(ονογδὰ ἴῃ ΟὟΓ δαί ον, Τὴ ραυϊι] «δεν! Αἰο5 ἴὰ 
8.8 ΠΌΠΙ Ο0Ὑ8 ΤῸΠ| {Πο86 οὗ 6 οΟἱάογ μ818}}6] ἰοχὲ 
ΔΓΕ ὈΥ͂ ΠΟ ΠΊΘ8Π8 ἴο ὃὉ6 Τοβάγιἰοὰ ἃ. ΘΧΑΡΡΌΓΑΓΙΟΙΒ 
οἵ 58:8}10Γ ὈΓΟΡΟΥ ΟΏΒ ὕπο γα χίνοῃ ; ΠΟΥ τοϑῖῦ 
οἴϊθηῃ οἡ ῬΌΓΕΙΥ δχῖογηαὶ δηὰ δος 8] ΘΟΥΤΏρ- 
1108 ΟἵἩ ἴΠ6 ἴοχῦ (8, [ὉΓ ΘΧΆΤΡ]6, ον. ΥὩΔδι 18, [η6 
450 ἰ4]ομῖβ οἵ ροὶι! [τη ΟΡ ἶγ, ἰηϑίεδ οἵ (86 
420 οἵ {Πππ Ὀοοὶκ οὗ Κίηρβ ; δηὰ υ}}. 11. 4, [6 120 
σαν τ εἰσι οὐἨ 16 Ῥογοὴ οἱἨ ἴ1Ἰὸ ἴθῃ}}]6), οΓ τι 
οὐὖ ἰηῦο ἸΠ6Γ6 ΔρΡραγθηῦ οοπύγ οἰ 08 δηπ 1τηἰ8- 
ππ ἰοΥϑίδη ρὲ (88, ἴ0Γ ΧΆ ΠΙρ]6, ΜῈ τοραγὰ ἰὸ 
ὍΠ6 ἀυδη1{168 οἵ μὑγον βίο 8 (Ὁ {πὸ ννοο 6 ΠΗ, Ο]). 
1. 9, δηἀ ἴΠ6 ΠΌΠΙΌΘΥ οὗὁὨ ΟΥ̓ΟΓΒΘΟΙᾺ ; 866 ΟἿ οἷ. ἰὶ. 
17 διὰ νι. 10); δῃὰ ἴῃ θεν} ἀφο ϊϑῖνα ο8565, 
ΜΏΟΓΘ 8 ἰδίου δχηρβσοσγαῖοσ ψνουὰ αν ουηὰ 
ΒΡΘΟΪ8] Οὐσαβίοῃ [ὉΓ ὄχοθβϑ, ἢ6 ρτθοδ ἴο {116 Ἰοϊίοῦ 
ὙΠ {Πὸ δυῖθοῦ οἵ 1 Κίηρδ, 18. πῃ ὕ6 22,000 
ΟΧοη δηῃὰ 120,000 8΄)6 6} δ ἴη6 ἀφαϊοαδίοη οἵἁ [9 
16}}}}6 (οι. νἱϊ, δ), ἴῃ ἴῃθ. ἀοίεττηϊηδίίοη οὗὨ [86 
ΥΘΑΓΙΥ Ταν 0 οὗ δο]οιηοη δἱ 660 ἰα]οηΐϑ οὗ ροϊὰ 
(ἢ. ἰχ. 18), εἴς, Απηὰ οἰβένογο, {πᾶὶ ν᾽ ]οἢ αἱ 
ἢγβὲ βἰρῃΐ Ἰοοῖζβ 1ἰἶκα δὴ ᾿ιἰδῖουοι] ὀχαρρογαίίοι, 
γοιίίσοβ 186} τ οϑῦγ ὕο πιἰδαπιογβῖοοι οὐ, 1 τὸ 
Ψ1}}, ἰηδιϊδαυδῦδ Ἔχ ργαββίοιβ οἵ ἴΠ6 Ἰαἴεῦ ἢἸϑίοτίδη, 
1 18 [ὩΓ Γοηγχονοιὶ ἴσο ὑπὸ νδηὶβ ἀἰθβουὶ θα, 88 
ἵπ ἴῃ 8868 τηδηίΐοποι! ἐμ οἷ... ἰἱ, 7, ἰχ. 21, Ρ6Γ- 
᾿8}Ρ08 αἶδὸ νὶ]. 1, 2. ΤῊ 8016 ἱπηρογίδηϊ ὄονθηῖ οὗ 
ἃ ΤῊΪΓΔΟΊ]ΟΙ5. ΟΠ γαοῖοῦ 11 ψ ἢ16}) [ὴ6. ΟἸ το δῦ 
88 δηϊαγχοὰ ὕπ6 ἰδίοσυ οἵ βοϊοπηοῃ, σοτηραγοὰ 
ΜΠ [Παῦ 1ῃ [6 ὈοοΪκς οἱ Κίηρσβ, ἰ5Β Ἡταΐ ἡ] ἢ ἢΘ 
Τοροσάβ8, ἢ, νἱ!. 1-8, οὗἠἨ ἴπ σοῃβοογαίι ἢ οὗ τὴ 
ΒΓ Πο6 ἴῃ 116 η6 ν᾽ [0 Π}}0}6 ὈΥ͂ ἢτθ ἴγτοπὴ ᾿ἸΘΔΎΘῃ, 
ἃ ἴαλοῦ 6 ἢ6 1188 δηἰοἀ ἀον ἢ ἴῃ Εἷ8 ΓΟΡΓΟ- 
ϑοηΐαιϊοη οἵ [πὸ ἰδίογτυ οἵ αν, ἴῃ ἃ 
ΜΉΓΕ {1)6 ΟΪἀ6Γ ρατταῖῖνο ἢδ8 "οϊίης οὗ [86 Κἱμὰ 
(1 Οιτοῃ. χχί. 26). ϑδιιβρίοῖοι) 18 δχοί θα ἢ6ΥΘ 
ῬοΤΕ Ὀγ {86 ροπίτοη οἵὗἁὨ {6 ἴδσϊ 416 βο]οιηοη 8 
ΟΠ ὈΓΔΥΘΓ οὗ ἀραϊοαίίοη, ἡ ΠΟ Γοα5 {16 δ ἴγαηοθ οὗ 

{Π|6 ΝΙΟΥΥ οἵἠἨ [6 [μοτὰ ἐπίο πὸ ἤθν ἤοῦδο6 οἵ Οοἀ 
885 ΡΙδοθα Ὀθίογο ἰΐ (88 4180 ἰἢ 1 Εἰημ5), ΡΑΓΟΥ 
ὈΥ {1|6 σοχῃρ]εθῖθ βιϊθποα οἵ ἰἰὸ Οἱ 6 Γ σομρογίεν σ0}}- 
ΘΟΤΏΪΏ [16 Βοοοηὰ τῃΐγαο]6, ἰῃ γη)]Δ.6 οἵἠἨ ΗΟ ἢδ 
᾿ϊγοάποοθι δὴ δἰ γθβ8 οὗ βΒοϊοιμοῃ ἴο ἴΠ|6 ΔΆ861) ]οἃ 
ῬΘΟμ]ο (1 Εἴηρβ νἱ. δδ-61). Ὁ 88 [ἢ Βαρασγδ- 
το οὗ 10 ῬγΟΌΔΌΪΥ β'πρ]6 τι ἱγβοι]οῦθϑ ἰδοῖ ἱπῖο 
ἧνο δοίβ ἀοθϑ ποῦ ϑρΡΡθασ ἱῃοχρ θα ῦ]θ ἴῃ τῃυ 
τηδρηϊθι δ δηα ΒίΓΟΙ ΣΙ θνϑησο  οα] ἱπιροχί οὗ ἰῃυ 
Ὑ|1016 δ6θηθ ἱῃ απεβίοη (16 118 ὈΘΆΓ ἴῃ τη δ͵50Ὸ 
[Π6 ὉΠΟΟΙΏΙΏΟΉΪΥ στοαῦ ΠΌΠΌΟΓ οἵ [Π.|6 580 Γ}}} 008 
οἴἴογθα οὐ 1116 ΠυΙΏΘΣΟΌΒ δ᾽ ἴαγβ οσοιρνίησ ὑπο 
Μ 2016 ἰῇ η6Γ οουγί ; 866 οἡ ΟἾὮ. νἱΐ. 7), 80 {116 51:16} 6 
οὗ {πὸ δυῦπον οὗ 1 Κίησβθ σοπο  Ὡ]Π ἃ ΤῊΪΓΔΟΪΘ 
οὗ ΒυΓραβοί ον ΤΕ ΒΊΟΝΒ ({μον} σα] απὰ ῥτίοβι] Υ) 
ἰηϊαγοϑὺ οδη μοῦ ὃς ἀρετηρα βίγαηρσο οΥ υὑπεισοοιιηῦ- 
8016, ΠῚ να ῬΓΟΡΟΣΥ͂ ψνεῖσὶ [Π6 του ΠΘΗΥΪΥ͂ 
Γπδοοσγαῖίς δηὰ ῥσχορῃυῖζίο ἰηΐογοϑὶ ὈΥῪ ν᾽ ]}]ο ἢ 1}}}8 
ΟΣ τοῦ 18. Ἰπῆποησοα ; οΘουΡ. Καὶ], Ρ. 247: 
“ΤῸ σοπητμιηοδίθ ἐμ β ΒΡΘΘΟἢ οἵ ϑυϊοϊηοῃ (1 
Κιηρβ νἱϊϊ. δ6 1.) ἴο {6 γθορ]ὸ αυϊΐθ δισογὰβ 
Μ10} (Π6 ΡΪδη οὗ ἴμὲ Ὀοοὶς οὗ Κίημβ, ἴῃ νΒΐοὰ 
1Ππ6 Ῥγορμείϊςαὶ δϑρϑοῖ οἵ [88 τϑϑὶἰζαιίοη οὗ 19 
ἀϊνῖηθ σου 861 οὗ στδοθ, ὈΥ͂ [ῃ6 ἀοΐησ δῃὰ 81 τ- 
ἴῃς οὗὁὨ {!οὸ Κίηψθ, ργοναὶϊβ ; ὙΠ ΘΓΘαΒ. ὑδὸ τηοῖθ 
πιϊηυΐο οηἰογης ἱπῖο 086 ΠΙΒΊΟΤΥ οὗ ἸἩΟΓΒΏΪΡ ν'88 
Τοιηοΐθ ἔτοτι ἢὶ8 ρ'δῃ. Τ|6 τηθηιίοη οὗ τΠ6 ἢτθ 
ΨΓ 16] σοηδυτηθαὰ {Π6 Βα ΟΣ  ἤο68 ψ6 Βῃου} ΘΟ, 5106 
ΜΔΙγαηϊοὶ πὰ ἀῃ6 ὈοΟΚ οἵ Κίηρβθ, ομ]ν 1 {9 
ἰορ]θ πὰ ὕδθηῃ ΠΘΓΘΌΥ σομῃβοογαίθα ἔογ ἴ8α 
αὐοάδ οὗἉ {π8 ἀϊνίηο ῥτϑοῖοιβ ὈΓΘΒΘΠΟΘ, ΟΥ 0 8 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ οὗ ἔδ6 [ογ, Βαΐ ἴδ οοπδυτϊαὶης οἵ 



ΤΠ. ΟΠΒΟΝΙΟΙ(ΒΒ. 190 

(με νἱοϊΐπι ὉΥ ἀϊνίπα ἥτθ μιδᾷ ποῖ (8ῖ8 ἐα γμδα 
δεμιόναῆ σοπβοογαίθ {Π6 ὕδπ}0]68 ἴον ἔπ ἀνε! ]πς- 
Ῥΐαοο οὗ Ηἰβ πϑῖηβθ, ἴοῦ ὑπ ϑεαῖ οἵ μΪ8 στδοῖΐοιιβ 
ῬΓΘΒΘΏ66, ΟὨΪΥ ἴῃ {{|8 ΨΥ, ἐμ ἴῃ ἴΠ6 ἰπ τοι ποίίοη 

, δανθῆ, γγ͵Δ8 80 ἱπιροτίδῃηϊ ἃ τηδίϊογ, ἰδὲ 10 σου] 
ποῦ Ὀ6 οἠλοὰ, τ όγοαβ ἰῃ6 ὈΪοββίπρ ῥτουοαῦπουι 
ὈΥ ϑοϊοϊηοῃ οὐ ἴδ ρϑορὶβθ, 88 δ γεδιὶ Υ οοηἰαϊποὰ 
ἐπιρίδοὶίδ ἴῃ [8 ὈΓΑΥΟΡ οὗ οοῃϑθοσαϊίοῃ, ἀἰὰ Ὡοΐ 

οἵ 106 ασὶς ἰηΐο {δε πχοϑῖ ΠΟΙΪΥ ῃ]δοο Ηδ τηδηϊίοβίθα 
Ἦΐ8 ὈΓδβόποθ ὈΥ͂ [86 οἰουά ἢ]]ἔπρ [16 βαπούπαγυ. ποῦὶς, "' 
ΤῺ οοπϑυϊηΐηρ οὗ ἴ6 βδογιῆσθ οὐ ἴΠ6 ἃἰΐδν Ὁ) 4. ΟὨ ϑοϊοπιοπβ στοαὶ ψ δ] ἢ, δ8 ἰὲ 8. τϑὸ- 
ἢτο ἔγτοτα ἤδανθη 8 ἴῆι σΘοπΗΓΠΙΔΙΟΓΥ βίη ΟἸἸΥ Ῥοαΐρα γ᾽ ἀσϑογὶ Ὀθὰ, 65 ρθοίδ ῦ οἷ. ἰ. 14 ΠΗ. δηὰ ἰχ. 
ἴον {}ω|8, ἴδ Ηθ ψῆο βαῦ οἡ [Π6 τηθγοῦ -δοϑῦ ἴῃ {Π6 18 ΠΥ, Βδθηρεὶ (οη οἷ. ἰχ. 27) τηλῖκο8 ἴΠ6 δι Ὁ Κὶς 
ἴοι ρ]6 Μ{1]1 φυδοϊουβ! Υ δοσορὺ (ἢ οἴογίηρθ ἴο Ὅ6 τοιηδγὶς : “1ἴ ἰ8 δίγδηρθ ΠΟῪ 8000 80 τη οἢ 64 
τηϑὰθ οὐ [86 αἰίατ οἱ {ΠῚ ἰθρῖς ; δπα, 88 6 Ὀ6 δοουπηυ]αίοα δηά ἰῃ νϑηϊθῃ ἅν} Μέρη 
ῬΘΟΡΙο οου]ὰ ΟὨΪΥ͂ Δρρτοιοῖ ἴπ6 [ογὰ Ὀδέοτο 186. οου]Ἱὰ ποῖ ϑπάυτθ ἴἴ 1{ ἰζ σγογθ δἰ ΆΥ85 80 ; ἱΠῸΥ͂ 
Αἰΐαγ ψΊ βδογίῆςθ, ἃ σοπβγτηδίϊοη [ῸΓ ἴη6 Ῥ6Ορ]6 ᾿ ψοῦα νηοῦ ἴγοιῃ αοά, απ ὕὈὸ ἀἰϑιγαούθά Ὁν [9 
ἐμπαῖ Ηθ ἔγομι ΗἿ8 ἐγοηθ Ψ11 ἀρρὶν Ηἰβ8 οονεηδηῦ ογοδίυγοϑ ; 88 ϑο]οϊηοῃ Πἰπ,86}7 ἀϊὰ ποῖ Ἰοηρ δοῖ 

68 ἴο ἰδοβα ΨὙὴο ῥγοϑαπὶ {Ππεὶγ οἴἴεγι 5 Ὀδίοτε ᾿ 6}. Ηθ δὰ [86 Ὀδμοδὶ οὗ αν] 88 Ηἷβ ἴδ Ὁ ; 
ἵπι ; ΘοΙΏΡ. ἴκν. ἰχ. 28 {, Εογ {Π6 ρίδῃ οἵ ἴῃς 6 μαὰ βόπ {πγουρὶ {γἰθυϊαίίοη, σι εσθαβ 50 ]ο- 

δαΐδθοῦ οὗ ΟΠτγομίοῖοβ, παπιοῖγ, ἴο ἀδριοῖ ΘΧΘΟΙΪΥ ᾿ΣἸΩΟῺ Θηΐοτθὰ δὴ Οηοθ ΟἹ Ῥοβϑοβϑϑίοῃ ἢ Τῆδῖὶ 15 ἃ 
{Π|ὸ ρίοτγ οἵ {πὸ ψουβῃΐρ οὗ ἴπ8 μϑβῦ, {π|8 ἀἰνὶπε πον αἰ εγοηος." Οομρ., σὰ τερατὰ ἴο 
σοηδβυτηδίίοη οὗὨ {6 βδογὶ οἷα] νογβῃρ, ἐδαῖ ννὰ8 Ὠοιηϊ]οῖὶς Ὠἰηΐβ, οα [6 ἩΪΘΌΟΤΥ οὗ ϑοϊοιηοῃ, [86 
ἴο Ὀθ σοῃ 0 4} ρογίογιηθα ἴῃ {πὸ ἴθπ:0}]6 88 106 Κ9 οὗ Βᾶμῃγ οὐ 1 Κρ 1, 11] , οΡίου8. ΓΕΟΠΊΟΣ 
οηἷγ Ἰορίτἰπηδΐθ Ρ]αθθ οὗ ΜΟΣΒὮΡ, ὈΥ ὅγο ἔγοιῃ (δίδείιο. νο]. υἱὶ.). 

ἼΒΘΟΙῚ 80 ἱτηροτίδηϊ 8ἃ5 ἴο Ὀὸ δαἀπιϊ 6 ἰηΐο ΐ8 

8. ΤΗΕΒ ΚΙΝΟΒΞ ΟΕ ΤῊΕΒ ΚΙΝΟΌΟΜ ΟΕ 5000 ΑΧΚὴ ΕΕΟΜ ΒΕΒΟΒΟΑΜ ΤῸ ΖΕΡΕΚΙΑΗ-.- 

ΟΗ. Χ.--ΧΧΧΥΙ. 

α. ἘΕΗΟΒΟΑΜ. ΤῈΕ ῬΕΟΡΗΕΤ ΞΗΕΜΑΙΛΗ.---ΟἽ. Χ.--ΧΙ. 

“. ευοῖϊ 07 ἰδὲ Τεη Ττὶδες ἥοπι ἰδέ Ἡοιιϑε οὗ 1]λαυϊά : οὮ. χ. 1--χὶ, 4. 

ΟΕ. Χ. 1. Απά Βδῃοῦοδπι νγοηῦ ἴο ΘΠΘΟΠ τ : [05 το Θθοθθτη γγ88 811 15γ88}] οοΐὴθ ἴο 
2 τῆδῖθ ᾿ἷπὶ Κίηρ. Απα ψ θη Φοσγοθοδϑιὰ ἴῃ δοη οὗ Νοῦαΐ Ἠδαγὰ ἰδ, δηὰ ἢθ ἴπ 

Εργρὺ, ΕΠ ΠΟΓ ἢ6 πδὰ ἢδὰ ἔτοῃῃ [ἢ ργϑβϑῆσο οὗ ϑοϊοιηοῃ ὑπὸ Κίῃρ, ὑπθη 
8 Δετγοῦοδιη γοίαγηθα ουῦ οὗ Εργρῦ. Απᾶ (ΠΟΥ δοηΐ δῃὰ οδὶ]ϑᾶ ἢΐτὰ : δῃὰ ϑγο- 
4 Ὀοδιὴ δηά 81]] 1βγϑ 6] οδηθ ; δα ἘΠΘΥ 505 ο ἴο ΒοΒοθοδια, βαυίηρ, ΤῊΥ ΓΑῸΠΟΓ 

ΤΩΔ4Θ ΟἿΓ γ0 6 ρτίθνουβ: δῃηἀ ΠΟῪ 6886 ὕπο [Π6 ρΡΤΊΘνΟΙΒ ΒΟΥΎΪΟ6 οὗἉ ΠΥ 180 61, 
ὅ Δδηα [118 ΠΟΘΑΥΥ γοκ ὑμδὺ 86 ρυῦ ΡΟΝ ὑ8, δηὰ γχὼὸοᾶ Ὑ}1 βοῦν βοΘ. Αμπὰ 
6 8814 υηΐο ὑδθι, Ὑοῦ ὕγοθ ἀδγβ ἤθῆοθ σού ὑΠῸΟ 1η6 : 8ηὰ ἴδ6 ῬΘΟΡ]6 
ἀορατγίοα. 

Απὰ Κιηρ Βδμοθοδπὶ ἴοοῖκ σουηβοὶ] ταῦ 0Π6 6᾽άοτβ ὑμδὺ βίοοά Ὀδίογο 
ΘΟΪΟΙΠΟΠ Ἦΐ8 ἔδῦποῦ ΒΘ ἢ6 ψγχὰ8 Εἰνῖπηρ, βαυῖηρ, Ηον ἀο γοὺ δάν]β6 τὴ ἴο 

7 τοῦ ΔΉΒΥΘΙ ὑο ὑἢ18 ρϑθορὶθ. Αμα {ΠΥ βρδῖζθ ὑπο ῃΐπι, βαυηρ, Π Το ὍδΘ 
Κιηα ἰο {{18 ῬΘΟΡΙΪΘ, ἀπα ρ]θδθθ {ῃθπὶ, δηἃ βροᾶκ ρσοοὰ ψογάβ ἴο ὑῃϑπι, Π  Ὺ 

δ᾽ ΜΠ βοῦν ὕΠθ0 411 [ΠΥ ἀἄδλγβ. Απάὰ δ6 ἔογβοοῖς [6 οουηβοὶ οὗ [η6 οἷά χηθῃ 
ὙΠΟ ἢ ἸΠ6Υ ρᾶνθ, δηα ἴοοῖ σου 86] οὗ {6 γουπρ πιθῃ ὑμαῦ στοῦ ἃρ ιν} Ηΐτη, 

9 ψ)0 δἰοοα Ὀδίοσθ ἢ. Απάὰ ἢθ βαϊά υπίο θη,  μδῦ ἀο γὸ δάν!βοθ, ὑπαῦ νγϑ 
ΤΏΔΥ ΤΟ[ΌΓΙ ΔΏΒΥΘΙΡ (0 {18 ῬΡΘΟρ]θ, γῆο ἢδνθ Βροίζθῃ ὕο 1η6, βαγίηρ, Εδ8δθ οι 

10 {16 γοῖκα πο ΠΥ ΔΟΠ6Γ Ραῦ ἀροὴ 081] Απὰ (Π6 γοιχηρ τηθὴ ὑμδῦ ὑτονν ἀρ 
ψ ἢ ᾿ΐτὰ ΒρΑΚΘ πηΐο ἢϊπὶ, βαγίηρ, ΤῊϊ8 βδὶῦ ὕμοὰ 5ΔΥ υαπῦο ὕπ6 ρθορὶθ πδῖ 
Βρ8 Κο υηΐο {ῃ 66, δαγίπρ, ΤΥ [λυ 6Γ τηδ4θ ΟἿΓ γοῖζο ἤθανυ, θυΐ ἀο δοιὰ Θδδθ 
ΟἿΣ γ01Κ6: ἴῃ8 Βῃα!ῦ ὕΠποὰ ΒΆΥ ὕο ὕπο, ΜῪ 110{16 δηροΓ 15 Ὁ οἶκοῦ 1ΠΔῃ στὴν 

11 ΤΑΥΠοΣΒ ὑΒῖρῆ8. Απα ΠΟΥ͂ ΤΩΥ ἔδύμον Ἰαϊὰ 4. ἤθανΥ γοῖτθ Ὡροὴ γοῦ, Ὀυῦ 1 “1}} 
δἀα ἴο γοῦΓ γ0Κ0 : ΤΥ ἔδῦμον οἰιδϑιϊβοα γοὰ νι μῖρ8, θυ 1 ψ1}} οαβῦϊβϑ 
γοῦ Ὑ10]} ΒΟΟΓΡΙΟΏΒ. 

12 Αμπά ϑογοθοδπι δπά 8]] [16 Ῥθορὶθ οᾶπιθ ὕο Βδῃοθοδιῃ οὐ {86 ὑμἱτὰ ἄδγ, 8.8 
18 Ὁ86 Κίηρ δα βροΐζοῃ, βαυίηρ, Οὐτηθ δρϑίη ἴο τὴ οῃ 86 (ϊτὰ ἄγ. Απᾶὰ [ἢ 

Ἰπὴρ δπβδσογθα ὑπθηι ΤΟΌΡΉΪ : δηα Κίηρ Βδμοθοδπὶ ἔογβοοῖς {π6 οου 56] οὗ 
14 89 οἷά τῆϑθῃ. ἀπά [6 βραῖϑ ἴο ὑῆϑιι δ 086 ὁοι 86] οὗ ὑμ6 γουπρ Τθι, 

ΒΥ Ιηρ, ΜΙ ΓΑΥΠ ΘΓ τηδθ γοῈΓ γόΐζο μθανγ,} ὈὰὉ 1 ψ|.}} δἀὰ {πογεῖο : ΠΥ ἴδ μοσ 
1δὅ οἰιδβθιβοα γοὺ σὰ ἡ ΐρ8, θὰ 1 ψ}1}] οπδβίϊβο γοὰ ψ δ βοοτρίομβ. ἀπά τῃ9 
Ἢ ̓ιθδγκθηθα ποὺ ὕο [6 Ῥθορ]8 ; ἔοῦ {ῃ6 ολ80 νγγχὰβ οὗ αοἄ, ἰμαῦ 6 ΓΟ ΚῸ 
τηὶσἢῦ δοοοιρ δὴ Η 18 τογὰ, σι ]οἢ ΗΘ βρακο Ὀγ Αβ᾽δῃ οἵ 5810 ἴο Φογοθόδσω 

16 ὑπ βοῃ οὗ Νϑραῦ. Αμῃάὰ 4}} [Ιαγϑθ] βανν3 ὑμδὺ {86 ἰἰηρ Ἀθαυκοιθὰ ποὺ πο 

6 
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ὑπθχα : ὉΠ6 ΡΘΟρὶΘ δηβνγογεὰ [86 Κιηρ, βαγίησ,  αῦ ρογίϊοῃ ἤδνθ γγ ἴῃ Ὠδυαῖ 
γο ᾶνὸ ὯΟῸ ἱπῃουι ποθ ἴῃ ἢ βοὴ οἵ “6886; ΘΥΘΕΥ͂ Ιη8ῃ 0 γοὺγ ἰθηΐβ, Ο 
Ιβγδϑὶ : ον ἰοὺς ἴο ὍὮΔΥ πουδβο, αν. ἀπά 4}} βγδοὶ ψγϑηῦ ἴο ἢ 18 ὑβηΐϑ. 

17 Απὰ {Π6 οΟὨΠ]ά τη οὗ [βγδϑὶ δῦ ἀν ο]ῦ πὶ ὑἢ9 οἱῦ165 οὗ “υάδῃ, ΘΠοΟὈοδιὰ τοϊσηθα 
18 ονϑγ ἴἤθϑιη. Απὰᾶ Κιίηρ Βϑμοθοδτῃ βεπῦ ΗἩδάογαπ),5 ὙΠῸ νγ88 ΟΥ̓ΘΡ 010 ΒΟΟΔΡῸ ; 

δηα ὑπὸ 80η8 οὗ [βγδϑὶ βϑίοῃηθα πὶ ὙχιῸ ἢ} βύομθϑ, ὑμδῦ ἢθ αϊθα : δὰ Κιηρ 
19 Πομοῦθοδπι Παβίθηθα ἴο σοὺ ἃρΡ ἰῃΐο ἢϊ8 οῃϑγιοῦ ἴο ἢδθθ ὕο Ψϑγυββίθη. ἀπὰ 

[βγδοὶ γονοϊ δα ἔγομῃ [6 ἤουβο οὗ αν απο (158 ἀ8γ. 
(Ἑ σι. 1. Απὰ Βϑῃμοῦοδπι οαπιθ ὕο Φογιβδ]οιη, ἀπὰ δϑβοι Ὁ]6α ὑπ ἤουβο οὗ Φυάδῃ 

δα Βοϑη͵δηιη, ἃ πυπηαγοα δηὰ οἰρθυν ὑπουβαπα ΟΠ ΟΒΘ ἢ ΑΓΓΊΟΓΒ, ἴο ρῃῦ ὙΠῸ ἢ 
2 ἰβγϑϑὶ, ἴο Ὀσίπρ Ὁ80Κ ὑ86 Κίηῃραοτῃ ἴο θμοῦθοδι. Απηὰ ὑπο ψοτγα οἵ ἴθ ΠΟΒῸ 
ὃ. σδη6 ἴο ΒΘ δ ὕδο τηδη οὗ (ἀοἱ, βαγίῃρ, ὥρθδὶς υπῦο Βϑβοθοδῃ βοὴ οὗ 

Βοϊοιήοῃ, Κρ οὗ πάῃ, ἀπ ἰο 8}} 1βϑγδοὶ ἰπ υάδι δῃμὰ Βθῃ)διηῖη, ΒΥ] ηρ, 
4 ΤὮυ8 8810} [86 ΠΟᾺΡ, Υο 5}}8}} ποῦ ρῸ ὉΡ, ΠΟΙ βσῃιῦ ψγιῦ ἢ γοῦΓ ὈγούΓΘΩ : ΓοῦυΓη 

ΘΥΘΓΣΥ͂ Τη8Δῃ ὕο ἢΐ8 Πουδβ6 ; [0Γ [8 ὉΠΙηρ᾽ 18 ΘΟΙΩΘ ἔγουῃ Τὴ6 : δη4 ΠΥ Πολυκοπϑὰ 
ἴο ὑμ6 ψογάϑ οἵ 88 ΟΕΡ, δῃὰ γοίυγηθα ἔγοπὶ σοϊηρ δραϊηϑὺ ΓΟ Όοδπι. 

β. Κεῖση 97 Κολοδοαπι: οἷ. χὶ. ὅ--Χ 1]. 16. β 
ὅ Απάὰ Βοποθοϑι ἀννοὶξ ἴῃ Φογαβαίθιη, δηα Ὀ}]}0 οἱὉ168 ἴογ ἀοίθηοοθ ἴῃ Ψυάδῃ. 

6,7 Απά ὸ Ὀυ}} ΒοΟΙΒ]Θἤθιω, δηα Εἴδιῃ, δὰ Τακοα. Απά Βοίῃ-Ζυγ, δὰ ὅοοθο, 
8,9 δῃὰ Ααυ] δ. Απαὰ Οαδίῃ, δῃὰ Μδγθϑθδῃ, δπὰ Ζιρῃ. Απά Αἀογβδίτω, δηά 
10 [μΔοΠ]8ῃ, δῃηὰ Αζοκδῆ. Απὰ Ζογβῃ, δῃὰ Α͵δίοῃ, δὰ Ηθρτοῃ, τ] ἢ τὸ ἴῃ 
11 ΨΦυάδι δῃὰ Βϑῃ͵διλη, ἰεποϑὰ οἱΐθ8. Απηά ἢ ἔογυιβθα {}|6 βύγοῃρο]άβ, δῃὰ μὰ 
12 οδρύδιηβ ἴῃ ὑπθπι, δηα βίοσοβ οὗ [οοά, δῃὰ οἱἱ, δῃὰ ψγῖηθ. Απά ἴῃ δνΟΥ βϑνϑγᾶ: 

ΟἿΌΥ 5}16148 δηὰ βρϑᾶγβ, δῃὰ πλδάθ [ῃ}6Π} ΥΘΙῪ βίγοηρ : δπῆ Βθ δβδὰ Ψαάδῃ δπὰ 
Βοπ)δπιίη. 

13 Αμπὰ [ἢ6 ργ]οβίβ δπὰ {πὸ Τ,ονιῦθα ὑπαὺ γογο ἴῃ 4}1} [βγδδὶ] τοϑογίβα ἴο ὮΪπὶ 
14 ουὖ οὗ 41} ὑπο] θογάθσ. ΕΌΓ {Π6 1 ονιΐθβ ἰον ὉΠ 6] Βυ θαΓ 8, δημα {1161} Ῥοββθβδ- 

ΒΊ0η, 8πα οδπιθ ἴο υάκδῃ δῃηά “θυ βοὴ : 0 Φογοθοδη βῃά ἢΐβ βοὴ ῃδα οδϑί 
15 {πθπὶ οἵ ἔγτοτωη θχϑουῦηρ ὑϊ6 ῥγιϑβϑί β οοο ἀπο ὑπ0 ΓῸΒΡ. Αμπὰ 6 ογἀβὶποὰ 

Ὠΐτὴ Ῥχίθϑύβ [Ὁ Ὁ86 ἰσῇ ρ]δοθβ, δηὰ ἴον ἴπ6 Π6-ροδίβ, δῃὰ [ἴὉΓ [ῃ6 οαὶνθθ ψ ΒΊΟΝ 
16 6 τηδᾶάθ. Απὰ αἴδοῦ Ὁ 6), ουΐ οὗ 4}} ὑ86 ὑγὴοθϑ οἵ 153Γ86], βιοἢ 88 βοῦ ὑῃθὶῦ 

μοατὺ ἴο βθοῖκ {ῃ6 ΓᾺΡ Οοά οὗὨ δγδϑὶ, σϑῖηθ ἴο Φογιβδίθτῃ ἴο 88δοῦῖῆοθ ἴο [ῃ 9 
17 ἴ0Ε}Ρ σΟοά οἔἉὨ ὑμὶν δύμοσθ, Απά {ῃ6Υ βίγθηρυποηθα ὑῃ6 Κιπράοιμῃ οὗ Φυάδῃ, 

8πὰ Ὁρ861]141 Βομο όσα δοη οἵ ϑοϊοιηοη [μγθθ γὙϑ8γ8; [ὉΓ ὕΠ6ῈῪ γα] Κοά ῃγθθ 
ΥΘΑΣΒ ἴῃ 6 ΨΑΥ οἵ ΠδνἹα δηα δοϊοιηοη. 

18. Απὰ Βεβοβοδίηῃ ἴοοῖκ ϊτα ὕο νι Μδμῃδϊδί, ἀδυρῃῦογ 4 οὗἩἨ Φου τ οτἢ 8οη οἵ 
19 θανὰ, δῃηὰ οἵ ΑἸ 1Π41}δ ἀλυμῃῦον οὗ ΕἸ1ΔῸ βοὴ οὗ 2688ὁθ.Ὀ Απὰ β θᾶγθ Πΐτη 
20 80ῃ8 : 96υδἢ, δηά 'Ποιηδυδῆ, δαῃὰ Ζαθδη. Απά δἰου ΠΟΥ ἢθ ἴοοῖς Μδβϑοῆδῃ 

ἀδυριοῦ οὗ ΑὈβδίοπι, δμάὰ 86 Ὀᾶσθ ἷτὰ ΑΡ) ἢ, δὰ Αὐϊδὶ, δπὰ Ζ1Ζα, δπὰ 
21 5 Ποϊο ἢ. Απὰ Βϑῃοθοδπι ἰονοὰ Μδδοθδῃ ὕπο ἀδυρῃῦοῦ οὗὨἩ ΑἸ βδίοτῃ τγογθ 

ἴδῃ 411 18 σχῖνϑβ δηα σοποι Π68: [ῸὉΓ 6 ἴοοὶς οἰριύθθη Ὑῖν 68 δηᾶ βἰχίγϑ 
22 ΠΟΠΟΌΪΏ6Β; δηὰ Βαραῦ ὑσγθηΐγ δηὰ οἱρῃῦ βοῃβ, δπὰ βἰχίν ἀδιρῃΐοσθ. Απά 

ΒΘΠοΡοδῖι τηδάθ ΑὈ1)] 4 βοὴ οὗ Μδδοιδῃ 0(ῃ6 οἰϊοῖ, ὕο Ὀ6 ΤΌΪΟΓ ονΘσ 18 
28 Ὀγοίβγθη : [Ὁ ἢ ὑμουρῦ ὕο τρᾶῖκο τα Κίηρ. Απαᾶ ἢθ ἄθδὶ!ὺ ψ ΒΟΥ, δῃὰ 

ἀϊδυγιθυϊαα οὗἁ 411} ἢ18 βΒοῃ8 ἴῃ 41} ὑ86 οουπῃίτίοβ οὗ Φυάδῃ δηά Βϑῃ͵δπιη, αηΐο 
411 ἔϑπορά οἰν]θ8; δῃηὰ ρᾷνθ ὕβϑιη υἱοῦ] ἰπ δα μάδληοθ : δπὰ ἢ ἀθδβίγϑα Ὸγ 
ὈΒΘΙῚ ΤΏΔΩΥ Ὑ1Υ68. 

(Β. χπ 1. Απά [Ὁ οπιθ ἴο ρ888, ἤθη ΒΘΠΟθοδτι μ8α 6β Δ] 156 {16 Ἰῃράοχι, ἀπά 
Βύγο σ᾽  ΠΘηθα ἈΪπη56][, Π6 ἰογβοοὶς {πΠ6 ἰὰνν οὗ ηΠ6 ΤΟΕΡ, δῃὰ 81] 18γϑ8ὶ γιὰ 

2 πἴπι. Απὰ [Ὁ δᾶτηθ ἴο ρᾶ88 ἴῃ ὕπο ΒΕ γον οὗ Κιηρ Βοβοόροδπι, ὑμαὺ ΚΘ ΒΙθηδὶς 
κιίπρ οἵ ΕἘγρῦ οϑὴθ ὉΡ δραϊπϑὺ Ψογυβαίθπι, Ὀβοδιβθ ὑπ ῦῪ δὰ ὑγαπβρτθββοα 

9. δραϊηϑῦ ὑ9 ΟῸΕΡ. ἮΙ ὑτοῖνο ᾿ιυπάτοα ἙΠδγοβ, πα ΒΙΧύν ὑπουδβδηά ΓΙ 6ΓΒ: 
δὰ 6 ΡΪῈ σοῦο ψιῦπουῦ ὨσΙΌΘΣ ὑμδαῦὺ σατὴθ σεις ἢϊτὰ ουῦ οὗ Εργρῦ ; 

4 ΤιαὈΙ68, ἌΝ τα 8Δη4 ΟἸδΒῃ 165. Απάὰ δ6 ἰοοὶς μ6 ἔδηοθα οἱὐϊθ8 ὙΒ]Οἢ ΡΘΓ- 
δ ἰλϊποα ἴο Ψυάδῇ, δπὰ οϑῖὴθ ἴο Ψογυβαίθη. ἀπά Θμϑυηδῖδῃ {110 Ῥσορῇϑῦ δϑιηθ 

ἴο ΒδΠοθοδαι, ἀπὰ (86 ῥυγίμοοδ οὗ δυήδῃ ὑμδῦ στο θ ραύμογεα το «6 .πβδίοτα 
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υεΐογο 3} 150 δ κ, δηὰ β814 απΐο ὕπο, ΤῊ 8. βδιῦ ἢ ὕΠ6 [0 ἘΡ, Υο [αν [ΟΥβ θη 
6 1η6, ἀηα 1 3150 ἴδᾶνϑ [Ὀγβα θη γοὺ ἴῃ 086 Ὠδηα οὗἨ 3] 15Π84Κ. Απά ὕΠ6 μτγίποθα 

οἵ βγλδ] δηὰ {πὸ Κίησ Βα ]6α ὑποιηβοῖνθβ, δηα 8814, Τὴο [τὰ 18 τὶρἰιὔδοια, 
7 Απά νδϑὴ ἴθ ΠΟΒΡ βὰν ὑμδῦ ὑΠ6Υ δυτ δ] ὑμοιηβοῖνοβ, ὑῃ6 πογὰ οὗ {18 
ΙῈΡ Ἤοϑιὴθ ὕο Θ'οιηδίδῃ, βαγίηρ, ΤΉΘΥ μᾶνθ Βυμπι θα ὑμοιηβοῖνϑβ; 1 Μ}}} ποὶ 
ἀοδβίσου ὑπο, Ὀαῦ 1 Μ}011}} ϑοοῦ ρτδηΐ ὕπθπ ἀθ] νΘΓΆΏΟΘ; ἈΠ ΤῊ ψτδῦ 5}}8}} 

8 ποῦ Ὀ6 ρΡουγεὰ ουὺῦ ΡΟ «6 Γυβαίοα ΟΥ̓ ΚΟ ΒΊβηαῖ, Βαΐῦ ΠΟΥ 88}4}} ὈῸ6 ἢΐ8 
Βουυδηΐβ: ὑῃδὺ ὉΠΟΥ͂ ΙΔΥ ΠΟΥ͂ ΓΩΥ̓ ΒΟΓΥ]ΟΘ, δηἃ (ἢ9 ΒΘΣΥ]ΟΘ οὗ [6 Κιηράοτηβ 
οὗ {Π6 ᾿Δη68. 

9 Αμὰ ϑῃ θη Κ Ἰηρ οὗ Εργρὺ σϑῖηθ ὉΡ αρϑίηϑῦ “6γΒΆ] 6 πὶ, δὰ ἴοοῖκ ὑπ 
[ΓοαΒΌΓΟΒ οὗ [Π6 Ὠουδδ οὗἉ ὕπ6 ΓΟΒΡ, δηα [096 ὑγοδβυγοϑ οὗ ὑμθ ΚΙησ᾿β Ὠοιιδ6 ; ἢϑ 
ἰοοὶς τὉ6 ἢ ο]6 ; δῃὰ δὲ ὑοοὸῖκ ὕΠ6 8}}16148 οὗ ροϊὰ ψ Ἐ] ἢ δοϊομοη ἢδαὰ τη866. 

10 Αμὰ ἱπβίοδά οὗὨ θὰ Κιὴρ Βϑβοθοδπι τηδαθ 8}16148 οὗ Ὀγᾶββ, δῃὰ Ἴσοτητηϊ θὰ 
ὍΠ6 πὰ Ἰηΐο 16 μαπὰ οὗὨ 110 οαρίδιηβ οὗ ὑῃ6 συ ΠΠο ΓΒ, το Κορῦ ὕΠ6 οηΐσγδηοο οὗ 

11 {116 Κίπρ᾽Β ἢοιι886. Αμὰ σψἤδθη ὑῃ6 “ΠΕ 
1ὉΠ6 ΤῸΠΏΘΓΒ 686 δηα ΟΔΓΓΊΘα {ἢ θ χη, 8ῃ 

Θηὐογοα ᾿ηΐο ὑΠὸ ἤουδθ οὗ {86 ΓΟἘΡ, 
Ὀτουρσμῦ ὑἤθτα ἀρϑὶη ἰηῦο {}16 ΟΠ ΘΓ 

12 οἵ (9 γα πμθ8. Απὰ ἤθη Π6 μυμι ]θ ϊπηβ6] ἢ, 86 ΔΩΡῸΓ οὗ ἴῃὩ6 ΓΟῸΒΡ τυγηθι 
ἔγοτῃ πὶ, δπὰ Β9 ψου]ά ηοῦ ἀοβύσζου ἰτῃ δἰδορθῦθϑγ : δπὰ 1ῃ “Ψυαδ}} 4180 ὑπθῦθ 
Ὑ6Γ6 ροοα ἐπ] ρ5. 

13 Αμὰ Κιηρ Βδϑβοθοδχῃ βγη ῃοηβα Εἰτη 5617 1  ΓΌ88] 61, δηα σοϊσπϑα ; ἴῸΣ 
ἘΘΒΟΡοδῖη γγχὰ8 ΤΟΣΟΥ͂ δπ ἃ Ομ γϑᾶγ8 οΪά ψ ἤθη 6 ὈΘοΔΙῚ6 Κίηρ, δὰ ἢ6 γοϊσπϑοα 
Βουθηῃηύθθῃ ὙΘΑΥ5 1 οτγιβδίοτῃ, 0816 ΟἿΌΥ ψ ]Οἢ Ὁπ0 ΓΠΟΒῸ μδα οἤοβθη ἴο ραυὺ ΗΙ8 
ΠδΙὴ6 ὕπογθ ουΐ οὗ 8411 ὉΠπ6 ὉὙ1068 οὗ 18Γ46] : δηα Π18 Ἰηοὐ 6 ΓΒ ΠΆΠῚ6 τγα8 Νδδιηδῃ 

14 (ῃ6 Απηπιοηϊθ88β. Αμπαὰ ἢθ α]ά 6ν]]} ; ἴοΥ '' ἀἰὰ ποὺ ἀϊγθοῦ ἢϊ8 Ὠδαγὺ [ο 566 Κ 
1η6 ΠΟΒΌ. 

1 Απάὰ {6 δοίβ οὗ Βϑβοθοσμι, ἢγϑὺ δηᾷ Ἰδϑῦ, ἅτ (ΠΟῪ ποὺ ττιζοῃ ἰὴ ἰἢ9 
το οὐ ΘΠθτηϑῖδ ἢ ὑπὸ ῥτγορὶ)εῦ, δῃὰ οὗ Ι44ο [ἢ Β66Ι ῸΓ ὑΠ6 τορΊδίοῦ ἢ δηὰ 

16 [ΓΠη6 τγᾶγβ οἵ δ) οθοϑι πα “ΦογοΟ οδτη όσα οοη(ηϊὶ. Αμὰα Ἐθῃοθοδι βἰορῖὲ 
ἢ 15. ἔλίμοσβ, δηὰ ψγ88 Ὀυχιθα ἴῃ 0.6 ΟἿΌΥ οὗ θδαν]ὰ : διὰ Α1)4ἢ τοϊρηϑὰ 

ΠἼὴ 18 βίϑδά, 

1 ῸῚ ΞΟΠ ΔΝ δ, κ ΠΥ (δ οΓ τοδᾶθ ΒΟΔΥΥ " (30 8180 1 Κίηρο χἱ!, 14), εἴ) Ὀδεῖ 98. δῃὰ δοΐωϑ οἷά ὑχπί (] ϑονοώμ., 
. ᾿ Φ δ Υ 

Ουπφῆ): ὝΞΘΙΣ δ λδ, 1 Μ1} τλκο ΠΟΔΥΥ " ὙΟῸΣ γόκο, δηὰ Ὑ1}} ὩΟν δὰὰ ἰο ἰξ. Νοτάϊ, Βογίι., εἴθ. ακἰνο {26 Ἰδέξος 
ΔῊ ἐκ τέ δ ἡ Γ 

Τεδάιβι 106 Ῥγοΐσσοποο. 

5. ΝΣ [κ φεσιδίη] νδηθπᾷ ἰπ ποσὶ Μ88., ἰη ἐδ οἱᾶ ἐγαηϑδείοης (βερέ., Ψαὶς,, Ομαϊᾶ,, ἰπουσῃ τοὶ 571. δηὰ Ατδῦ.), δοὰ 
Τ 

ἴη [86 οἱάξΥ ῬΟΙ͂Υ κ᾽ οίβ, Ὀππὲ ΘΔ ΒΟΔΙΌΣΙΥ Ὀ6 κραγοά, 

δ Ἐὸὼ ὉΠ 1 Κίηρε ΧΗ. 18 ΡῬτεεεθ Ὁ ἽΝ (ς τ. 3 861. χχ. 34). 80 δἷδὸ βερῇ. οοά. Αἴ, ἴῃ ΟὟΥ Ῥδεδδρο, Ἡσαῦ 
ὙὺῦὑΠἠ|ϑ τ οἱ 

«οὐ Ῥαΐ,. ἩΥΪΌΔΆ ᾿Αδωνιράμ (οον. 1 Είπρε ἱν. 6), ῬΥΟΌΔΌΪΥ οοττεοΐ 88 ἴο {}|6 ἔαςϊ : δε Εχοβ Ἐχρὶ. 

4 ΜΈ τη6 Χερέ, Ὑ ΒΊΟΝ αἸροτα 13. ἰητὸ ΤἼΞ3, ΔΕΤΘΘ ΒΘΥθγΑ] Μ88.,) Δ8 Ὑ.6}] δ8 {Π6 δερί, δηὰ ΥΩ. (Ὁ ἐπ ὅγγ. τασδῖοι 

[0 ῬΒ558646 υδῖβ. 18-28 186 δ οσϑίοΣ τυδηιϊίη ). 

δ Το Ἷ Ὀε[ΌΓΘ ΟΩΝ 18 ἙΟΥΙΔΙΠΙΥ τταποίηρ ἰῃ Δ1} σΟρΙ δα οὐ ἐὴθ Ἠεῦτονν ἰοχί, Ὀυΐ 'Μαὸ τοδὰ ὉΥ (πο ϑερὲ. διά 
ἐδηποῖ Ὅ6 ἀϊεροηβοά υἢ. 

8. Α]} ἣπ8 Μηδ. δηὰἃ υδιδίοϑ σογ ΔΙ ΠῚ (ΘΛ ΕΗὟ [0 [Π6 πῸΙΠΌΕτ εἰχὲγ: δαὶ ἱπί 6 τη λ}] μτουηὰς οὗἩ ῬΣΟΌΒΌΪΠΕΥ ἐρεαὶκ ἴοσ ἰδῶ 
Δυϊηῦοτ, αἴνδη ὉΥ Φοδδρῃπδ, 4 πέΐφ, Ὑἱ}}, 10. 1, οὗ ΟὨΥ ἘὨϊΓΟΥ οοποπθίηδδ Θοιρ. ἐπ χε. ΕΣρὶ, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, 

ῬΕΕΙΜΜΙΝΑΕΥ ΒΈΜΑΒΚ.--- 6 ΟἸχομΐβὲ Ρῥσθ- 
Βοῃῖβ ΟἾΪΥ ἐδ ἢγει βϑοίϊΐοῃ οἵ {ῃθ ἈἸβίοσυ οἵ 
ΤιΘΠΟΌοΔΊη, ταϊαιίῃρ ἴο ἔμπα τονο]ῦ οὗ ἐπ9 ἴδῃ ἐγ θ68 
διὰ ἴ6 αἰν]5ΐοη οἵ ἴῃ9 Κίἰηράοχῃ, ἱπ ὁχαοῖ, τμ δον 
Ἰϊύθταὶ, ἀστοθπηθηῖ τ τ 086 δοσοιηΐ οὗὁἨ ἴῃὩ9 ὈοΟΚΒ 
οἵ Κίηρβ (φορΡ. οἷ. Χ. 1-χὶ. 4 ὙΠῺ 1 Κίηρβ χὶ. 
1-24). ΤΠ6 ῬΓΟΡΘΓ ἢἰϑίουγ οὗ ἷβ τοῖσῃη ἢ ἰγϑαῖβ 
ὙΠῸ} οομβί ἀθγα Ὁ]6 Θη]αγσοιηθῃΐ, Ὀγ ἐπε δὐαϊτίοη οἵ 
ΒΟΨΘΓΆ] βίαι πη 8, πη της ἰπ εἶο ῬΆΓΆ]16] ἰοχῖ, 
ΡΟ ΟΘΙΏΪ ΠΡ Ὠἷ8 Ὀυ]])αΐηρ οἵ ἔοσίβ, τοοθρίϊοη οὗ [9 
Ῥγοβῖ5 δηῃὰ [δον ζ68 ἔσοτη [6 ΠΟΣΊ] γα Κίηράοτῃ, 
ἀπὰ ἢΪ8 [ἈΤΣῪ δὐἰαὶτθ (οἰ. χὶ, 5-28). Ηδς 4180 
ΤΟΡΟΣΙΒ αἱ Ἰοηρίη [1|0ὸ Ὠἰβίουυ οὗ {16 ἱηνδβίοῃ οὗ 
δαΐοπαῖς, αὐὰ [86 βυδ)οσίίοῃ οὗἨ Κεπουοατ, διὰ 

ΤΟ ΟΓὰ8 [86 ὙΟΡὰ8β 5ρόκθῃ ὉΥ [86 Ῥγορποῖ Κ5'Βοιηδίδῃ 
αὐ {Π8 αἰ νὴ η6 οοτῃσηδηα (οἢ. χὶΐ. 1-12; σοι». 1 Κὶῃ 
χῖν. 256-28). Ηδθ τοίοσϑ ουθὴ ἴο ἴπ6 ποῖρϑ οὗ {Π15 
διῃμεπγαίαὶι 88 ἢἷ8 ΒΟΌΓΟΘ [ῸΣ 1:18 Θη]ασρθὰ δοσουης 
(ςἢ. χιΐ. 1δ). 

1. ΤΟ Βονο]ὺ οὗἩ 86 Τοῦ ΤΥθοβ: οὗ. Χ.; δοΠΊΓ. 
186 οχρ]δηδίίοιβ οὗ Βάῃν οὰὐ 1 Κίηρβ χὶ. Ηδετο 
6 Ὦδγο ΟὨΪΥ ἰο ΤΟΙΊΔΙΪΚ Βοιη6 ἀδυ αὶ! 8 ἔγοσῃ [88 
ἱοχὺ οὗ Κίηρϑ.---Ὑὅογ. 3, Απα τολδη υεγοδοατς.. .. 
απὰ λ6 ἱπ ἔσνρί. 1 Κίηρθ: ““δηὰ Ὧδ6 ντὰς γεῖ 
πη Εργρῦ᾽" (9)}1}) ΟἿΣ ΠδΓαΐοΥ οτἑδ, Ὀδόδυδα Ὠς 

δὰ τεϊαϊοὰ ποιμίηρ οὗἨὨἁ ΦοτΟθοδτλ 5 Βισῆϊ ἴτοια 
ϑοϊοιθοι ἰηΐο Ἐργρῖ; οὐ. 1 Κίηκ5 χὶ. 26 - 40). -- 
γε εῖ. δ. Υεὶ ἰάτεε ἀανο (πταῖτ). 1 Κίησβ : “6ο (555) 
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δὶ ἴμγοο ἄλγε." --- τ. 14. ΟὨ [860 τελαϊῃρ ")ὲ 

Ὑ391-, ἀενίδηρ ἴγοτα 1 Εἰηρα, 866 16 Οτίξ, Νοῖο. 

--Υ͂ον.1δ. ον ἐλ ἀταδε τσαϑ 97 Οοα,, Ἰλϊετα γ, “ ἴον 
ἰξ τᾶὰβ ἃ ἀθογεθ ({πσγηΐηα) οἵ αοι." Βοίῃ ΠΞΌ) 

δηὰ 1[8 γμαγα}} 6} ἽἼΞΌ ἱπ 1 Κίηρθ ἃγὲ ὅσαξ λ.-- 

γεν. 16. 4πὰ αἱΐ ]εγαεῖ φασ. Ἰἴ γῃ ὝοΓο ἴο 6 

οδδὲ οαὲ οἵ {πὸ Ἰοχῖ, δοοογΐηρ ἴο τηοϑὲ δηοΐϊθηϊΐ 
(ἐπ ἘΠ 0165 (866 Οτἱῦ. Νοίο), ἰδ ταυδὲ Ὀθ ἐγαῃϑαϊδα: 
“'δηά 4}} βγαοὶ (οὐ “88 ἴο 4]}] [βγϑϑὶ᾽), ἤθη ἐδ 
ἀἰηρ μοατκοπθὰ ποῦ ὑπΐο ἔμδιι, [16 Ῥθομ]8 δῃ- 
δορὶ. "--- ἴλαξ ρογίϊουοπ λαῦε τὲ ἧπ δαυϊὰ ἢ 
βαῖ βαν ψὰ ἴο ἀο τὶ [86 ᾿οῦϑ8 οἵ ὈὨανία 1 ἰΐ 
ἸΏΔΥ ἰδ 6 σαχὰ οἵ ᾿ἴ8ι}, ὅ.666 δραίηῃ {6 ου τ ἢ 16 
οἵ 186 δίγορ!ς4}}Ὁ - ἀὐταηρθὰ βρεθςῆ.--- Ἄν. 18. 
ὁ ἴδια ργοῦθ]ο ἰἀΘ ΠΕ Υ οἵ {Ππ ἑαβικτηαβίοτ (μα Π6γ: 
ΤΕ ΘΙ Υ οὗἨ σϑηΐβ᾽᾽") ΑἀοΓΆΠῚ, ΟΥ̓, 88 ΟἿΓ διιΐθοσ 
πτιίεβ, Ἠα] σάτα, τὶ ἢ} 1Π6 Αἰοηίταπι οὗ 1 Κίηρε 
ἵν, 6, 8.66 ΒΔΓ οὐ 1 Είηρβ χὶϊ. 18. ---Ἶ ον. 19. ὕπιο 
ἀΐε αν ; σοι. 1 Οἤτοι. ἱν. 41, 48, ν. 26, δῃὰ 
ἴδο ΤοτηΔ ΓΚ ἱπ 106 Ιηἰτοά. βὶ δ, 1. ». 16. 

2, Ῥτενθπίοη οὗ {η6 Αγ οἵ Εδμοθοστη τἱϊῃ 
“ετοδοατη ΕΥ̓ ἴπθ Ῥτορβεῖ Βῃοπιαίδῃ : οἷ. χὶίὶ, 
]-4, ΤῊ ἱποίάεηϊ δ͵8ο, [μδὲ βϑοημβ ἰο [ἢ 
᾿ἰδίουγ οὗ [16 γενοὶὶ οὐ {μ6 ἔθη ὑγίθ6β, 8 τοοουι οὰ 
ἘΥ͂ ΘΓ διϊῃΠοΥ ἴῃ δβυϑἰληϊίαὶ τηρηῦ στὴ 1}6 
δυίθοῦ οἵ 1 Κίηρῃ ; σοπιρ. 1 Ἰτίηρο χὶϊ. 21-24, 
δὰ Βάἢτ οὐ ἴπο ραββαζθ. ΟἿΪ]ν ἰο 1 Κίῃηρβ χίϊΐ. 
20 ( ετοθοδπη 18 γΓαϊϑαα ὈΥ τ} 6 ἴϑῃ ἔγὶ δ68, ἷι 80] σπλ ἢ 
ἈΦΒΟΙΩὈΪΥ͂, ἴο 186 ΤΏ ΓΟΠΘ οὗὨ [86 πογίβοσγῃ Κίηράοτῃ) 
ὯῸ ῬΔΙΔ1]6] 18 ἰουπὰ ἰὴ οἿγ ἰοχὺ, Ὀθοιιθθ τ}68 
ΟἸτομίδὶ βοάυ]ουϑὶν ανοὶβ 411 ματιϊσι!]αγα οοη- 
ἐογηΐπρ 1:6 ΠΙΒΌΟΓΥ οἵ {πὲ ἰρίίοαι οὗ 18γ86]. --- 
οι, 8, δρεαῖξ ἀπο Κελούοανα.. , απὰ ἰο αἰὶ 
Ἰταεὶ πὰ ὕιάαλ απὰ Βεη)αηπιῖη. ΟἾθογνο [ἢ 6 
βδοΌ ΠΥ ἀθρτῃ, δἰτηοβῦ Νὸν Ταοδβίαπηοηΐ (τοπηϊπά- 
ἴῃὴσ Ὁ8 οἵ .« Υἱ. 16; Βοπι. ἰΐ, 29, ἵν. 12) ἀδρίῃ 
οἵ ἴπ|ὸ βεπ86 ψΐο ΟἿΓ δυΐῃυῦ ἢδτθ δἰΐδοϊαβ ἰὸ 
186 πϑῦιθ “ [5186]. 1ἰ ἰς οὐδιοτυνίδθ, οογίδί η]γ, 
γΕΓ, 1, δῃὰ δσδίη ὑὰσ, 16α, ψἤοτο ἢθ 8 εἴα! ν 
ἀεαϊίρστιαῖεθ ἐδ6 πογίβεσῃ ἰϊηράομῃ ὈΥ̓͂ “ [δγδ6] ᾿; 
εἴ ἴῃ γϑσ. 16 [0]1]οὁ5 ἱπηπηρά!αἴοϊν ἴον {Π 6 ἤδη 
διδεῖ, ασαῖῃ ἴῃ να Ὁ Ἔν ρο ο 8], ἀθορογ, δ} ἸΏΟΓῸ 
πηΐτνο Β6Ώ86 ; 80 Οἢ, ΧΙΪ. 1.-Ύ εν. 4. Ζ ον ἐλ 
ἰλίπρ ἴδ ἐοπις ὕγοπι πιὸ, 1 ̓ ὰνθ ἀςφοτοθὰ ἔμο τενοὶῖ 
οὗ (86 ἀΐβίογαῖ {τί θοβ 88. ἃ Ῥα βητηθηΐ [0 {6 
ἀϊδορεάϊοπος οὗ [9 μου οἵ Πανίὰ ; θοιρ. οἷ. 
ΣΧ. 16, ΤῊ {Πεγο πηθηϊομϑὰ τονοϊαιϊίοη ὈΥ̓͂ ΑἸ 74} 
1μ6 Ῥτορῃθξ οὗ Ζεγοθόϑιῃ 8 ἤδγθ οοηβτιηθα ὈΥ͂ 
ΔΠεΙηδίδῃ [6 Ῥτορμεῖ οὗὁἨ ΒδῃοΌοδπ,.--- (πα τό- 
ἐμγπεά ζγοῖπ σοΐηῳ αρσαϊπϑέὲ «ογούοαπι. Ἐροτ τ ΐϊ8 
1 Κίησβ χὶϊ. 24 [δδ : ““δπὰ ᾿γηθαὰ Ποιηδ, δοοσοτά- 
ἴῃν ἴο 186 ννοτιὶ οἵ ἴῃ6 1,οτά," ἃ ἀενϊαἰϊοη τί βίας 
Ἡόῃῃ τὸ ἐλόις ἃ ΠΊΘΓΘ ΟΠΙΙΒβίοη ἴῃ τὶ τσ. ΟἿΓ 
ἱεχὶ ΠΡΕΟΥ [ἢ6 οτἱᾳίηαὶ ; ἴὉΓ (6 {πγοίο 
πιοηϊίοη οὗ ἴῃς ψογὰ οὗ Το ονδῆ ΒΒ γΕ Υ δἰ [ον οὴ 6 
ἈΠΟΙΔΟΓ 8. βοιῃενναΐ ἀγα] ηρ, Ἰοδάϊησ 8 ἴο 
βιϑρεεῖ 4. οοττιιρμ[ΐοη οἵ {Π| ἰεχῖ, 

ἃ, Βυϊ]άϊηρ οἵ Εοτγίβ ὈΥὉὍ ΚΟΠοῦοαπι : γογβ, ὅ-12 
(πιθοῦ ἐπὰν ΠΝ ἴῃ ΚΙ ηρ85).--απα δειά οἰξιε8 7οτ 
ἄγίεπεε ἐπ ἱωάαλι, “ἀγχοῦ, “ἴον ἃ ἴοτι." αάδῃ 
ἦς Βεῖθ 6 παπιθ, ποῖ οἵ {86 ἰγίθο (νγδγ. 10), δαὶ 
υΓ ἴ[86 πΉ0]6 βου τμοτη Κίπράοπι ; ἴον ἃ ρατί οἵ {πς 
ἤ[ίδεη [οτῖβ ποῦν ἴο δ6 παιῃηρὰ 1ΔῪ ἴῃ ΒΘ )ατηίη. --- 
γετ. 6, Απά ἠδ δεῖϊε Βειλιίολεπι ἀπά ἔξατι. ὙΤΠαὶ 
ΒΟ Δ] ἐμ απ ττὰ8 ἃ ἴογῖ, ἴογ ΠΣ ἢ ἰδ τὰ ἤιιδὰ ὉΥ 
τἷ5 ἰο τα ὃν Πρ ἢ βἰπιοτοἢ ΟἿ ἃ ΤΟΟΚΥ͂ ΘΠ ΠΘΠΟΘ, 
ΝΘ Ἰδάγῃ Οη]ν ἔγοπῃ 1.18 ραβϑβᾶρθ. Ομ ἴδ8 ἤεῖΘ 
πιεμοηοὰ Εἴληι, 68 αἰδεσεηῖϊ ἔγοη ἰδ6 [ΙὩΟΓΘ 

δοι Ποῦ πα ἴῃ ἐπ ὑσὶ οἵ ϑἰπιθοῃ, 866 οη οἷ. 
ἷν. 82. ΤοΌΪοΓ (Δ έο Ἡαμαάοτγωιπσ, οἵο., Ὁ. 89) 
[8 ἀραΐῃ ροϊηϊοιὶ ουἵ ουὺν Εΐδτη ἴῃ τῃ6 Αἰἴη ζχεη, 
ἃ δ᾽. σίου βου ἢ-τοϑὶ οἵ ὕτιᾶ8, οὐ Αγιᾶϑ, 189 
ψ6}}-Κηοννη δίαγίηρ- ροϊηῦ οἵ ϑο]οιηοη᾿ Β δαυδιοῖ 
ἴου Φετυβδ θὰ, ΕῸΓ Τοκοῦ, πονν Τοίκιια, ἃ }}}}}- 
ἴον οονογοὰ τῦῦτἢ Γαΐ η8, ἔνο ΠΟῸΓΒ βυιιἢ οὗ Βεῖἢ- 
Ἰδῆθπι, 8606 {80 ἔχρὶ. οὐ “Ψοβῇ. χν. 59 δηὰ οἱ 
Ατροβ ὶ. 1.--ῦοτ, 7. ον Βοι]ι-Ζαγ (ηον Βοῖ δι, 
Ὀοΐνοοη ὕτ{88 δΔηὰ ΗἨδΌτοΙ), σοῃρ. ΕὩΥ͂ οἡ Φ08}". 
ΧΥ. δὅ8 ; [ΟΥἡ δούδο (πον απο Κα, ἴπγοθ δηὶὶ ἃ 
84] ὨΟῸΓΒ βου [ἢ - νγαϑὲ οἵ Φογιιβα]6π) δὰ Αἀλ}] δ. 
(ρΡεγῆαρϑ- Ὀυ]6, βἰχ τη 168 οδϑὶ οὐἠἨ Βεἰ{- 1 ὈΥ1}}, 8606 
ἴη6 841ὴ9 ΟἹ ΔΨοϑῇ. ΧΥ͂. 89. --- γεν. 8. Οαἰἢ (οοπιΡ. 
1 ΟὭτοη. χνἹ]. 1.;}1 Κίηρμβ 1Ϊ, 89) ; 108 βἰζιδίίοι 
8 ποῦ γϑῖ ΘΧϑοΙΥ δδοοσίδιηδα ; 1Ὁ 8. ῬΕΓΠΆΡΒ ΕΔΓ 
Αβοδίοῃ, ΒΓΕ ἰβ ΠΟΥ͂ [ουπὰ ἃ ΥΥ̓́ΔΑΥ͂ εἰ Οαἱ, ποτῖῃ 
οὗ [86 τι 18 οὗ [Πΐ5 οἰἦγ (Κ. ΕἼττοτ, Ἡαπαεγυπρεη, 
οἴο., 1865, ᾿. 188); δοσοταΐηρ ἴ0 οἴοῖβ ([ὉΣ θχ- 
81.016, Ο. β΄. Ή1Κ)-ΞΞ [Π6 σομΐοα] ἢ1}}} 7 εἰ ϑαδεὴ ἴῃ 
[86 Θ'ΒορΡΠο ΙΔ ποδὶ οἵ Αβοδίοη.-- - ]αγελλαΐ πο 
Ἰαΐοσ Μαγίββα (Ὀδίνγεθη Ηθὕῦτοῃ δπὰ ἢ δι 8) δὰ 
ἴδ6 Ῥτεβοηΐ Μαγαβῇ, ἃ συΐϊη ὑπ πιγ-ἴΟὉΓ τηϊηϊῖοδ 
βου οἵ Βοῖ1- 1 τίη οὐ ΕἸΘΌ ΠΘΤΟΡροΟ 8 ; ὉΠ 
ΕΔΥ͂ οἡ Ψοβῇ. χν. 44; δηὰ ἴογ Ζὶ ρὴ (οῃ ἴδ δὶ 
οἵ Φυάδῃ, οη9 δπὰ ἃ αὐδγίεῦ ΠΟ βου τ -οαδὶ οἵ 
ΗδθΌΓΟΙὨ), δοπιρ. {π6 δ8 πη οἡ {208}. χν. 24, δὅ.--- 
γεγ. 9. «“οταῖπι -Ξ ἰῃ6 ]άἀιιτηδη οἱ "Αδωρα, 
1 Μδοο. χὶϊ!. 20, ΟΥὁ Δωρά, ΦοΒορῃυ5, Απέᾳ. χὶϊ!. 
15. 4, ΠΟῪ υτγα, ἧτο δηά ἃ ἢ] ἤουγβ να5ὶ οἵ 
ΗδΌτου (Βοδίμδβοη, ἰἰἱ. 209).--- Σαολίδ᾽ -- ὕ τη [4- 
κἰβῃ, οὐ ἴμο τοδὰ ἴγοτη αΖὰ ἴο Ἠθῦτγομ ; σορ. 
Οἢ Φοβὶι. χ. 8, χν. 89.-- Ατοζαΐ, δοοογάϊης ἴο 
Ὶ ὅδ). χυϊὶ. 1, Ζοβῆ. χ. 10, ποῖ ἴασ ἴγοπη ϑόοσῇο, 
δαΐ ποὺ γοῦ [ΠΥ δβοογίδὶ ποα.---Ἶ ον. 10, Α4πώ 
Ζογαλ απά Αγαίοπ, ὈοῚ οτίρίπα}}ν (9 ο8ι.. χίχ. 
41) οἰτ᾽68 ὈΘΙοησίηρ ἴο 186 ἴτιῦ6 οὗ Ὠδη, ψὨΙοἢ 
Αἰ οΓνατά8, οὐ ἴΠπ6 τηϊαταιϊίοη οὐἵὨ {Π6 [Δ η 1065 ἴο 
Νοτῖιι Ῥα]οβδίίηθ (υᾶάρ. χνὶῖ. 1), σοῦ ῥτοῦδὉ] 
οὐσαρίοα ὉΥ 186 ΒΘ") πιΐθθ, ἀπά ἰμοηπορίοτι 
Τοοκοηοὶ ἴο {860 ἰὑτίθο οἵ Βοη͵διηΐη. Βὸν ἴδ6 
δἰζυδίϊοη οΥ̓ Ζοταῖ, 866 οῃ 1 (Ὥτοῃ. ἰὶ. δ8 ; [ῖὉΓ 

4] οὴ (ΠΟΥ 4410), ὑπ 6 Ἔχρμοβίζογβθ οὐ “08ῇ. χ. 12. 
Τί εδο ὑνὸ Βοη)απιὶϊζε οἱτἰ68 ἃΓῸ ῬοΓΠΔρ5 ἴῃ πιοϑῖὶ 
ΠΟΓΙΒΟΓΙΥ οὗ [Π6 ἤἰζοοη οἰϊίεβ ἰογι θα ὈγΥ οἰ ο- 
Ὀοδπη. Α1} ἔδ8 οἰθ6Γ8, ἱπο]υὐϊηρς Ἠοῦτοη, ν᾿ ἢ 
οἴοβοδ με 1180 ([οΥπΊοΓῪ Κα τἰδί ἢ ἀγ θα, πον 6]- 
ΚΉΑ4111, [6 δηοίεηΐ ραίγιδγς 4] οἰ}, 116 ϑοι Ὁ ΟΓ 
ΒΟΉ -ινοϑὺ οὗ ΨΦοΓΌΒΑ] τη, ἰὼ Π|6ὸ τι ὰ]α οὐ βου ἢ 
οὗ 86 ἐπῦὈ6 οὗ Φυάκ!. [0 [Ὁ]]ον 8, μευ 08, [Το 
(18 Ῥοβίτἰοη οὗ {86 Ἰΐηθ οἵἁ ἴογίβ οὔ ἴῃς βοι ἢ 
Ὀοτάοσ οἵ [Π6 Κίπσάομῃ οὗ πάδῃ, απαὰ ἴπιι8 ἴῃ [ἢ 9 
τηλΐῃ ἀϊτοοίοι ἰοναιὰ Εργρῖ, [παὐ Βοιοῦοαπι 
Ὀοραῃ [0 οβίβ Ὁ}18} ἱῃσπὶ αἰτοῦ 1ῃ6 ἱηναβίοη οἵ 
ΒΗ ΒΚ (Κ 61})}.. 80. ἴα 88 16 διγαῃροπγοηῦ οὗ 
ΟἿΓ Βουῖϊοι [0] ον8. ἃ πηαίοσδὶ γα ]ὲγ ΠΠ 8 8 οἰ το- 
ΠΟΪοσίο8] ρυϊμοῖρ] οἵ αἰνίβοη, ποῦ ΠΩ Βέθ Π}8. ἴο 
βίδαπα 1π [86 ΨΆΥ οὗ [ἢ 58 ἀβευηιρίίοη ; υαΐ ἰῦ σδπ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 τΤοσοπο]οαὰ τὶ εἰν. χὶϊ, 4; δύ ὁοἢ 
{18 Ῥάϑδαρθ, --- Ἄγ, 11. Απὰά ἢς ζογίἐ ει ἐδα 
δίγοπμλοίάα, Ῥὰὺ ἐποιὴ ἢ ἃ ρουὰ 8ἴαϊο οἵἩ ἀυΐοθησο 
ΟΥ̓ ποπιϊπαϊϊηρ, σαρίαίηβ (Ὠ7}}), ῬΓΌΡΘΙ], 

““Ῥγίποοα, Ἰοδάθγβ᾽᾽), ὑγον ϑἰοινίης ἴποπὶ ανὰ (νοΓ. 
12) δυτηΐϊηρ ὑπϑῖὰ ῬΙΌΡΕΟΓΥ.--- πώ ἣς πα ΨιμΔαὴλ 
απῷὦ Βεη)ατεῖπ. Τ}}8 ποῖϊοο, (ον [}}6 ο]υ86 οὗ 
[6 δίμδιοτηθηῦ σΟΠΟ ΤΠ Πρ {116 πιραδηγοβ οὗ Ἰζο]ο- 
ὈΟΔΠῚ [ῸΓ ἴδ βου ν οὗ ἰιϊδ Κιησίοπι, 6945 
ἀἰγθοῦν ἴο ὅπ [ο]]οννῖη; δοοῖίου, Μ}}}10}} ἀ βοτῖυο8 
[6 [μον 104] ἀπὰ ῬΓΙ ΒΕΪΥ ΓΟ]]οννοτβ οὗ ΒδΙο "ΟδΠὶ 
88 Πονὶπα ποῖ ΤΡΘΤΟΥ ἴτοιῃ Φυάδῖ αἰεὶ Βεη δὴ ἰα, 
Ὀαΐ ἔγοσῃ [6 ν 016 Κίηχαοιν, 

Ν. 



1904 Π. ΟΗΕΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

4. Αἀδεκβίοη οἵ με ᾿ν ΐε8 ουἱ οἵ 411 18γαεὶ ἴο 
1.6 Κἰηρίοπι οἵ ΒΘΠοΌοδΙ : γογη. 18--Ἰ7---Β 18 ἴο 
86 Ἔχροοῖοι!, ἃ ποίϊοα ρϑου] δῦ ἴο 1116 ΟΠ γοη ἰβὲ, ἴο 
ψ ΐοι, πονόνοῦ, ἔπ δαΐμοτ οὗ 1 Κίηρδβ αἰἴογ 8 80 
ἱπαϊγοςϊ οοπῆγπιδίίοη, ἰῇ 80 ἴα 88 ἢ ὕχὶςθ ΓΟΐοτΒ 
ἴο ἴδ ἰηϑιϊτυϊτίοη οἵ ἃ πον ποη- δ ν.ς104] μΓἰαβί- 
Ἠοοὰ οὐ [Π6 ρΡεγί οὗ Φετοῦοαπι, 1 Κίηρβ χιὶ. 81, 
χὶϊ!. 38 ἴ.---Α πὰ ἰδ »γίοβδίδ απᾶ δε 1 ευἱί66 λα 
τοογα ἐπ αἰἱ ]εγαεὶ τεδοτίεα 0 ἀΐπι, “" Ὀἰαοθα ὑΠι6π|- 
Β61γ68 Ὀοΐοτο ᾿ἰπὶ ἴο γοσθῖνα ἢΐβ σοτητηδη 48, μ]δοοὰ 
ἐμοπάβεῖνο8β δὲ ἢΐ8 ἀἴβροβαὶ ; οι. ΛΓ ἴῃ 

οἱ. 6, ἵν 1; Ζοοῖ. νἱ. δ. --τῦεν. 14. δον ἐδε 
},ουϊίε8 ἰφ ἰλεὶνγ δωδιιγῦδ, ΤὨΟΙΤ ΘΟΙΠΊΤΩΟΠΒ ΟΥ μδ88- 
ἴπτο τουηὰβ (Ὁ. 88 ἰῃ οἷ, νἱ. 40 Ε΄, χΙΪὶ. 

2. Νυπι. χχχν. 2-8).--- ΤΥ υὑεγοδοατα απα δ 
δ0π8 λαά οαϑί ἔλιοηι οἱ ζγοπι ἐσεομέηρ ἐλ ρ»γὶιοδέ᾽ ἃ 
οἴδοε. 8,26 ἴἰὴ0 [Ὁ116Γ δοοουπὶ οὗ (ἢ θγεοίϊίοη οἵ 
{86 ᾿πριτο ουβῃὶρ οὗ Φεμονδὴ ψ ἢ ἃ ΠΟῪ ποῊ- 
Ἰ,ονὶ τἴο4] μγοϑυῃοοά ἴῃ [δ ἰκἱηρίίοτῃ οὗ ὁ ΘΓΟθοΔπι, 
1 Κίηρβ χιϊ. 26-381. ΒΥ [8 Βοη8 οὗ Ψεγοθοαπ) 
ΟἿΓ Ῥαββαρο πδίΌΓΑΙ ΠΥ ΤΠ 688 8 Βι ΟΟΘΒΒΟΤΆ, ΠΟΠΘ 
οὗ ὙΠ οηλ Γαὐοοοα [Π6 ἱπιρυγθ ΟΓΒΏΡ Ψ ὨΪΘΒ ἢ6 
μιδὰ ἰηἰτοἀυςοα. ΤΏΘΥ ψΟΥΘ 8180 ἰῃ 80 [ἋΣ 8 
ΒΟΠΒ ἰῃ ἃ βρίγἰπιδὶ δ6η86, Δ) που σι, τὶ [Π6 6ὁΧ- 
οορ οι οὗ ᾿ἰὶβ ἱπιτηθαϊαῖθ βιοθθββοῦ ΝαΔΌ, ὑΠΘΥ͂ 
Ὀαϊοημοά ἴο οἴΠΟΥ ἀγπαβίϊθ8.---ῦο ον. 16. Απά δε 

ογααϊπεα λὶπι »γίεδίβι ΤῊΪ8. ""ὃ} Ὗ ἽΘΡ οοη- 

ἀδππι68 186 Ῥγοοῖ θεριὰ ὙΠῸ [6 Βδοομα 33 ἴῃ 

ψοΓ. 14.--- ον ἐδε λὶρὴ ρίασεδ (ἰῃ. Ῥδῃ ἀπ ΒοίΠο], 
1 Κίηρβ χὶΐ.), απα ἐδε λε-σοαΐδ, οἴο., 1Π6 140]8 οὗ 
ἐπ6 ἕογπι οὗ Ὠε-βοαῖβ, δἵζογ ἴπ6 ρμαΐζζογῃ οὗ [868 
Ἐμγριίδ Ῥδῃ, ἴο ψἤομ, ἱπουρσὰ ποῦ Φογοθοδσηῃ 
Ἠϊιη86), γοῦ ἷ8 ἰαΐδν δυο β8Όῦβ, δ᾽ Κίηρ ἰπΐο ἃ 
δι}}} ρτόββεῦ ἰ“ο]αίτγ, οἰἴἴεγοά βδοσίβοβ ; ΘΟ Ρ. 
1ιεν. χνὶϊ. 7, ὑἤθθοο ἴπ6 ὕθγη ὩΣ ἰδ ἰδίεθῃ. 

ξ 

ΤῊ οαἶγοβ παιηθᾶὰ ἴῃ ἰπ6 [τὰ ρΐδοθ ἃγὰ ἴ86 τὸ- 
ῬΓγοβδηίαίι νεβ οὗ Φοιοναῆ ὩΠΔΘΙ {πΠ6 ἰοττῃ οὗ ἃ 
ς8]7, δῇ Ζογοῦοαπιὶ (αἴτοσ Π6 ὄχδῖηρῖθ οὗ Αδγζοῃ, 
Ἐχ. χχχὶϊ.) δὰ χηβὰα ἴῃθπι, 1 Κίηρβ χὶϊ. 28, πὰ 
85 1Π6Υ τοϊδϊποαὰ {Π|6}Ὶ μΐδοο8 οὗ ΨΟΥΒΩΪΡ ἀυτίης 
Ἦἰι6 τπ0]6 ρογτοὰ οἵ ἰδ6 πουΐμοτ Κἰηράοτῃ ἴῃ 
Ὅλη, Βείμεὶ, δπιὶ ροσῆδρα εἰβογῆθσθ Ασοογαϊηρ 
ἴο [Πἰ8 βίαϊο οἵ {πῖηρ8, ἢ.) 6. “ὁ σαἸνο δ᾽ βου ]ὰ Ῥτγο- 
ΤΥ αν Ὀδοη Ὡδηγοιὶ Ὀδίοσθ με “ἢ6-ροδίβ." 

ἔμαὶ 1Π6 δυῖῃοῦ Πη6 68 η0 ποΐθ οὗ ἐπ6 ρταί αὶ 
δἰ πίη ἱπίο στόβϑοῦ ἰἀο] αἰ ΤΥ ἴῃ {86 ἀονοὶορμοης 
οὗ [06 ποτίβοσῃ Κιηράοπμμ, ἰ8 δχρ]αϊπθα ὉΥ ἢἷ8 
ὑπουυγαῖίς Ζοδίουῦβ δΌΒΟΙΤΘΩΟΘ οἵ ὠωἰἀο]αϊτΥ ἴῃ 
θιιογαὶ, [16 νᾶγίοιβ [ΌΓΙῚ8 δηὰ βίθρβ οὗ νοῦ 
ΒΌΡΟΑΓ ἴο ἷπὶ 41} ΦαΌΔΙΥ Ὀδα.---Ἴ ον. 16, 4πὰ 
αἴον ἰδλεπι. .. δυο ὧδ δεὶ ἰλεὶν ἤδαγί, εἴο. Οη 

μν 15), ὀοαρ. 1 ΟἜτοη. χχὶὶ. 1θ.ὈΌ. ὙΒιαῦ ἰβ. δα 

Γεϊαίεα οὗ ἰῃ6 δπιϊχταϊίϊοη οὗ {δμεοογαίΐς γμίοιϑ 
[βγϑϑ ἴο8 ἤγουν) ἴῃ6 οΟΥΠΟΡ {γ068 ἴο Φυύεδῃ δπὰ 
Βοη͵ατϊη 18 τορϑαϊθα δἰίογγα8 πὰ δ γ Α88 (οἢ. 
χν. 9) απὰ ἩροΖζοκίδῃ (χχχ. 11). ΤὨδξ, τῃογθονοῦ, 
116 τἴπ96 ἀυτγίης τ] οι [86 τοῖσι οὗἨ ΠδΠΟθΟὰ πὶ 
μαϊπογοὰ δηὰ αἰϊσαοίθα [ῃ6 γι ΌΤΙ ΡΟΥΒ οὗ 
δόμον ἴῃ οὔμοῦ {τὶ 68 απιουηϊοά οὨ]γῪ ἴο ἕῆτοι 
ὙΘΆΓΒ, 8η6 αἰζογνναγβ τηδὰθ ΜΨΑΥ͂ [ὉΓ δὴ ἱποϊϊπδτοη 
ἴο [οτεῖση ἀπά ἰἀοϊαἴγοιβ οιδίομηϑ (οἢ ΜΠ] ΟὮ Τῃδῖ 
δοσοβοίοη οὗ ρμίουβ [βγδβ] ἴε8 ἔσοπι {Π6 ποὶ ἢ Ὀουτίηρ 
Κίημχάοπι σδα864), 18 τηδηϊίοδ ἔγοπι νοσ, 17; ΘΟΙΏΡ. 
ΨΠΊΠ ἢ. χὶϊ, 1 

δ. Ἰ)οπιοαίίο Αἴαὶγα οὗ Πομοῦδοδηι: γνοῦβ. 18-298 : 
δοῖῃ ΜΠ Ο]ΠΙΟοὗ Ῥ6γᾺ}]6] ἰῃ 116 ὈοοΚΒ οἵ Κίῃρβ, ἀπὰ 
πΑΠΪησ Α]860 ἰπ ἴῃ ὅσ. νογβίοῃ οὗ ΟΠ ΓΟ 618 
(ν ἶο} ΑΓΪΒΘΒ ΠλΟΓΟΙΥῪ ἔγοσῃ 8 ουοσει χὨίλ --- λέαλα- 

ἰαίδλ, ααιιγλίεν "Γ᾽ εγὶπιοιλ. ΤΊ παη)α οἵ {6 
[αὐ ποτ-η-ἰὰν οὗ Βδμοῦοαπι 18 τναπίϊηρ ἴῃ δἶχα [ἰὰς 
οἵ {86 8οπ5 οὗ δανὶὰ (1 Ομ τοπ. 1). 1-ὃ). έν" 

-: 

τηῖϊσ ἢ ΡοΒβϑὶ Ὀ]Ὺ 6 σογτυρίδα ἔγοηι ὈΣΙΝ, ὁΣ Ὀ6 8 

Ὀγ-ἴοτγῃι οἵ [Π|8 ΠΆΠΩ6 ; 1ζ 18 66 916 ἴω ΒΌρροϑε ἰδμδὶ 
6 ψ8ἃ8 ὁπ οὗ [86 ΤΏΔΩΥ 8018 οἱ [λαντὰ Ὀγ [Π9 ὁ0- 
οὐ Ὀΐπεδ. ---αὐπαὰ 9 Αὐϊμαὶΐ αἀακσλίεν ο Εαὸ δὺὴπ 
7 «0886. ΑΒ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ 85 ὕΠ6 ΞΌΡΙ]Υ οὗ ἴῃ6 ψϑηῖϊ 

ἱηᾷ Ὁ Ὀοίοτα δυνϑὲς (598 Οτἰξ, ΝοΙ0) ἰΒ με 1τδκ ἣμ 
οὗ 0818 ΠΑΠῚ6 88 {Π6 ρεηϊτῖνα, {Ππ|8 (σΟΠ ΤΑΓΎ ἴο 1116 
ϑορῖ, δπα γι κ., ν ΐ ἢ ΓΑΤΒΟΓ ΤΆ ΚΘ ΒΓ ἃ βοοοιὶ 
νἸο οἵὗἨ ΒοΒοθοδΠ.) ἃ8 ἢ 6 Πδηλ6 οἵ {πὰ τιοῖποῦ οἱ 
ΜΔ δΙαῖῃ. Εον---Ἰ. γ γ. 19 βῆονΒ ἴππᾶῖ ΟὨ]Υ͂ ΟΠ 6 
6 οὗ ΒοΠοΌοδπ, [ἢ 6 τηοῖμον οὗ [6 ἴὮτοα τ νγὸ 
πϑιηθα οἴ μαγν 86 ὉΠΪΚΠΟἾΏ 80η8, δῃου ἃ 6 πδιποι : 
2. Αἰοὴρς τ ἴἢ06 ΟὈδοῦγο ἕαῖποῦ οὗ Μαμα]αῖ]ι 
ν6 δχρθοῦ 1:6 ἤδπὶῈ οὗ [δ γ τῃοΐ]! σ, ῆῸ 18. ΠΟΓῸ 
οἰ Ὀγεϊοά, Ὀδόδαδε 8ὴ6 ἀθβοθηιβ ἴσο ΕἸ] Δ Ὁ ἰὴ6 
Ὀγοῖδεγ οἵ αν ; 8. Α ἀαυγμμῖογ οἵ ΕἸ 186 
οἰάοϑῦ Ὀσοίποῦ οὗ Πανὶ (1 ΟἼτοι. ᾿ἰ. 18.:1 δ. 
ΧΥΤΙ, 18) σΟὨ]α Βοδγο ]  ἢανο Ὀῤδὴ ἃ πὶ οὗ ἘΦΠο- 
Ὀοᾶπὶ ὑπ ρσταπάβοῃ οἵ αν ἃ ἢ ὄνθῃ 88 ὠταπά- 
ἀδυρσπῖον οἵ ΕἸ Ὁ (σοῦ. νϑγ. 20), ΔΌΪ 41] βυϊτοα 
Ὀοτοῦ ἴῃ ἃ 80ὴ οὗ Πενία {μη ἃ ϑυὴ δηὰά 
ΒΌΘΟΟΒΘΒΟΙ οἱ ϑο]ομηοη. --- ὅν, 20. Α4πα αἰίετ ἈΦ 
δε ἰοοξ Μααελαλ αἀαιρσῆλίεγ οΥ Αὐδαίοπι. ἘΤὨϊ5 
βϑθοοῃὰ 6 οὗ ΕΠ ΟθΟΔΠῚ 18 ροΓ Δ Ρ8 ἴο Ὀ6 τοραγάοα, 
ποῖ βτ]οἿ Υ 88 ἴ᾽9 ἀδυμπίοτ, Ὀυΐϊ {ῃ6 ρταπά- 
ἀδυρῃοσ οὗ ΑΌβα]οπι, ἴπ6 ἀδυρηΐον οὗ Τατηδγ, ὑπὸ 
ΟἾΪΥ͂ ἀδυρηϊοι, δῃὴἋὰ Ῥουῆδρβ ΟὨΪΥ σἢ1]ὼ, οὗ {πὶ 
ὉΠΙΌΘΚΥ ῥσχΐησε ; ΘΟΙΏΡ. 2 ὅδ. χίν. 27, χυὶὶ. 18, 
δὰ 9Ο0ϑΡῃυ8, Α4πξίᾳ. υἱϊ!. 10. 1, 88 ν}} δ8 οἷ. 
ΧΙ. 2 οὗ οὔτ Ὀοοῖϊκ.--- πᾶ δὴὲ6 δαγτε ἀΐπιὶ Αδαλ. 
ΟἾΪΥ τηἷ8 ἢγβῦ- οσ οἱ Μδδοθαῃ, τ ΏοδῈ ΠΑπιο, 
ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 18 ΘΟὨΒΙΔΏΓΥ πτϊτῖοη Αὐ) πὶ (55) 

ἴῃ 1 Κίηρ, 8 ἸΏΟΤΘ ῬΑΓΓΟΌΪΑΥΙΥ ΚΠ ἴο υ8 85 
[Π6 ΒΟ Β80 οὗ Βδοθοδι ; ἴΠ|86 [ΓΘ ὙΟΠΡῚΤ 
ΒΟΏΒ, Αἰϊαὶ, Ζ͵ὶΖα, απὰ 5 ο]ου ἢ, ἀο ποῖ οὐύ τιν 
ΘἸβο ΠοΓο. - ον. 21. ΣῸΡ ὧδ ἰοοῖ εἰσλίφεπ ετῖτοα 
(9). 88 ἴῃ οἷ. χἕὶϊὶ, 21) απα δἰσέν σοποιιδῖπμοα, Οἱ 
δοοουῃΐ οὗ [6 πυμθοΓ οὗ ἀδιρ ἢ ἴοτβ ᾿τηπιοά ϊδίοὶν 
αἰοῦ σίνθῃ 88 διχίυ, ἰῦ 15. ποῖ ἱππργοθ ὈΪ6 ὑπαὶ 
δοβορῆιδβ, ψῸ [6118 ΟὨΪΥ οἵ {Π||τὺν΄ σοηςσυ Ὀΐπεα, 
ἄσϑογνθβ ἴπ6 ρΡτγαίθγοησο ; οοΡ. (τὶῖ. Νοῖο.--- τ. 
22, Τὸ δὲ γεΐογ αἀπιοπῷ ἢἂὶδ ὑγείλτεπ ; ἴο {}.18 δχ- 

ΡΙΔΏΔίΟΣΥ δρροκβί(οπ ἰο τΥν τὸ ἰΒ δἀἀθὰ ἔπ [οἱ- 

Ἰονίης Ὁ ΠῸ ΝᾺ, 88 8 ἔυτγίποῦ ἀοίρστο 8 1108 

οἵ ἐμαὶ πρϊοι τη Κίης πιϑαπὶ ΕΥ̓͂ ΑΒ 8 οἴδνα- 
οη ἴο Ὀ6 εἢϊοῖ. Οπ 86 Ὀτγον]])οαιδιεθ ἢοτα, 
σΟΙΏΡ. νη. 8ὶ 85], 6.---Ἶ ογ. 28. 4πα] ε ἀεσίϊ ισἱνοΐῳ, 
απὰ αἰειγ δι οα οΥΓ αἰΐ λὲδ δοηδ ἵπ αἰΐ 16 σοι τ ρα 
ΟΥ̓ ὕιάαλι απά βεοηὐαπιὶπ ; 6 βουνοὶ 8 μτα- 
ἄθηῃςε 88 ϑουθγεῖστι δῃὰ 85 δῖ Π6Γ ὈΥ͂ ΔΡροϊπτὶηρ ἢ194 
ΠΕΙΊΘΓΟΙΙΒ ΒΟΠΒ 85 ΟΗ[ΔΙΠ5. ἴῃ ἴἢ6 δΈνθ γι] [οτίϑ 
οἵ 18 Κἰηράοπι, οπιρίονηρ {[Π6 πὶ Ὁ5ΕΓὮ]]γ, διε 
δοραγαϊϊηρ (Π6 πὶ ἴγομπη ὁμ6 δ ίθοσ, ἴο Ῥγόνθμιῖ 
ΔῺΨ αἰϊοπηρίδ ἂὖ τες] Ἰοη διποης {Π6π|.---Αὦ λα 
ἀεφοϊγεα [ῸΥ ἰλόηι πιαηῳ ιοῖσος, τηλάθ τι ὩΣ ΠΏ ὩΓ- 
ΥἱαρῸ8. δεΐποοη ἴπειη δηᾷΐ ἴπ6 εἰδυσῃεῖβ οὗ τῇ» 
Ἰαηά, Ὀοΐ]1 ἴο τηαῖκα το σοητοηξο διὰ ἴο πα κα 
ἥττηοῦ σοηπθοῖΐοηβ Ὀοίνσοοη ἢὶθ ᾿ιοῦϑθ δηιὶ {116 
᾿π Δ ἰ δηἴ5 οἵ [6 Ἰαιά. ΤῊΘ ἀοβιίτίηρ ΟΥ αϑκιησ 

(κυ) οὗ τῖνοβ ἴογ ἢΪἷ8. βΒοῃϑ ὑδοδῖηθ ᾿ιἰπὶ 8ἃ5 τῆι οὶσ 

[ΠΟΥ πὰ παίυτα] κυατάΐδῃ : τὴῆο δυΐπονῦ, νι] 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ οὨατσο ἢΐτη πΊῚῸ Ὧἢ ἱπατῖηοταὶ, μἱῃι εἶς 9 
ετοιποοίϊοη οἵ [Π 6 Ἰυδῖς οὗ Πὶ8 Βοη3. 



(ἬΑΡ. ΧΙ]. 19" 

8. ΤΊ Ιηναδίοη οὗ ϑῃίδμαϊ : οἷ. χὶὶ. 1-ἴ2 ; 
ΩΡ. ὑπ Ὀγίεῖοῦ ἡδτγαῖίνο οἵ 1 Κίησ χὶν. 25---:28, 
- Ακὰ ἰξ οαπιό ἐο ραδε, ιολεη ελοοαια λαά ε8ἰα᾽- 
λεώ ἐδε ξὶ απ εἰγεηχίδμοποαά ἐιηιδοῖ, 
Ἰϊγαγ, ““δὺ τῇς {πὸ οἵ {λιθ 6808} }5}}1πν ἡ 
(0573. ἱπί. δοῦ. τὰ ἰπάεβηϊίο 8 076εἴ), δα οὴ 

ἴδ αἰσαυ σε μοπίηρ᾽ οἵ δῖπι οτ 1: (ΠΠΡ}Γ13, ἴγοπι 186 

ποῦς. Ὁεγδαΐε ΠΡΊΓΙ, Βιτοπρι μοπίηρ ; οοπιρ. χχνὶ. 

16; δι. χὶ. 3).--- ε  ογδοοῖ ἐὴε ἰαιο οὗ (δε Σογὰ 
(ΟΥ̓ ἃ Ῥαγίϊδὶ [4] πὴ ἰηἴο ἰἀο]αῖτγ ; σοπιρ. 1 Κίηρϑ 
χίν. 22 67}, απά αἰΐ ]δγαεί εσδᾷ λὲπι, 41} 16 ἰπ- 
δαδιϊαηΐς οὗ {π6 βου ποτη Κἰηράοπι, ὴ0 ἃτὸ Β6Γο, 
ξοιῃο πδίὶ ἴο ἐποὶγ βῆδπιθ, ἀοϑίσηδίρι βγμο] 68 ; 
ΟΡ. τοῦ. 6 δπὲὶ εἧ. χὶ. 8.---Ἶ ἐγ. 2. πώ ἐξ σαπιε 
ἴο ραδ8 ἴῃ {δε Μὰ γεαν οΓ Κὶπο Κελοδοαπι, πὰ. 
δοὺῦ ὑπὲ ποῖ "πιο ἰδ ο}  δἰοῦ 18 ΘροΒβίαβυ 
ἤοπὶ 6 [οτὰ. Οοποογπίης ἢ ἱκῃακ (Ξ ΒΒ ΘΒ οκΚ, 
δεβοπο θα, [6 ἢγεὶ Κίπρ οὔ ὑπὸ 224 ἀγηάδίγ οἵ 
ΓΤ ΒΕΘ ΙΝ δΠ0 1π6 στε] ΐονο Ῥτοσεθαϊης ἔγοιη πὶ 

ΘὈταϊϊησ 1016 Ῥτγοβοηΐ οδημραΐρῃ ἰηδὲ {πε 
δεπβ, ἐπ’ ἸΤΩΝΝ νι ΒΟΟΡέδπν ἐν πῈ μευ ΒΕ; 
ἐχ δ᾽ [5 ἘΦ οὈοδτὰ ἢ πι86 17 διποης πἷβ οαρεϊνο8, 
δὲὲ Τποηΐὰβ οα 1 Εἰἴηρμβ χὶ. 40, ἀῃὰ ΒΕΓ οἡ 
1 Κιηρε χὶν. 25ὅ.---ὕ εν, 8. Ἡμἢ,. ἐιοείυε λιιπαάγεα 
ἐλατίοίϑ, απὰ οἰσίν ἰλουδαπα τίαἀεγδ. πη} Κίηρβ 
ἰβεβα ἀαΐα σοποογπίηρ ἴθ δβίγοηρι!ῃ} οἵ [Π6 
ἘσΥΡ ἴδῃ ἈΓΠῚΥ͂ ΑΓῸ απο ὦ ὑΒουρΡὮ ΠΟΥ͂ ἀτὸ ὉΥ 
ΠῸ ΣηθΔῺ8 ἱπογϑαϊῦ ]6. ἔ τδ6 δυχὶ]αγῖοβ οἵ 

διε μαῖς, [μ9 168 (5270) ὅτε οοτίαί ΙῪ ἴδιοβὸ 
Ἐργρίϊλη Τἀῦγαθβ (86 Ζίδγασμυρίϊξ οἵ 1τὴ6 
δη016 18) ἯΟ ΔΓα α͵8ο πατηθὰ ψ ἢ ἐμ6 Εγρ δ 8 
ἰῃ οἷ. χνὶ. 8, ΝᾺΝ. 11. 9, θδη. χὶ. 48, δπὰ 
ἴτοιν σοι 16 1ΦηδὈϊπ οὗ ἰμ6 Μίοβαϊς ἰ80]6 οὗ 
ἈΒΟΪΟΤ5 8Δ΄.6 βου 08 ποῖ αἰ ετεηῦ ; σορ. Κηοροὶ 
οἢ ὕεῃ. χ. 13. Το ϑυοοίϊοθ (8539) ἄΓ6, δοοοζά- 

ἴῃς ἴο ἔμ6 δερί. δηὰ Ψ]ς., ἐγορίοαγία, ςανο- 
ἀπε] ]εσε, ἴο  ἈΙΟ τπ0 ἩθΌτεν, Εἰ Υτηοη ΒΘΘΙῚ8 ὕο 
Εἰς ἀν ]]ογβ ἱῃ ἢ0]68 οὗ ἴῃ ὀασί ἢ, ῬγΟΌΔΌΪΥ οἵ 
Δορίδη οτχίη, δηὰ ἱπμδ οὶ 18:6 του δῖ 8 

οἵ Εαείοση ἔσγρι. ΤΠ ΟἸΒΉ 165 Αγ ῬγΟΌΘΟΙΪΥ ἰῃ- 
Βα δη 8 οἵ Εὐλορία Ῥτόρογ, ἐμαΐ 8, Α Ὀγβϑιηΐα, 
88 ἰμεν δΓῸ δ'5δὸ παζῃθή, ΝΔἢ. 11. 9, 88. 4]1168 οἵ 
ἘΕΥρὶ (οἰοπβ αἰ “Ῥα" δηὰ “Τμιθίπι "᾽)).-- 

ΕΣ, 4 ὧς ἱοοξ ἰλε 7εποεα οἰἐὲδ8. τολὶοῦ, »εγ- 
ἑαὶπεά ἰο Ψιααΐ,; οοτιΡ. οἰ. χὶ. ὅ Η. ΤῊ 686 ΤηδΥ 
ποῖ γεῖ ἤανθ ὉΔΟῚ ΨΈΓΥ ΒΙΤΟΏΩ, ΟΥ ἐποῖνγ του κΚα 
τονε ἱπρυπεϊοηΐ ἀραϊπδί [86 τη Δ Ὺ [ΌΓοΘ οἵ 

ἀ; δΟΙΏΡ. οἡ οἷ. χὶ. 10.---᾿-ογβ. ὅ-8. ΤῊ 
Ῥτορδεῖς Μίβϑίοῃ οὐ ϑ'ῃοιηδίδῃ, δῃηιὰά [ῃ9 δοη- 
δε πεπὲ ΘῈ Ὀτη ἰϑδίοη οὗ {π6 {68 πὰ Μιὶραιοι 
οἵ {εἰν Ραμ βητηδηΐ,---ἃ βοοιϊοη αΪ6 ΑΒ ηρ ἴῃ 
1 Εἰηρβ, --- δεέ 7 ιοἱἱἱ ϑοοη σγαπὲ ἰ ἀεδβυοταηοε. 
ὈΡΌΞ' ῬΓΟΡΕΓΥ, “ἴῸΓ ἃ 1π||ς,᾽ {π6ῖ 19, ἸΏ ἃ βίιοσί 

{Ππ|6, δοὺῃ ; σοι. Εζγα ἰχ. 8 (τ ΠΥ Βοτγίι., 
Κεῖ], εἴς., αραϊπεῦ Κδηρῆ., το ἐγαμηβαἴθβ : “ἃ 
5118}} ἀεἰἑνογαποο᾽᾽.-- 4 πὦ πὶν τὐταίὶ σλαϊἰ ποὲ δὸ 
»οαγοά ομέ ἀροπ “εγικαίενα ὃν ϑλίδας. Νο)αι- 
Ἰηδῃΐ οὔ [}}] Ἔχ τἰγραϊίοη 5}4}} οναγία κα {116 σαρί αὶ; 
“ΟΡ. χχχὶν. 25.--- 7 λαϊ λον παν ἔποιῖῦ τῖῃ δογυΐσε 
απᾷ δε κεντυῖοο ο7 {}ι6 Εεἴπισα οΓ ἰλε ἰαπία; τπαΐ [ΠΟΥ 
ἸΏΔΥ͂ ΟΧρΟΤίο 6 ̓δῇ ἃ {ΠΠΈΓΘ ἢ 66 ἔμ γα 8 Ὀοϊντέθη 
ἴδε σονετηπιεηΐ οἵ πὸ Τοτὰ ἰπ {μ6 {Πθοσγϑον οἵ 
Ἰεταεῖ, ἐπὰ 86 8ὸ πιο τοῦτα ορργεδϑίνθ το] οἵ 
Βεδίμευ Κίηρα.---ΟἹ γεῖβ. 9-11, οοπρ. Βά τ 
ΤΕΙΏΔΓΚΒ οὴ 1 ΕΚίηρα χὶν. 26-28. -- γεν. 12. 4 πὰ 
κὴδη δε λωπιδίεα λἐπιδοῖ, Ἰἰζοτγα]]γ, “πὰ ἴπ λιΐδ 
8 1 {-πυτΠ1δἰοη." ΟΠ ὑμ6 ζ]ονίης οἰ] ρτϊοα] 

ΡὮΓΑΒΘ : γτιοτῦ ἐξζη, “Ὧηαὰ ποῦ ἴἰο ἀεδβῖτου " 

(ἀἸ ἃ Φε μονα δ γαίῃ ἴὰγπ 1[56 1, σον. 6 ᾿Σκθ 
Ὀτγον Π]οααθποα ἴῃ οἢ. χὶ. 12, ἀπὰ 16 μαδββαᾶρο [Π6Γ0 
υοίεα ἔτοτῃ ἔν΄.--- ἀπ ἐπ υμκααὴ αἶϑο ἰλετα ισοτα 
σοοά ἐῤὲπγα. "8 γὰ8 ἃ Γαγίῃον πηοῖῖνο ἴο {ἢ9 
[ογὰ ἴο χοβϑίγαΐϊῃ 1119 νι γαῖῃ, ἰὼ δαάιτοπ ἴο ἐδ 
ἤγοϊ πιοῖἑνο, οοηβίβίϊηρς ἰ ὑπο γομεηΐδηος οἵ κο- 

τι. ; 
7. Ο1086 οἵ {6 ΗἰβίοτΥ οὗ ΒοΒοδολτη : νΌὙᾺ. 

15-16 (φορ. 1 Κίηρβ χὶν. 21, 22, 29-8]).---Α)πά 
Καὶ Πελοδοαπι δἰγοηρέϊεποώ ἀϊπιβει; τοιρ. οἢ. 
Ν. 1, ΧΙ, 21; σοῃοθγηΐηρ ἴΠ6 ΤΟ] ον ἱηςς ποῖθ οὔ αν 
ὙΠ ἸΟῊ ἰἴ ΒΟΘΤΏΒ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 ἤρα ἰπτο ὈΥΘΏΤΥΟΠΘ 
Υ̓ΘΔΓΒ, σορ. Βδμν οα 1 Κίηρϑ χίν. 2]. -- ααπιαλ 
ἐμδ Απιπιοηΐίεδβ, ὑπὸ ἀδμμτεῦ οὗ [Π6 ΑἸηπιοηΐία 
Κιίησς Ναβαϑὴ (1 Οἤτου. χῖὶχ. 1), δοοογάϊηα ἴο αὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪ6 ποῖε οὗ {με δορί. οαὐἴοσ 1 Κὶμρβ χὶϊ, 24. 
-- ον. 14. }ὸγν δε αἀϊὰ ποί ἰϊγοςί ᾿ῖ8 ἡεατί, Ῥοτ 
{}}18 ῬΉΓαβθ, σορ. εἶν. χίχ. ὃ, χχχ. 19 , ἔζτα νυἱῖ. 
10.- ον, 15. Α44γε ἐλοῃ ποὶ ιυτγὶιίοπ ἐπ, (ἢ 6 ισογί8 
οὕ δλεηιαίαλ ἐλε Ῥτορὴεί. Οπ 1}}}8 αποϊαἰίοιι, δηεὶ 
ΘΒΡΘΟΐΔ]}Υ οα ἴα Οὐὔδοῦγε ρΡἤγαδβα “ἴον (ἢ γορί δύο" 

(ὥμ; 5), 866 1πίγοὰ. 8 ὅ, 1].---ἀπὰ ἐλε τρατὸ αί 
πες 

Μομοδοαπι απὸ “εγούοαπι, τοῖς Βη4}16Γ ἀρα]ΐη 
δηὰ ἀϊδρυΐεβ, ἴῃ στ ίο ἢ {πο σοη πιο ἨοΒ0}}6 
ἀἰϊδροβίτἰοη δηονθα ἰΐβϑὶῖ; 8δε6 Βδδσ οἡ 1 Κίημε 
χῖν. 80, 

ἘΥΑΝΟΒΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, ἈἘΕΒΕΙΒΟΤΙΟΝΒ ΟΝ 

ΓΗ. Χ.-ΧΙ!. 

1. 1 ἴδ) τεῖρη οὗ Βοῃοθοαμ,, 88 ὑπ ΟἩγτοη δὶ 
ΓΕΡΓΘΒΟῺΒ ἰδ, 18 βί χη] Ζοὰ δῦονςε 4}1 ὑΠ 9 ἱθῃ ἀθθ ον 
ἴο Κοορ ἴδ Κι ρὶν ἰά64] οὗ εανὶἃ ἀπά ϑοϊοιηοῃ 
Ρυγο ἔσοστα ἔπο ἀλιὶκ βίαϊ πη οὗ ἀηὐποοσγαῖΐα ορὶ πίοῃ 
δηὰ αἀεοδίγιοςινο Δροβίαδυ ἰπἴο ἰάοϊαίτν. ϑοῦμθ 
(ἴπη6 αἴλον ἴῃ6 Ὀορί πηΐηρ οἵ 1118 τοὶ η,, {1ν18 σοττυρὶ 
ἱπδῖιιθηοθ σοΙῃ68 οὐ αἀἰδίϊ ον ἀπ ὰ οἰσαγὶν, δοσοΙη- 
Ῥϑηϊοὰ τι ἀϊν!ηθ ΡῈ" 5} Θ 18 88 118 ον ]] οὔθοῖ 
(.ἢ, χίϊ. 1 4.), ἡὉπουρ ἐπὶ 16 ἤγβ᾽ [ὮΓΟΘ. γθΆΓ9 
ἘοΠΟΌοαπὶ δηὰ ἢΐ8 δι. Ὁ] οἵβ ““ψα] κοὰ 1 6 ΨΑᾺΥ 
οἵ Ῥανίὰ δηὰ ϑοϊοπιηοη ᾿ (εἢ. χὶ. 17). Υαεῖ ἴῃ {π6 
ῃγϑὺ Π4][ οἵ {6 βοοϊίοῃ, [Π 6 δσσοιπὶ οὗἉ ἐ)6 βθοοθβϑϑίοῃ 
οἵ [86 ἴδῃ ὑσὶ 65 ὩΠῸΘΓ ΦοτγοθοΔΠΊ, Βα ΘΓ Ϊ ΟΧΡΓυδ- 
δίοῃβ Ὀείγαυ {Π 6 δοηπδὶπἴδηςσε οἵ {π6 δῖον Ἀ 1 ἢ 
[6 ἔαοϊ ὑμαΐῖ σοττυρίίοη πα θοῦ δἰ γον ἀπο 
δοϊοοη. ΤῈ ΡΟΪΥ ΑΙ δι ἰἰοϊαΥ οἱ {1|8 
εἰοτίουβ Κἰπρ, 8 εἶ ὀυπϑοαθθηΐ αἀἰνὶπο οοτγρο- 
(10Πη8 δηα {ῃγοαϊθηΐπρβ οἵ μι} 15 ῃτηθηῦ, μα δὰ ποῖ 
τηοηϊοηρὰ ἴῃ Ϊ8 τοργοβοηϊαιίοη οὗ 86 ὨϊσίοΥΥ οἵ 
ϑοϊοπλομ (ουπρ. ὑπὸ ΕὐνδΏρο] οι], διὰ ΕἼ104] 
ἘΠ ἤοοῦοηβ ου οἷι. ἱ.--ἰχ.). Βιι πὸν ἴῃ δΠοθοδὴι 
1Π6Γρ 18 ΟΧΌΓΕΟΒΒ τοίογοη ἴο παι Μ ]1οἷν αὶ Ὀθοη 
ΓΟΡ  οδἰ δα ὁπ δοοοιηΐ οἵἨἁ {1086 ΟΥΓΟΓΒ οὗ ΘΟΪΟΤΊΟΙΝ 
Υ ΑΚ Δ ἴῃ6 ΒΒ]]οπ 6 ἀραϊποῖ πη, ἀπ ἰμ 

ἴανουν οὗ Φεογοθοάτη (οἰ. χ. 15. ; σοι. 1 Κίηρϑ 
χὶ. 29-89). Απά (8 ρατί οὗὁἨ ΟἿἿΓ δἰ ΓΒ ΠΕΓΓᾺ- 
ἀνθ ἱπάϊιδίοβ ὑπαὶ 18. το] σίουθ πὰ τλοότγαὶ [4]} 
᾿ιαα ΑἸτθα Υ ὕθοη γγοι  οῖνο οἵ ΤΩΔΗΥ͂ ἱπιτιραϊαίο 
ον Ἱ 8 ἴῃ 8 Κίηριίομι, {Πππ0 π18 σονογητηοης δὰ 
Ὀδοοηιθ ἰαίζουΥ αὐἰῦθ ἃ ὨΒρονθγ Πηθπς (ΠΟΉΙ}Ν, 
1 Κίηρβ χὶ. 14 {{.}, Ὁν ὉΠπὸ τπρητίοη οἵ {Π6 τϑρα Τοὰ 
τοισδὶ οἵ ἴμ6 ἀἰββαι ββθιὶ ΡΘΟΡΪΘ : “Πἰμ  ἴθη {Πιν: 
ΘΑ τόκα ψ πῖον Τἢν ΔΎ ΠοΥ ἰαϊὰ οἢ ι18.᾿ (0ἢ.. χα, 
4, 9, 10 ; φοπιρ. νογ. 15), διὰ Ὁγ 1}16 τρροτί οὔ {πὸ 
γννογάβ οἵ [Π|| ὕδῃ {ὑυἰ θὸ8 ὑοῦμι γ 1} 8 ἃ τον ἀθορ- 
βοδαίρα ἀἰββαι  ϑβοϊοι τὶ Πὶ {πὸ ργονίουν ροόνοῦγι- 
Ἰποιῇ : “ Ναϊ μοτίοι αν πὸ ἴῃ ) αν 1 Ὑ᾽6 
ἔνα ΠΟ ἐπ) οΣ 866 ἴῃ ἴΠ6 βοὴ υἵ Φοεβο᾿ (ν γ. 16). 
ΤΉυΒ, δοσοογάϊΐηρ ἐῦῷ ΟἿΓ δυΐῃοσ, (ὴ6 1 εἰ {1π|9 
οἵ Ῥανίὰ διὰ ϑοϊοσβο οἰοδοβ ἘΠῚ. (ἢ 16, {1141 1 
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ῬΓΟΒΟη[8 δ᾽ ᾿ἰαδὲ ἴὴ6 ρϑῖτῃη8 οὗ ἃ στον πα δπὰ 
σταβρίπσ οοττιιριΐοη, ἢ 116 ταῦ ψ ϊοῖ 8 ὕο Ὀ6 
τοοοσγάθὰ οοποογηΐπρ 10 ἷἰ5 ῃγβὶ ἰϊγολισοδα ἴῃ {1ιὸ 
δειϊίοι) Ὀοϊοησίημν ἰο ᾿ἰομυῦθοληι, δηὰ ὑπογθίογα 
οἰεῆγ ἴῃ ἐπε ἴον οὗ 8ῃ δρρεπαϊχ ἴο {πὸ δίτοδ 
σοπμοϊ δὰ Ὠἰϑ(ΟΥΥ͂ οἵ ϑοϊοπιοη. ἱπάθοϑὰ, ἴο οὐζ 
δυΐδον, [Π6 δνληρ Ν}Ϊ 81 γοβ]} οὗἨ ἴῃ8 τεὶσῃ οἵ 
Βο]οσηοη 18 Β᾽ ΠΡῚΥ τ αὐ Ἡ]ιῖοὶ 18 Ὀτουρὺ ἰογνγαγὰ 
ἷπ Ε1 Κίηρβ χὶ. ““ΑἸοης Ἰ ἃ στεαῖ οαἰρτον τ! 
οὗ ΡαΌ]᾽ο Ρῥτοβρογὶ υ, νὸ οὔϑογνθ ἃ ρδηστοηθ. ΘΟΠῚ- 
ΖΘ Ποὶπρ, ὑμαΐ λιμρ ὉὈΠΟΘΆΒΙΉΜΊΥ, 81 ἀοΒίγΟΥ8 
[86 τεϊμἱη οὗ τῆ ῬΘορὶθ, [6 οοπάϊτίοη οἵ {ποῖγ 
δαϊναϊϊοη, δηὰ {18 βαϊναῖίοη ἰῖ86] [  [ζ ὈΘοοτηθ8 
ταδηἑ οδὲ {πε ἴΠ6 ῥόδο, 0 ἢ ἃ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἢ ΔῈ 
ΤΌΪΟΣ ὁλκὴ χίνθ, Ὀδᾶγα ἴῃ ἰἴβο] ἢ 186 χόττῃ οὗ ἀθοδυ, 
1μδῖ 1Ὁ Ὀνϊηχ 5 ἢ ἰδ ἰοιηρίδι ἢ 8, Ὑγ}λο ἢ ἃ ἰ6 8867 
δηοϊηϊοι οἵ ἴπ6 [ωογὰ (Κα αν οΟΥ Βο]οτηο}) σδῃ- 
ποῖ ρίνο ἴΠ6 ρόνθῦ ἴο νι Πβίαπι. ΤῊΘ Τοβα]ῦ οἱ 
[86 Ὑ8ο0]6 ὈΓΙΠἸἰδΐ ρμοτγὶοά 18 ἃ Κυτγίθ ΕἸοίβοι δηὰ 
δὴ : Ο ὑπαὶ ΤΊοιι νοι] 80 τοπὰ [116 Ἀθανθη8 δηὰ 
οοτθ ἀον πῃ 1" (Ηδηρϑίθη θοῦ, Οεϑολ. ἀδ8 εϊολδδ 

, Οοίίεδ πίον ἀδπὶ Αἰίοη, Βιεπάςσ, ἰὶ. 2, 146 [.) 
2. ΤΊνιι5 {116 ΟἸ τοι ἶδὲ ῬΡΑΓΕΙΥ ΟὨ]Υ Ρ]δοο8 Βθἢο- 

Ὀοδιι, Ὑ{1}1} γοϑροοὶ ἴο {πὸ οί πῖηρ οὗὨ ἢ 18 τοῖψη, 
ῃ δὴ ἀπίανοιτσα]ο οοηΐγαϑῇ ὙΠῸ 6 ὈΓΠ|1Δηϊ 
τοῖρτ οὗ ἢἷ8 ἔμ ε. ϑβοϊοπιοη. [1 ἃ οογίαϊῃ οἱ 
(Ραγιϊοι Σγ ἢ τοραγὰ ἴο [9 ἰθηἀθ ΠΟΥ͂ ἴο 
{ὐταηῃηΐολ] σΥ ΟΥ̓ πὰ (οτη ἱΠθ τί ἢ γα; 8866 οἷ. 
χ. 10, 14) ἢ6 μυῖ8 [Π61π ΟἷἹ ἃ ῬΑΓ, δηὶ τα κο8 [06 
δοὴ ΟἿΪΥ στα 08}}Υ αἰΠΠογοπὶ ἴτοπι 086 ζαῦμοῦ, ὉΥ 
ἀἀοβοθῃἸη ἃ βίορ ᾿νοῦ. 8ὃ0 ὙΠῸ} τορασὰ ἴο ἴδὸ 
[γί ΠΡ οουτβθ οἵ ΟΠ ΟαΠ 5 στοῖρῃ. Αἱ χβὶ 
ἙἘΘΠοΌοδΏ σοπτϊηυοβ ὑῃ6 οἤἴογὶ οὗ ἢ]158 ἰδίμον, ἱἶ 
ποῖ ἴο δηΐδσρο, αἱ Ἰοαϑὺ ἴο ἐδ 8 Ὁ]15}} 16 Κη ράοῃι 
ΘΟΙΡ. οὗ. χΙ. ὅ-12 ἢ 1. 14 ΗἸ., νὰ]. 1--10, ἰχ. 
δ-28). Βαὺ σογίαι εἶν 1.18 Τογ ἢ οΔΌΣΟἢΒ ΔΓ οὗ πὸ 

δΥαΪΪ ἴο ναγὰ οὔ [Π6 ψχαγ-βίογια Ὀιγεοϊπ ὁ [ἢ6 
ΟΟΠΕΤΥ ἴτοπι ἔσγμρί, πὸ τόσο ἴμδῃ ἰι18 ἀεῆαπίὶ 
τῆγοαὶ οὗ ἃ ϑναγκο αἰἴλοκ σου]Ἱὰ μᾶνὸ ἰηάἀογοὰ 
ἀὴθ αἰβιῃθτη οσιηθπΐ οὗ ἰῃ6 Κίησάοτϊῃ ἰῃδΐ 81}} 
μοὶά τορϑῖποῦ ἀπάθν ἢἷ8 ἰΊ ΠῈΓ (ΘΟΙΏΡ. χ. 15 ἢ, 
ΧΙ ἢ). Ηθ 1ΠΚον 186 Δρρ] θὰ Ἀΐπη86}{ ἀστίηρ, {Π|6 
ἢγβῦ ἔπγοα γοδῦβ οὗ Ηἷδ τοῖσι το {Π6 {]ι6οοταῦλο4]}} 
Ῥυτοὸ δηὰ οογγθοῦ Ῥυὶποῖ ἢ}68 οὗἨ ρονογῃπιοηΐ ψὮϊς 
ὍΕΡῈ [Ὁ] ονγοὰ ὉΥ ἢῖ8 ἔμ μον, 1 ποῖ ἴο [86 Ἰαβῖ γεῖ 
ἀυτίηρ ὑπ6 σταδίου ραᾶγὶ οἵ ἢΪἷ8 σοῖψη, 1} 80 
ταὰοῖ ὈΪ βδίης ἴο 1156 17 δηὰ ἷβ ρθορίθ. Ηθ 
ἘΠΟΓΘΌΥ ΠΑ ΪΚ68 ΤΌ βΒα] 6) δὰ {Π6 βου ποτ Κίηρ- 
ἄοπι [ὉΓ ἃ ζἴπηθ [ἢ τοίιρθ δηὰ ρϑὺῃουρ-Ὀ᾽δο6 οὗ 
[86 Ρἱουϑ του ρΡΟΓΒ οὗ ἴμε [μονα οΥ̓ ΡΓΙΘΒΕΥ δηὰ 
ΟῚ - ΟΥΙΘΒΌΪΥ ἀῤδοθηΐ ἴτοπὶ ἴη 86 ψ]1ο]6 Κιησάοπμι, 
Δηά, 80 ἴο Βροαϊε, οεἴεοῖβ {Π6 ὈΥΔΉΒον οὗ ἴπ6 ὑσὶ δ6 
οὗ Ἰκενὶ ἴο [ἷ8β Β.ΑΥ, 80 ἔμ ΟὨ]Ὺ 88 ἴο86 οὗ ΤΏ 6ηι 
ὙΠῸ ὙΟΓῸ δοαίογοι ἀπ οην 4}1 [Π6 {1068 οὐ δηά 
8 δε {Ἰοηθηὶ ἴῃ δὰ ἢ δηιὶ Βοηδπιη. Βυΐ [Ὠϊ5 
διϊγαοῖνο ῬΡΟΤΟΓ ἴῃ (Π6 86η86 οἵἉ ἰοττηϊπρ' δηἀ 60ῃ- 
Βο] ἀαἰϊης ἃ ὑποούγδου (οἷ. χὶ. 185-117) αἰά ποῖ 
Ιαϑδὶ Ἰοῃσ. ΑΘΓ ὉΠΓΘΘ ὙΘΑ͵Β, Ὧ6. “ (ογβοοὶς [ἢ 6 
Ἰὰν οἵ {πὸ 1,ογά, δηὰ 4}} 1886] νυ [ἢ Ἀἷπλ᾿ (οἢ. Χὶ, 
1). Ὑ αὶ ϑοϊοίοη νγὰϑ δὖ]6 ἴο ἀο αυτίης αἱ 
Ἰεαδὶ ἔνο- 1 γὰ8. οὗ ἢἷ8 τεῖχη οἵ [ΟΥ̓ γϑδιβϑ, ἴο 
τηδίηἴαὶη [6 ““ Ποαγίηῃρ Ποαγῖ ᾿ δηὰ ὕπῸ ἴππ|6 νν]8- 
ἀἰοπὶ πιὰ τ ηϊοὰ 1Π6 ογὰ πω οπάονοα }ιΐ πὶ, 
ΚΕ18 ΒΟΒΟ ΟΣ τνᾺ8 βοδγοον 8016 ἴο ἀο ἀιυτίης ἃ 
εἴχιἢ μαζί οἵ ἷ8 τοὶ" οἱ βονθηϊεθη γόδγ. [Ι͂ 
ἢ 18 4180 ἢθ γοϑοηι 168 ἢ18 ΤΑΊ ΟΡ : Ὀὰῖ ἢ6 Ὀύθανοα 
ΤΩᾺΟἾ ἸΌΓΒΘ, δηὰ Β6ρῚΠ8 ἴο 80ΓΡ4 88 ̓ ιΐπὶ ἰπ ἃ Ὀαὰ 
86η86θ.0.ὡ Ἡδρηοο ἢ6 9 ἴ0ο ὁπάόυτα πιυοἢ στοαίοῦ 
εἴδιιθ δηὰ Ἐπὶ Ἰἰαίίοη : Τὸν ἢ ἴα Ἰοτὰ 18] ΟΠ]Υ͂ 
ἴο πτοαΐδη ϑοϊοτηοι ὑΠι8: 51 ψ|}]} τ} Ὁ]6 {}16 
δοοὰ οἵ αν, Ὀὰὺ ποῦ ἴοῦ οὐδ" (1 Κίηρβ χὶ. 
89), [15 Ῥτορμοιϊο [γοδῖ ὑτοπουπορὰ ὈΥ ΑΒ 88 

Π. ΟΗΚΟΝΊΟΙ 5. 

| 8 πον [ἸΠ]|Π0ὦ ἴῃ υἱθΐϊοῦ ὀβδγηθοῖ οἱ δῖ απὰ ΠῚ 
ΡΘΟΡΪὸ (οἷι. χὶϊ. 2 6.) ; δῃ!ὰ ν ᾶΐ {πΠ6 Ρτορῃοῖὶςο ἴῃ- 
[ΕΓΡΓΕΕΙ 8408 ἴῃ ὈΘ6ΙΠ ΔΙ οἵ ἃ τίσῦ αἱγἀογβοιῃἰ της 
οὗ 186 τηϊϑίοτία ο ἐπαὺ αὶ ὑυεΐα! ] ἢ τη ετὰ (οἢ. ΧΙ. 
7, 8) ἷ8. σογίδι ὩνῪ ποῖ αἰτομοῦθογ σοπιίογ} 55, Ὀυξ 
δῇ [06 βαῖγὸ [16 ποῖ ᾿πποο ΠΟ ΠΥ Ῥτοηϑ᾽ ῃ. 
ΤῊΘ Ῥυπὶϑπιθηϊ 804} ὕε πλὶϊἰ, ποῦ οὗ ]Ἰομΐ 
ΘΠ λη06 : Ὀιὺ [ὉΓ ἃ τη 18 Οἱ ΓΘ 55. 884}} δ 
τοχυΐγοα, ἐπαῦ ΠΟΥ ΤαΥ ηἀοτβίδην! νι δῦ ζ ἷ5 ἴο 
ΡΓΟΐεγ ἴπ6 τὰ]ο οἵ ἃ ᾿ιεαῖοη Κιηρ ἴο ἴπ8 τ]ὰ 
ΒΜ ΑΥ οἵ (οα. 

8. ΤΊιοτο 18 ϑοτιοϊηϊηρσ ῬΟΟΌ] ΑΓ ἰπ 1[ῃ6 ροϑὶ το 
ν ΠΊΟἢ ἴ|.6 ΟΠ γοηἶδὶ σῖνοβ ἕο [ἢ 6 [ΠΥ 1λἰΒίογυ οἱ 
ΒδΙοῦυαπι (οἢ. χὶ. 18-28. Ηδ ἴ61}|8. οἵ }ινῈθδ 
εἰ τθθῃ ἩνῸΒ δῃὶ ΒΙΧΙΎ (ον, ἰζ 16 πιη ΒΓ 18. Ὁ 
ὍΘ τϑοὰπορὰ δοσογαϊηρ ἴο «Φοβορἢ 5, {Π]γ}} σοη- 
ὀαδῖπθ8. Ψ ΓῺ ΟὈ͵δοῦῖνα σπάσουν, ἰοῦ δαάϊῃσ 
8 υάρσιηθης ὉΠ ιν οΟΌΓΘὈ]6 ἴο 116 τηογαὶ ΟΠ γα ῖογ 
οὗ 1η6 Κίηρ. ὙΥΉΪ 6 6 ρ85868 στῇ βισιϊἤοδης 
Β.Π0Πη06 ΟΡ [δ6 οχίχγαναραηῦ ῬΟΪΥΡΆΠΩΥ οἱἨ 19 
Ἰαζΐον γοδῖβ οἵ ϑο]οπλοῦ, ἴὼ βϑμβᾶγὸ ἴμὸ «τοαῦ δὰ 
νἶ86 Κίηρ, δῃηὰ ονθὴ ὑβοσθῦν 1παϊοδῖοβ 1ηε πιη- 
ΓὨθοσγαῖϊς δῃὰ ἱτητηοτα] Ἑπαγδοίοῦ οἵ δὴ [τη- 
τηοάογαῖθ ἤδγοῃ), ἮθΘ βθοηὴβ (0 ἥπιὰ ἰῃ6 πηαγτὶοιὶ 
᾿1{6 οὗ ἘεΒβοθοδπι μοὶ πιοτὸ οἴδηβίνε ἤδη ἴῃαΐϊ οἵ 
Βανία, οὔ ψῆῃοπὶ ἢΘ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ παπχοὰ αἱ Ἰθαβὶ 
Β6ν6ὴ ἰαινα] τῖνοβ, δηά τηθηϊοποα δεβί ον 1η6 
Ροβϑοβϑίοῃ οἵ δὴ ἱπάθβηϊθ ΠΌΤ ΘΓ οὗ σοησυ 1} 68, 
ἰοας ΟΧΡΓΟΘΒΙ ΠΩ ΔΠΥ͂ αἰβαρριουαείοη. ΤᾺθ 
ΤΏΔΏΠΘΓ 8130 ἴῃ ΜΠ ὶοἢ ΕΘΠΟΡοδΙη ΡΓγοσαγοιὶ ἴοτ Ἠἷ9 
80. ΠΙΔΗΥ͂ Ῥἶνο 5. ἴγοπι [6 ἀδυρἠῖεῖβ οἵ ἴΠ6 ᾿δπὰ 
(σἢ. ΧΙ. 28), 0 δά άιι668 Τη γον 8ἃ8 ἃ ὑτοοῖ οἵ δ}3 
Ῥχγυάοηΐ ἀθα]ρ, ποῖ ἴῃ ὑπ6 ἴοηθ οἵ βουίοιιϑ Ὀ]δΙτιδ 
ΟΥ Ιηοτὰ] αἰϑαρρτγοῦαϊίοη. Ηθ Ρ].ο68 [118 βίαϊο- 
Ιηδηΐ 8180 Ὀδίοτο ἴῃ δοοουηΐ οἵ ἢ]}8 [4]} Ἰηἴο 
Ἰἀο]αῖτν, ψιῖποιῦ πούοϊηρσ ἴῃ 16 ΨᾺΥ οὗἨ σδηΒιΓὸ 
ἴΠ|ὁ πιδη οϑὺ σοηποοϊίοη οὗὨ (86 ἔνο ἐπΐησϑ, [Π8 
ῬΟΙΥΡΆΙΩΥ͂ οὗὨ Ὠἰπ)86}7 δηὰ ἢΐβ8 Βοη8, δῃὰ ἢιΐβ8 ρσί υἱηνς 
ΑΥ ἴο [6 ΜΟΥΒΒΪΡ οὗ ἰογεῖσῃ μοάϑ. Ηδ δἰτηοβὲ 
ΔΡΏΘΑΓΒ, ἱπ οο, αἃ8 αἰϊεσναγὰβ ἴῃ [06 οα86 οἵ 
ΑΙ) Δ 8 ἑουσίθθη γἱν 65 δηὰ {π τυ -οἰσὶιὶ ἘΠ] άγθὴ 
(οι. χὶϊ!. 21), ἰο πᾶν τοραγ δὰ μ6 ἰδ κὶηρς οὗ 
ἸΩΔΗΥ͂ ῖνοθ δηὰ Ὀορείτἰπρ οἵ πυπιοτοὺβ οὨϊ ἄτη 
88 ΕΟ. ΙΕ Ἰδυ 8 Ὁ]6, βοσυΐπς ἴο τι ΡΥ διὰ 
Ῥοιροίιαίο [6 Ποιιβα οἵ θενὰ. ΤὮ18 ΤΏΒΉΠΟΙ οὗ 
Κλ Κη 18 ὁματδοϊοτβιϊο οἵ τη βίγὶοῦ Τηδοοταῖβ οὗ 
ἴΠ8ὰ Ἰαῖοῦ {π|65, ἰδὲ ογὰ 16 ἰσαμϑὶ το ἴο [86 
Ῥμαγίβαϊς οὐ ποίοχυ οὗ [πὸ Νοινν Τοβίδταθηϊ ΘΡΟΟΝ 
(οοτῃ. ᾿πίγοά. 8 6). δοαιβα ἴἢ6 ἰὰ ἀοεβ ποῖ 
ἀἸγΘΟΌΥ ἰοῦ ΡΟΙΥ ραΤΩΥ, ἢ 6 γϑϑ ΠΥ Δ]}ον 8 οἡ {}}}8 

ἰηδ δὴ δἰπηοβῖ ὉΠ]ἰπιϊθὰ ΟΠ] ΠΙϑηςο νι 11}1 186 
ιϑῖ5 οἵ [η6 Βονἢ, 1116 ἣθ σοηβιιτοβ τὶ βιυγιοῖϊ- 

ὯΘ0885 ἴΠ6 88 ἰδ ΜΈΓΕ ΟἾΥ ἐμοοογαῖϊς ΕἾΤῸΥ οἵ 
ΜΉΪΟΝ [26 βᾶπι6 Κίῃρ ὈΘΟΟΠῚ68 ρ ΠΥ ΟΥ̓ (Δ Πὴσ 
ἰηΐο 1ΠΔο]αῖγΥ ἱῃ ὑπὸ ἰουτίἢ Ὑελτ οὗ Ὠἷ8 γεῖζτι, 88 
μα ᾿αὰ θεΐοτα βῆονῃ [8 Δ] οστοπὸα οἵ πὰΐ 51}}} 
ΑΤΘΑΙΟΡ ἰἀο] αἴ ΤΟΙ ΟΥΤῸΡ οὗ ὕῃ6 ΚΙῺΡ δπὰ βιιθ)οεῖβ 
οὗ {πο ποτίπογῃ Κιἰηρσήοτῃ ἴῃ {Π6 δίτοη σεβὲ, ᾿πιἰθειὶ 
Αἰπηοϑὲ Πγρουῦο] 681, τοττ)8 (οἷι. χὶ. 15). ΝΥ ὁ ταροῖ 
6γθ ὑῃ6 8816 ΤΑΪΓΠΟΓ δχ θυ Α}}γ οὐ μούοχ τἰιδη 
ΠΙΟΓΆΪΠΥ βγεῖ οηάόπον, ΒΟ} ΟὟΓ δῖποσ α18- 
ΟΟΥ̓́ΘΙΒ αἶδὺ ἰἢ ΙΠΔΠΥ͂ οἶμον μοϊΐϑ. 1 8 1}6 
οὐ σα }}ν ᾿πηρογίδος πὰ οτιάθ, ποῦ γοὶ δυο ]ῖ- 
ΟΔΙΠΥ σοηδοοσαϊθα δα ρ]οτὶ "δή, βίαρο οὗ {πῸ Ἰόραὶ 
βίβῃηαροϊηϊ οὗ {116 ΟΙά Τοβίδιηθηῖ, νυ τ ἢ 15. 6χ- 
Ῥγϑεϑθὰ ἴῃ (})}8 Ἰὰχ ροβίτἴοπ οἵ 01,10 Ο]ιγοῃΐβὲ νυ ἢ 
Γοσαγὰ ἴο {Π|6 ουδίομιμ οὗ μοϊνράτηγ. Νὸν Τεβῖα- 
τπεηΐϊ βἰδίοιηθηΐβ, δ ο ἢ. ἃ8 [Π0586 τοϊαϊης ἰο ΜΝ οϑυβ᾽ 
τορδζιὰ ἴο {πὸ ἰαγ-Ποατίθα 689 οἵἉἨ [ἰπα (168, ἴο 88 
ΚΠ Ῥόνογ οὗ ὑπὸ Ἰοίϊογ οἵ πὰ αν, ἴο {86 
ΒΏΔΟΟΥΥ δηὰ ποῖ Θβ8θη 118] ΟΠδγαοίοσ, ἴο 186 ντοθῖ- 
Ὧ688 δηῃὰ ἱηροΐλῃου οὗ 6 αν (Μαῖϊ. χὲχ. 8; 
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8 (οὐ. ἐϊϊ, 6 ; Βοιι. νυ}. 8; (ΟἹ. ἰϊ. 17; ΗδΘὉ. Χ. | τπιθαπίηρ ὈΥ͂ ἃ Ῥβδποιηθῆοπ ᾿{κ6 1118 (ςοΡ. δἷλὸ 
Σ, εὑ..), ἄγβί στϑοεῖνα ἐμ ὶν [}} ᾿ἰσμῦ διὰ ἀθθρεσ  ΨΦοδη 1, 17; 614]. 1. 16 Η, 11}.. 10 {ΠὉ, ἰν. 8, 9 6} 

ὃ. ΑΒΙ9.ΑΗ.---ΟἩ. ΧΙΠ. 

ΟἩ. χαπτ. 1. [πῃ (Π6 οἰρσ ύθοη ἢ γοᾶῦ οὗ Κιησ “Ψογοῦοδπι, ΑὈΙ)] ἢ Ὀϑοδπῖθ Κίησ ΟΥΘΡ 
2 δυάδι. Ηθ τοϊρηθα ὕμγθθ γϑδῦβ 1 «6Γ 88] 61 ; ἀμ ἢ 5 τη ΠΟΙ Β ΠΆΠ16 νΥᾺ8 

ΜιομδΔἢ,. ἀδυριύος οὗ ὕτ|6] οὗ αἸοδἢ. 
383 ΑΔΑμάξψβεῖθ 88 ψὰῚ Ὀούνθοη Αι) αἰ δηα Φοσοῦοδη. Απηὰ ΑὈ Δ Ὀόρα πῃ, 

1π6 νὰ Ὑ 1 Δ ΔΓΤΩΥ οὗ νϑ] δηῦ ὙΓΑΓΓΊΟΣΒ, ἰοῸΓ ὨΠἀγοα ὑποιυβδηα σἤοβθη τη 6Π᾿ 
8Π6 Φογοθοδιι ργθραγθὰ ΜᾺ δρδιηβὺ ἢϊπὶ ψ ἢ οἰσῃῦ ἢυπάγοα ὑπουξαηα ο]οθ6 ἢ 

4 τηθῃ, νδὶ λπὺ ἴῃ ταὶρῦ. Απὰ ΑὈ1)Δ}} ἅγοβα οἡ Μοιυηῦ Ζοιηδγδαίσα, Ὑ ]οἢ 18. 1 
ὅ Μουμπὺ Ἐρῃγαῖτα, Ἀπα βαϊά, ΗθΑσ πιθ, θϑγοθοδῖῃ δῃὰ 4}1} βγδὶ. 1)0ο γοι ποῦ 

Κηον ὑμδὺ ὕπθ 10ΒΡ Οοὰ οὗ ἴβγαοὶ σὰν ὕ. 0 Κίῃράοτῃ νοῦ [βγϑοὶ ἰὸ ᾿ανιὰ 
6 [ῸὉΣ Ἔυδσ, ἴο τὰ ἀπ ὕο [18 Β0η8 ὈΥ ἃ οονθηδλπί οὗ 8β48]01] Απὰ Ψογοθοδῖ βοὴ 

οἵ Νερδῦ, βοασνδηῦ οὗ ϑβοίοσμῃοῃ 8οὴ οἵ αν, ἅτοβθ δηὰ σϑῦθ]]6ὰ δρδιηβὺ 18 
Ἴ τηδδίοσ. Αμῃάὰ νδίῃ τηθῃ, οὗ Ὧο δοοοιηῦ, σαῦῃογοα ὑπο Ἀἴτῃ, δηὰ νι ϑιοοά 
ἙΠΟ οδσ δοη οὗ δοϊοϊηοῦ : δηὰ Βϑῃοθοδὰ ψ͵χἃϑ γοιηρ δΔηὰ ψγοδὶς οὗ ᾿ρδτγί, 

8 δῃὰ ἢ6]4 ποῦ ουῦ ἀραϊηβῦ θη. Απᾶὰ ΠΟῪ γὃ ΔΓΘ6 δβαυγϊηρ ὑῃδὺ γ9 ψ1}} μο]ά 
ουαὖῦ δραϊηδῦ ὕῃ6 Κιηράοιῃ οὗ {π6 ΠΟΒΡ ἴῃ ἴΠ6 Ὠδηὰ οὗἁ ἴἢὉῃ6 8δοη8β οἵ αν! ; διὰ 
γα ΔΘ ἃ ρτεδῦ τηυϊθύυαθ, 8ηαἃ τι γοὺ ἃγΘ ροϊάθῃ οαῖνθβϑ, ὙὩ]Οἢ ΓΟ Οδσα 

9 τηδὰδ γοῦ [ὉΣ ζοά8, Ηδνθ γο ποῦ οδϑῦ ουὔξ {Π6 ῥτγίοδίβ οἵ (ῃ6 ΓΟΚΡ, (ἢ6 Βοῃ8 
οὗ Αδγοῃ, δπὰ ὑμ6 1ονἱῦθδ, δῃη ἃ τηδάθ γοὺ ῥγίθδίβ [τ ὑπ 6 πύϊοηβ οἵ {πΠ6 ἰδηα8 ἴ 
ὙΓΒΟΒΟΘΥΟΣ οοχμθίῃ ἴο 8}} 818 δηὰ σι} ἃ γουηρ βύθοῦ δῃηα βϑύβῃ ΓΆΠῚ8 18 8 

10 γῥγιϑϑῦ ἴο ὑβϑσω ὑπμδῦ ἅΓ6 Ὡ0 ροάβ. Απὰ ψ, [6 ΓΟᾺΡ ἰΒ οὰἂς ἀοά, ἀπά γγὸ μᾶνθ 
ποῦ ἴογβαίκοη Ηΐπι ; δηα (6 ῥγίθβίβ ἐμδῦ ταὶ ]δίο [ο {ῃ6 ΟΕ ἃγθ ὕΠ|0 8οῃ8 οὗ 

11 Αδγζοῃ, δῃηὰ [ῃ6 [,ουἹῦθβ 1 ὉΠ6ΙΓ Ὀιυδίηθεβ. Απὰᾶ ΠΟῪ Ὀυγη ὑηἴο ὕὍπ6 [ΟῈΡ 
Ὀυτηῦ ΟΥ̓ΘΙΙ ΡΒ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΩΟΤΉΙΡ Δηἃ ΘΥΘΟΣΥ͂ ΘΥΘΏΪΩρ, Δη ἃ ᾿ΏΘΘΠδΘ οὗ ΒρΊ668, δα 
Ἰαγὶηρ οὗ Ὀγοδά ὁ ὕῃθ Ρυγο ὑδ0]6, δηά 0}10 ὁδῃα βίος οὗ ροϊά δηὰ 118 Ἰδτὴρβ 
ἴο ὈυΓΏ ΘΥΟΥΥ͂ ΘΥΘΏΪΩΡ : [ῸΓ γ170ὸ 66 Ὁ ὅθ Οὔδγρο οὗ 6 [ΟΒΡ οὺὐρ Οοᾶ ; Ὀαΐ γθ 

12 Βᾶνθ [ὈΥΒΆΚοὴ Ηϊθ. Απα ὈθΒο]ά, τι υ8, δῇ ΟὟΓ ᾿οδᾶ, δαῖὸ αοάἀ δηᾶά Ηἱβ 
ῬΓϊοδίβ, δηὰ ὑμθ οἰδηρίπρ ὑγασηροίβ ἰο βουπὰ δραϊηδῦ γοὺ : 8008 οὗ [δβγϑεὶ, 
ἤρσῃηῦ ποῦ δραϊηδῦ [86 00 αοά οὗ γου ἔΑΟΠΘΙΒ ; [ῸΓ γ6 5}}8}} ποῦ Ὀ͵ΓΟΒΡΘΓ. 

1: Αμὰ Ψογοθοδια ἰθά σουπά δὴ διῃυ8ἢ ὅ0 ὁοτηθ ὈΘὨΪΠα ὕπο; δπὰ ἰΠΘΥ̓ ψγ6γθ 
14 Ὀείογο Φυάδἢ, δῃὰ {ῃ6 ἀπ υ ἢ νγ88 ὈΘπα μοι, Απαὰ Ψυάδῃ ἴυγηθα, ἐηὰ 

ΘΒ οΙὰ ὑπο δά {π6 Ὀδύυ]6 Ὀοίογα δηὰ Ὀθῃϊπα ; ἀπά ΠΥ οὐἱϑα υηΐο Π6 ΟΕ, 
1ὅ δηά ἴδ9 ρῥγιϑϑίβ βδουπαάραά σι ὕΠ6 ὑτυπιροΐθ. Απα {Π6 τχθῃ οὗ δια δὴ δβἰιουίοα - 

δηὰ ἤθη {Π6 τηθη οἵ Ψυάδῃ βῃοιυϊοα, (ἀοά βιηοίΐθ Φογοθοδῃ δηὰ 4} 1βγδοὶ 
16 Ῥοΐογο Αθι)δῆ δὰ ΨΦυάδῃ. Απὰ ῃ6 80η8 οὗ βγδοὶ θα Ὀεοΐοτο δυάδῃ ; δηά 
17 αοἄ ρανὰ ἴθθμι ἰπῦο ὑΠ6ὴν βαπὰ. Απά Α1)8} δῃὰ [ἷβ Ῥθορὶθ βιμοῖθ ἴἤθτῃ τ} 

ἃ διτοδῦ ΒΔ ἴον ; δηὰ ὑμογο [6]}] βἰδίῃ οἵ [5786] ἅνθ μυπαγθα ὑποιβδηα ομόοβθη 
18 τη. Ααπά {μθ 80ῃ8 οὗ [βγ88] σοῦ Πυθα δὺ ὑμαῦὺ {τὰ ; δηὰ {Π6 βοῃβ οὗ 

Ψυάδῃ ρῥγοναὶ]θά, Ὀθθοδυβο ὑΠῈ} ἱσυδίθα ἴῃ (ῃ6 [0ῈΡ ἀοἀά οἵ ὑποὶν {Δ 6Γ8. 
19 Απὰ Αλιδῆι ρυτδαρα αἰθοσ Ψθγοθοδμι, ἃπα ὕοοῖ οἰ168 ἔγοσῃ πἰπὶ : Βοίμ6] δηὰ 

ΠΟΥ ἀδυρβύοσβ, δπὰ “9 6βθδηδῇ 5 δηὰ ΠῈΡ ἀδυρηΐεγβ, δηὰ Ερῆγοη 8 δῃὰ ΠῈΣ 
20 ἀδυρηίοτβ. Απα Ψεγοθοδσῃ δὰ ΠΟ ΠΔΟΓΘ βίγεηρί ἴῃ ὑΠ6 ἀδγὰ οἵ ΑὈΐ δῆ ; δπα 
21 ἴΠ)6 ΙᾺΌ δβιμοίο ἢΐπη, δὰ ἢθ ἀ1θ6α. Απάὰ Αρι)δὰ βίγοῃρυ μθηθα Ἀϊπγκ6] ἢ, δὰ 

(οο}Κ ἴο Πίστη ἴουγίοοη τίνα, δα Ὀδραῦ ὑπ δηα ὑνοὸ βοὴβ δπὰ βἰχίθθη 
22 ἀδυρμίοτα. κ᾽ πὰ {86 τοϑὺ οὗ ὑΠπ6 δοίβ οἵ ΑὈἸ)] ἢ, δῃὰ [8 ψαυ8, δἀπὰ ἢΪ8 ΨψΟΓγαβ, 
28 δῖ π.ὶτρῃ τη ὉΠ6 δοΙη ΔΙ οὗ ὑἢ6 Ῥγορμοῦ 1440. Απάὰ Α1)3ῃ βἰορῦ ψιὶ 

Ὧ18 ἔδίμοσβ, δῃὰ {π0Ὺ Ὀυγίοα ᾿ἷπὶ ἴῃ [86 ΟἸΥ οὗ θϑανιἀ; δῃηὰ αδ ἢ18 βοὴ 
Τοϊρηοα ἴῃ Ὠ΄8 βὐθδά. [Ι͂ἢ ἢ18 ἀδυύβ 116 Ἰαῃα ν᾽ὰ8 φυϊθῦ ἴδῃ γϑϑγβ. 

ὁ. Αβϑ8λ. ΤῊΣ ῬΕΟΡΗΕΊΒ ΔΖΑΒΙΛΗ 5Ξ0ῸΝ ΟΕ ΟΟῈΡ ΑΝῸ ΗλΧΑΧΙ.--ΟἩ. ΧΙΥ-ΧΥΊ. 

“«ε. Α.ςα'ε Τ)εοοταίϊο Ζεαὶ απά (ατε 0» (λὲ Ποΐεπεε οΥ ἐλε Κιησίίζοπι: οἷν. χὶν, 1--. 

ΓΗ. χιν. 1. Απά αβα ἀϊὰ {πὶ ψηϊοἢ γὰβ σοοά δηά τὶρηῦ ἴῃ [06 δγοβ οἵ {π6 ΤῸᾺΡ 
8 ἷΞ αοὰ, Απά δ ἴοοϊς ΔΎΔΥ ὑμ6 αἰΐδσβ οὗ ὑῃ6 βίσδηρθ ροάξβ, δηὰ {68 Ε!ρἢ 
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ὃ. Ρἴδοθβ, δῃὰ Ὀγαΐζο ὑπ ῬΑ, δὰ οαὖ ἀονγῃ ὑμ6 Αϑῃῇοσι. ἀπὰ οοσηδηάοᾶ 
ϑυάδῃ ο βοοῖς ὑῃ6 ΟᾺῸ Οοάἂ οὗ {π6ὶ} ἔλύμογβ, ἀηὰ ἴἤο ἀο {}6 ἰὰνγ δηὰ 1} 

4 σΟΙΩΤΔΠἸηοηῦ. Απά ἢθ ἴοοῖκ δ'ἂὺ ουὖῦ οὗ 41 ἴδ6 οἰ(168 οὗ Φυάδῃ {1.8 πὶ 
Ῥΐδοθβ δηὰ ἐδ βιιη-ϑἰδίιθβ : δηά {16 Κίηράοτῃ νγὰβ αιεῦ ὈΘΙΌΟΓΕ ὨΙΤᾺ. 

ὄ Αμπὰά δα Ὀ01]ὺ οημοθα οἰὉ168 ἴῃ Φυάδῃ ; ἴον ὑπο ἰδπα Ὠδὰά γεβῦ, δπα ὕποσο γ)8 
6 πὸ γγᾺῚ ὙΠ} τὰ ἴη ὑἤοδβθ ἀδΥ8 ; [ὉΓ {π60 Τ.ΟΒῸ ρᾶνθ ἢϊπὶ σεβί. πὰ δὸ βειὰ 

ἴο Ψαυάδιι, [μοὉ ὰἃ58 Ὀ0114 {Π|686 οἰ[168, δπα τλκὸ δουῦ ὑπθπὶ γ181}8 δηὰ το ΓΒ, 
βλύοϑ 84 ὈΔΓΒ, δηὰ ὑδ6 ἰαπὰ 18 γοῦ ὈΘίΌΓΘ 08 ; Ὀδοδι86 ὅ7ἷῪ ἤᾶΥΘ βου ρῃῦ {86 

ΒΡ Οὔτ οὐ, δῃὰ Ησ μδίῃ ρίνθῃ ὺ8 Γοϑὺ δγουπᾶ : δηά {μὸν Ὀυ1]ῦ δηα Ῥτοϑ- 
7 Ῥογεὰ, Απὰ Αξὰ δα δὴ ἈΣΊΩΥ, ὑδδγίηρ 5161 Δηα βρϑᾶγ, οαῦ οὗ υάδῃ ἴγθθ 

υπατοα Ὁῃπουβδηᾶ, δηα ουὖῦ οὗ Βοη͵δμλη, Ὀθαυὶης Βῃ 16] α δα ἀτγασηρ ὈΟΥ͂, 
ὕνο πυπῆτθα δηὰ οἰ ραν ὑπουβϑαπα : 4}1 [ἢ 686 ἼγΟΓΘ σβθῃ οἵ νδίουγ. 

β. 4,4α᾽5 Ῥὶοίογψ οὐεν Ζεταὶ (δε Εἰλϊορίαη : γετα. 8-14. 

8 Αμπὰά Ζοιδὰ {μ9 Εὐορίδῃ σϑῖλθ ουὖῦ ἀραϊηβὺ ὑΒῖὴ 10} ἃ μοϑὺ οὗ ἃ ὑπουβαπὰ 
9 ὑδουβαπά, δηὰ ῃξοο Βυπάγοα ἙοΠδτὶοίβ ; δπᾶ 6 οδὴθ ἰο Μδγοβϑιδῆῃ. Απὰ Αβὰ 

γγθηῦ ουὖ ἀραϊηϑὺ Ὠΐτα, δηα ὉΠΕΥ Ἰοϊμοα Ὀαύ0]6 ἴῃ ὑῃθ γδ]]6Υ οὗ Ζερμδῦμδῃ δὖ 
10 Μαγοβῆδῃ. Απᾶ ΑβΑ ογὔἱοὶ υηΐο 16 ΠΟΒῸ 18 αοά, δηὰ 8814, ΟΒ, ΠΟ ΟηΘ 

β σὰ ΤῊδ6 ἰο Βοὶρ ψιῦ} (86 ταϊσηνν ΟΥ τὶ} ὯῸ τηϊρῃῦ ; μοῖρ α8, Ὁ ἴ0Ὰ}Ὁ 
οὺν ἀοά, ἴοῦ ᾿γ ΤΟΥ ου ΤΏΡ, δπὰ ἰὴ ΤῊΥ ἤδᾶιὴθ 6 ρΡῸ δρδιηδῦ {818 του] πὰ : 

11 Ο ΙΟΕΡ, Του τὺ οὰαῦ σά ; Ὧ0 τηδῃ τυΔΥ Βο]ά ουὺ ἀραϊπϑῦ Το. ἀπά 1ὴ0 
ΠΟᾺΡ βιωοίθ π6 ΕΒ ορίδη5 Ὀοΐοσο Αβᾶ, δηὰ Ὀδΐοσο δι άδῃ ; δηὰ {π6 ΕΠ ]ΟΡΊ ΔΒ 

19 θὰ, Απὰ Αβα, δπὰ {μ6 ρϑορὶϑ ὑῃδῦ ψγόσθ τι Εἴτα, Ρυγβαθα ἴθθσα ὑπο 
Οογαγ : δῃὰ ὑη6 ΕΠϊορίδῃ8 [6]], 80 ὑπαῦ ὕΠ6γ0 ὑγχ88 ΠΟ ΤΘΟΟΥΘΤΥ ; [ὉΓ ὑΏ6Υ Ὑ6ΓΘ 
Ῥτοΐζθῃ Ὀδθίοσο ὑπ6 ΠΟΕΡ, δῃά Ὀϑίογθ Η1β μοβῦ ; δηα ΦΠ6Ὺ οδιτθα οἵ νΘΙῪ ρτοδῦ 

18 βροὶ]ϊ. Αμπὰ {ῃ 60 βιμοίο 81] {110 οἰ(λ68 τυυῦμα ΟΟΓΆΓ ; ἴῸΓ [Π}6 ὕΘΥΤῸΓ οὗἩ 16 [0ΕΡ 
14 νγαϑ ὍΡοη ἴθ. Απηά [ΠΟΥ δβιηοῦθ 4180 ὑπὸ ἐθηΐβ οὗ οδυῦ]θ, δῃα ὑοοὶζ ΒΏ66Ρ ἰὰ 

δου άδηοο, 8πα 681Π|6]8, Δηα τοῦ σηοα ἴο ΨΘΓΏΒΔΙΘΤη. 

γ. Τὰε Ῥγορλοίϊς Ἡλατηΐης οΥ Αξατίαΐ δοη ο77 Οὐεά: οἾ. χν. 1--. 

ΟΥ. χΧν. 1, 2. Απὰ {86 ϑριγιῦ οἵ αοα οϑὴθ Ὁροὴ ΑΖΑιΔἢ βοὴ οὗ Οἀθά. πᾶ ἢ 
ψοηῦ ΤΟΥ Ὀεοΐοσο Αβ8, δηὰ βαϊὰ πηΐο δἴτη, ΗΘΑΓ γὸὺ τηθ, ΑβΆ, δηὰ 8]}] Φυάδῃ 
δη4 Βοη)δηίη ; (ῃ6 ΠΟᾺΡ 15 τι γοῦ, τ Ὦ1]16 γα ἅτ ψη Ηἰπὶ ; δηά 1 γ6 δ66κ 
Ηΐμ, Ηδ ψ1}} Ὀὸ Τουηά οὗ γου ; δηᾷ [ἢ γα ἔόσβακα Ηπι, Ηθ ν1}} ἔόσβακο γου. 

8 Απὰ ΤΩΔΩΥ ἀΔΥ8 Μ1]1 Ὁ6 ἰο [δγϑδοὶ ψιπουῦ ὑμο ἔσθ αοα, δῃὰ ψἱϊουΐ ἃ ὕθϑοὶ- 
4 ἵηρ ῥγιοβϑὺ, δὰ ψιϊμουῦ ἃ ἰαν. Απά ἢθ 8}}8}} γούασῃ ἴῃ 818 ὑσου]θ ἀπῦο (89 
ὅ ΤΘΚΡ Οοὰά οἵ [8γ86], δῃὰ 866 ῖκ Ηϊπὶ, δηὰ Ηδ 5}8}} Ὀ6 ἰουπηὰ οὗ τη. πὰ ἴῃ 

[8086 ὑλπηθ8 18 0 Ῥ68066 ἴῸ0Γ Ὠΐτῃ {Βαῦ ρσοοίῃ οι ΟΓ σοτμοί 1η, Ὀυύ στοδῦ γεχᾶ- 
Θ οη8 οἡ 811} [ῃ6 ἱπῃδοιδηΐβ οὗ ὑη6 ἰαπάβ. Απάᾶ παίϊοῃ 8}}8}} ὕ6 βιηϊ θη ὉΥ͂ 
Ἴ υιδίϊοῃ, δηά οἰδγ ὈΥ̓͂ ΟἸΌΥ ; ἴογς αοὐἂ ᾿δ.}) γοχϑα ὑμϑὴλ ν ἢ 41} ἔσο Ὁ ]6. Βιυῦ Ὀθ 

εἶ Ὀγδᾶῦθ, δῃὰ Ἰοὺ ῃοὺῦ γοὺῦ δι .β Ὀ6 βἰδοὶζ ; ἴοσ ὑὕῃεσε 18 8 σζονιὰ [ὉΓ ὙΟῸΣ 
ΟἿΣ. 

δ, 42α᾽ς Κεζύγπι 7 Ἡγυτελῖρ, απὰ  ἰεπεισαὶ 077 ΟὈυοπαηΐὶ εοἰϊὴ (ἣε Ποτιὶ: νοι. 8 -19,. 

8 Απά σῆοθη Α88 ποασὰ {ῃ686 τογά8, δι ἃ ὑῃ 6 ργορθθου οὗ Οἀ δα ὅ {Π6 ργορῃποῦ, 
ἢ ἴοοϊκ οουγᾶρθ, δῃὰ γυῦ ΔΥγΑΥ ὕῃ 6 ΔΟΙΏΣ Δ 008 ουΐ οὗ 4}1 {86 ἰδλῃὰ οἵ δυάδα 
δὰ Βθη)δηλη, ἀπά ουὖῦ οὗ 116 οἰ168 ψ]]οἢ ἢ6 δα ἔδκοη ἔγοπα Μουμῦ ΕΡΉΓΑΙΠι, 
διὰ τοηθνγθα ἴΠ6 Δ᾽ᾺΥ οὗ ὕπ6 ΓΟΆΡ, ὑμαὺ νγᾶβ Ὀδίογα {116 ρότγοὶὶ οἵ ἵμο ΤΌΒΌ. 

9 Απὰ Βο ρεαϊογοᾶ 41} Φυάδῃ δῃηὰ Ββη)διηΐη, δηὰ 0}.6 βύγδῃ ρου τ 0ἢ ὑἤθῖη, ουὐ 
οὗ ΡΒ γαῖα δηὰ Μϑῃβδββθῃ, δῃὰ ουῦὺ οὔ δίτηθοῃ ; [ὉΓ που [611 ἴο πίτῃ οιῦ οὗ 
1βγϑδοὶ ἴῃ δουπάδῃςθ, ἤθη ὑπ6 γ βὰν ὑπᾶῦ 106 ΓΟΒΡ πῖ8 οὐ νβ σῇ Ἀϊμ. 

10 Απά {μ6γ ραϊπογθᾶ δὖ Φϑγυβδίοτη, πὶ ὍΠ6 Ὁμϊτὰ τηοητὰ οὗἩ ἰδ Εἰθοοη ἢ νὰ οἵ 
11 {μ6 τοῖρῃ οἵ ἀβαά. Αμπὰ {π6ὺ βδογιβοθά ἰο 0η6 ῸᾺΡ ἰῃ ὑμδῦ ἀλγ, οἵἨ [Ἐς βροῖϊ 
12. ὑπ6γ ἢδὰ Ὀτουρμῦ, βονθὴ μυπάγοα οχϑὴ δηᾶ βονθὴ ὑπουβαπα βῆρθερ. Απὰ δϑ 

δηΐογρά ἰηΐο ἃ οογθηδηῦ 0 5661 86 ΓΟΚῸ Οοὰ οὗἉὨ {Π|6]γ ΤἈῦΠ6 ΓΒ Ὁ ἃ}} ΠΕῚΓ 
13 ποσί, δηὰ τι 411 ὉΠ6}Γ 8οὰ1, Απά νυ) όβοόθυοσ ψου]ὰ ποὺ βοαῖς ἰη6 ΟΕ Οοὰ 
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14 οἵ β᾽86] βου! ὈῸ ρυΐ ἴἰο ἀθδίῃ, 8π|8}} ΟΥὁ ρτϑδῦ, τηδῃ οὐ οϊηᾶῃ. Απὰ ὕδεγ 
ΑΥΆΓΘ ἀπΐο ὕη6 ΠῸΚΡ ΨἹἢ 4 Ἰυμὰ νοΐοθ, δηα νι οἰδηρουγ, δα ὑγ0ἢι ὑγαχηρθῦθ 

15 δηὰ οογῃεῖβ. Απὰ 4} συ άδῃ νγχὰβ ρδὰ αὖ ὑπο οὐὐῃ ; ἔοῦ [867 Παὰ βινοσὴ ψ ἢ 
81 ὑμ6 10 μοατῦ, δῃὰ βουρῃῦ Ηἰπι ψιτῃ ὑπο ἡ Πο]6 ἀδβῖγο, ἀπ Ηθ ννὰ8 ἑουπα οἱ 

16 {πϑτὰ: δὰ 0μ6 [πῇ ρᾶνο ἴμϑι τγοϑὺ τουηά δρουῦ. Απά α]80 Μαδομδῖ), {}}0 
Τοῦ Ὁ οὗ Αβ88 {89 Κιίηρ, 6 τοιηουρα ἔγομῃ βίης 4866, Ὀθοδυβ8 Βὴ6 δα τηδὰθ 
8 140] ἴῸΓ ΑΒῃογδαὴ : δηὰ Αβᾶ οεοιὸ ἀοσῃ Π6Ὶ 140], δηὰ οΥΓυΒΠ6α 1ἴ, δηὰ ὑαγηῦ 

17 Χχὑ ἴὼ 86 Ὀγοοῖς Κιάτοη. Βαυῦ 186 ἱρὴ Ρ]6.68 γγθῦθ ποῦ ἰδκθῃ διύδὺ ουῦ οὗ 
18 Ιβγδ6] ; Ὀὰὺ 086 μραγὺ οὗ Αβα νγαβ ροτγίδοῦ 411 ἢ18 ἀδγβ. Απὰ μ Ὀγουρῦ {Π0 

ὉΠ]ὴρ8 ψ Ἀϊοῖ Ηἷβ ἔδῦμον δῃὰ ἢϊπηβοὶ δ Πδα οοπβθοσγαῦθα ἰηΐο ὑπ μουβθ οὗ ἀοά, 
19 βῖϊνθσ δηὰ ροϊὰ, δπὰ νβ856]8. Απὰ ὕμπθθ τγαϑ ΠῸ ἸποῖῸ ΑΓ ὉΠίο ἴ86 ῃλγὺγ- 

ΠΙ ὙΘᾺΓ οὗ [86 τοῖψῃ οὗ Αβδ. 

ε. ΤὴἌςε Κατ υἱκὴ Βααεδα 07 ]Ἔγταοῖ : οὮ. χνὶ. 1-Ὁ. 

ΟἩ, ΧΥ͂Ι. 1. Ιῃ 86 ὑμιγέγ-ϑἰχί γρᾶσγϑ οὗἩ {6 τοῖρῃ οὗ Αβ8, Βδδβῆδ Κίπρ οἵ βγδοὶ 
ΟΔΙ.Θ ἋΡ δραϊηϑὺ Ψυαάδη, δὰ Ὀ1}0 Εδιηδῆ, ὕο Ἰοῦ Ὡ0 ὁη6 Θοτὴθ ουῦ οὗ ρῸ 1 ἴο 

2 Αβᾶ Κιὴρ οἵ δυάδλῃ. Απὰ Αβα Ὀγουρμῦ ουῦ ΕΙΣ δπὰ ροϊὰ ουῦ οὗ [86 ὑγδαβιγθβ 
οὗ ὑμ6 Βουβ οὗ {π6 ΓΟΒΡ, δῃὰ οἵ ὑμθ Κιηρ᾿Β Βοιι86, δῃὰ βθηῦ ὕο Βϑηῃδαδα Κίῃν 

8 οὗ ϑγτίδ, ὑμαῦ ἀνγε]ῦ δὖ Τδτηδβοιβ,ἷ βαυϊηρ: Α ἰθᾶρτι 18 Ὀθύνγθθῃ τὴ6 ἃπα ὕἢ960, 
Δηἃ Ὀδύνγθοη ΤΩΥ̓ ΤΑΓΒΘΓ δηὰ (ΠΥ ΤἈΓΒΟΣ : ὈΘΒο]ά, 1 Ὦδνθ βοηῦ ὑπ66 δἰ νοῦ δπὰ 
ο]ὰ ; ρο, Ὀχοϑὶς ὑῃγ Ἰδαριθ ψι} Βδδβῆδ Κίπρ οὗὨ [β8γδ6], ἐπδὺ ἢθ τηδὺ ἀδρδγί 

4 ἴτοϊη Ὡθ6. Απὰ Βοῃρμδάδά μοαγκοηθά υηΐο Κὶηρ Αβδ8, δπὰ βϑηῦ ὑπ6 οδρίδιῃβ οὗ 
Ἦ18 ΔΓΙΩΥ͂ ἀρδϊηδβῦ {ῃ6 οἰἴ168 οὗἉ 18Γ86]; δῃα ὑῃ6γ βιηοΐθ ])0η, δὰ ὕ8η, δῃὰ ΑΌδ6]- 

ὅ τηδῖτῃ, Δπα 411] [86 δύογϑϑθ οὗ 86 οἰζ1ο8 οὗ ΝαΑρμύδ!}}. ἀ νθϑῃ Βαβι ἤϑαγὰ 
6 10, Βο Ἰοἷ οὔ Ὀυ]άϊηρ οὗ Εδηιδῃ, δηὰ Ἰοὺ ἢΪ8 ὑγουὶζ οθαδθ. Απάὰ ΑϑβΆ [86 Κρ 

ἴοοῖκ 411 συάδι, δπὰ σδυτὶ θὰ δαὐγαὺ [6 βύομο οὗ Βδιηδῆ, δπᾶ 1ζ8 ὑπ δ γ, ]ῸᾺ 
Ὑ10} Βαλβῆδ μδα Ὀυ1]0, ἀπὰ Ὀ0}}0 ἐμ σον αοϑῦδ δηὰ ΜΙΖρϑῆ. 

ζ. Ἠαπαπῖς Ῥγορλειὶς Ῥ͵αγηΐπσ: 43α᾽Σ Τγαπδοτεβδίοη απὰ Ἐπά : γϑτβ. 7-.-14. 

71 Αμὰ δδὺ {δμδὺ ὕϊχηο οᾶπιθ Ηδηδηϊ 086 5661 0 Αβὰ Κίηρ οὗ δυάδι, δηὰ βιὰ 
ὑπο ἴτη, Βοοδιβο (Βοὰ ᾿ιαϑὺ σϑ] θὰ ου [ἢ 6 Κἰηρ οὗ ὥ'γτίδ, δῃὰ μαϑῦ ποὺ σοὶ θα 
οὨ ἴπθ ΠΟΒΡ ὕῃγ αοά, ὑβογοίοσο ἰ8 {86 Ποδβὺ οὗ [ῃ Κὶῃρ οἵ ϑ'γτίδ θβϑοδρϑὰ ἔγοπι 

8 (Ὦγ Βαπά. Ὑοσο ποὺ {89 ΕἸΒΙΟΡΙΆη5 δᾶ 86 1λι01Ὁ68 ἃ Ὠυρ6 Ποβῦ, ἴῃ ομδγοία 
δΔηα ΠΟΙΒΘΙΏΘΗ ὙΘΓΥ͂ ΤΏΔΗΥ 1 δῃᾶὰ θη ὑμου αἀϊἀ8ὺ ΤΟΥ οὐ ὑῃ6 ΓΟΚΡ, Ηθ ρᾶνθ 

9 ὑμοιὶ Ἰηἴο ΠΥ βαμᾶ. ἘῸγ [86 ὁγ68 οὗ 86 ΠΟΒΡ πιῃ (Βτουρμουῦ 8}} ὑ16 ὀδυθῃ, 
ἴο Ῥγονθ Ηϊηβο] ἢ βίσοηρ [ῸΣ ὕμοβθ τ ἤοβθ ᾿μϑαγὺ Γθ] 168 ὑγΠΟ]Ὺ οἡ Η]Ϊπὶ : ὑμοὰ 

10 Βαβὺ ἀοῃθ [0] ]ΒΗ}Υ ἴῃ ὑΐβ.; ἔοσ Ὠθποοίοσί ποὺ 8}4]ὺ ἢδνθ γγαῖβ.0 Απάὰ Αβϑ 
γγ88 αἸΒῃ] 6 βθα νυ λῦἢ ὑῃ6 566 ., δηᾶ ρυὺῦ ᾿ἰπὶ ἴῃ [Π6 ὈΓΊΒΟΙ ; [ὉΓ ἢΘ ν͵ὰϑ ἰῇ ἃ Τϑϑθ 
νὶῦἢ τα Ὀθοδιβθ οἵ {8181 Απὰ Αβᾶ Ἠὀρρσοββϑὰ βοῖῃθ οὗ ὑῃ 8 ρθορὶθ δὖ {δῦ 
ὉΠΩΘ. 

11 Απά, Ὀ6Π0]4, ὑμ6 δοΐβ οὔ Αββ8, ἢγϑὺ δηὰ ]Ἰαβί, Ὀ6 014, ὑΠ6Υ ἃγθ τσὶ 6 1 
12 {86 Ῥοοῖϊς οὗ {πθ Κίηρ οὗ Φυάδῃ δηὰ 1βγϑ6]. Αμπὰ Αβδ, ἰὰ ὑπ6 {π|γῦγ- πιηθι 

ΥΘΔΓΡ οἵὗἨ ἢ18 τοῖρῃ, νγδβ ἀϊβοδβθὰ ἴῃ ἢ18 ἴδϑῦ, ἘΠῸ}] ἢ18 ἀἰβθᾶβθ γγ88 νἜΤῪ ρυθαῦ: 
18 δηὰ 1η 18 ἀΐϊβθβδβθ 4180 ἢ6 βοιιρῦ ποῦ ὑπο [ΟΒῸ, Ὀαὺ ὕο [Π6 μι γβίοίδηθ, Απὰ 

Αβ8 εἱορὺ τι 18. ἔδύμοβ ; δῃὰ πὸ ἀϊδὰ ἴῃ [86 ἔογίγ-ἢγβῦ γϑᾶγ οἵ ἢ}15 ΤΙ ΡΉ. 
14 Απὰ {μου Ὀυγὶοα Ὠΐπι ἴῃ ἷ8 οὐ ὑοτηῦ, ν᾽ ὨΙοἢ ἢθ δα ἀὰρ ἴῸΣ ὨΣηΒ6] ἴῃ {μι 0 

οἷἵγ οὗ 1)αν! ἃ ; δὰ {πον Ἰαϊὰ Ὠἰτὰ ἴῃ ὑμ9 Ὀεὰ ψῃ οὶ 88 8116 ψ 0} βυγθοῖ 
οἀουγβ οὗ αἴνοτβ Κιπᾶβ, σοιῃρουπάθα ὈΥ δῦ; δπὰ ὑῃθγ τωδὰθ ἃ ΥὙ ΥῪ ργϑδῦ 
Ὀυγηΐηρ [ῸΓ Ὠΐτ, 

8 ὁκ ἐδ ὕξόθαυια Ἔστοῦ οἵ {Π|ὸ ῬδῺ Ὠ6ΓΘ ΘΠ Ὁ [ῸΓ Π5}). 8δὲ6 ἔσχες. Εχρὶ. 

Δ 112. {πη6 δορί. δας 'Ιεσυνά (Ὀα᾽ Φοεερῆπ5, 4 πέϊφ. Υ}}}..11. 8: Ἰσάναε). 

8 Ῥου δ Χείλίδ ἡ ΕΝ. βυργροτγίοά Ὦγ [Π6 δερῖ. διιὰ να] 4., ἴλ 6 Χορ ἰ5 ΒΡ. 

4 ῬῸΥ ΠΗ) δοτῆο 88. Γἵοδά ΠΡ) 9 πὲ 16 ῥμαὶ ι5 τοαῦυῖϊγι ἃ ὮΥ ἐπα σοπίοχι, 

δ δεγέ, οοα. Ῥαΐί.: ᾿Αδὰδ (ὨΣὲ2) τοῦ προφήτου: οἵ [ἢ ἙΟΠΊΓΔΙΥ, 6. 42. εά. ΑἸά, οἷς. : ̓Αζαρίευ σοῦ «»πφήτον. Νὰ Ε.: 490. 

"κέ Οὐεὰ Ῥγορλείπ. Ῥειδδρο [6 ψογὰο ἐξ᾽ 3} ὙῚΜ δῃου!ά Ὅ6 σδῃςο! θὰ ἃς δη οἱὰ φ'οϑα. 866 106 Εχος. Εσμὲ. 
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4 80 811 ἴπ6 μ88. δῃὰ γθγαίοηβ Ὀυ 1[Π6 ϑδρῖ.. ΠΟ πδὺ ἐν ἔτω ὀγδόῳ καὶ τρια ποσφῶ, ὉΥ 8 τη! ἴδκο οἱ ἡ [0Γ ς, οἵ ὁἢ ἴωἱ6 
διουηά οἵ δοπι6 Ῥ6ΟΌ δν ἢ γυπο οχίοδι τεσοκοηϊηᾳ. 

᾽ ῬΙΟΡΕΤΙΥ, " Ὀαγπιδδοῦβι" 206 1 ΟἾτου αν! !, ὅ, 6, ἀπὰ τ Οτίξ. Νοίο [Βεγεοῦ. Ἐὸγ {Π|6 υἱὸς τοῦ Ἄδερ, εἴναη ὉΥ τ) 

δερι. (ον ΤΠ 13) οοπιρ. [86 Εχος. Εχρί. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ͂, 

ΤῊ ἰβίογοβ οἵ Ὀοΐἢ τεῖσηβ, [μὲ οἵ Αὐ 74 ἢ 
δηὰ [δεῖ οἵ 438, ἀγ6 ὈγΓεβοηϊοὰ ποσὰ ἴῃ 8 ΥῸΓΥ 6Χ- 
ἰδηάοαὰ ἴοιτη, θη σοηραγοὰ Ἡ10Ὲ [ἢ 116] 
δουουῃίβ ἰῃ 1 Κίηρϑ χΥ. 1-8, 9-24 ; δῃαὰ 1ῃ μᾶτγ- 
τἰσαϊαγ, ἰθογο ἃγὸ Βον σαὶ αἰβοοῦγβοβ οὗ ἃ ργορῃοῖὶς 
πεΐοτα ἴῃ [ἢ ἰδβίοτγ οὗ ΑὈ Δ, οπ6 δι ἀγοβϑεὰ ὉγῪ 
την. Κιηρ ᾿ἰπιβ6} ἢ οὐ Μουηΐ Ζοιμδγαῖμα ἴὸ Ψετο- 
Ὀοάα δὰ 1Π6 ΔΙΙΩΥ͂ οὗ [5γ86] (οι. χὶϊὶ. 4-12), δἀηὰ 
ἴῃ (δῖ οὔ 484, [9 ψϑυπΐηρ8 οὗ [9 566. ΑΖ ΓΙ Δ ἢ 
δοη οἵ Οἀὐορᾷ κπὰ Ηβδπδηὶ (οἢ. χν. 2-2, χνὶ. 7--10), 
ὉΥ {Π6 ἰῃβογίίοη οὗ Ὑϑοἢ [Π6 ΟἸ το δῦ ἢ88 οοη- 
δἰ ἀΥΔ Ὀ]Υ Θη]αγροὰ πἰδβ ἀοοουπί. Βυΐ ψ1Ὲ γοβρθοΐ 
ἴο {πὸ ΒΙΒΙΟΣΥ οὗ νὰ δῃὰ ψογβῃΐρ, ἰδ τοργεβοῃῖδ- 
Ὅοη ἷἰ8 ἃ ἴδ σίομοῦ ραΐη ἴγοϊῃ [6 δποϊθῃΐ βοιγοθϑ 
ἴδῃ ᾿μαὶ ργεβογνβὰ 1η 1 Είηρθ χν. 

Ι. Αὐλία: οἰ. ΧΙ, ; ΠΡ 1 Κίηρθ χνυ. 1-8. 
--7|) ἰλε εἰρλέεοηἐδ, νεαν οὐ Κιπρ “εγοδοαπι. ΤῊΪ8 
ἀδίθ οὗ ἴ6 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ΑὈ 768 τεΐϊμχη 18. α]8ὸ 
αἰνϑη ἰη1 Κίηρβ, δῃὰ αἷἶϑὸ [86 {Π|σ8Ὲ0 γϑαῦδ᾽ ἀυΓα- 
οη οὗ .ιἷ8 τοῖχῃ (16 ἷ8, ΠΙΟΓΘΟΨΟΓ, ᾽ν Υ8 68]]6 ἃ 
ὈΝὩΝ ; 866 Οἢ οἷ. χὶ. 22).---«(πὼ λὲδ πιοίλογτ᾽ δ παηϊέ 

ισαϑ Δέελαϊαλ, ἀαυγλίεν 9 ὕτιεϊ οΓ Οἱδεαλ. Α8 
ΑΔ) 8. πιοῦμοσ 18 ςα]] θὰ Μαδοῆδῃ, Ὡοῦ το ὶῪ 
οἰι. χὶ. 20 ΗἿ,, Ὀαϊ ἴ8δο 1 Κίηρσβ χυ. 2, ἴθ ῥγεβοηΐὶ 
ΠϑΙὴ6 ἈΠ) 5) Ιηυδὺ Ὀ6 Τοχαγι θα 88 ἃ ΤΙ δία ΚΘ ἴῸΓ 

[86 οτἱρίμαὶ 2}. Ηὸοτν (αἴδον, ὕτιοὶ οὗ Οἱ ΘΔ ., 

ἷδ ἴο ὃΘ ΤΕΡΆΚΙοΣ 88 ἴπ6 Ὠυβραπα οὗ Τα ὑμ6 
ἀδυρηῦον οἱ Αὐβαΐοπι, δηὰ ἢθγβοὶΐ, ὑμπογοίογθ, 88 
1ὴ86 ρσταπά-ἀδιρηΐον οὗ [116 ἸαϊίοΓ ; 866 οῃ οἷ. χὶ. 
20. Ετοῃ 106 Μαδοΐδη, ζυγοῦ πιοηςοηδα οἢ, 
χνυ. 16 («πὰ 1 ΕΚίηρϑβ χν. 18), {πὸ τηοΐῃοτς οὗ ΑΒ, 
ὙΠ ΟΙῚ ἢ Γαπχονοα ἔγοιῃ ἴΠ9 Αἱ σΉΣΥ οὗ δ σϑῦϊσϑἢ 
(π᾿ βίγοββ, ϑ.} 818 ὟΝ αἰ δ, φυθθη-τη οἴ 67) [Ὁ ΒΟΓ 
ἰάο]αἴτΥ, 818 18 ΒΟΔΥΟΕἸΥ ἴο Ὀ6 οομδίἀοτοὰ αἰεγεηΐ; 
ΓΑΙΠΟΓ 18 ΠΟΙ ἀοβὶρηδίίο ὮΠΕΓΘ 85 τοῦ. ἰο ὃθ 
δῸΡ ἀτηοῦῃοῦ, δηὰ ΠΟ οοπ πυρὰ Γο- 
ΚΟΠΟΥ͂ ὑπ 6Γ ΠΟΓ ἀἠοπ ρα Αβϑ ἰβ ἴο θὲ δχρὶαϊπϑα 
δἰ ΤΡ Υ̓ ΠΌΝι τῆς ὑγίοῖ ἀυτγαϊίου οὗ ΑὈϊ͵δἢ 8 γοΐζτι, 
δηὰ τὴ ῬΓΟΌΔΌΪΕ ΤΟΣ οὗ Αβ6 αὖ ἢἷ8 ἀθαϊἢ 
(φοπιρ. ΑΒ 8114} 8 αἰζειηρῖ ἴο Γεῖρῃ ἱπβίοθεα οἵὗὁἨ ΠΕΣ 
αταμπάβοῃ Ψοαβὴ, οἷ. χχὶ!.). Αραϊηϑί ὑΠ 6 ΒΘ ΠΙΡ- 
ἴἴοη ὈΥ ΤὨΘηΐιΒ ἀπὰ Βογίμοϑι οἵ ἴμ6 αἰ νοῦ Υ οὗ 
16 ἵνο Μδδοῆδὴῃβ (οὗ σῇοπι [ἢ 6 τηοῖ πο Γ οὗ ΑὈ178 ἢ 
88 ὕπο ἀδιιρη τον οὗ ΑὈΒΑ]οπ, Ὀὰὺ ἴἢ6 τηοῖθο᾽ οὗ 
Αβ8 ἴῃ γι τυ [ῃ6 οπ6 ὙΠῸ 18 ἈδΓΘ [486 ]ν. οδ]]εὰ 
“48 ἀδυρηΐον οἵ ὕτι6] οἵ ΟἹ οΔἢ ᾽᾽), 866 Καὶ], Ρ. 
261, ἔδπι.--- εν. 8 Ε΄. ΑὈ )4} 8 ασ νἱτἢ Ψ6Γὸ- 
Ὀοαμη.---( πὸ Αὐζαλ δεσαπ ἰδ ισαν' υὐἱϊλ᾽. .. 
400,000 ολοϑόπ πιεπ. ΝΕ θον [18 ΠῚ ΘΙ ΠΟΙ ὑπὸ 
ἀου Ὁ]6 ΠΌΘΟΣ οὗ [8:6 ὙΨΔΙΤΊΟΙΒ οὗ ΦοτοΌΟΔΠι 8Πποι]ὰ 
Ὅ6 ἰδκοῃ δἰγιογ, 85 18 δου Πα ΔΏΓΙΥ ΟἰθαΣ (τοτὴ 
10:8 δ βίδη 8] δρτοειηθηὶ οὗ Ὀοΐῃ ὩΌπι Ὀ6Ὶ8. τ τὴ 
16 τοβυ]ϊ8 οὗ Φοδῦ᾽ Β δ υπηοσγαϊίοη ἀηάοῦ Πανὶ 
(800,000 τηθη-δί-ΔΓτὴ8Β οἵ 8γ)6] δηὰ δ00,000 οἵ 
δυάδῃ ; σορ. 1 ΟἾτοη. χχὶ). [}μ88. τοῦδ ]ς ἰδ 
1116 δββιι τη ρίοη οὗ δ ΟἸΤΟΥ ἴῃ ΤΓΘΏΒΟΓ ρίΐο, τοϑῦ- 
ἱπᾷῷ οἢ ἃ οἰδηρὸ οἵ ὑΠ6 ΠΕΠΊΘΓΑΙ Ἰεϊο β, 85 [ἢ 6 
ο86 οὗ {8Π686 Δἰπιοβῦ ἱπογθ [Ὁ] ἰῇ Ὠυτη ΌΘΓΒ 
{Καοηπίςοοί, 2 έπθονί. Οατη. ὃ 27. 4. γε δι, 
776 δογὶρέιτε Τοδίέταιοηνψ ἰο ἐλε Αἰεδδιαὶ, Θ᾽ δα. 
γοΐ. ἱ. γ. 29) ; ἴογ ἴο ὀχρὶδίπ ἴῃς ἰδοὺ ἴῃ ὑπ18 ΨΥ, 
6 τη 88811Π16 Β6ΥΈΓΆΙ ΒΌΟΝ Πηΐδία 68 ΟΥ̓ΘΟΙΓΌΡ- 
Ὥολβ ἰῃ δἰπιλ]ατ οἰγουστηβίβηοοβ, ψ ὨΪΟ ψουϊὰ 

ΥΟΓΥ δίτδηρο. (ΠΡ. 880 οὐ οἷ. χνίϊ., βηϊι 
Ενδηρο! οὶ δηὰ ΕἸ Ὠϊ.4] Ἐοβοοϊίοηθ, Νο. 8. -- 
γεν. 4. (πὰ Αὐδϑαὴὰ ατοϑε οὐ. Μοιιπὲ Ζοιπαταΐτ, 
ΟὈΨΟΥΒΙΥ͂ ἃ 8ύδορ οἱ ΠΟΥ δῦ Ἰγίηρ Ὀεῖνοσι 
[Π6 σοηοηἀΐη δστηΐεβ, ἴγοιη Μοὶ. {6 Κὶησ 
δα ἀτοββοιὶ {ῃ6 [ῸὉῸ0 ἴῃ Ιἐκ6 ΠΙΔΏΠΟΓ 88 Φοΐπεπὶ οὔτο 
ααἀὐάτοββοὰ [Π6 ἢ Θοἰοηγίῖος ἔσοπαὶ Μουηῖ ἀφ’ ἑχίιμ, 
δυάς. ἰχ. 7. Τμαῖ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ δίηρὶα ψαστῖοὶ (ἡ [πο 
Ἰιοϑβῖ οἵ [8γ86], ἡπτ ὈΟΤΙ ΠΡ Βονόγα] Ὠυπάτοι [Που- 
βαά8β, οοὐ]Ἱὰ ἢαγο Ὠοαγὰ ἢἷβ πυΣὰβ ἰ8 ἢυΐ 88:..δὲ}, 
Δ) προὰ ποῖ Ὀδδ δϑϑιιηθὰ, Τὴὸ βἰϊυδίζου οἵ 
Μουπὶ Ζεπιδγαΐπη ἰ8 ὯὩ0 ἸΟΠΡῸΓ ἴο "6 δβούγιδί ηϑιὶ. 
[τ ν 85 ῬΟΟΥ ἴῃ ἴπ6 ποίσῃ θουγμοοα οἵ 1361], 
ΠΟᾺΓ ΏΙΟΝ 18 8 ἴον, Φο8ῃ. χυὶ!. 22, πδγϑεὶ 
ὩΛΘΥ (Ζειηδγαΐτ), {16 ταΐῃ8 οὗ ψ Ἰοἢ ΤἸΠΔΥ̓ πᾶν 

Ῥδοι ουπὰ ἰῃ οἱ ϑυστηγα, Ὀοΐνοη 6 Γι8416 π δηὰ 
Φοσῖοῆο, ΘΑΓ ἴΠ6 γψϑ]]ῈΥ οὗ {6 Φογάδῃ. αἱ κ4]} 
οὐθηΐβ, πα ἸΟΟΑΙΣῪ βου] ὰ Ὀ6 βοιρσΐ οαϑδὶ οἵ 
Βεῖμ61] (Βοθίηβου, βῪψβθ. Οτοσύ. οὗ δε οϊὶν 
1.απά, Ῥ. 88), δῃὰ {Πὶ8 6] βμηγα τ  1ἴἰὰ ἴου ΤῈΓ 
ἴῃ ἃ 800} - ΘΑ δ Υ]  ἀϊτγεοϊίοῃ. --ογ. δ. 2) Ὸ ψοι 
ποί ἔποιυ, ᾿ἰΐθτα} γ, ““ [8 11 ποί ἴο γοῦ, σΟῃ πογια ἐς 
ποῦ γοῖι, ἴο ΚηοΥν ἴ᾿ ΘΟΙΏΡ., ἴὉΓ ΘΧΔτΡ]6, 1 (ἜτσοΟΩ. 
ΧΙ, 4.---Τλαὶ ἐλε Γοταά... σαυε... ἰο ἀἕπι απαὶ 
ἐο λὲϑ ϑοηϑ8 ὃν α οουοπαηΐ οἵ δαἰζ, ὈΥ͂ Δῃ. ἱττενοσξ Ὁ]6 
οονοῃδηΐ ; σοΡ. ἰν. 11. 18; Νυπ). χυἹ. 19. 

πῦὸ ΓΙ Ῥοϊοησβ ἴ0 ἴδ6 σ 010 δεμίεποθ, ὃ8 

δοουβαῖδνε οἵ τεβίγο!]οὴ (ἰπογοίοτθ : “ἢ Ἐπ 
ἸΏΔΏΏΘΓ οὗ ἃ. σονοηξῃΐ οἵ 54]1).-- ον. 7. Αἴ πε 
υαἷπ πιξη, ο7 πὸ α᾿οοιηΐ, σαϊλοτοί ὠπίο ἀΐπι, Ὅτο- 
ΡΕΠΥ, “.Β0η8 οὗ πΟΓΓ]οϑβηθαβ, ΟὨ]] άτοη οὗ Β6114],᾽" 
ἃ ῬἝΓαβΘ ΟΟΟΌΤΙρ ποῖ οἰβοννθσα ἴῃ ΟΕ ΓΟΙ 6] 65, 
ναῦ ἀραίη ἰῃ 1 Κίῃψβ χχὶ. 10,18. Οἡ ὮΝ" ᾿ξξ, 

““]οοβο, ὅς κΚ]6 τη," σοῦ». δυάᾳ. ἴχ, 4, χὶ. 8.--. 
Απὰ εοἱἐϊιδίοοά βελοδοαπι, “" 5ΒἈονοὰ τη θσηβοῖνοβ 

δίσοηβ δραϊηδὶ Ὠΐπὶ ὧν ΝΠ) ; ὁοτρ. 1)» 

(Ὁ ΡΠ.) τοβὶϑίδῃοο αἴτοσιτ αὐτὶ δον ΟἹ [ἢ 

Ρατΐ οἵ ἙδΒοθοδτω ἴο 1 8 ΟΡΡοβ  [Ἰοη.--- ελοδοανα, 
ισαϑ νοιπη απ τοεαξ οὗ λεατί, ἰαϊη- Ὠδαγιε, τη - 
Β8 Ὁ]. ΤῈΘ ἴοϑυτη ἽΨ», γουῃρ, υϑεὰ οὗ ο ο χλα χὰ 

ΠῚ ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ εἰ, ΔΡΡΘΟΥΒ ποῖ Βῃθο Δ} ἶγ ἰοὸ αν οι 
106. οττηοι δίδιίομηθηΐ (ἢ. χὶΐ. 18) πα ἢῸ τὰν 
6 [ΟΣ ΓΟΠΘ Υ̓ΘΆΓΒ οἷά, δῃηὰ ἴο τεραϊῖσα {ἢν 
ομδηρο οἵ 118 ἀρ ἰπΐο ὑνθηζυ ΟΠ γόατΒ. Ἀξογι- 
ΟΥ̓́ΘΥ, ΑὈΪ7 Δ ἢ το] αἴθϑ ἴῃ [18 δὶμ βρθοι ἢ ἴ86 ενριωἴβα 
ἴῃ ἴδια τονοῖξ οὗἩ ἴΠὸ ἴδῃ {γῖθθβ το Βοδιοθοδτεν ἐν, 
ἃ ΥΟΤΥ ἰηθοχεοΐ ΑΥ (ΘΠ οδτα ἀἰὰ ποῖ βῆον, Ἡὶ- 
861 7 “νι οὰκ οἵ Ποατι Ὁ οἡ {τπ81 οσςαδίου, ὈυΪ ΓαΐϊοΣ 
Ὠατὰ διιὶ ἀαγίηρ οὗ ᾿ιοανῖ, οἷς.) : [ὉΓ ἢ6 ΟἸδαΥῖγ 
8168 “ἴο ἐιιδειν ᾿ἶ8 ΓΓΠΟΓ ἃ8. ΓἊΓ 88 ῬΟΛΒΣΊ , 
Δηαὰ Τ0]}}] 41} ἴῃ6 Ὀϊάπιο οἱ πὸ τοτοῖς οὗ τὴς. ἰὸν 
{ὐϊῦοβ οἡ Φογοθοαῖ δηκὶ 1119 ψοσ  ἢ]655 ᾿] ]Ἰ]οντ γ: 
(Κ61]).---λ οὐ. 8. 7Ὺλε ξἰηφάοηι οὐ ΤΔλς Κοντά ἔπ ἐὰλρ 
λαπὰ φ 6 βοη8 ᾿ δανά, ἴ8.6 ἐποοιγαῖῖς Κ᾿ ῃ Ζ- 
ἄοτῃ ἰοιπάρα ὉΥ αν, δηὰ Βουϑ ΣΑΣ ἴτλ ἰδ 
Ποῦ (οὐ. 1 (ἜτοΙ. χχὶχ. 28 δὰ ἴμὸ Ἰἰξκ 6}. ..-. 
γεγ. 9. ἥανε νε ποὲ. .. πιαζίκ ψοῖι ρΥιρεῖμ 2: 
ἐλε παϊϊοηϑ ο ἐλ6 ἰαπύδβ, οὶ αἰ ν] 6} ο8]1δ]. Ἰνιξ 
ΟΠ ΠΌΙΊΔΗΪΥ σδοβόη, Ὀγίεδῖβ, ἴκὸ ἰοϑς οἵ 
θαυ βοηάοιῃ ; σοΡ. 1 Κίηρβ χὶϊ. 81. -- Πλοποεις. 
οοπιοίδ ἰο Πἰὶ λὰς δαπα, ταῦ ἰβ, ἰηϑιλταῖο δὐνεὶ οοχ,- 
βθογαῦθ αἰ π861{ ρῥγίοαι οὗ (89 μὸν Μοτδπὶν ; φύλων. 



ΟΗ Δ]. ΧΠῚ. 10-ΧΊΝ. 7. 20] 
πα αδσσναασσὍασὍ᾽. αι“ φῇφΦφ.ο.“φ..“ ..Γ.Γ.Οὐὐ οσσσσσσ“πππ΄ασσσσασσαπαπαππαπαναποαασσπασασασς 

Ἔχ, χχνὶϊ!. 41, χχῖχ. 9, χχχὶΐ. 29: βθ0 1 Κίηγβ 
χἰϊ;, 88. ΤΉ [οἸ]ονης ψογὰ8: “ΜῈ ἃ νοις 
εἰδογ (ἰΣτ γα γ, τ ἢ ἃ βίθογ [16 βοη οἵ ἴῃ Ἰιογιὶ; 
διὰ 86 ὴ γΆΠ)8,᾿ ὑοϊοηρ ποί 80 τη ἢ ὕο “ Π}1 " α8 
10 ““σοιηοί " (2 ἐξ3, 88 Ῥδ. χ]. 8). Αβ διδοῦιὶ- 

ἱῃρ ἴο ἔχ. χχῖχ. [πὸ οἴου ηρβ ἴο Ὀ6 τηδὰδ οἢ ἴἢ6 
οομδοογαϊΐοῃ οὔ δ ῥιϊοβῦ ὀοηῃβίβίθα οὗ ἃ γουηΐ 
ΒΊΘΕΙ ἃ5 ἃ 5᾽ Π- ΟἸἴδγῚ, ἃ ΓΔΙῺ 88 ἃ ὈσΓΩ-Οἤογησ, 
δι 8 γϑὴ οἵ σοῃβϑοσαίϊομ, δηὰ {8 ργεβθη θὰ οἢ 
ΒΕΥΡ ἢ ἀΑΥ8 ἴῃ βυσοοββίοῃ {{ΠῸ8 ἰπ Δὶὶ βεύθῃ βίθογβ 
δηὰ ἰουτίοοη σϑπ}8), τ 6 ΟΥ̓ ΟΣ ΠΩ ΔΡΡΘαΓα ἤδτα ἴο 
Ὁ6 ἱπῃιρεγίεοι γ δἰαίοὰ, ἢοῦ οἡ δοοοιηΐ οὗ δὴ 
ἱπδοουταῦθ Ταροσῖ, ὑαὺ Ὀεοαῦδθ ΑὈ 88} παϊρῖ 
ἵππον ὑμδὶ ἰὰ ἴμεϊς ἐμοσα δὰ ὈΘΘῺ ἃ ΘΟη βίου Ὁ] 6 
ἀενίαοη ἔγοπι ἴΠ6 δίγίοϊ γε] υἰγθ Ἐπί8 οἵ [Πς Ἰανν, 
ἴῃ ὌΓΩΟΣ (86 ΤΠΟΓῸ ἐγ ἴο οὐϊαΐπ ἃ ΠΕ ὈΓεβί- 
δορά, Ἱπάεεά, 1 ννδβ ἃ ὑγιεβϑίμοοα οἵ ποιι- ροι 8 
ΟΓ πηροάβ (οορ. Ὠευῖ. χχχὶϊ. 21) ὙὩ]Ο ἢ ΝΥ 88 
80 ἰουπάεα.---Ἄ τ. 10. 4πα ἐδλε 1,ευἱέε8 ἱπ ἐλιεὶγ 

δμδίπεδα ("ἴῃ ἴλ0 Ὀπδίηοδβε," πον ῦθ)), Ῥοσίοστη- 

ἐμεῖς οἴδος ἴη [86 ἜΒ ΜΑΥ ; ΤΩΣ 1 Ομ γοη. 
ΧχΙ, 28 ἢ΄--- ον. 11. βωγη υπίο ἐδε Φογὰ δυγηί- 
οΠεγίπρα, " Γγαϊραῖο, ἰαση ἰηΐο βιηοζο," ὙΏΡΠ, 

ὙΒΙΟἢ 15 ἐθη Ζουρτηδίΐοδ}}]γ οοπηροϊθα ᾿ἸᾺ {116 
ἰαγίηρ οὗ ἴδ δεν - Ὀγεδὰ δηὰ ὑπὸ σι της οὗ 1816 
Ἰδηιρβ, ἩΞ16] ἃγθ 8180 ρασίβ οὔ [Π6 Ῥγίθε γ οβῆςα. 
Οὐ ἰδεβθ σαγίουβ ὈγΘβ  Υ ἢπποίΐομβ, {Ππῶῖ 8ΓΘ 
ἴδοὴ σοι Ὀἰη6α 88 8 “Κοορίηρ οὗ [868 οἴαγρα οἵ 
180 [τὰ ᾿ (1μεν. νὴ}, 85), ὁορ. ἔχ. χχῖχ. 88 ἢ, 
Χχνυ, 80 Ι΄, χχυϊΐ, 20 Δ. ; Ιον. χχὶν. 7 ἢΠ.--ῦ ον. 
12. ΤῊε εἰαπσίὶπο ἐγιπιρεοίδ ἰο δοιαὶ ἅτ τοαὰθ 
ῬΓοιηϊποηξ, Ὀοοαῦδο αοἀ πὰ ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀοϑϊστιαῖοα 
ἴδεη) ἴῃ {Π0 ΔῊ 88 [08 ρῥ]θᾶροβ οἡ δοοοιηΐ οὗ 
ἘΠ Ν δ ου]ὰ Το θτηθ.Γ ἀηα μ6]Ρ Ηΐβ Ῥ60}}]6 
ἴη χὰ, ΝΌμι. Χ. 9.--- γεῖ. 13 ΠΗ. 0 ἀμ 8 ὙΊΟΚΟΥΥ 
ΟΥΡ ἴα ΒΌΡΕΟΙΙΟΥ ΕΌΓΟα οὗὅὨ [βΓγδε].--- 7Ὸ σοτπὲ ὃε- 
ἀπά ἐδλέπι ; σοταρ. Φ9ο8]ι. νι. 2; πάρ. χχ. 29 Η. 
--ῸἸὄες. 16. 4πὰ δε πιρη οὗ υμααὴΐ δλοιίεά. Κεἰ} 
ΤΦΒΌΥ δα: “ἴὰ γυΧ δηὰ νυ. 3 ἴ86 Ἰουὰ 

ΟΥ̓ οἵ ἴπὸ πλτίογβ δηὰ [86 οδπρίηρ οὗ {86 Ὀτίϑβὶβ 
ΠΣ [16 ὑτυπιρεῦβ ἄγ Θοσα μα, ἀπὰ 0 18. ἴο 

νε τοίοττο πο [6 Γ δομα ἴο [ἢ ὙΑΓΙ.ΟΤΥ͂ οἵ [ἢ σοΙη- 
θαϊδηΐβ δββδι πρὶ ἴδ0 ΘΏΘΙΩΥ͂, ΠΟΙ, 1} Βοτίῃ. 
(πὰ Κατηρἢ.), ἴο ἴῃ6 Ὀ]οπίης οὗ ἴπο οἸδηρίης 
᾿τυπηροῖβ ; " ΘΟΙΩΡ. 8150 δυάρ. ν]1. 19 ΠΗ, (αἸδοη 
ἴῃ 1ὴ)6 οομδίος ψ Δ {Π6 Μι|αάϊδηϊΐο68). ---Ἴ τ. 17. 
δηιοίς ἐλεπι ιομἢ, α ρσγεαξ δἰαυσλίεν ; ἴογ {6 
ῬὮῆγαδο, 8066 ΝΌμ. χί. 88 9205}. χ. 806, ΕῸΓ [ἢ68 
ὨΠΩΌΟΥ δΟ00,000, ὙΠΟ ΔΡΡΟΔΙΒ ἱποοῃοοῖ Δ Ὁ] Υ 

ὁ 88 ἴθ ΠυϊηΟΥ οὗ ἴῃμοβο 80 ζ6}} ἰὴ (6 οὴθ 
οἷά δὲ Ζοιηδγαΐτη, οοῃρ. Εὐνδῃρθ! θοαὶ δηὰ Εἰ) 164] 
Ἐεϊοοομβ, Νο. ἀν Ψτ. 18. 80η8 ο 16εταεὶ 
ἰρεγε ἀωταδίο (οοταρ. 9595) ἱπ οἰ. χίΐ. 6 ζ.), οΓ 

““περιζοηοα "᾿ ΕΥ̓͂ ἐΠΕΙΡ ΘΠΟΙΤΩΟΙΒ 088 (ΘΟΙΏΡ. 
δυάσ. 11. 80, νἱϊ1, 28 : 1 ἤδη. υἱΐ. 13).--- Ὑ 8γ. 19. 
Βειλεὶ απὰ δεν αἀαιιρλέοτα, Ἀ6Ρ ἀδυρητον ἴον 8 ; 
ΠΟ. Ν ἢ. χὶ, 26, Βοβίοϑ {πὶ8 Ὀογάθγ οἰ {Υ̓͂ οὗ 
του [56γϑρὶ, τὸ]] σπόνσι ἤγομῃ ὅση. χὶΐ. 8, χχνὶὶὶ. 
19, χυχν. 1δ, Ψοβ8ι. υἱΐ. 12., οὖς. ({11ὸ ργαβοηΐῖ 
Βεϊ ἢ), δῖο πδιηθὰ [ἢ 6 οἰ δοῦν 86 ὈΠΚΉΟΝ .0[68- 
ἸΔπΔἢ (ΟΥ έκγῃα ; σορ. Οτι. Νοῖθ), αῃηὰ δῃ 
Ἐρδτοη, 48 οἰκε8 δίκῃ ὈΥ͂ ΑὈἰ ἢ ἴσοι ὑπ6 σοη- 
ιετοά. ΤΠ Ἰαϑὲ ἢ88 Βοβυ ον δου ΐηρ Ὀὰὺ [Π6 
δῆς σοῦ οη πὶ Μουηῦ ΕΡΏτοΙ οἢ [186 5οι ἢ 
Ὀοτάοῦ οἵ Βεπ)ιτηΐη (Ψοαἢ. χν. 9), Ὀυΐ βου] 
ΠΟΠΟΥ Ὅο ἰάθη ἤρα τι Ορἤτα θαγ Βοί 6] 
Φυάχ, νἱ. 11), οὐ 186 ἴοσῃ ἘΡὨγαΐπι δἰ υυαϊοα 
δεῖα, τισι οηθὰ Φοβῃ. χὶ. 64 (φοτηρ. δοβερθιβ, 

8... ν. ἵν. 9. 9), ΘΒρθοϊ}ιν ἱἴ πὸ δῖὸ ἴο γολὰ ΤΡ, 

αἰϊῃ {0 Δίαβογδῇ ; 8ὸ6 Οτὶΐ. Νοῖα.----ὐ ον, 20. 
Απώ “ετοδοαιι λαά πὸ πιοτὲ δίτεηρίδ; ΓΙ ἽΝ). 

88 οὗ. χχ. 37: 1 ΟἼτοη. χχίχ. 14.-- πῶ ἐλε ᾿οντὰ 
δηποίε πηι, απ ἧξ ἀἱοιί, ποῖ “" Βπαίοϊ θὰ ἢΐπὶ αν αΥ͂ 
ΕΥ̓͂ ἃ διιάἴοη ἀοαΐῃ (οὗ ψ] ἢ ποι]ης 8. Κπόπα 
ἴοπὶ 1 Κίηχβ), Ὀτ “ διηοΐα πἶπι, νἱβι το Ἀἰπὶ αἰ 
ταϊβίογιμ 6 (ΘΟ. Β)}) ῃ νοσ. 15 δηὰβ οἢ. χχὶ. 18) 

{1 ιἷ8 ἀδαί,᾽ τείδττίηρ ῬγοῦὉ]γ ἰο {πα ΜΓ Ὠ]ΟᾺ 
ἷ8 τΤοϊαϊοὰ ἰῃ 1 Κίηρῃ χὶν. 1-18.--- τοῦ, 21 ἢ 
Ἑατϊν Ηἰβίοτγ οἵ Αὐϊ͵αὶϊι ; Πὶ8 Επα.---Απαά 4 1- 
2αλ δἰγεηρίλεπεα ᾿ἰπιδε( (Ὁ ΠΓ, 88. οἷν. χιϊ. 18), 

απα ἰοοῖ ἰο ᾿ὐπι Τουγίφοπ ιοῖυό8. (ὈτὴΡ. ἴπ6 Ενα}- 
Πε]ϊς41 δηὰ Ετλΐοη] Βεβοοίίοηβ ἴῃ [6 Ῥγενίουβ 
βοσϊΐοῃ, Νο. 8. ΑὈϊ͵αἢ πδὲ αν Ὠδὰ τηοβὶ οὗ 
ἴπο586 [ουγίεθη ἦνεβ Ὀδίοτθ ἢ6 δϑοοπάθὰ {8 
ΤΏτοΟΙΘ, ΟΥ δ Ἰἰοαϑὶ Ὀδίοιθ 18 αὶ τΪΓΠ ΦαΓοΟΌοΟΔΠ). 
Τηδὺ μ6 ἴοοκ ἔμθῖλ δἴϊδοσ ἴῃ6 ΨΔΓ [0] 08 ΟὨΪΥ͂ 
ΚΡΡΑΤΟΥ ἴτοση [8 Ῥοδί του ἐπ ἀδ6 Ὡδεταίνο, 
Ὑ ΟΝ 858 20 σὨτοποϊορὶς ἱπιρογί. --- ΘΓ, 22, Ατὸ 
ιογ ἐσ, ἵπ ἰλ6 οοπιπιεπίαγῳ οὐ ἰδλε Ῥγορλ)ιεὲ 71ἀἀο. 
Οοτωρ. οἷν {Π|ὶ8 βδοῖιγοα οὗ οὐγ δυΐμον, ᾿πἰγοά. 8 ὅ, 
11. ν.. 17. -τῦον. 285. 4πᾶα 44α. .. πῃ ἠὶδ ἀανγϑ 
ἐλε ἰαπα ισαϑ χυΐοί ἰδ ψΦαγ8, ἴῃ σΟΠΒΟηΏ 666 οὗ 
[6 στοαῖΐ υἱοίογ οὗὨ ἢΐ8 (ΔΈ Π6Γ ΟΥ̓ΘΓ ὁΘτοῦοδπι, δπὰ 
{πὸ ψεακοηΐης οὗ ἴπ6 πογίμογῃ Κἰηράοπι {ΒΠΘΥΘΌΥ 
οοσεαβιοηθὰ ; ΘσοΟΠΊΡ. οἢ. χὶίν. 4, ὅ, χν. 19. 

[1. Αφ864: 1. Ηἰ5 Τμοοογαῖϊς Ζ68] απὰ (αγὸ ἴοτ 
16 είεποορ οὗ ἴμ6 ΕΚίησάοπι : οἷ. χίὶν. 1-7; 
σοΙΡ. 1 Κίησβ χν. 9-12, 14, 15.--( πα 45α αἱά 
ἐδλας υσλιεν, ισα8 ροοα απὰ τὶνλί; δοτηρ. οἰ. χχχὶ. 
20.--- Υεγ. 2. Τοοῖ αἰσαν ἐλ αἰίαγϑ 7 ἐδ δίταπρε 
σοίδ, σοῃβθογαϊοὰ ἴὸ βίγαβηρο σοαβ, οὗ {πε ἰΔο]αΐτουΒ 
[οτοΐση σουηγίθδ ; ΘΟ Ρ. θη. χχχν. 2, 4. Τλδῖ 
ΟὨΪΥ ὕμ 686, πα ποὺ 4180 “ ὨἱρῺ ῥ᾽δοθβ,"" οὐ ἱΠ]Ἰοχαὶ 
Ῥίδοοβ οὗ δδογίἢςθ ἼἿοῃβοογαϊθά ἴο Φεμονδῇ, ΨΘΙΘ 
τοιηονοὰ ὈΥ Ὠΐτη, 8 ΟἸΘΑΓ ἔγοπι οἢ. χνυν. 17.--ἀπά 
ὅγαξζε ἐλ6 ρὲέαγα, ἴῃ) ΤΟΥ] βίοποϑβ γθοϊοα ἴο 
Β48] (ΓἸΣΧΌ) ; ἐοιρ. ἔχ. χχχὶν. 18 ; δυάχ. 11}. 

7; ὃ Εἰηρβ 1). 2. [ΔΚονπῖθ6. ἐδ6 ““ Αβμογίηι," 
σποοάθῃ μοβδίδ δῃὰ ἨΟΪΥ ἰἴτθαβ ἐοῃβθογαίοὶ ἰὸ 
Αϑβίαγτίο ; σορ. 1 Κίῃρβ χὶν. 28, δῃὰ ΒΒὮΓ οπ {μ9 

8.--Οἡ νου. 8, σον». 6ἢ. χγ. 12.--- οσ, 4. 
Απάᾶ ἧς ἰοοΐ αἰὐυαν. .. ἐδ λἰσὴ οἱαςεα απα ἰδέ 
διι"-ϑἰαἴμδα; ὮΝΌ9ΠΓ, ῃ6 δίδ᾽ιεβ Ὀοΐοσο ὑΠ68 6] ἴαγβ 

οἵ Βαδὶ, οοπβοογαίοα ἴἰο Ὠἷτὴ 88 {π6 βιιη-βο ; 
ΘΟΤΩΡ. οἷ. χχχὶν. 4; ἴον. χχνὶ. 80; Μίονοτγβ, 2)ὲ6 
Ῥλόδπιςίεν, 1. 848 ἢ. ---απὰ ἰδ ζξἰπσάοπι τσαϑ φυΐοέ 
δοίοτε Πιᾶπι, ἰμαῖ ἴδ, ὑπάθῦ ἢΪπ), πάν Ἠΐ8 6Υ9 

(580); σοΡ. Ναπι. Υἱῖ!. 22; β. Ἰχχίϊ. ὅ; 

Ῥτονυ. ἰν. 8.--- εν. δ. Βιὲ ζοησοα οεἰζο8 ἵπ σα αὶ 
ον ἐπ ἔλολα ἄαψε, ἀσγίηρ [ἢ 8 αὐἱοῖ οὗἨ ἴθ γϑᾶτγβ. 
Οοτρ. ἘδΒΟὈοΔ ἢ} 8 Τογ  Ποδἰοη8, οἷ. χὶ. ὅ {{΄ --- 
εν. 6. 1 εέ τά ὀπνδα ἐ]ιοδο οἰἰου. ἍΝ αὶ οἰτῖο8 ἢ 
11 18. ποῖ βαϊά ; θαΐ οογίδι ]Υ αεθα πὰ ΜΙΖραιι, 
ψὨΙΟἢ  γ Ὀ11}} δὐζοσ [ἢ 6 μὰ 10} ΒΛδβὴ (οἢ. χτὶ, 
6). Αβεδ αϑ9: (8 88 ἴΠ6 πιοίΐτε ἴῸΓ [686 Ὀυ]]άΐηρε: 
““ἢς Ἰαπὰ 18 γοῖ ὈοΙΟΓΘ 0.8, ἴτοα, ὀροῃ ἴο ἃ8, Ὁ}}- 
οὐΟΌρΡ Θὲ ὉΥῪ εἶς ἴοα ; οΘορ. ὅδθῃ. χἰϊΐ. 9.--- «(νἀ 
ἐλεν δὼ απὰ Ῥγοθροτεά, γυϊρ. νϑῦγ ἴτοο, γοῖ ἰῃ 
βιι θεΐδησο οοτιοοῦ, πρέίιτφις ἐπ ἐαδίτιιόπο ἱπιρεα }- 
πισπέωπι {{|Δ.--- ον. 7. Βεατίμς δλιοία απα δρεπύ. 
ΤΊΘ ρτοαῖΐ οὐ Ἰοῃκ 8} 1611 (Π2ν) 18 ΒΕΓ πηθδῃΐ, ἴῃ 

οΡροβίομ ἴο ἴμ6 βῃοτί οΣ τουῃὰ βμίεϊὰ (00) 

Τῆθη πηοηϊοηρά : [ῃ6 β8πὶ6 Εἰ ἴογθη 6 ἃ5 1ῃ οὗ. 
ἶχ. 168, 16. Τηαῦ {}|ὲὰ δεν 8 παι δχοὶ ΒΟ} Οἱ Υ͂ 
Ἰοης 8ι161ἀ5 δῃ ἃ Βρθᾶγβ, δηιὶ ἰμ6 Βομπ)ατηὶζοδ ΟὨΥ͂ 
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δῃογί βῃ 1 ο] 8 δηι} Ὀοτνβ, ἃ8. ΔΙΙΠΟΌΓ, δορὰ ποῖ ὃὈ6 
δδβυ πο ; ὑπδ τοργοβοι δος 18 ΟὨΪΥ͂ ΓοΪ Εν, 
ΒΙΙΩΙΊΔΙΥ, δηὰ δοὶ ἴο Ὀ6 ργοβϑοᾶ, 88 8150 ἰῃ6 
ὨΌΡΟΙΒ (ϑ0υ0,000 οὗ 106 εν δπὰ 280,005 οἱ 
186 ΒΘη απ} 168) ΔΓ6 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ͂ ΟΥ̓ τοαμὰ. ΤΈΕΥ 
ΓΘ, ἹΠΟΓΙΘΟΥ͂ΘΙ, 80 [ὯΓ 88 ἴῃ 6 8016 Ῥορυϊαίίοη δὲ 
ἴο ὈΘΔΓ ΔΓΙῚΒ 58 ΘΟ ΟΓΩΘΩ, ὈΥ̓͂ ΠΟ Ἰγη68Π8 ἱῃογοα 10 ]6. 
ἌΝΊ τοβρϑοῖ ἴο (ἢ ΘΟΙΏΡΑΓΔΙΨΘΙΥ Ὠἰσἢ ΠΙΆ ΌΟΓ 
οὗ 280,000 Βοηῃ])απιϊίοθ, Ἧ͵Δ 8΄Θ ἴο σοηϑίοσ ποῖ 
ΟὨΪΥ {ποὶν Πρ ὕ6Γ διτηοὺ (1 ἢ τηῖϊρῦ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ 
ὉΥ γουηροῦ δηαὰ ΘΔ ΚΟΓ τη 6}}, Ὀπΐ αἷ8ο {μαΐ Βοη- 
Δ 1} 8. Δ ΘΙ ΠΘΏΤΙΥ ΜΑΓΠΚΘ ὑσὶ Ό6, ““ 8 ΓΑν ἢ- 
Ἰη5; ὙΟΪΓ᾽ δοσογάΐηρ ἤο Ψ800}0᾽8 Ργορμοῖδς ψοχγὰ, 
ἄδῃ. χιχ. 27, [μα΄ τηυβῖ αν ἴδκοῃ {μ6 δε]ἀ 
ὙΠῸ 411} Ῥοδββί Ὁ]6 ἴοτοθ. ΟΟΠΊΡ. 8150 οῃ 1 (του. 
νἱ]. 6-11, δὰ [80 Ενδῃρθ]ο8) δηὰ ΕΠ. 8] θῆδο- 
τίομβ, Νο. 8. 

ὥ. ΑΒθλ᾽8 ὙἹοίοσΥ οὐ Ζεγδδ [η6 ΕἸΗϊοΡίΔΩ : 
γΟΙΒ. 8-14, ἃ Βοοο) Ἡδηϊηρ ἰῃ Είηρβ.--- (πὰ 
Ζεγαλ ἐδε Εωμορίαη σαπιε οι ἀσαϊηϑέ λὲπι. ΤὨ]8 
Ζοτδἢ (ϑερῦ. Ζαρέ; Ὑυ]ς. Ζατα) οουπῖβ τ0Ὲ πλοβὶὺ 
Τοοθηΐ ΘΧΡΟΒΙ ΟΓΒ, οὐ δοσοιηΐ οὗ [Π|0 Βἰ τα ἸΑτῚ Ὑ οὗ 
Ἐ,Β126, 88 [Π6 58116 Μ1ΓῈ [10 [185 Κίηρ Οϑοτ- 
ΟὮΟΏ 1., ΒΌΘΟΟΒΒΟΓ οὗ ἢ βηαὶ- βοβοπο ἢ δ, δη ἃ 80 
1:6 ϑοοοῃὰ κίηρ οὗ 6 ὑνεηϊγ-δοοοπὰ ΟΥ Βα θαϑ.109 
ῬΥΠΑΒΙΥ͂ (οοταρ. ὕπροτ, λέαηείλο, Ῥ. 288; ὙΒεηὰβ 
ΟὨ 1 Κίηρβχν. 28); στ οσοδβ Ηἰ ζὶ σταῖμοῦ 1άθῃ- 
{1865 τὰ τ ἢ [6 βάθακοβ οὗ Ηδτοάοίτι (Οεδοδ. 
ἀε6 . 167. Ὁ. 165 ἢ. ; οοῃρ. Ἡετοὰ, ἱἰ. 187 ΕΣ, 
182), Ὀὰϊ Βγυρθοι ἰαϊκοβ ἷπὶ ἴοῦ δὴ ΕἸΏἰορίδῃ, 
ποὲ ἀἴδη, ΤΌΪΟΓ, Ψῆο, ὉΠΔΟΥ [86 τοὶχη οὗ 
Τακοϊοϊὰ 1. (ἀνουῦ 944 Β.0.}, Ἰηναάοὰ [Π6 βου - 
νοϑὶ οὗ Αδβἷα δῃὰ Ὁ 88 ἃ ΘΟΠ]ΌΘΙΟΥ. ΤῈ ἰδδὶ 
ΔΒΒΌΤΩ Ρ(οη. ΟΟΓΔΙ ΠΥ ἀρτϑοβ Ὀδβί, 88 Ὑ76}1 τ] 186 
ΒΙΌ11041 ΘὨΓΤΟΠΟΪΟΔῪ 88 ἱἱὰ 1Π6 ἀοείσηδίίοι οὗ 
Ζοιδὴ δ8 α Κυβϊίο. --- δ α λοδὲ οΥΓ 1,000,000. 
Οπ ἰδῖ8 ΠΌΠΟΙ, 88 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο ὃθ ῥγοββοὰ, αὶ 
ΤΑΊΠΟΓ ἀΘ ρθη ἀϊπρ ὁ ἃ Τουρ} δηα 1468] εδἰπγαΐθ, 560 
ἴμο Ενδιῃροὶςο8) δπὰ Εἰς] Βοβοοοηβ, Νο. 8.--- 
Απὰ λε οαπις ἰο Μαγεδλαλ, ταοιϊτοποά ἴῃ οἰ. χὶ. 9, | Ρὲ 
Ῥοΐπτοοη Ηθῦτγου δῃα Αβῃάοὰ. --- ἐγ. 9. 4πᾶ 49α 
τὐεπὲ οὐ αραϊπδέ ᾿ὲπι, Ἰἰῦοτα Π]γ, ““ Ὀεΐογθ Ὠϊπὶ"᾿; 
ΘΟΙΏΡ. ΧΡ. 2;1 ΟἼτοη. χίχ. 14, χὶν. 8. --Ἴ5 ἐὰλε 
υαἰΐεν ῳΓ Ζερλαίμαΐ, 8ΒοδΙο ον ΞΞ Τ6}} 68. βδῆθῃ 
(Βοθι βου, αΐ. 11. 625), θα ἃ ΡΪα66 ΠΘΑΤΟΓ Μαγεο- 
ΒῆΔ}, ῬΟΙΔΔΡΘ (μα ἀοδβογί θὰ ὈγῪ Βουίπβοῃ, 11. 618. 
-- οῦ. 10. οτά, πὸ οπε ἰδ πίσὰ Τῆες ἰο λοΐ;, πο 
ΟΣΟ 8 Δῦ]6 ᾿ἱκὸ ΤὮθο (ΠΠΠΟΓΑΙΥ, Δ“ ΤΠ οο "ἢ; 
ΟΡ. ΟὮ, χχ. 6; Ῥβ. Ἰχχίϊὶ, 26) ἴο ἢ6}Ρ.--- ἐλ 
ἐδὲ πιϊρλίν, οΥ υοἱέδι πὸ πισλί, ““ Ὀεΐτοο {86 

τοϊρ ΜΕΥ απὰ ἐδ ἱπιροίεην᾽ (Ὁ σῖτα ὃ (ο]οπίηρ, 
88 Οεῃ. ἱ. 18, εἴα.) ; {89 Πεῖρ οὗ αοά 18 σοποεϊνοά 
88 ἰῃ ἡπόμέρς οὐΐηον ἴο 186 τὶ ΒΓ οὐ [86 τ ας, δὰ 
Ὁ δοσοίοῦθ 88 Ὀοΐνθθῃ Ὀοίἢ. ϑόπιθ σοποοῖνα ἴῃ 6 ρ83- 
ΒΑΘ Οἴου 80 ; Υυ]ᾳ., διαν., 85. βομπιὶαϊ, εἴς. : 
ονιῖπε, ποη ἐδέ αρυωὰ ἐξὰ υἷα αἱδίαπίϊα υἐγιηι ἴπ 
»αυοὶδ αὐολἰοτὶδ απ ἵπ »ἱωγίδια; Βετίῃ., 61], 
εἴο. : “Νο οὔδεῦ δὴ ΤΠοα ὁδΔῃ Ὠ6]Ρ ἰῃ δὴ υη- 
6414] οοπιραΐ, ἰπδὲ 8, 86 }]Ρ {ῃ6 ΘΑ ίκοΣ ραχί ;᾿ 

Καρ. (τὶ ηρ ΘΟὨ οἰ ΓΑΙ] “νρῦ [ὉΥ ἽΡ): 

“10 ͵ἰβ πη ροββὶ Ὁ]6 δὶ δηγίϊηρς οοὐ]ὰ ῥγανα]]} 
(Π9 ὝΥ, 88 οἰ. χὶϊὶ. 20, οἷἴ..), Ὑβοῖθμοσ τῃ6 

αὐἰαο τ οὐ ἴῃ6 ψοϑκ." Βα δίδη τ α}] οοττοοῖ, 
δουρὶ ἱποχαοῖ, ΤῸ ΠῸΡ: “1 ἰβ ἢο αἱ ἤἴδγοποα 
ὙΠῸῸῚ ΤΉΘΘ ἴο 6] ΔΠΊΟΙΩ ΤΩΔΩΥ͂, ΟΥ ἩΏΘΓΕ ΓΠΟΓῈ 
ἱβ τὸ ρονοτν."--- 1 Τὴν παπὶε τοὸ σοὸ αραϊηδί ἐ}ιὲ8 
φηιἑμαο, ἰτυδίϊηρ ἴο τ ἢ6]ρ.-οῆἶοῆ᾿Ἴῖο τπαὴ ταν 
λοϊὰά οιξ αραϊπδὶ λει. ΟΥ ἔδο οἱηϊβϑίοη οὗ Π5 

πὶ ΧΡ, σοΙΏΡ. οἈ, χχ. 87 (1 ΟἜσου. χχὶῖχ. 14 ; 

᾿ππαιτοτ-- -ὦὁὸ ὕὌὉ.΄.ὕὅὕὃὲ. 

Π. ΟΒΕΟΝΙΓΙ ΕΞ. 

2 Οἴτοη. χἰὶϊ. 25). Ομ ἴπ6 βεηΐεπιθ, ΘΟΠΙΡ. 
(ΡαΓΟῪ δἵ Ἰθεμ) Ῥβ. 1χ. 20α.--- ον. 12. ἀπ νὰ 
«ον Ῥαγπιοα ἰἄδηπι ἀπο Οεγαν, τπ6 οἱ ΒΒ1ΠΒ11η9 
εἰϊν, δον ΚΗϊγθεὶ 6] ἀογασγ, ἐπγοθ δὰ ἃ δ) Γ Ἰιουγα 
ΒΟ. 1 -οαϑὺ οὗ (.4ΖΆ.---ἀ πώ ἐλε διλίορίαπα 7εἰϊ, 20 
ἐλαέ ἰλεῦε ιτϑαϑ πὸ τεσοῦογμ, ποΐ 4.80 ὑπδῖ {Π)0Γ9 
8 ὨΟΠΘ 1ο[Ὁ ᾿ἰνίης " (Βοτῖὰ., Καιρῆ., εἴς.), Ὀὰξ 
80 ὑϊιαὶ ΤΠ 6Υ͂ σου] μοὶ ΓΑ]Ϊγ, μέ εὐϑ εἰσί οαΐο, ἃ. 6. 
οορίακ τερίαιταπαϊΐ ταίϊο ΒΟΗ οδϑεὲ (ἡ. Η. Μὶοῖ,, 

Καὶ], εἰς.). Η δἰδηβ [ὉΓ ἼΣ οὔ [86 οἱάογ 

ΒἴΥ]6, 1ὴ ἴ86 8686 οὗ “80 ἰπαΐ ποῖ᾽" (οοτωΡ. Ἐν. 
ἃ 818, ὁ). ΓΠΌ, Ρτγεβοσνδίίουῃ οὗ }1ἴ6, σενῖναὶ, ὃ5 

ὅδῃ. χ]ν. ὅδ; Εστα ἰχ. 8, 9. --- Ὅτ δεν ᾿ρεγὸ δγοξοη 
ΑΞ), 88. σοι". χχχ. 8) ὀφίοτε ἰδὲ βοτά, απ 

ψονε Ἡΐ λοδὲ; Αβδ᾿ὶΒ ἈΣΤΩΥ 18 ΠΟΓΘ 80 οΔ]]οὰ 89 
{86 ἰπδίσυμηθηΐ οὗ [Π6 αἰνίπθ 8.166 ἀραϊηδὶ {}16 
Βδυκη τ ἴσο. Τὸ τΒϊηῖ οὗ α μοβὲ οἵ δηροῖβ {αὶ 
μδὲ οοπίθηαοα ἱην δ᾽ Ὁ], Οἡ [6 5146 οἵ ἴμ6 Ψ6ν8 
(ϑίασκο δὰ οὐῇοσ οἱ δὲ ψσὶζοσθ, } δ᾽] υϑίοη ἴο 
ὅδ. χχχὶ. 2 ἴ.) 8 νι πουΐ ΔΩΥ͂ ΑΙτδηΐ, 88 86 
ἴοστὰ ΠΤ, Ἔϑρθοῖδ!}ν ἴῃ [86 δἰ ρα, δίδη 8 ζῸΓ 

ἃ 51 0]6 ΘΑΣΙΆΪΥ ΑΙΤΩΥ.--- ἐγ. 18. 4πώῶ ἐδεν δηιοίς 
αἱ ιὴλε οὐξὶεδ αγοιπα Οεγαγ, φτοῦ Δ] Ὀδοδυδο, 
1|κο ἴμ6 ῬἈΠ]Ιβεϊπεβ ρΌΠΕΓΑΙΙΥ, ΠΟΥ δδὰ τηδὰθ 
ΘΟΙΏΠΊΟΩ οϑθβο ὙΠῸῊ [06 ΟἸΒ.ϊε8, πὰ Ἰοϊηοὰ 
ΓΠ6 πὶ δρδίηδὲ ἴμ6 «6}08.--- ΠΡ ἐξ ἰετσῸΥ ο ἰλε 
Τοτὰ, ἃ ἴθιτουῦ οοσαδβίοηθά ὈΥ̓͂ ἴη6 [,ογὰ, δηὰ 16 γῸ- 
ἴογϑ ὑῆ ΤηοΟἿΘ ΟΜ ΘΣΙᾺ] ; ΘΟΙΏΡ. χυῖ!. 10, χχ. 29 : 
1 ὅδιω. χὶ. 7.--τῊ ὴτον. 14. Απάὰ ἰλεν φηιυίε αἰδοὸ ἰδέ 
ἐεπίδ ο7) οαἰέίε, [λ6 Ἀδτὰ 5 οὗἉ 1Π6 ποιηδα {γ 068 ἱπ [δ 6 
πο σὨουσμοοὰ οὗ Οσσασ (πὰ {6 πογίμογῃ σοζίομβ 
οὗ 106 ὙΠΙᾺΛΟΣΏΘΕΒΒ οὗ σ5΄Β0Υ δηὰ Ῥάγαῃ, μὰ οἱὰ 
σΟΌΊΤΥ οἵ [6 ΑἸηδ]6 1065). 

8. Ῥτγορβοίίς ΝΥ αγηΐῃς οὗ Αζασίδῃ ϑὅοῃ οὗ Οἀοὰ 
ἴο λΣ“ϑὲ τοϊυγηΐηρ Ηοϊηδ: 6}.. χν. 1-7 (ΠΚον ἴδο 

ΘΟ] ΑΓ ἴο ΟἸ ΤΟΙ Ϊ6]68).---- ὕὕροη, Ατατίαλ δοη οἵ 
Οαεα. Τῆθ πδπιθ8 οἵ Ὀοὶὰ ἔδομεν δηὰ βοὴ) ὁ  ῸΓ 
ΟὨΪΥ ΠΟΙ : {πὸ ἰἀεπιϊβοιαίίοη οἵ Οἀδὰ νι Ιἀἀο 
(ει. ἰχ. 39, χὶϊ, 15) 18 δὴ ἰὰ]6 ἴἌΠΟΥ οἵ 806 
ΔΩΟΙΘηἶδ.- Ἴογ, 2. βοίογε Α44δα, ἴο χροὶ Ἠΐιῃ - 
ΘΟΠΡ. οἡ οἷ᾽. χὶν. 9.--Τλὲ οτα ἰδ ισὶἐδλ΄ ψομι, 
ιὐλία γοὰ ατὰ υὐἱἱ, Πὶπι. Οὐπιρ. 948. ἰν. 8; 
διὰ ΠῚ τοϑροοῖ ἴο 6 [ΟἸ]υνίησ βδηΐδηςο, 1 
ΟἼτοη. χχυν !. 9; 2 ΟἸγοη. χιΐ, δ, χχὶν. 20 - δεῖ. 
Χχῖχ. 18.-- εν. 8. 4πᾶά πιαὴν ἀανϑ το ὃε ἰο 
]δγαεῖ ιοϊδιοιέ ἐδε ἐγιε αοά. Ἰὲθ δορί. τμιἱ 
γυὶχ., ποῦ, ΟἸθηίουβ, δὰ πιο τῃηοάογῃδ 
ΓΙΘΌΌΥ τοίου ἴμ686 οσὰ5 ἴο ἴη6 Γπΐιγο, πὰ τλὺα 
ΘΟΠΟΘΙΥΘ ὕμοιη ἴο Ὀ6 8 Ῥιδαϊοϊίοη οἵ {ἰΠπαὶ ν᾿ ὩΣ ἢ 
Ὅα8 ἴ0 Παρρθὺ ΜΠ Γοϑρθοῖ ἴἰο {ποθ τεϊδτίοη οἵ 
Οοά ΒΒ γΡθομὶῈ ἴο 7Π6 ]μογὰ,---ὦ γγο οί οἢ. οὗἁἨ Εϊτ6 
ἱωροτὶ πὰ Ηοβ. 1ἰϊ. 4, 6.ἁ. ΕῸΣ ἰ8 νἱὸν 
ΒΡΘΑΚΒ, οἢ ἴῃ οὴ8 ἤδῃά, {}}0 ροΠΟΓΑ] Ὑ οὐὁἁὨἨ τὴ 
ἴοτπὶ ὁ’ Ι9γαοὶ,  ψ  ] ἢ ΒΡΡΟΟΓΒ ἴο Ὀ6 ὑκοὰ Πότ ἴῃ 
{Π6 βδῖὴηθ ἰάθα] δθῆὴ86 88 1 οὗ. χὶ. 8, χὶϊ. 1, βιπιϊ, 
οὔ μα οΟἴδιοῦ παπά, {16 ἀὔβεομοα οὗ ΒΗΥ͂ ΟΓΕ 7.0 - 
οἶ86 ἀαία ἰῃ Ὦ"3 ὨΝ". ὈΥ ν 1 ἰΠπαὶ τυ} λεὶν 18 

βαϊ 1 18 σμδυβοίευζοὰ 85 ἃ ρΌΠΟΙΑΙ ἔγὰ ἢ ΒῸ].1}} αὶ 
(ΟΥ 4}1 ὑἱτη68 ; θαΐ (86 τοίεγοποα ἴο δῃ Ὁ εἰθ ἢ }16 
ΘΑΥ] ΘΓ {ἰπ|6, Μὴ ΜΠ 0ἢ, Ὀδδί ον, {ἰδ ο]οοίης 
το! οη ἴῃ σοῦ. 7 ΟΌΪὰ 111] ἀρτοο, ἵν δΌϑο] αἷς: 
δχοϊυθάθα, ΝΎ ΠΟΥ τ)6 ἴμὴ6 οἱ {πὸ Ἰυέψσεβ, περ ἡ 
ἐϊ8 1ΠΠορα] σοπαϊτοιιβ ἀηα 118. οἱοβίηρ γοϊουτη αῖλονι 
ὉΥ͂ ϑδιῃι)], 18 ἀθβου οὶ Ὁγ ἴπ6 Ῥτόρμοὶ (ἀρσαληδὲ 
γεν, δια ΕδιὉ.), ΠΟΓ {16 Ἰαϑὲ ἀδοοπηϊητη οἱ ἴῃς 
ΒΟΌ ΒΓ Κίηράοσῃ Ὀθδίοτα ὴ6 τείοσιηδβ οὗ Αδὴ (85 
186 ὅ8ὅγγ., Ατγδὺ., Ἐδβοὶιὶ, ογε., Ἐπ Κ), ποτ, 
ἤμΑ}}Υ, [86 οἰτουχηβίαποοβ οὗ ἴδε πογίμεσγῃ Κιης- 
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ἄοπιὶ 5βίησα Ψογοῦθοῖπὶ (Ἰάγρ., Ττοῖη6}}., Οὗτοι, 
εἴς.)., ΤῸ ποῦ ορίῃίοῃ 18 ΘΟΓΔΙΗΪΥ͂ 11.186 πχοδῖ 
ΔΓΌΙΓΕΓΥ οὗ 4] ; [ογ΄ ψηδὲ οσοαβίοῃ δὰ ἴΠ6 ῥγοὸ- 
Ὁδεῖ ἴο πύεοῖῦ τπ6 Κίηρ οὗ 1Π6 δου Γῃ τὰν ἀθόνεν 
ΓΟΓΌΓΩΪΙΡ ἃ5 ἃ ΘΟΠΑΌΘΙΟΥ δία ἀθ] νόγαποθ ἔγυ ἃ 
δτεαῖ ἀδηχοῦ, 1} ἃ γοβοοϊίοη οἢ ἴπ6 δύτοσα δῃὰ 
“ἈΪΔ π10168 οὗ ἴπ6 ποτίμογη κἰηράοῃ ' Βιυῖ Ϊ ᾿γ6 
Τοίεγ ἴῃ6 ΨΟΓᾺΒ 88 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴο ἴπ6 ζαζΓΘ, ὩΟ 
ὈΪ)ΒΌΪ ἰΔὉ]6 ᾿ἰτηϊατίοη τηυδῖ Ὀ6 ἰηἰτοάποοά (48, ἴοτ 
Θχδίωρὶο, ἴοὸ ἴ6 ΒδΌΥ]ο δ οχὶϊο, οἵ σ ]οἢ 
Κίμλονι, Μασγίδῃδ, 8. ϑοϊτοίαι, Ὦδνο Γπουρῃῖ). [Ιἰ 
15 [9 ψ]1ο16 ἡπΐατα οὗ 1Π0 ῬεῦυΙς οἵ ἀοὰ, οἵ νῃΐοἢ 
τῆς ῬΓΡΙΝΕ ΑΒΒΟΣΙ8 (Π|0 ΑὉὙ: ““1{γ6 ΤΌΤ ΑἸΤΑΥ ἔγοῦ) 
οὰ, Ηδ Μ1}} τ δπδὺ ἔγομι γου." ΟΟΙΏΡ. Ὀ6- 
κἰάεβ, Ενδηρο! οα] δηὰ Ετηϊς4] οβοδοϊίους, Νο. 1. 
Ου ἴμ6 ““ἰπι6 ἀοά," ρχοροῦὶγ, ““ αοἀ οἵ ἐσταῖμ,᾿" 

ἐλ... τδκ, ΘΟΙΏΡ. ὅ96Σ. χ. 10 διὰ 188. Ιχν. 16 

(γος Ὅ0). '“ ἐκ εόρ, ῬΓΙΟΡΟΥ͂Υ, ““ἴο ποὶ ἃ 

κοὰ οὗ τ": νδρ, τϑὲ Θβδϑῃ [14}}}7 αἰ δοτγοπὶ 

Ποπὰ ΓΕΡ, 1 Οἴου. χχίΐ 4, 2 Οἤτοι. χσ, 8, ἰβ 
ἀϊδεϊισυϊεμοὰ ἔτοια ΝῸΞ3 ΟἿΪΥ 88 ὃ ἱβ ἀϊβιίη- 

ξυϊλδμοὰ ἴτοιι 3: [}9 Ἰδξύοτ ἜΤΌΣΝ [86 Ὀεΐης 

ἷῃ 8 δἰδῖο, {πὸ ἔοσστιοσ [86 [4]]ηρ ἱπΐο ἱξ ([ 61}). 
--ἨῤἨ λους α ἐεαολῆησ Ῥγὶδδέ, πἰϊοαϊς ῥσίθϑίϑ ἴο 

τίοστη {π6 ζπποῦοη οὗ ἰεδοβίηρ (μον. χ 10; 
αἱ. χχχὶϊ!, 10); 1786 δροοΐδὶ σοίθγθησθ ἴο (δ6 

Ἐκ Ῥτίεδι (Ὑἱῦτ. δῃὰ οἱ θγ8) ἢ88 πὸ ρτουῃὰ ἴῃ 
[86 οοηΐοχί. Τὸ {Π6 ἀεοίδος ἴῃ ἰθϑοληρ ῥγοβίβ 
ΘΟΙΤΟΒΡΟΠ8 [86 (ἀοΐδοϊ ἱπ ἃ ΙΔ; [ὉΓ ΜΠ16ΓΘ ἔπ 6 γα 
ἷδ 50 ΠΡ, ἴθοσο 18 πὸ ΤῊΣ [|-ὟοεΣ. δί, ΤΏΟ 

Ῥτορμοῖδο δάάγοβϑ τοί ΓΏ8 ΔΙΕΥ ἃ Ῥδβϑίηρ Ὀτίεῖ 
ΤΩ56 οἵ βα] νδου (νοσ. 46) ἴο 1Π6 ἀδδοτί ριίοη 

οὔ [0 Ἰαπιθη δῦ] οἴἴεοῖθ οἵὗὁἨ [86 {πΐαγο ἀροδίδβυ 
ἔτοιῃ αοά,---  ρέασε 707 λΐπι ἰδλαί σοείλ οι ΟΥ̓ 
εοπιεέν, ἱπ, ἰδ ὯὨο ἴγϑδ, Ῥεβοῦί] ἱπ ΘΓΟΟΏΓΒΟ ; ΟἿ 
“κοϊηρς ουΐ δηὰ ἴῃ, σομΡ. οἷ. χνΐ. 1 ; Ζοοἢ. νἱ}]. 
10; ΨΦοβἢῃ. νἱ. 1; οὔ ἐδ [ο]] ον “βτοαὶ νοχα- 
ἤοπβ᾽ (ΠῚ 37), Ῥεαῖϊ. χχνῖ!, 20; Ατηοδ ἱϊ. 9. 

“«Α}1 186 ἐῃπα ἰἑδηΐβ οὗ [6 απ δ΄ 411 [9 
ἱ ΒΔ  δη 5 οὗἩ {Π6 Ῥγουΐῃδοδ οὗ [3786] (οὐ Φυ ἀΔ}) ; 
3066 Οὗ, χχχίν. 883. ΤῊ νἱοὸν οὗ ἴΠ6 Κογ ἢ ΓΘ 
ΒΟΏΓΟΘΙΥ δχύθμ 8 ΟΥ̓́ΘΣ ἴδ6 Ὑ1016 ἰδ ὈΪ 6 σίοῦα 
(Καιιρ.), δἰ μουσ πὰ [μ6 [0] οἱ ρ γϑγθθ ἢ 
ττβηβοοπβ ἴμ6 Ὀουηάατιίο8β οὗ δυάδῃ, δπὰ ἀερμὶοῖϑ 
1ΐ5 διἰσβοϊίοῃ ἱπῖο [Ὧ6 οοῃίπϑίου δηὰ οοηῆϊοϊ οὗἉ 
186 ποὶρσῃ θουτίη; δ] 0Π8.--- (πα παξΐονλ δλαἰὶ δὲ 
δηιδίίδη παίΐοπ. ἘΑΌΡὨΔΌΒΘἢ᾽ Β το ἀοτίησ : 
“ΒΟΥ ἀγὸ ρυβῃθὰ πδίϊοη οἢ παίίοῃ,᾽"" 18 ἴοο ἴδΓ- 
[εἰοποά, ἀπὶ ὈΥ͂ ὯῸ Πη6ΆΠ8 Γοηυἱγοὰ ὈΥ [ἢ9 ΤηθδΔῃ- 
ἱῃρ οὗ 5. Τλὸ δεν Βαὰ ἃ βίγικίης [Ὁ] Β]τηθηΐ 

οἵ [μὶ8. σἹοουιῦ (οτοοάϊηρ οἵ 8 δείίμηι οὐηπέιηι 
ἐοπέγα οπιπθα ἴῃ ἴῃθ {ἐτη65 οὗ ΝΕὈΙΘΠΔΏΘΖΖΆΓ ; ἃ 
δοιοηὰ ἰπ ἴΠ6 ἀοβίτσυοσίίοη οἵ «“6ΓυΒα]ετ ὈΥ̓ [6 
Ἐογρλπβ, τ ΤῸ} τοβροοῖ ἴο ψ ὨΙΟᾺ ΟἸΓβῦ Α͵80 τη 6885 
τι890 οἵ εἰ πιῖ δῦ ῬΓΟΡ οἷς Ἔχργοββίοηβ, [μ|κὸ χχί. 
10, 26, δῃηὰ (ἢ6 ΡΆΓ4]16]8. --- ον Οοα λαίΐὴ πυϑχεὰ 
ίλεπι ιοἱἐὴ, αἰΐ ἱσομδίε ; οοτὰρ. Φυᾶσ. ἵν 1δ; Ζεοἢ. 
χὶν. 18.--Ὸ  οσ. 7. δι δὲ γε ἦγαυε, απα ἰεἰ ηοΐ 
ΨΟΩΡ λαπαδ δὲ δίαςεξ; οοτηρ. Ζαρὶϊ. 11}. 16; ΝΕἢ. 
υἱ. 9; απὰ “1115 παηὰβ Ὀεσοϊ!ηρ 8] 80 }κ " 88 ἃ 
ἔρυτο οὗ δἰπκὶπρ οὁ 2 ὅδπι.. ἱν. 1; [8βᾶ. 
Χχχυ. 8. Ηεῦ. χι!. 1]. Οπ {6 οἸοβίπρ Ῥγοτηἶϑο 
᾿ ΤΟΙ, σΟΙΉΒ. 96. χχχὶ. 16 ; 1 ΟὐΟΥ. 11}. 8, χν. 

4. Αδδ᾽8 Βοίοτπι οἵ ὙΟσΒμΐρ δπὰ Ἐβαθνναὶ οἵ 

Οονοηδηῦ ἢ {06 [τῇ : νογϑ, 8--19.-- 4πα ιυλεη 
Αςα ἱεαγὰ . .. ἐδὲδ ργορῆεον οἱ Οαἀεά δε »γο- 
»λεὶ. Τὰ ἨΔΌΓΟΥ ἴαχτ ἢδ88 ποῖ ΤΙΕΛὩΣ 7, ὈὰΣ 

ΠΡ 22Π). ΤῊ] οἰτουπιδίδποθ ροὶῃ ϑ ἴο ἃ οοτταρἐϊοι 
τ :πς 

οὗ [π6 ῬΑΕΒΑρῈ, 88 γ76}] 85 ἴπ6 ΔΌΒθ ποθ οἵ 13 ὙΠ.) 

Ὀείοσο ὙΠ), τ ΒΙΟΒ ’88. ἴο Ὅ6 θχροοῖοὰ δοοογαϊης 

ἰο τοῦ. 1. Α5 [6 ΤΟΙΣ οὗ 186 ϑερῖ. δηὰ 
γυὶμ. (866 Οτὶτ. Ν᾽ ῦθ) ΤζαΥ ὍΘ ΟὨΪῪ Ιαἴϑι δἰϊοσα ρμὶθ 
δῖ οπιοηἀδίίοι, δηὶ 88 ἴῃ ἀβϑιιτημίϊοιι οὗ ἃ ἀδυϊῆς 
ὨΔΙῺΘ οὗ ΑΖασίδῃ, δοοογάϊῃς ἴο ΕΘΝ ἮΘ νὰ εὐ 
ἀλὴ68 68]110ὰ ὈΥ [6 παπηλ6 οὗ 8 ἔαδίῃον (ϑίδυκθ 
διὰ οΟἴμοῦ δῃοὶθη β), 18 οογδΙ]Ὺ 88 αἰ θ8 1Ο 86 
88 ἴῃ (τβΏΒροδ 0η. οὗ [18 ΘΟΓΓΟΒΡΟΠΑἾΡ ὨΔΏ68 
ἷπ ΥοΣ. 1 ἰηΐο “ Οἀρὰ πο οὗ ΑΖασιδὴ " (Μον.), ἐδ 
ΔΡΡΘΙΙΒ τηοοὶ δαν δα Ὁ] 9 10 Γομονο ἴπθ ψογὰΒ 
2} Ὑ) ἴοι ἴδ6 ἰοχὶ 88 δὴ οἱὰ ρ]088 

(Βεγίι.), οὐ (στ Ἐ 611) ἴο αβϑβιπηθ ὉΠ 6 Ομ ββίος 
οὗἨ ΒΟΥΘΙΔΙ ΟΤῸΒ ΔΙοΥ ΠΡΝ 2) ΓῚ (8 Υ ἽΞ Εν 

3 ὙΠ. }}). τε ἑοοΐξ οουταρα (ΡΠ), δοοοπί- 

ἱῃς ἴο Αζασίδη 8 οχμοσία(οῃ : ““Ὅ6 γὸ Ὅγανϑ," 
ΡΠ.--ροΐ αισαν ἰδλε αδοπιὶπαίζοπδ, ῬΤΟΡΘΟΙΥ, 

ἐηβκο ἴο Ῥ88 ΟΥ̓́Σ (7, 851 Κίηρβ χυ. 12) 1ῃ9 

ΡΟΣ, πα 0} 8, 86 ἰά0]8 ; ΘοΙαρΡ. 2 ἜΠΕΣΕ ΧΧΙΣ. 
18, 24 ; ἘΖοϊ. χχχ. 7, 8 ; δῃ. ἰχ. 27.--- ἡ λιϊοῖ, δά 

λαὰ ἑαξεη ὕγοτι Μοιπὶ Ερλταῖπι, Ὁ, 65. οἰ. χὶϊί. 
19, χυὶϊΐ. 2. Ασοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 [ὈΤΙΊΕΓ οὗ {650 
Ρ » ἰδ ΔΡΡϑδῖβ ὕμδὶ [Π656 τἸνϑσθ [86 ο11168 πδξ 
ΑὈ] ἢ, Α86᾽8 ἴδίμοτ, δὰ ἰδκθῃ. [1 ἴδοι 118 
ΔΒΒΌΤΩ ΡΟΣ 18 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, ὈΘΟΘΌ56 ΠΟ ὙᾺΓ οὗ Α88 ὙΠ 
18 πογίβοση Κίπράοιι δα [ΔἸ ΚΘ ἢ ῃ]Δ66 δ [818 11:6. 
Α οο-ορογαϊίοη οὗ Αβὰ 88 ]ἰθυϊθβηδηΐ οὔ ἰοἰπῦ- 
ὀοιητηδηοῦ ὙἱΓ ἷδ ἔδυ ἴῃ ἰῃαῦ ΔΓ 866 Π|8 ἃ 
ἀυ ΘΒ. ΟΠ ΔΌΪΘ ἈΘΑΠΡΠΕΙΟΒΙ " δοοουηΐ οὗ 18. 6 
Υγ6 ὁ γοῦ! (ρογδρβ Ἀΐδ τι! ΠΟΥ ; ΘΟΙΡ. ΟἹ 
Δ ἍΠΩῚ λων ΤΙ τεβειρει ἐλο αἰίαν 7 ἐδε “ογά, 
ἐλαΐ ᾿τσαϑ δεΐοτε ἐλε ρογοὶ φῇ ἐλε Ἰοναά, [8.6 δἰῖαγ οἴ 
Ὀατηῖ- οοσιης, ὑπαὶ πα ῦ ἤδτα θδθὴ ἴῃ ποοὰ οὗ 
ΤΟΡΑΙΓ ΒἰΧῚΥ͂ ὙΟΑΓΒ ΒΓΌΕΙ 1(8 δγθοϊοῃ ὈΥ͂ ϑυ]ο πο 
(οἢ, νυἱ. 12). Ὑοεῖ Ὁ ΞΠ, γέπουατε (σοι. ΟἈ. 

Χχὶν. 4), τοϊσεῖ Ῥοββῖθ]ν ΑἾ8ο Ὀ6 ἐδ ίθῃ 1ῃ {Π 0 5680 
ΟΥ̓ “᾿σοῃϑοογαῖθ δβαΐῃ, " αἴζογ [86 ργϑνίουβ ἀεῇ]6- 
τηθΐ ὈΥ͂ ἰάοἸαίτΥ (γυϊρ.: αἀεαϊεαυὶϊξ ; Ποτῖ]ι., 
Καιηρῆ., οἴο.).--͵-Ἶ ἐγ. 9 ἢ ΤῊ ατοαῖ Εοϑονα) Οἢ 
[6 ἐρλ καὶ οὔ ἴ:6 Τβοοογαῖϊο (ονοηδηὶ.-( πώ 
ἐδ δἰγταησογη σέ ἰλεπι, οιἱέ ἡ Ερμλταῖπι. Τα 
ὉΥ ἰπ|686 ΒΓΑ ΟΙΒ ΔΙῸ πιοδηῦ ποὐ ἸΏΘΓΟΙΥ {86 
ἐβοοοτα 10 8}}Υ - ἀἰεροβοὰ ἱηηπιίμταηΐβ ἱπίο ὁπάδ]ι 
ὑπάοσ ομοῦοδα (χὶ. 16), Ὀὰΐ 4150 ἃ ἤσουν δή α]- 
τίοη ἴο ἴποῖὰ ὑπαὶ ἢδὰ ἐοῖπα ἀπάοσ δα ἢ Ππ|86}ζ, 18 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀββοσίθὶ ἴῃ {μ6 [0] Ἰπηρ ΟγὰΒ ( 0}}}. 
χχχ. 11, 18). ΤὩθ τποπίϊοη οὗ διιπθοῦ Μ}1Ὲ 
ΕΡΗγαΐτη δηὰ ΔΜίδηδϑβοῃ, δηὰ {Πογοΐοσο ἃ8. ἃ εἰἷε- 
{τοῦ Ὀεοϊοισίηρ ἴο ἴπ6 πογίιοσπ Κἰμαιίοτη, 158 
ΒΟΆΓΟΟΪΥ ἴο ἴς οχρίαἰποὰ ὕγ ἃ πηϊχταϊίου οἵ ΠΊΝΩ 
διμηδοιἑζοβ ἴο Νουίδ Ῥαϊοβίϊα (Βοτῖη., Και }ι.), 
να ταῦθ ὈΥ ἰ(ἤἢ ἰδεῖ παῖ [86 ἰγῖ 6 οὗἨ ἰθΟΣ, 
Ὁμουσὶι ἴῃ 8 ρθορταρ ῖο] δἰταδιίοῃ ᾿ὁ Ὀ6Θ]οη θα τὸ 
τὴ Αὐριηρθνα οἵ διυάδῃ, γοὶ ἴῃ {πὸ ρμοϊηΐῦ οὗ ἸἀοἸ ΑΊΤΥ 
Βαά τηλάθ σοπιμοῃ οδι80 ΜῚῸ (ἢ6 Βογίθογη ΚἸΠ κω - 
ἀοτῃ ΟΥ̓ ὑπὸ δγθοϊίοη οὗ {πῶΐ ἀπιριιγο ν Ότβ}}} οὗ 
πονεῖ αἱ Βοουβίοῦα, οὗ ψ ἢ Απιοὸβ ἷν. 4, στ. 
δ, νἱἱ. 14. 5ρβδκβ8 δἱοὴρ σι ῖτὰ ΒΕΙΠ6] δηὰ ΟἾ]ρο] 
(οοστθοῖν Κοὶ!, Νεῖ., οἴς.).---Υ ὁγ. 10. 75 ἐλε ἐμγτὰ 
πιοηί, οὗ δε Πῇιοεπέλ γεαν ᾳ {16 τεῖση οὗ 42α, ἰὰ 
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(Π6 δρτγίμνς οΥ̓ [6 γοαῦ 940 Β.0.; οορ. ΗΙἰΖίς, 
Οεδεδ. Ῥ. 197.---Ἶ ἐν. 11. Απὰ ἰδ βαορίβεεᾷ... 
97) ἰλε δροὶϊ φίιεν μαά δεοισλέ, ἴῃ τἈ16 ψὰγ ψἱτἢ [Π6 
ΕΚΗϊορίΔηΒ ἀπά {λοὶγ 81}169 ; [ὉΓ 1}}18 ναγ, ὑβοι σῇ 
ἦς Ὀσόῖκ οιὖ ἰη [6 6ἰενθητῃ γοαῦ οὗ Α886 (6}). ΧΙ . 
428, χὶν. 8), τηἱρὰδ Πᾶνα οχίθι θὰ ὄνθη ἴο {πὸ ρτο- 
βοΐ ἀαΐα, δηὰ ἱπογείογε ἰαβϑίθαὰ ἴῸΓ [οἱ ὙΘΆΓΒ ; 
116 βἰδιαπιοπὶ ἰη οἷ. χὶν. 8-14 δά τ} οὗ {1118 ὙΘΓῪ 
τνοΪ]. -- νον. 12. 7 λὲν ἐπίετε ἱπίο α ςουεπαπέ, ἃ 
ΠΘᾺ σονοπδηῦ οὗ ρϑδὸθ ψΠῈῺ Οοὰ ; σοπρ. ἐξ}3 

ΓΥΊ32, 76. χχχίν. 10; Νϑι, χ. 80.---ἶετ. 18. 

«πώ ιολιοϑοεῦεῦ. . , δλουϊά δὲ ρυὲ ἰο ἀεαίῆ, δ.- 
οογάϊης ἴο ἴδ} δἰγίεὐ Ἰεϊίον οὗ (86 ἰαῖν, θαι. χν]]. 
2-6 ; σορ. οἷ. χὶϊὶ. 10, 17. Οὔβεγνα (ἢ ῥζγδ- 
Βοηΐ ἴγαδοθ οὗ ἃ (δ Ὠἰσίοῦ ἃσθ οὗ ὑπ6 Ὀοοϊς οἵ 
ΒΘ ΘΓΟΠΟΙΏΥ͂ ὑπᾶπ ἰπ6 ἔπη οἵ Φοβίδι, ΨΠΘΓΘ 
Ἰηοἀθ ΓΒ ΟΣ (ἰοἶθπὶ Ῥ͵λοῈ8 ἰΐϊβΒ οτὶρίῃη. Οομρ. 
ϑοιγόάοτ, ϑειέετοπ. Εἰη]. Ὁ. 25, 82 ; Κ]εϊμοτῦ, 
α86  ειμογοη. ὑπά ἐξν Πεμίογοποπιξεν, 1872, 
ΘΒΡρθοϊ δ ἶνγ Ρ. 136 ἢ --- ον, 14. 4 πώ ἐδν δισατέ 
εἰἰπίο ἐλ Τογά ιϑδὦ α ἰοιιὰ υοἷοσ. Οἱ ἰῃ8 
ΤῊ 5104] ἱπδίγιιπηθη 8 δοοοιη ρδηγίης ἰδ ἷ8 δοὺ οὗ 
1μ0 δβο᾽θηη ΓΟΏΘ81] οὐ ἰδ οογθηδηῖ, ΟΟΙΡ. 
ΧΧΙΪ, 18 ; Νϑἢ. χίϊ. 27 ἢἶ --- Ἄγ. 16-18. ΟὐτηΡ. 
ΒΕΩΡ οἡ [6 δἰπιοεὺ ᾿Σἴογα]γ οοἰποϊάϊηρ ῬάΓΆ}16] 
1 Εἴπρβ χν. 18-15.--ἀπὰ αἴδο λίααοσλαλ, ἔλε 
τιοίλον 97 4148α ἐς ζίπσ, ὧς τεπιουοᾶ. 1π1 ΚὶηρΞ 
δίδῃ 8 δἰ ΡΙῪ Θὲ, “ [18 τηοί μον," Ὀοοδῖδο ΠΏ 6Γα 

ΜαδΟΒΘῺ δαὰ Ὀδοη τηθηϊίοησδά ᾿α8ὲ Ὀδίογο (γοΣ. 
10). Εον 186 τοβί, οοῃρ. οἡ οἷ. ΧΙΪ!, 1.--α πὰ 
«Αϑα οἰ ἀοιση ὧδν ἰάοἱ, απὰ ογιιδλεὰ ἅ, απὰ διυιγηὶ ἰϊ. 
ΤῊΘ ““ΟΓΌΒΕ ἢ σ᾿ (οορ. Εχ. χχχίϊ. 20; 2 Κὶ 
χΧχὶϊὶ, 15) 18 πηοηϊὶομθα ΟὨΪΥ ὈΥ ἴμ6 ΟἸὨτγοπίβῦ ; 1ῃ 
1 Κίηρβ 0») ἰ8 ψδηθηρ, --ἾὟογ. 17. Ομ οὗ 1εγαεὶ 

ΠΝ 

ἐβ τι ηρ ἰπ 1 Κίησβ. [Ὁ παίατγα ] τ δπ8 [86 
ΒΟῸΓΠΘΓΏ Κἰπράοτη 848 ἴΠ6 Ἰερί(ἰπιαΐθ δηὰ Πουτη ἃ] 
ῬΘΟΡ]Ο οὗ 5:86] ; οοπῖρ. ψοΓ, 8.-- Βμέ ἰλε ᾿ιδαγί 9 
«Αεα τοαᾶϑ »έγγζεοῖ, ΘὨ ἴον ἀονοϊοα ἴο {89 Ιοτὰ. 
ΤῺ6 ΠΗ ὮΝ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ δαἀϑθὰ 1 ΕΚίηρβ 'β 6 ΓῈ 

τ Σ Ψ 

οπαϊεὐθά, Ὀθοαιβ ἐμι6 Ὀδ 5}, 88 Ῥγάϊοαϊο ἴο 330, 
8. μ]αίη οπουρῇ οἵἁ [861 (οοπιρ. οὗ. χνὶ. 9, χῖχ. 
9); ἰπαΐ 15, Α88᾽8 δχο]ιδβῖνο ἰηὐδγοϑὺ ἰῃ [86 Ἰ᾿ΤΟΓΒἢΪ 
οἵ ΦΔοθοναῖι δ Ψοσιβδίοη, οῦ ἴῃ {δαὶ (8:11 
ἰοϊεγαῖθα) νου ρ οη ἴδ Εἰ Ὦἢ Ρ]δοοβ, 18 ἀἰβεϊποι} 
ΘΗΟΌΡὮ ΧΡ --τ-ῦ εν. 19, Ἰπἰτοάποίπρ 16 [οἷ- 
Ἰονίης δοοουηῦ οὗ 86 ΨαΓγ.---- {πα ἐλόγε ισαϑ ἢῸ 
φΊΟΤΟ ταῦ ηἴ0 ἐδ ἰλὶγίν- δ γεαν' οΓ ἐλ γεὶσπ αὐ 
Αια. Τλδ σοηίγαἀϊοϊίϊΐοη ἴο 1 Κίηρθ χν. 16: 
“Απά {Ππ6γ0 γϑ ΨᾺΓ Ὀοΐποθη Αβϑ8 δὰ Βδβ5)α 
Ἰΐτρ οὗ [ϑγ86] 41} {πὶγ ἀδυβ,᾽" 18 ἴῃ 80 [Ὁ ΟἿ]Ὺ 

ΔΡΡασγοηῖ, 88 ΠΌΠΓΌΟ πο ἀδηοῦθδ ΟὨΪΥ͂ ἃ δαί οἵ 

Βοϑ ] γ, ΠΘΓα ἃ ἔοστηδὶ Μγὰῦ δοΐι]]Υ σαττίοα οἡ ἴῃ 
ΟΡΘῺ δ]. [11 ἰβ ποῖ 80 ΘΑΒΥῪ ἴο δχρίδὶη 86 ἀπῇ - 
ΘΟ ἱμνοϊγοά ἱπ [Π6 ἀδίε: ““ἀηἴο {Π6 {μϊγίγ- 
ἍΓῸ ΥθΑῚ οἵὗἠἨ Αβ8᾽8 γοὶρῃ ;" Β668 Οἢ ΧΥ͂Ϊ. 1. 

δ. Α86ι.8 ας ἰῇ Βδββϑμδὰ : οἷ. χνὶ. 1-6.- 
ΟΡ. 1 Κίηρθ χν. 17 -28. -- κι ἐδ ἐλιτίν- οἰ 
ι᾿ 4 ἰδο γείση οΥΓ 4εα. ΑΒ, ταδογάϊηρ ἴο 1 

ἱηρβ χνυὶ. 8, 10, βδδαβῃα ἀϊοὰ ἰῃ ἴτ6 ἐνθηΐγ- 
αἰχὶ ΤΙΝ οὗ Α.88᾽8 γοΐμιι, δηὰ ἢΪ8 βιισοθββοῦ ΕΔ}} 
88 [1 }1οἃ Ὀείογθ {πῦ0 γὙ6Γ5 ΠΊΟΓΘ 8 6]αρϑβδά, δπὰ 
Τβογείογθ ἰῃ [Π6 ὑννθηΐγ -Βονθῃ ἢ οΥ ὑπσοητγ- οἰ. ἢ 
γῶν οὗ ἰἷ8 Κίηρ, [86 πιϊϑρίδοίηρ οἵ [ἢ6 8 Ὀ6- 
ὕπνο Αβὰ δῃὰ Βαδβϑῆδ ἴῃ {16 ὑπιγύγ-ϑἰχίῃ γϑαγ οὗ 
186 Ἰαϊίθν ἱγοῖνο8 8Π ΟΙΤΟΣ, δηἀ ἃ. ὙὉΓΥ οΪ]ὰ οῃο, 
ΔΙτοδὰν ποίρα ὈΥ {πε ϑερῦ., δηὰ ῥτονϊἀοἀ ψὶτἢ ἀπ 
αἰϊετηρῦ αὖ διηθηἀδίζου (8606 Οτϊ, Νοῖθ). Α χηΐδ- 

ἴλκο οἵ {πὸ γμέη, {᾿αῦ, 45 εἰ. χν. 19 β8ῇονβ, 
οχἰ βίη ρδῦθ ρθη ἴῃ [86 βοιιγοοθ οἵ ἴ|1ὸ ΟἸτγοῃ δῦ, ἐδ 
ΡΓΟθΑΌΪΥ ἴπ6 στοιηὰ οὗ [ἢ ϊϑ ΕἸΤῸΓ ; διὰ δὺ δρ- 
Ῥθᾶγβ ἰὁο ἤᾶνα Ὀδθη πιὶϑυτ ἴθη ἴοῦ 16 (πὶ ἴῃ 
δοσογάδῃο {ΠῚ 8, ἰη οἷι. χν. 19, 85 ἴον 18). 

τοῖα ὕϊ6 δἰτα] ἐγ οὗ [6 ὩΌΙΠΟΓΑ] ν (80) ἰο ν 

(10) ἴῃ ἴῃ οὰ Ηφθῦτγεν Ἵμαγποῦοσ, {}}18 σἤδησο νγᾶ8 
ΥΘΤΥ͂ ῬΟΒ5810]6 ; δῃα (Π6 οἰγοιτηδίαησο ἰπαὺ Α.88᾽5 
Γοίοτηι οἵὗἨ το υβ! ῖρ, 6]. χν. 10, ἴοοῖς ρμίασθ ἴῃ (μ6 
τὰ τπομτὴ οἵ μἷ8 [ζοθη (ἢ Ὑδαγ, ἄρτθαβ ὁπ ἴΠ8 
ὙΠ0]6 ὙΘΓῪ Ὑ06}} τ 1 (18 ἀδἰδγτηϊπαίιοι οἵ {ἴτη6 9 
[Π6Γὰ Γαδ} 18 δὴ ἰηΐογν] οὗ ἃ ΥΘΑΓ ΟΥ ἃ γεὲ8γ διὰ 8 
ΒΑ] Γ Ὀούννοθη [86 τοίοσηι δὰ {{|ὸ πον κατ. Τθ 
80] υἱἱοη ργοίογγο ΌΥ͂ τηοβὺ οὗ 11:16 οὰ Ἔχρ.βἱ ΓΒ, 
τα [Π6 τι ϊγΟυ-Β: ΧῈΣ γα οὗ {6 Κἰπράοπι οὗ Α58, 
[Παΐ ἷ8, 86 (ϊτίγ-ϑἰχὶ] γϑασ ἔοτα ἴπ6 ἰουπάϊηπν 
οὗ 119 Κίηράοπι οὗ δα ὈὉγ Βομοῦοαπι, ψ ϊο ἢ 
σοἰἴποὶάο8 ψὶ ἢ 1ἢ6 δἰχύδοηϊτῃ γραγ οἵ {π6 τοῖσῃ οὗ 
Αϑᾶ, 18 πιοδηΐ (ἀθεβ Ὑἱσποὶοθ, απ ., ϑύιγίο, 
Μίοἢ., δηὰ Ηδηρβίθηρογα, Οοποῆ. ἀε8 εϊελεβ 
Οοἰέεϑ, ἰλλ. 169), 15 ποῦ οομδίϑίοηῦ ψὶῖ τῃη6 Ψψογὰ 

ΓΆΣΘΟΣ, ΒΘ ἴῃ ἐδΐβ Θοπηθοῦϊοη ΔἸ σαν 8 δὶ σηϊῆ 68 
ὲ τς: 

“4 γρῖμχῃ, δονογοίηῖγ." ΤΠ δἰζοτηρὶβ τηδάθ Ὁ 
Μονοῖβ μον; 255 [{ὺῤ δηὰἐ ποῖα ὍΝ 
1 Κίηρϑθ χν.) ἴο δχρίαἷπ {118 ΒΡ 5 Ὡρ τ δία το 
816 ἴοο γι δοΐαὶ], ἀμ α ΔΙ ΓΆΓΥ (566, ΟἹ [ἢ 6 ΘΟ ΓΑΓΥ 
διά, ΒεΡίΝ. Ρ. 825). Οχ [86 [οἸ]ον πρὶ ραγιϊ συ ]τβ, 
σοἰῃοίαϊης αἰπιοβὶ ψογὰ [Ὁ ψογὰ στὰ 1 Κίηρθ 
χν. 17 ἢἶ, οοπρ. Βάἢ Γ᾽ 8 οχροβί(οῃ.---Ἶ οσ, 2. 
Απα δοηξ ἰο βεημαάαά. ΪἸηδιεδὰ οὗ (δε ἴοττω 
ὙΠΠῚΞ. Ρτοβοηῦθα ἰεσα δῃα βθΠΟΓΆ ΠΥ ἴθ {μ6 ΟἹ 

Τοδίαπηοηΐ, [6 Αβϑυτίδη πηοππτη θη 8 ΠΟΙ ΔΉ 
ΘΧὮΏΣΟΣ [18 παῖη6 ἰῃ 786 ἴοστῃ Βιπηϊατὶ (ΘΟ τας, 
Ῥὶο Κεἰ ηϑολνὶἝεη, ᾿. 101 {.), [π8 ἀρτοοῖηρσ 11} 
[86 υἱὸς τοῦ "Αδὲρ οἵ ἴπ6 ϑερῦ. (ΞΞ ὙΠ 3). --ὟΥ ἐσ. 

4, Απὰ ἰἱδον φπιοίε Αδοὶ- πιαΐπι τῷ ΑΌῈ] - Ὀεϊἢ- 
ΠΠΔΔΟ Δ οὗ [86 ῬΑΓΆ 116] ἰοχὶ ἴῃ 1 Εἴησθ, δ8 18 
ΟἾθαΣ ἴσοπι 2 ϑδῖη. χχ. 14 -- - ἀπά αἰ ἰδ βίογοβ οὗ 
ἐδλε οἰξὲδα οΥ Ναρλίαί(. Ἑον {{|8 1 Εἰηρβ ἢδ88: 
““Απὰ 4}1} ΟἸπηδγοίῃ, πὶ τ 411 1.16 Ἰαπὰ οἵ ΝΑ ρἢ- 
[411. ὙΠδαῦ [86 οπα οὗ ἴπ6 το τϑϑβάϊῃρβ τὸ 
ΑΙΪΒο ἔγοτα ἴΠ6 οὔθ ὈΥ͂ ΠΤ ΒΌ ΠἀοΓε Δ] ] ΠΡ οὐ 
ΤηἰΒ ΠΩ ΒοοΙη8 σογίδι ; ῬΘΙΏΑΡ8 ἴδ6 ΠΣ 153 

ἷῃ 1 Κίηρβ )8 σοττυρ θα ἴτγοϊῃ 11»). (Οεδεη.- 

ιειγιοἢ, πὶ 1,6χ.), ἸΒουρὮ Οὔτ ΞΘ Ὁ5 ΤΙΝῚ 

Ὗ Ἵν ταΐρσηῦ ῬοΒβί ὈΪΥ ἰϑὸ Ὀ6 δὴ τε τ δὰ οἵ 

16 "5 Υν ὃν ΓΙΩΞ 9 Πρ, 1 Κίηρβ χτ., 

ὙΠΟΙΘΌΥ ἰ6 ΟἸτοηϊοῦ τις ἤᾶνο οδαγαοϊογ ζοὰ 
16 Πῖχὴ [εγυ  ν οὗὐἠ {πὸ ἀἰδβιγὶος οἵ Οἰππογοῖ!ὰ 
(ον ΟἸποσθίῃ, δοβὶι. χῖχ. 86) Ὀγ ἴῃ6 Βυτθο]α 
ΘΧΡΓοββϑίοη: “ βίογϑϑ (ΘΓ -ΠηδραΖί Π68) οὗ ἴἢ6 ἰτἴρ8 
οὗ ΝαΑρμία]! " (8υ Κε1}).---Ἴ ογ, δ. Απὰ ἰεἰ ἠδ τοοῦα 
ὁ6α8ϑο6. Ἰπηδίοδα οἵ ἰῃϊ8, 1 Κίηρθ χν. 21 : ““δηά 

ἀνεὶς ἴῃ ΤΊγσαἢ." [πὶ ΟὰΓ ἡΠΩΝΟΌΤΤΝ ΓΙΌ, 
ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ ΔΎ ἱηρ 6186 8 ἐς Ὅ6 βοδῃ δα δἢ αἰϊτοπιρὶ 
αἵ ἰηἰεγργοίαϊ οι, Δ ογο {πὸ οσὰ8 ΠΥ ΓΞ ΔῊ 

ἢ Ὀδοοπια 1]]Θ ΊὉ]6 (Βογίη., Καιηρὶ.) ; ἴον δἵϊζογ 
1ῃη6 ποτὰβ: ““ἢ6 Ἰοἵξ οὐἵ᾽ Ὀυϊαϊηρ οἵ δηδἢ,᾽" 
Βοοοηα τοροϊ τἰοη οὗ ἴπ6 Τῃουσῃὶ, ἐμαὶ Βδιβῆα σάτα 
ὋΡ πἷβ ἀπά οι κὶηρ αραϊηβῖ ἦ πάῃ, ἡ ὰ8 ΟὈν]οιΒ) 
ΒῚΡΟΥἤουβ (ασαϊηϑὶ ΚΚο1]}).---Ἶ τ. 6. 4»ὰ δυΐδ 
ἐμπεγευσϊὰ αεδα απὸ ΑΜ ραΐ, ἴδ6 [Ὀτηλοῦ (Θ0κ οὗ 
Βοιμ δῖ ἷἰπ 1 Κίηρ8) Ἰια] ἢ δ ποὰγ πο -ρωκῆ, 



ΟἸΤΑΡ. ΧΥῚ. 7-1:1. 
ς Ὁ 

(6 ἰδ τΟΥ ἢ ΠΟῸΣ ϑου τ -νοβῖ, οἵ Φεγιι 94] νη. 
μἰπίοσί δὶ ὀπαγδοῖοσ οὗ {π|8 ποιΐοθ 15 συ ἤττηθα ὈΥ 
ΨΦι... χ]ὶ. 9, πο γα ἃ οἱξ δα ὈΥ Αβ8 ἰὼ ΜΊΖμαἢ ἰδ 
ταοη ουδα. 

δ. Ηδηδη 5 Ῥτορμοῖιο ' ἀγηΐης : Α88᾽8 Τ͵ΔΠ58- 
ἐτεββίοη ἐπὶ πὰ ; νογβ. 7-} 4.--- αἱ πα αὐ ἐμαὶ ἐξηιὸ 
σατῆς αμαπὶ. ΤὨᾺΐβ ῥγορμδῦ (53)Π))} 18 οἰδιογιν δο 

ππίζηονγῃ, που ρἢ ἢ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο [56 1] πη ΐο 4] ν᾿ [0}} 
186 [ἴμεν οἵ [Π|ὸ ργορ ιεῖ Φο.ὰ Ὀδη Ηδηιηὶ, ν]ῖὸ 
δδϑους (}}18 {1πλ|ὸὲ ἀηπουμοτα ἴο Βδδβλα [6 ἀονν π[Ὁ}} 
οὗ 815 μουδβο (1 Αἴμμβ χνὶ. 1); οοπρ. χίχ, 2. Τ]ιιῖ 
"ἷ5 Ἡδαπὶ νὰ5 ἴΠ6 δυῖποῦ οὗ [6 Ῥτομ)ιεῖίς 8ι}- 
σα (ΨῸ095) αὐοῖριὶ Ὀν Ηοβ. Υἱῖ. 12, Ὑ ΠΘΓΟΌΥ 

Ιβτϑοὶ 8 ναγιθὰ δσαϊηδὶ ἃ Ἰδάρια τ ἱτἢ ΙΟτγοΐ τη 
ῬΟΜΌΓΒ, ΟΥ Ὠοσὸ ἀοἤηϊζοὶγ, {Πα [16 ργέβθηδ ογας]ὸ 
οἵ Ηάπδμΐ, νἸΠοὰϊ ἡϑηνίηρ 118. δαῖμον, 18 ατοῖρα 
ἴῃ 118 μαββασὸ οἵ Ἠοβεδ, 15 ἴΠ6 αἰιῦϑ πη εη Δ 0] 
ςοπ͵θυϊΌΓα οἵ 80Πη10 ἸΠΟἀΘ6Γ)8, ἴ0Γ ἜΧΒΏ}], Εἰϊγβὶ 
(εν εἶ. ἐθν διδί. 1. ἰὶ. 206, 293). --- 7 λεγοίυνε 
ἐδ ἰλε λοπὲ οἱ ἰλε ξίηρ οὐΓἹ ϑντία ἐδοαρεώ ἤτοια (δ 
λαπώ, ἰὸ οσσαβίοη [88 ὀϑοαρθὰ [166 οἵὗἨ βῃ) την 
οί δ ὑπερ, Βδδβδ οἵ [880] δῃὰ 1118 ὈγΘΒι ΠῚ Ρ- 
ἔνα 4}} ἴη6 ϑιυτίαπ Κίησ. Οὐοιηρ. πα γοῦυκο ὃν 
ἘΠ16}8. οἵ ΨΦοιβὴ οἵ ἰβγιεὶ, ἴογ βην ΠΣ ΟὨΪΥ {Π| γ66 
τἰπι68 ἢ ὑπὸ ἀὐτοῦβ ἰπβίεδα οὗ ἤνε ΟΥ δὶχ {{πη68 
(2 Κίηρβ χιὶϊ. 15 [{.).--τὸ] ἐγ. 8. Οὐπ ΠΥΤηΔΙΌΤΥ τεῖεγ- 
ΘΠ66 ἰο [ἢ νἱοΐοτΥ οἵ Αβδὰ ονὸῦγ Ζεγαὶι (χὶν. 8 ἢ). 
Ἐὸν ἴτπιο 1,πὐϊ65, ΘΟΠΡ. οἱ χὶϊὶ. 8 ἴ. -ν ον. 9. ΣῸΓ' 
ἐλε ονρδ οἱ ἐλ Γοτα, οἴο., ἸἰῖεΓΑ}}ν, ἴον Φόμποναῖι, 
ἨΪΐβ8 ἐγεβ. Οἱ ““ἴο ὕγονδ ἢ 1561 ϑ.ΓΟΠ δ᾽ [ὉΓ ΔΗ͂ 
οΠ6,᾿ 1μαΐ 15, ΒΕΙ͂Ρ εἴτι ὨλὶὨΠ]γ, οορ. 1 ΟἾγοιι. 
χὶ. 10. Οἱ ““τυῃηΐηρ᾽ δϑουΐ, 3 ἡ), σοΏΡ. 

ΦοΓ. ν. 1; Ζεοΐ. ἰν. 10. Βεΐογο νὸς οὖν’ ὈΣΣΡ Ων 

ἴδε τοϊδεῖνο ἽΦΣ ἰδ οταϊ θὰ ; οο:Ρ. 1 Οἤτοη. χν. 

12. -οΥ ὀεησείοτίδ ἰλοι δλαΐξ δανε τὐανϑ, 6Ἡ- 
ἱδη θη ηἴ8 ἰπ ὈΠΗΒΌΡΥ ποτ] ἰγ {γα ηββοι0ῃ8, 
ἷπ [6 ἀδηρογουδ πιᾶΖο8 οἵ ἔΐι6 ῬΟΪΊΟΥ οὗἨ [Π6 στοαῖ 
ῬΟΊΤΕΓΒ; ἃ ῃγοαϊοϊίοη οὗ Ὠϊϊδίοτσϊ πο ἴμαῦ ν᾽ 85 
ΔΌσΠἀδη Υ {1 4]16ὰ, ἱ ποῦ ἰῃ Αβ6 ᾿ἱπη80], γε 
ἴῃ 5 δ᾽ ΟΒ90Ὑ8 ὉΠ] [ἢ6 Θχὶϊο,--- ογ, 10. Ῥω 
ἀΐπιὶ ἕπ ἐδιο Ῥτίβοη, ΡΓΟΡΕΤΙΝ, ““ουϑ6 οἵ ἴὴ6 βίοοϊι8᾽": 
ΓΟΒΙ͂, ““ταγηΐηρς τουηά,᾽" ἰ5 [8 νν68}}- πον ἰἢ- 

εἰτυπηεηΐ οἵ ἰοτίτ0 ἴογ Ἰοοκίηρ τουπά {16 σα] τίς, 
ἐπ ψ  οἢ δ ογθη 8 ἢ 6180 δὰ βὰ] νγετὸ ζογοθὰ ἴὸ 
Ἰδησιΐίδῃ (06 Γ. Χχ. 2, χχίχ. 26; Αοεἰβ χνΐ. 24). 
ΟοΡ. [6 εαυἱναϊοηῖ ἽΡ, ὑοῦ χὶ, 27, χχχ νι. 11. 

-- πα Αδαορργοδερα δοπιεοὔ δε ρεορῖε αἰέδλαί ἐΐηιο, 
ἔτοι ΒΗΡΟΓ αἱ ἴῃς ἀσβογυθα σΘηΒΈγθ οὗ [Π6 ᾿γορλοῖ 
(οα ἴπθ δβιυι ϊ τα Ὁ] 688 δηαὰ ἐϊιηρογίδηοθ οὐ [118 διὶ- 
ἀγεββ, 566 ἴη6 νδι βο  ο8) δὰ ΕΠ ϊοα] Η ἤθοὶ 005). 
ΤΣ ν, ῬΓΟΡΕΥΥ, “δμδύϊεγ," ἴῃ Ῥί, ; “ΟΡ ΓΕΒ8, τη 18- 

π|80,᾿ 88 Φοῦ χχ. 19.--Ἄ 18. 11-14. Αβ8δ᾽5 Ἐπά. 
θη σεσ. 11, σοτῃρ. ᾿πίγοιϊ. 8ὶ δ, 1]. -- ον. 12. 4πώ 
Αια... ισαϑ αἰδεαδοα ἐπ ἰδ γεεί, Ῥτο Δ ὈΪΥ ψ ἢ 
ἔουϊ; 1.6 [ὉΠ] ΟΡ 8180: “118. ἐἰβοαβθ 88 ΥΘΥῪ 
στοαὶ " (1 ΟΓΆ  γ, 1111 11 τοβο θα ἃ στοαΐ ιοϊρεῖ, 

πῦνοῦ Ἵν), Ῥοϊπῖδ ἴο βένοσθ βυβογίηρ οἵ {πὶ 

κιπὰ. -- Απὰ ἱπ λὲβ ἀἴδεαδε αἶδο τε δοισλὶ ποὲ {κε 
}οτά, διιὲ ἰο ἐδε »λψεὶϊεϊαἩ8. ΤΙ, ἤγβ ἢ [πὸ 

δοσυδαίΐτο οὗ {6 οὐ͵οοὶ ΠΝ, 85 18. ὑβ0.8] 656- 
Ὑ]ετο, ἴπθη νη} 3, ΟΥ̓ τ] ΠΟ Ῥτοροβί[οη ἰ8 

Εἰδεῦγῃετα ἀραὶ ρπαῖοα, ἱπαυίτί πα οΥ βοοκίηρ ἢοὶρ 
τοι αοιἱἱ οὐ ἴγοιῃ 1άο}]5 (1 Οἴγοη. χ. 14; 1 ὅδ. 
ΧΧΥΪΙ;, 7; 2 Κίηρβὶ, 2 [1.); [8 ΠΘῚῸ ΘΧΡτοβοίις 

2(δ 

ΤΙιΘ} ἃ βυρογϑει ουϑ ἔγιβῦ ἴῃ ἴῃ9 μῃγοιοϊδ8, δπὰ δύ- 
ΘΟΡΔΙὨΔῚΥ ποῖ ΟΡροβθαὶ ἴο ἴΠ8 τίσ ῖ οὐ πρα κί 196 
οἵ τηθ ἴω] αἴ, δε ροοΐα  ν ἴῃ ο8868 οἵ 5'. Κι} 658 ; 86 
[ἊΓ ἴγοῖλ {118, {παῖ ἔπ ν τ Ι 10.6 ποῦ βοεκίης οἵ 
{16 ᾿μογὰὶ ΠπλαΥ Ὀ6 τυραν δ ἃ8 ἃ ποῦ βεοκίῃρ οἵ ἢ}1}8 
ἤν Ὑ}10 Μ6ΓΘ ἴῃ ἰβγδοὶ, δα]οροῦϑ ἴο {10 
σγριΐδι) ᾿γιθβῖβ, ἴπ6 Ἰορίἐἰαΐο μι γπϊοὐα)8. (88 

ἰδ ἀομ ὉΥ Κα. Αἀ. ΜοιΖεὶ ἴῃ ἷϑ. μοδ τοι 
ΝΌΤΚ, Πείσίοι ὑπὸ διααίακίιίοε, 1872, ν». 29).--- 
γεν. 14. Αϑδ᾽8 βοϊϑιῃ ἰλισία! 18 στο]αῖο ὈΥ {]ι0 
(Ἰγοηῖϑο ἢ δανρυϊδιρ ἀυΐαι}, ΡγΟΒΌΙΥ οἱ 
δισοαῃῦ οἵ 6 ᾿ιθδίθ οι 8}} Ῥοι} απ ]ΕΧΌΓΥ 
ΜΠ οἢ 10 αἰθρίαγοι,, γοπιϊ παρ τι οὐὗὁἨὨ {Π|Ὸ ἸΏΔΙΠΟΓ 
οὗἨ ἴῃ Ἐσγγρίίδι }])ΑτδΟ] 8. --- πώ ἐλόν ὑεγιοα 
λὲπι ἐπ ἀ οἱσῆ ἰογπδ, Ἰἰῖοσα! γ, “1 ᾿ὲ8 ον ἢ 
ΒΘΡΌ]ΟΙ ΘΒ; σοΙ Ὁ. 2 Κίηρβ χλὶϊ. 20; Τοῦ χχί. 82. 
ΤΙιῖθ. Ῥτοριγαιίοη οἵ ἃ ὈΌΓΙΆ]-ΡΙδο 8 ΟΥ̓ ᾿λμη ΒΟ] θιι ἢ, 
ΣΠργομ Ὁ ἔγοιῃ ἴπ6 σοπλοη ἴομ) ἢ οἵ [Π6 ἰκίημο, 
γΕΙ Πα 0.8 οἵἉ {}16 συμὕοπῃβ οὗ ἴπΠ6 Ἐσνριίαῃ Κίημα, 
οὐ αὖ 4}} ἐνβηΐβ (ΘΟ! Ρ. ΟἿΤ Εδηλαικ οὐ Φοὺ 1}, 
14) ᾿Ἰηἀἰοαῖοβ ἃ ΠϑΌρ ΠΥ ἰπο] μδιίοι ἴο 86} [-ἀροὐ}16- 
ο5ἷβ. ἐπῃοοι ρα 0]. 1 ἃ σαοηθῖηθ ΓΘ ΟσΓΘΊΙΟ αἷδ 
ΠΡ ΠΟΙ ΘΟπ}. [88. χχὶὶ. 16 Π΄.--- ιαὐώ λέπι ἔπ, ἐδλδ 

ιοιος, ιὐαϑ βέέειῖ ιοϊδὐν δισεεέ οὐοινβ ΟἿ ἷνδν8 
ἐξὶπάα. ΟἹ ὮΝ), “Κἰμάβ,᾽" σομρ. [᾽8. οχ]ίν. 18, 

Ῥδη. ἐν. δ᾽; τὴθ ἴδγτα παν νγ0}} βασνὸ ἴο ἀδβοσὶ 
ΠΛΟΤΘ ψγεοβο {16 οτοροίηρ ΛΕ ΙΨΞ., ““ΒΡΙ068 

(ϑοης ἱν. 10 Π΄.).---Ὧζοπιροιι), ἀφα ὃν αγί, ῬτΤΟΡΕΤΙΥ, 
“ὁ ΟΠ ΡΟυ πα δα ὈΥ͂ οοπιρουπάϊηρ οἱ νοτκ,᾿ ΟΥ̓ {116 
ΜΟΥ οὗ {16 Δι ἔσο ; οοπρ. ἔχ, χχχ. 2ὅ, 88, 
8Ππὼὶ1 Οβγοι. ἷἰχ. 806. ΠΟΥ 5. πὰ 0818. σοπποο- 

ἴοι ΠῚ ΠΡ; 86 ἀβϑαπιρίΐοη παῖ ἔμ6 ας Ὁ ἐν ὁ τ τι 

νογὰ 18 οτη ἴθ 8 ὉΠΉΘΟΟΒΒΕΓΥ. -- 4 πῶ ἰλεν πιαία 
α υεγν οΥεαΐ διιγπΐησ 707 διληι, Ἡδιπο]Ύ, οἵ [110 
βυνθοῦ- 51} 6 Πρ δὰ ὈΒία πο68 οἵ 11|ὸ Κίηὶ πιοπτοηοα. 
ϑθοι ὈυΓΏἑΠ,Ζ8 οὗὨ ΘΠ 586 ΘΓ ΔΙ ΨΑΥΒ τηαιϊα αἱ ἴῃ 0 
Ὀυσίαὶ οἵ (ῃς Κίπρθ οἵ Φαΐϊζαἢ, 88 ἈΡΡΟΌΓΒ ἴγοτη 
δεῖ, χχχῖν. 56, Βυῖ νηδὲ {πὸ ΟἸ ΓΟ σὺ ΠΟΙΊΘΟΒ 88 
ΘΙ] ΡΘΌ]6 18 1π6 ὀχαρσογαίοὰ δρ]θημάοιγ δα Ἰαν 8} 
ΘΧΟΟΒ5 ΜΠ ὙΠΟ Ν 1Π6 ουδῖοπη Μγ͵ὰ8 ΟὈβογυθὰ ἴῃ 
1η6 ὈμΓία] οἵὗἨ ἁ ΑΒ8, δ8 ἰἢ 1 ψογο 1η6 ὈιΓία] οὗ ὁ 
ῬΒΑΓΔΟῚ οἵ ἔρνρίὶ (οοπρ. ὙΠ Κίπβοη, Δ᾽ αη " Υσ 
απ Οδίοπιδ, οἴο,, ἰἰ, 885 ἢ. - 1], ισηριί. 
Αἰ ενιλωπιδᾷ. ἰὶ 828). Αραϊμπδὶ {116 ἀοϑυ ΤᾺ ΓΙῸΣ 
οὗ βοιηθ, ἃ5 δΓ᾿1Οἢ Δ6]15 (1) σογηδικίϊοησ οἱ ᾿ιη! 5 
ἐἰοπε τιογίμογμσι ἀρὰ Ποῦταοκ, ἴῃ ᾿Ἰι1ῖ8 δυπίαηια 
εἰἱδκεγίαίἐ. ᾿. 225 876.) παῖ [06 Ὀοκγ οἵ {Π᾿π ΚΙῺ 
ΔΒ Ὀυγποιὰ ΔΠΊΟΏΩ ἴἢ6 5Βρίοε8, 860 ἀοἰον, 2)6 ἐμισίπ 
ΠεύτγαοΥ. ο. νὶ., ν}ιοὸ σἰ ] ΕἸ Υ ταδὶ ἴα 8 {Ππ|π| δ ἢ 
(8865 88 ἴῃ6 Ὀυγηΐ οἵ ΞΔ} ἀπ 15. ΒΟῚΒ ν᾽ ΓΘ 
ΘΧορρίίοηϑ ἴο {Ππ09 ζΘΠΟΓΑΙ οἰϑίοιῃμ οἵ ΠεῦΓΟΥ 
δη υ γ. 

ΕἘΥΑΝΟΞΕΙΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ͂, ΚΕΡῚ ΕΟΤΙΟΝΒ ΑΧΌ 

ἈΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟ ΒΕΜΆΑΚΕΚΒ ΟΝ ΟἩ. ΧΕΙ. -ΧΥῚ. 

1. Τὸ πνυοΐ {Π|ῖ 18. οὐ χίπαὶ, απὰ ἰῇ 8 ἴπρο- 
Ἰοχίοαὶ δέη86 πηρογίδηϊ, ἴῃ τῃ6 σοῃ μαγαῖίνο  γ [}} 
δοοοιμῦ σίνο. ΟΥ̓ ΟὟΓ ἀὐῖ!ογ οἵ 1ῃ8 τεὶμηβ οἵ 
ΑἸ αν ἀπά Αβα, ὑο]οης ΘΗρΡΟΟΙ ΠΥ {1|ὲὸ. γεν 
ΒΡ μο8. ΟΝ 11 σομίδιηβ, οἵ ψ λον {πὰ οἱά 
ΡΆΓΑΙ]6] τοχὶ Ῥγαβθιΐν μΘ Π6Υ ἃ Ὀγοῦ γόκμ)ιό ΠΥ 
Ον6 1) ἃ ῬΆΒϑΙ ΠΡ ὕγασθ., ΑἸ] {ὩΓῈ6 ἀγὸ ἢ 8 Πρ} 
ἀοχιθα σπατγαοί θυ δβῖῖο, πὰ ροὶξ ἴο ἃ ῬΓΠἾΟ ΥΩ 
{ται το, ὑγπ6 ἴῃ 811 ΘΑΒΘ ἢ 01:18 ἴο τον δ. ἀορὰ 
88. {Ππ6ὶγ 5οῦτοθ. Τ|16 δι το οὗ ΑἸ") ἴο τυ 
ἘΡΒναί πη ῖοβ ἔγοπιη Μοιῃῦ Ζειηδγαῖην 8 851} 10 ἘΠ} ἃν 
οΥ̓αζο ὕγῸ εἰοτιο, ἃ ἀοίφηςα οὗὁἨ εκ ΤΟΥ] ΤΕρτβοη [α- 
ζἶνο οὗ {πῸ ᾿ου86 οἵ αν πμαϊπἰαιηῖηρ ἴΠ6 μοοὰ 
σαῦλο οὗ ἰνὶ8 ὑ᾿πθούγαῖς ἰμλει απο. ΥΠΠἢ Ὡς 
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Εἰ{116 8..1}}, ἀηὰ νὰν πιο ἢ ἀϊ ]υτηδεῖο αὐ 5. ν"6]] 
85 ἀονηγίμης ΡΟΡΌΪΑΓ τμοϊογῖς, 8}} 15 ρυῦ [ογναγὰ 
{|| σδῃ Ὀθ 8381ἀ [Ὁ ὑπ Ἰορσίτἰτηῖε Κιημάοπι δὰ 
ΜΟΤΒὮΪΡ, δΔη ἃ ἀραὶνδὲ [86 ἀδαγμαίίοι οἵ δετοθοδῃ,. 
ΤΏΘΓΟ 18 τοίογθησα, ου ἴθ ομὸ ἢδῃηά, ἰο ἴπθ τπῇη- 
ΠΗ ΟΔΌΪΘμοβ8 οὗ [ῃ6 οσονοηδηῦ ψἱῦἢ ΦοΠονδὴ 
(χιϊϊ. δ), ἴο ἴῃς ἀϊνίπα οτἱρίὶῃ οὗ [56 Πανιαὶς 
ἀν πμαβὶῦ (48 “ὁ κΚίηράομι οὗ ἴπο [,οΝὲ ἰη ἴῃ 6 δια 
οὗ {πμ6 8οη8 οὗ [αν μι," γεσ, 8), ἴο [86 ὈδΔΥ͂ δηὰ 
ἐβί Ὀ]ἰβηῃοὰ οτγάον οὗ [Π6 δβεγνίςθ οἵ ἀοὰ ἴῃ (9 
Θὐἢ [18] βαποΐθασυ δὲ 16 Γι βα θη, δπὰ ἴο 1:6 Ὠογεαϊ- 
ΤΔΙΥ ἰοραὶ οδαγιογθὰ αἰρηϊῦ οὗ {μ6 {μεοσγαῖο 
Ῥγϊοβίοοά (νογβ. 10--12); δηὰ, οἡ [8 οὔμμοσ μδῃά, 
ἴο ἴδ ὩΠΟΓΙΗΥ͂ αἰτὴβ οἵ (8:68 το νο] το Ῥαγίν θὰ 
ὉΥ ΦογοθοΟΆΙΩ ἐδ τηθῃ οὗ 6] αὶ] ψῆο ἰοὸν φάγεῖ; 
ἵδρο οὗ ἴπ6 τοπάογ γουΐἢ, ἱπαχρογίθῃοθ, δηὰ ψγ δ]- 
688 οὗ ΒεοΠοῦΌοαμπι, γνοΣ, 7), ἴο [86 [ΟἸ]Υ οὗ ἴδ6 
ΨΟΥΒΗΪΡ οἵ {116 ροϊάφῃ σαϊνεβ, ἰδ 1Π|ορὰ] δηὰ 
Ἰ)οδί ποι ἰϑῃ ομαγδοῦογ οὗ 1ῖ8 γί εϑίποοά, 6 ἢοΡ6- 
Ἰ655Πη688 οὗ ἃ οοπίοβὲ 1 ΨΔΦέπονδ, ἴΠ6 ἀοἀὐ οἵ 
τποῖν ἰδίμοσα (νοτβ. 8, 9, 12), ἰῃ [16 ΟΠ 8 ποΥ͂ οἵ 8 
ἾΤΟΏΥ, ΠΟῪ οὗ Οἱτῦο βοοόγῃ, δηὰ ἢον οἵ {Πτεδίθη- 
ἱπα ὀδαγηοδῖ. ΤῊΘ ψ}0]6, ἱπο]αδῖνο οὗἉ {}1ὁὸ ραγίββῃ, 
ομϑ-δἰἀο, ἀηὰ βοπμον αὶ αἰδιοτίοαὰ τοίογσθηοθ ἴο 
[πο ρτοσοάσγε ἴῃ ἴῃ6 δβορδγαϊΐοῃ οὗ ἴῃ Κίπράοιῃ 
(γ6σ. 7), ΔΡΡΘΔΓΒ 8 πηδϑίογρίθοθ οἵ ρο]τ(ἰοδὶ 610- 
ἀπεῖοι 86 ργοβϑῃΐ ἔοστη οἵ ψυΒ10 ἢ (ἰδκδη, ο ἀουδῖ, 
Τοπλ ἴη6 Μιάγαβοι οἵ ἴΠ6 Ῥγορμεῖ 1440 ᾳφυοϊοὰ ἴῃ 

ὙΕΓ. 22) ΤΥ Ὁδ ἰάε4}} 07 οοποοινοὰ ; Ὀπῖ [9 ομϊοῦ 
οοῃίεχὺ Δ Ῥγοῦθ88 οἱ ἱπουρηϊ σδῃ ΒΟΘΤΟΘΙΥ ὕῈ ἃ 
ὍὌΠῸ ἱπνοπίίοη. Νο 1688 οΟΥΙσίπδὶ δὰ σμδγδοίου- 

Ἰ8ι19 ἃτθ {π6 πὸ Ῥγορθίΐο βρθβθοεβ ἱηβεγίαὰ ἴῃ 
1λ:6 Βἰβίογυ οἵ Α88᾽8 τεῖβτι. ΤῊΘ βρεθοὶ οὗ Αζαγίδῃ 
80} οὗ Οἀοὰ (ςἢ. χν. 2-7) τ [018 αὐ [ἢ 6 τηοτηθηΐ 
ἃ ΩΙΟΟΤΩΥ͂ Ρἰοΐατο οὗ ἴ8ο ζαϊαγθ σοι] θβ8η 688 οὗ {Π6 
ῬΘΟΒΪ6 [οτγβαϊκίηρσ {ποῖ αἀοα ᾿ΟΓΤΟ δη ἃ ΙΏΟΓΟ, δῃὰ οὗ 
ἴθ Ττου Ὁ]68 πρι: ἡπαρταϑηῖβ ἀγίβίηρ ἴγοτῃ ὑπεῖγ υἢ- 
ζαϊ [Ὁ] 658, τ ἤθσθ ἴπ6 ἴοῃθ οὗ }01]8 Ὁ ρ᾽αὶ 685 
ἴον (86 ὑ γἱοΟΥΥ δεουγεᾶ, δηα [6 δῃποιηοθ- 
τηθηῦ οἵ ομίϊπιίδιῖς οχρεοίαϊίοπβ, ψου]ὰ ἤανθ 
Βθοπιθα τηοβὲ παίασαὶ. [πϑιϑϑὰ οὗ ἃ Ῥαπορσυτίβιὶς 
βαϊτογοσ ὁουΓ Εἰ ρ ὈΓΙΠΟΘΙΥ ἔα ΥΟΌΓ, ἃ ἀθοΡ]γ -ἐαγηοϑὶ 
ΡΙοΟρΡμοῖ οὗ ψοθ ρτοεῖβ {Π6 Κίηρ τοῦιγηϊηα ἴῃ 
ΕἸ ΏΡἢ, Ὸ .8 σοΥΔ ΠΥ Οσὰβ οὗ δικῃον- 
Ἰοάκτηοηῦ ἴογ {παΐ πο π88 θθθμ Ῥεγίοττηδα ὈΥ͂ 
ἴη8 ΘΟΠΟΊΘΙΟΣΒ, Ὀὰΐϊ (]οἴΠ68 ἢΐ8δ ῬΓΑΙδ ἱπ [ἢ 6 
ἴοτπι οὗ δῃ ὀχ ἑ Ὀἱοη οὗἨ ὨΘΟΟΒΑΔΓΥ ΤΟπῃδοίίΐοη 
Ὀοΐπθεῃ ἀονοϊίοῃ ἰο αοα ἀῃὰ [116 σταοῖοτβ τοναγά 
οὗ δβιιοῦ ἀδνοίίοη, διὰ ἀν 6}}8 ψ ἢ νἱβὶ Ὁ]Ϊ6 ῥτο- 
αἰϊοοϊΐαμ οἢ [16 {Ἰπ|68 οὗ ἀῃνοβίβευ, τὶ 118 ἱγαρὶο 
ΘΟΠΒΘαΛΘΏς68, [δὺ 6 ΓῈ δΟΙαΐης Ὠοὺ  Πδἰδπάϊησ 
8}1 {116 δἀτηοη  οη8 οἵ {Π6 ργορῃθίβ. ΤῺ ΒΡΘΘΟᾺ 
ἈΡΡΘΟΙΒ ὈΔάΪγῪ σπου ἢ ἴο δῖ ἦν οβεῖνο τηοτηθηΐ 
1πὺ [ὈΓΤῚ8 18 οοσδβίοῃ : Ὀπὶ ἰῦ ἰοβίϊβοβ ἴο 16 
ὈΠῸΞΙΔΙΠΥ ἀδορ ρίαηος ἱπίο {μ6 ἰητηοβὶ Ὠραγὶ οὗ 
η6 Ρδϑόορῖὶυ πο ϊοῆ [06 δροδῖογ Ἰ]οὰ σψῖτ ἰὴ6 
ἰοττὶ ὉΪ6 δατποθῖ οὗ π6 σοτηΐῃρ ἀ6ΒΕ ΠΥ πᾶ Ἰουν 
ἴλκοη. Απὰ δ8 βυς ἢ [ββ.ϊπηοηΥ, Ὁ [8116 ποῦ 4150 οὗ 
ἐϊ5 εῇοοῦ, Ὀὰΐ Τα ῬΓΟΥ͂ΘΒ, 88 1:6 σοῃβεαπθηΐ 
ΘΩΘΙΔῪ οἵ {6 Κίηρ ἱπ Ρυγγηρ 6 ἔοττη οἵ 
ΟΓΒὮΪΡ ΒΠΟΥΒ, 8 χὰ οοτηΐογί δηα βγη σ ΘΠ η Ως 

ἴογ βοοὰ (“«ρέκλησις, σοηοτίαίίο; οοταρ. ΤΙ ΠΤ, 

δερί. κασίσχυσιν, ὙΟΙ. 8), 85 ἱτπηρτἾδβα δ Ἰθαβὲ 
εἤΤοῦαα] [ἴῸΓ ἃ ἔπι ἰο στοΐηστη ἴο ὑμ6 γαῖ οἵ 
ἐμοοσγαῖῖς {γαϊῇ ἀηὰ τὶ δοῦβηθβθ, ἃ τποαο] 
(Ηο94. ἰϊϊ. 4 ἢ, ἰχ. 8, 4, ἼΟΙΘ ἱππότα β6οη8 ἴο 
κε δῇ δἰ υβίοῃ ἴο 11) δῃη Ῥυϊπιὶολνα ἔοόστῃ 116] 4 ἴῃ 
ἐβίθθῃι ΟΥ̓ Ἰδαῖον Ῥσορμοῖβ οἵ ρεπυΐηα ῥγοιϊούϊοῃ, 
[86 ππάδιηρηΐαὶ Τποιμῆς οὐἨ ἡ] 6 ἢ, 88. 1ξ τϑουγε 
(»πωέαέΐδ πεμίαπαἐδ)ὶηῃ ἴῃ 6 τπτοῦ-ἔοτε οάἑηρ αὐ άγθηδβοβ 
οὗ 8ῃ [δβαϊδὴ ἰοὸ Ἠδζοκίαηι (184. χχχῖχ.; 2 Κίηρβ 

ΧΧ.), διὰ ἃ Ηυϊάαῃ ἴο Φουϊδι “2 (του. χχχὶν 
22 {7}, εἴαπὰβ ἴοστῦἢῃ! ποῦ εἐββοῃ 4 }}Υ ΑἸ γθηϊ ἐν 
[6 ΡΙεΐατοδβ οὗ {πι αΐαγα ᾿τοβθιῖθιὶ ἰὼ πὸ Νονν 
Τοβίδιηοηῦ (Μαῖι. χχὶν. δ {ἴ; 2 ΤΏΘβδ. 1). 8 ἢν; 
1 Φοδη ἱϊ. 18 {ἴ; [λικὸ χνὶ. 8, οἴς.). [Ι͂ῃ βϑύοτθ 
τεῦυϊία οἵ ἃ ἴθι ΡΟΓΑΣΥ ἀδραγίατο οἵ ἴῃ Κίηρ γον 
16 Ῥεῖ οἵ ἱμθοϊορίοαὶ βίο μθαβ δπα σομϑεϊθἢ- 
τίοιιϑη 688 τηϑυκοὰ ουΐ ἴογ ἷπὶ ΟΥ̓ {Ππ|ὸὴὸ Ῥχορμοῖὶσ 
νογὰ οἵ Αζαγίδῃ, ργοςεθὰβ 1:6 βθοοπᾶ οὗ ἴμε ἵνο 
τὰς νυάν: Βρθδκογβ, Ηδηδηὶ (οἢ. χνὶ. 7-9). ὙΥ11}} 
ἃ βίιαγρ ἰδοΐατο 6 γοδίβ ὅθ Κίηγ, Ἰοοκίηρ ἔΓ 
ποιιιίηρ Ὀὰΐ ῥγαΐϑο ἴοσ 8 υἹοῖοΥΎ ΟΥ̓ΣΡ Βδδββἢὰ. 
Τιαῖ ἢ: τηϑὰθ ποῖ Φεδοναῖ Ὀὰλ ἴπ6 ϑγτίδι 
ἨοαυμΘἢ8 ᾿ἷβ βίαν, Ὧθ Ῥγοποιηοθ8 ποῦ ΟΒ}Υ͂ 1π|- 
Ργυΐοηῖ Ὀυϊ αἰγοοῦ Υ “(ΟΟ 158 (νοῦ. 9)... Ηἱι 
ΒΑΘΆΟΪΥ, ποῦ ὑμοχϑγοῖβοα ἴῃ Ρο] ἴσα] ταδίΐθτβ, 
Ἰεῖβ ἶπὶ ΚΠΟΥ͂ ἱπιτηρα αίοὶυ, ὑοῦ ἴπ0 ἸμΠΠσε πος 
οἵ (86 Πα παῖηρ ϑρὶ τι οἵ Οοὐ, ὑπαῦ [π6 σφ] Ὡς 
ἱπ {86 Πεῖρ οἵ 16 ϑυγίδῃ ῬΟΨΟΣ τηυβὶ ἀτὰν ἴο ἰΐ 
1.6 ἀορδηίθηοθ, ποῖ πογεὶν οἵ ἴεὸ οοπαυογοὶ 
ΙΑτϑ 1 ἴο8, Ὀὰΐ 4͵]80 οὗ 86 δενβ.  μβογοίοτο δὸ 
ποξ ΟὨΪΥ͂ Ὀἰδιηοβ [8:6 πιϊϑἰ δὰ Ὀγὶ ποθ᾽ 8 ΘΚ 685. οὗ 
[αἰ δὰ ἴθα οὗ ἤδη, δῃὰ δ ρ ἢ διϊο δι Υ αν 
Ὀεΐογο ἢἷπι|, 1παὶ [Π6 ογεβ οὗ ἴη6 [ογὰ δ Οἱ νΥ͂ 
δίτοης ἴοσ ἴμοϑθ ὙΠῸ βδεσν Ηϊπὶ «ὐῖἢ} ΟλὉ1Γ6 

ἀονοίίοι, Ὀπΐ ἢ Ὸ1]8Β ΡΟ ἷπὶ ἃ Παρὰ ΕΡ5Ό. 

δίμϊίε ορὶ δι (ἈΠ Ὁ]Υ βοίϊοποθα ὈΥ (6 δερῖ. ἱπῖο ἃ 
ΔΚ ἠγνόηκας ἰπσὶ τούτω). δ ΒΓ 5 ἴῸΓ ΤὨϊα 
Ὀο]άμο88 πὸ βαᾶῖὴθ ῬυηΙΒμτηθηῦ δ} ἢ Φογοιΐδ]} 
Ὀτουσῦ ὕροὴ ἰτ)86 1, ἤθη ἢ 6, 8 ἢο [688 ΖΘΆΪΟΙ 8 
ΤΟΘΟ ΠΟΥ οὗἩ ἐμ6 ὑταῦ [αὶ πδη 5ῃοι]ὰ ποῖ πλλκὸ 
68} ἷβ ὅἅτὴ ἰμδὴ Ηδηδηὶ, δὰ βρόκοὴ ματὰ 

ψοΓὰβ ἀραϊηδῖ ἴἢο ΟὈδιΣΠΔΟΥ͂ πὰ 00}}]γ οἵ δῖ8 Ἑοι- 
ὑδΠΊΡΟΓΑΓΙοΒ (6. Χχ. 2; σΟΠΡ. οἷ. ΧΥΪΪ. ὅ, χὶχ. 
15).---Ηογα ἀραΐῃ 8 ποιϊηρς 1Πδὲ 8 ποῖ ἴῃ [ἢ 
ὨΙχμοδὲ ἄθῶτοο οὐ ρίπαὶ δπὰ ρονεγία!, Ὀγοδι ΠῚ ςΖ 
106 εἴρσῃ ργορδοῖϊς βρὶγιῦ οὐ ϑαιηὰεὶ δηὰ Ναί. 
Βοίδι δρϑϑο 68 ΣῪ δίιον ἴῃ {161} Ῥγεβοηΐ ἰογι {Π16 
οαθογαϊδηρ Βδηὰ οἵ [λ| (ΣὨγοπὶδί, Ὀὰπὺ ἴῃ πιαίϊεγ 
ΤΉΘΥ ΔΌΡΘΑΓ ὙΠ ἱποοι οϑί4 0186 ον! άθηςθ 88 ἀοσι- 
τηϑη ἐδ ἴδ κθη ἴσοι [86 Ῥτορὶιοῖίο ἢ ἰβύογ 8] Βου Γουβ 
οὗ 186 νυίϊοτ, οἵ ὁ τἰπ|ὸ Ὀυτάοιῖης ὑρο πὰ 
οορπαῖο τὶς 0Π6 βρίὶτὶϊ οἵ ΕΠ])}ΔῺ διὰ ΕἸ 51. 

2. ἴῃ ἃ τεϊϊφίοιιβ ἀπὰ τηογαὶ γοϑρεοῖ, 6 ἵνο 
Κη ρβ ἀοβογὶ υθα ἴῃ ΟὟΓ βοοῖϊο ΔΡΡΘΩΣ ἀραλη 8ΟΏγ6- 
ψδὶ Ὀοίίοῦ ἰδη Ἠφῃοῦοςπι, πὸ ἴτοὰ ἐπ ἰὴὸ 
Ῥαΐῃβ οἵ ἴῃ ἀδοροπογαῦε βοϊοπιοῃ. [1Π ΡαΓ ΓΙ ΌΪ ΑΓ, 
Αβδ τϑοοῖνϑβ ἀπ Ῥγαΐβο [Ὁ 1118 Ὁπϑοογαῖίο 268], 89 
ἢ Ὀυδὶοα δ 1π|86}} 88 8 ΓΘΙΌΓΠΙΘΡ οἱ ἴ.:6 ϑΟΥΒἢἷ}ν οἵ 
ἀοά, {παῖ μαὰ Ὀδδη ἐπ βονθγαὶ τᾶγ8 ἀἰδῆσιιγοι 
ὈΥ͂ Βυι μογβιϊ ἰοθ. 116 Πευϊογοποιηΐο ἰδ, ἡ ἢ 16} 
ΤΠΓΘδίθΠ8. ἜΥΟΥΥ͂ ῬΑΙΔΚΟΣ ἴῃ δυο ἸΔοϊαῖτν πα ἰτἢ 
ἀραΐῃ, 8 ποῖ ἀξ Ὀἱπάβ γΡοῸῚ [6 μϑορὶς ὃν ... 
οδί (χυ. 18 .), νυΐ Ῥυῖβ ἢ ργαοίίεο (ἢ ἡαιἰ1οὶϊαὶ 
γοῦν οὗ {ΠΠ|8 δίατυϊθ οὐ θ ἀραὶ ηϑῖ [15 οὐ πηοῖ]ος 
(σταπατηοίοΓ), ἃ8 ἣ6 ΓΟΠΊΟΥ͂ΘΒ ΠῸΓ ἸῸἸῚ ΠΟῚ εἰ σὐὴ ν 
ΔΒ ΔΌΘΘΗ -ΤῊΟἾ ΠΕΡ ΟΠ δούροιηΐ οἵ ΠΟΙ ΜΟΥΒΙ ἢ» οἕ 
Αϑίαγϊθ, δινιὰ 80 πα κοβ ππ ρτηθῖ ὑορὶ δὲ ἴ}ι6 
ΤΟΥΔῚ Ποιδ ἰϊβοὶ (νογ. 16). Ἰηδοπιῖο δ5. Πρ 
οογδί ΗΪῪ ἀοεθβ ποῖ βοῦ αδϑίἴα (νογ. 17) 1116 ϑῸγΒ}}1}}ν 
οἢ ἴ86 Ὠΐρ}ι ρἴδοθβ, }16 ἐοθβ ποῖ σίβε τὸ πὸ περ 
οἵ {μϑοογαῖς τίρουγ δηὰ μα ΜΉ ΪΟἢ ν 85. ο"- 
ἰαϊποὰ ἴῃ {Π6 δι ὈΒοα πῃ! Πῦ ΤΟΙ ΌΤΙ οὗ Ηχοκίϑ ἢ δα] 
οβίαῃ. Τ]ιὸ Ἰαΐου {π|6 ἀπὰ 1Π|ὸ διὰ οἵ }εὶξ γοῖμι 
4180 ψ6γῈ ἴα γπ 8} 6 α ὉΥ Ὀυγδβῖβ οὗ ρυδδῖοι απεὶ ποία. 
νἱοίοποθ ἰονναγαὰ δ μου πηθη οἵ (οι, 85 1Π6 γγομὶε 
Ἠαηδηὶ ; δῃὰ ἃ ϑενθσα δῃιὶ αὶ Ὁ} ἀἰβύθβο 15 πος 
ΔΌΪ]6 ἴο Ὀγίῃσ Πὶπὶ αοῖκ ἴο {Π6 ΘΑΥ]Ὺ νο] }- Καοντ πη 
αἰτη μ] οἱ τν οὗ ἢ18 ἀδνοϊίοῃ ἴο Φείιοναὶν (εἰν. χνὶ. 19); 
ΘΟΤΏΡ. χν. 17)0. Ηθ βεὲκβ ποῖ ἴηθ 1οτι], Ὀπΐ Ὀ6- 
ἰδίκοβ ΔἸ πιθ6} Γ ἴο 6 μΠγοϊοΐμιβ ; 1.186 ἱπιθχο 



ΟΡ. ΧΥΤΙ.-Χ Χ. 

ἡυσριϊηρ ταοῖμοιὶ, τσὶ εὰ πυ ἀουσδῦ νι ἢ δι ρογ- 
ρον τς 1οϊεῦτγ, ἐαγλιοι ὈΥ͂ 116 πο τῆς 
Τὰ} ΟΥ ζοοῖβε οἵ ἢΐ8 ὕϊη6, σαν ἢἷπὶ τπογθ σοηῇ- 
άδισθ ἴμδηῃ ἴῃς Ὠοὶρίης παπιὶ οὗ ἴΠ6 οἱ οἵ ἰσαῖῃ, 
ψτἢ 086  ἸΌΠ68565 ὃἢ6 Πα α͵80 αὐυᾶττο! θὰ, 80 
ἱξ ἰαγϑὰ οἰπογν δ πὶ τὰ πἰπὶ (ἤδη τ τῆ [ἢ 6 οἷοι 
Ἠδοζεϊκίδη, ψο πὶίμποιϊξ τηϑα σδὶ αἰεὶ, Ὁ 6 Ὠχῖγα- 
ςυ]ουβ Π6ῚΡ οἵ ἀοἂ οδιδίηθά {πγοιισ ἢ ἴπὰ Ρτορδοῖ, 
828 ἀεἸ]νεγοά ἴγοπι ἃ ἀδιζογοι8 βιοἰς 658, δηὰ δὰ 
Πϊδο., γοδγβ δι ἀρὰ ἴο [8 6 (2 Κίπσβ χχ. ; 
2 (Ὠγοῦ, χχχῖὶ. 24. Τιὰ ποτὰ οἵ 6 ν]830 
ϑίγωο ἢ). ψ͵αβ νεγιἤοὰ ἱπ Ὠἷπὶ: “6 {μαὶ δἰππηοίῃ 
Ῥείογα ἷἰβ ΜΆΘΟΙ 8}18}} (8}} ἱπίο [π6 πδπά οἵ {6 
βαλωβην " (δῖν, χχχυνη!, 18). κα ἴμ6 ᾿ψοπίδη 
Ἀν 16 5916 οὗ Ὀ]οοά, [16 ταιιδὲ Ὀθοοτη8 «σολλὰ 

«αὐὼν ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, Μαῖκ ν. 26. [Ιἢ βοϊτἰην 
ἴοστῖ ἢ [86 ἱτπηροίδηςθ οἵ ὕΠπ686 Ὠυπηδ ΠΟΙ ΡΟΓΒ 6Χ 
οἰ αβίν ον βουρὰς Ὀγ ᾿ΐπὶ ((οπ . Βῖγ, χ. 11: μακρὸν 
ἀῤῥώστημα σκώσσιε, ἰατρόν), [ΠΘΓΟ 18 Π0 ΔὈϑοΪα ἴθ 
ουπιοιχπδιίοη οὗ τηθάϊοαὶ δῇ ΟΥἨ Ἀ βοίϑρησα, διΐ 
ἸἹΔΟΓΟΙΥ͂ ἃ σορι]6 ἰηΐ οὗ ἴΠ6 δἰαϊα οἵ μἰβ ᾿ϑαγί, 
εηβίανυθὰ ἴο σοῦ] δηὰ ἰάἀο]αΐτοιιβ ᾿υ8ῖ8, αοά- 
ἐδίγαησοα δηὰ ὉΠΌ6᾽ ον ηρ, οἢ δοοουῃηῦ οὗ ν]ιϊοἢ 
ΤΑΙ ΒΕ Ὀ6 δἀἀγοδθοὰ ἴο πἷπὶ {86 αιοβίίοη οὗ 
ὅπ6 Ῥγορμοὺ Ψεγοιαΐδῃ: “18 [ΠΘΤΘ πὸ Ὀδ]πὶ ἰῃ 
ΟΠδαά ̓  [6 ὕΠποτα πὸ Ῥμγβιοίδῃ ὑποσοῖ ΔΥὮΥ, 
ἴθεη, 8 ποῖ ἐμ Ὠθαι ἢ οἵ πὸ ἀδυρῃ δῦ οὗ ΤΥ 
ῬΘΟΡ]Θ τγροονογοὰ ἴ᾽" 9εγ. υἱῖϊ, 22; ΟΥΓ αἷϑο {ἰδΐ 
ηποδίϊου οὗ ΕἸ} 4}: “4186 1Ὁ ἠοῖ Ὀεσαιιβ 6 Γ6 ἰ8 
Ὡοΐ 8 Οοὰ ἰπῃ ἴδγδθὶ ἱμαὺ γὸ ὸ ἴο ἱπᾳῃΐτο οἵ 
Βρδισεθ» (Π6 ροὰ οὗ Ἐκτου 1" 2 Κίηρβ ἱ, 8. 
ἀρου ἡ Αἶδο, υὶ τὶ ταβρθοῖ ἴὸ Α.88᾽8 συ] σίου ἀπά 
ΤΏΟΓΑΙ ΟὨδγαοΐεσ, ὑπ 6 ν οἰ μῃ  Τοπιασκ οὗ Βοηροὶ 
(Βεμγἄσε τῶπι ϑελγιπυενδ ἀπῖδε, 17 (): 
ΚΓ Αβὰ νγ͵ὸ8 τὶ ἰιΐθοιβ (ΧΥ. 17), ἀπά γοῦ ᾿.6 ὈΘμανϑὰ 
80 ὈΔΩ]Υ δὶ ἴῃ6 Ἰηδὶ (χνΐὶ. 10, 12), ΗΟ οδι {1118 
Ῥεῖ Απμδντοσ.--- Ηθ ἢΔ8 ποῖ ζυγηοὰ ἰο 1(Δ0]8 4]] }118 
᾿ϊ6 Ἰοης ; 6 45 σοῃβίδη ν πε] ὰ {Π6 Ἰ,ογὰ ἴο Ὀ6 
ἴῃς τἱρῃΐ, ἵἔτο, δηὰ οπἹ]ν αοάὰ, Βαὶ ἰΐ ψα5, δ ἰΐ 
ΨΌΓΟ, 8 αἰλοίδηιιιδ »γτασίδοιιδ, ἰμπαῦ ἢ6 νἱϊπάτγον 
.ἷ8 οοηδάδηοο ἔτοῃ Ηΐη. δ τμουρῃΐ, 8114}}1 
δανα ὈδΘη Ῥίουβ 80 Ἰοηζ, δπὰ γεῦ ον τϑοοΐνο 8 
ΤΕΡΥπιαηὰ Σ [ΙΓ Πα [μὲ ΟΠΪΥ͂ τοοοϊνοά ἰὉ [ἰκ6 
θανὶά : 1 πᾶνα βἰηποά, οἵο., 41} ψου]ὰ αν Ὀθοὴ 
Υτἱχῃῖ, οἷς." 

ὃ. [πὶ δὴ Δροϊομοίίο τεβρϑοῦ, γγχὸ πᾶνα ἴο Οὔβογνο, 
ἴῃ οοὐὐυηποίοη ψἰΓ ἴπθ γοπμαγκβ τηλάθ ἀηάοῦ 
Νο. 1, ταῦ σοὶ  ογοάοη 4}8 οὗ δὴ ἱπίθγπαὶ 
Κιὶπὰ βυρροτὺ [Π6 ὕνο βζγεαὺ αγ8 ὧἋ8 {6 (])γοιἶδὶ 
τεἰαῦοβ ἐπραὶ ἤ6Γ6, ἴῃ οοτηρ θέϊοῃ οὗ ἔπ νΟΓῪ ἰπι- 
Ῥετίοοϊ δοοουπῦ ἴῃ {160 Ὀοοΐζ8 οὗ Κίηρβ οὗἨ ἴπ686 
δρίβοάεβ ἰῃ 6 ᾿ἰἰΒίοΤΥ οὗ ἴΠ6 Γτεὶστῃβ οἵ ΑὈἰ74}} 
διὰ Αβά. Τηαῖ ΑὈ 78 οοηῆϊοϊ τι [ἢ Φογοῦοδπι, 
δἴνεγ {πὸ ἰοία] ἀἰββοϊ υζίοη οὗὁὨ {ἢ} ΔΥΤΩΥ οἵὈ {πὲ Ἰαΐζογ, 
Ἰεὰ ἴο (6 ἀῃηποχαίίοη οὗ [6 ἴῆγοθ ἴονη8 Βοίποὶ, 
δ βδηδἢ, δπὰ Ερῆτου ἰο ἴθ βουΐπογη Κίηράοπι) 
(εἰν, χὶϊὶ, 19), 18 ἃ ποῦϊοα 8ὸ ἀοβηΐϊΐο δηὰ οοποτζοῖο, 
πὶ πὸ βοοριϊοεΐππι οὗ 46 οἱΐθ δπὰ Ογαμθογῷ, 

1 Ἰωτρόν. ψ θα ονθ. ἰπ ἴη6 πο'ογίουδ σοτγομιίοη οἵ {πὸ 
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ψ ἢ 118 αϑϑογίίοη οὗἩἨ Ἁ[Π6 [οἰσηφρὰ σἰπαγδοῖον οὔ [88 
πδιταῖϊνο ἰη απθϑῦίϊοπ, οι Ὀδ ἀοοορίοά, 48, ὁπ {110 
οὔποῦ Βαπαὰ, ὕπο διθαιρῦ οἵ ἔνα }1, ν᾿ 1} 6 δι τιϊης 
ἃ Κοόγπεὶ οἵ ᾿ἰἰδύογιοα! κοῦ, ἴο 8ἴδπιρ δ΄ Ἰθδϑῖ {119 
ΒΡΘθοἢ οἵ ΑΔ οὐ Μοιπί Ζοιμαγαὶπι 88 ἃ ἴγοθ 
σοπηροβίδοη οὗ [86 ΟἸγομἶ8ῖ, ἰ8 το κοὰ οἡ (6 
ἘΣΖΙΥ οὔ χζίπαὶ σοηίθμβ οἵ [18 βρθθοὴ (866 Νο. 1, 
Δηα οορ. Κεὶϊ, Οοπηιοπίαν, Ὁ. 264 ἢ, ΒΘΠλΑΓΚΚΒ8), 
ΤῊΘ μαθθαρθ 1 Κίησβ χν. 15 4180, ψθτα ἴὰ9 
ΓὨΐησΒ ἀοι Πσαἰοὰ ΟΥ̓ ΑΙ) Δ ἢ ἀγὼ τη λοηοά, ψ ἶο]ὰ 
᾿νῖβ. Β0ὴ Αβ8 αἰϊαγνγατὰ8 Ὀγουμχαϊ ἰηΐο {Ππ6 Ἰιοιιβ οὗ 
ῖμ6 [ογὰ δἱοὴς ἢ ἷ8. οὐγιι ἀδαϊοαῖοα μἰ8, 
ΔΙοτὶ9 δῇ ἱπαάϊγοοῦ ῥτοοῦ ἵπαὺ Ὀσΐῇ σι] ]ογθ ἢδιὶ 
φαϊποά στοαῖ νἱοίοΥ 68 δηὰ ἰδ κοη τηϊοἢ 5001} ἔγοπι 
ὑπϑῖγ ἴοοϑ (οοῃρΡ. 2 ΟἸγτοη. χὶν. 12 ζ.), ὉῪ τ λοι 
ταδὶ Ὀ6 τηοδηῦ [ὴ6 νἱοΐοτυ οὗ ἴῃ ΓὈΤΊΠΟΙ ΟΥΟΓ 
]οτοῦοδαι, δηα ὑπδΐ οἵ ἴῃ Ἰαϊῦοτ ονὲσ Ζεγδὴ (οοπ}}.. 
ΤῊ α8 οἡ {ἢ 18 ρᾶϑβδρε, 8: Βεγῖῃ. οἡ ΟἸ τοη. γ. 
824). Τὸ ογρα ὈΠΠῸῪ οἵ {1Π|ὸ δοσουηΐ οὗ {18 5. 
στοαῦ Ὀαϊι]6 ἀογίνοϑ ΒΌΡΡογΙ, δ]8ὸ ἴγοτα ψΠαΐ ἰϑ 
τοϊαϊοα αὖ 118 οἴοβα οὗ {116 οοηαιιοϑῦ δηκὶ βρο]ἰδἴίοι 
οἵ {πὰ οἰξίοβ ατουπὰ ογασ, δπὰ {Π|ὸ ἐδ 1]6 ἰδηῖβ οὗ 
{Π6 ποημδὰ {γῦ68 αἀὐσε! ης δοιιῇῃ οἵ Ρα]αβιίϊηθ, ἃ 
ἀοίαὶ!, ἀσαΐη, παὺ ρὶνεβ ἴπ6 116 αἰϊογεῦθιον ἴο {}λ6 
βιιϑβρίοίοη οἵ ρΡιιγθὸ Ποίίΐοῃ.--- ΟἹ {16 νγΥ Ὠἰρὶὶ 
ΠΌΠΟΙ ἱπ ὑδθ δοοουηῦ οἵ {πὸ 8] 6 Γ Βῃου]ὰ 
Ὅ6 Τααγἀοαὰ 88 ἠφνν: Ὀογοηά [6 ταῆρο οὗ {}16 
ὨΙΒΟΟΓΊΟΑΙΥ οχαοῖ. ΤΏΡΘΥ ““8ΓῸ Ῥδγῆδρ8 ῃοΐ ἴο ὉΘ 
Ὁπαογβίοοα δοσογάϊηρ ἴο [6 Ὠοτηΐηα] νά] οὗ {6 
ΠΌΤ ΌΘΓΒ χίνθη, Ὀιϊ ΟΠ]Υ δὴ ὀχργαβϑίοη σοποεϊνρα 
ἴῃ ἤσιυγοβ οὗ 6 ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΓ68 οἵ {686 818, 
πῆ. πρέὴν {πὶ ἴΠ6 ἵνο Κίηρβ (ἢγεϊς ΑὈϊ͵δῃ 
δηὰ Φετοῦοδιη, ἴμθὴ Αβ8864 δῃὰ Ζ678}}} παὰ 8ι1})- 
τηοησρὰ ἰο ἰἶ 6] ὰ {ἢ 016 πα] ΑΓ δίγοηίῃ οἴ 
ἐμοὶ Κιημράοτῃς " (Κεῖ], ν. 265). ἴῃ ἴδπ6. ᾺΓ οἵ 
ΑὈΪ 74} νὰ Ὁ} Δεγοῦοαπι, {1118 18 ἰανουγοα ὈΥ {6 8}- 
Ῥτοχίτηαίϊνο δοοογάδηςσα οἵ [6 πυπιῦοτβ 800,000 
δπὰ 400,000 τ τ σοβυ 15 οὗ {π6 σοη885 ὈΥ̓ θενὰ, 
83 Ὑ6]] 48 ἴ6 τουπὰ ἰάδε] βιῃ οὗ 5600,000 848 1}16 
ΠΌΣΟΥ οὗ ἰἢο86 ὮῆΟ ε]] οὐ ἴδ 5146 οὗ 5γδοὶ, ἃ 
ΠΌΤ ὉΘΓ ὑπαὺ ρογθαρδ ΟἾ]Υ 1 αἴ68 {π81 ΦοΓοΌοαμι 
Ἰακὶ Ἰοϑῦ ποτα ὑμδη [4] {}}18 ἴοσοθ. [Ι!ἢ ἐππ|6 8 χ11|} 
ἴῃς ΕἸ ορίδη πῃ ρ, {1|6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ Πα ἢ δ᾽ Α88ιπ|μίϊοιι 
18 ἰανουνοιὶ ὈΥ ἴΠ6 τουπὰ πιπιῦοῦ 1,000,000, 88 
6} 45 ὈΥ ἴΠπ6 οἰγτουϊηδία σε {Πὰϊ οχαςῖ βοσουηΐβ, 
τοβίϊηρ οἢ δοῖια] πα ὈΘΓΙ ΠΣ, ἀπ ποῖ ΟἿ ἃ ΠΙ61Θ 
οϑιϊπιαῖθ, οὗ ἔπ βγη σίῃ οἵ [Π10ὸ ΘΏΘΥ, 6 ποῖ 
αἴ ἴΠ6 σοπιτηδηκ οὗ 6 ΟὔΒοΓν 15 δηι ΓΟ ΡΟΥΘ ΓΒ ΟἿ 
116 δον 8ἢ βἰάδ (στρ. αῦονθ οἡ {Πὸ παγεὴ ἰὴ 
αυεβίϊοι). 16 ποοδεϑιν οὐὨ ἃ ΠΊΘΙΟΪΥ ἰ αὶ δηιὶ] 
ἈΡΡτοχί πιλῖὶθ σοπουριίοη οἵ {πεβθ ΠΆΠΙΌΕΙΒ ἰῃ 
ἐνιάοηῖ, ἰὗ τὸ σοπιρᾶγα {Π|8ὸ βιαιθπηθηΐβ, τ βίλς 
οἡ βοῖια] πυπχθοτίης, οὗ ἴΠ6 5ἴγοηρσίῃ οὗ [ἢδ Πι61:- 
δἴ-ΑΓΠ8 ἰὼ ἴἢ6 56 6 γα] ἴγὶ 068 ἴῃ [6 σοηδαϊορῇομ] 
ΒΌΠΙΙΠΔΙΙο8 (1 ΟἼτοη. ν.-τὶῦ.). Τα. 5π14]}} 681 οὗ 
1Ὅπ6 ὨΌΠΙΌΟΙΒ ὕπογα παπιοὰ (ἴῸΓ ὀχαηρὶο, 44,700, 
87,000, 22,084, 20,200, 17,200, 26,000) ἀτὸ τοαιμὶ. 
10 15. {6 βαγ6 ψΊΔῊ {110 ΠΙΠ ὍΘΓΒ τ ογσι ηρ ἴθ {}10 
ὙΓΑΓΓΙΟΥΒ ἴγοῦλ 1ἢ.6 ΒΟΥ ΘΓᾺΙ {τ 068 δῇ [86 αἰτναζίοιι 

ἴοχὶ (κε ΕΠ χμοθ ε᾽ ὁ δίδδ, ἀρικτ.. Ψ΄. 7. Ῥ. 409), ψ ἢ ΠΣ οὗ Πανίὰ ἴο πὸ ἴσους ἴῃ 1 (Ὥτομ. Χὶΐ, ; ΘΌΣΗΡ. 
-- ϑαηυεὶ, Ῥ. 143), δου] ὕὉ6 τεβά μεγο ἐμδικμά οὐ 1 [ῃ9 γΕΠΊΔΙΪΝ 8 οἢ [ἢ ἷ9 ἴῃ Ρ. 1201, 

Νς. 

ἀ. ΦΕΒΟΘΗΑΡΗ͂ΛΤ: ΤῊΗΕ ῬΠΟΡΗΕΤΘ ΜΙΟΗΛΑΗ Ξ5ΟῸΝ ΟΡ [ἵΜ|ΔῈ ΑΧῸ ΦΕΗηὺ 850Ν ΟΕ ἮΛΝΑΝΙ. - 

Οη. ΧΥΠ.ΧΧ. 

«. ελοελαρλαί᾽ς λίοαπιγεδ ζ0γ ἰλ6 Ἐπχίογπαὶ απο 7ιἰογηαὶ Ποΐεησς οὗ ἢν Κιηρσάοπι: 
ςοἰ!. χνὶ!, 1-9. 

ΟἩ. χυπ. 1. Απὰ Φοβοβῃαρηδῦ ᾿ἷβ βοη τοϊσπθά ἰπ ἢἷβ βίθαά, δηὰ βίγοησιμοπϑα ΠῚ πη56 
3 δσαϊηϑῦ [δ8Γδοὶ]. Απὰ ἢθ ρ]αοοὰ ἴογοθβ ἴῃ 4}} {86 ἔδπορά οἱ168 οἵ υάδῇ, διὰ 

Ῥἰδοθὰ ραγγίβοηβ ἴῃ ὑμ9 ἰδηὰ οὗἉ Φυάδϊ, δῃὰ ἴῃ [86 οἰΐ168 οὗ Εργαῖπι, ν ]ςἢ 



903 Π,. ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

ΠΗ. 

8 Αβ8 5 ἔλυεν δά ἴδκοη. Απά [ῃἢ9 ΠΟᾺΡ ννὰβ Ὑψἱ} 96 ΠΟ Βαρἢδῦ ; [ῸΓ [16 
σα] ΚΟ ἴπ {Π|6 ὈΓηοΥ ΜγᾺγ8 οὗ ἢ}8 ἔδίμοσ ΤΠ να, ἀπ βουσηῦ ποὺ ὑμῦο ΒΑΔ πη. 

4 Βυύ βουρ]ῦ ἴο [86 ΒΡ σοά οὗὨἉ δ158 ἔμ] 16 γ, δηα να κοα ἴῃ Η]8 σοτητηδμαπιθηῖΐβ, 
δ δηὰ ποῦ ἴεν {μ6 ἀοίηρ οἵ ἴϑγβθὶ. Απά 0160 ΓΟῸῈΡ 58[84}1536ἀ {πὸ Κιηράοπι ἴῃ 
8 δῃὰ ; δηὰ 4}} Φυάδῃ Ὀτουρῦ ργαβοπίβ ὕο Φθῃοβῃδρῃδί ; δηα ἢ6 ἢδα τὶς δ5 

6 δηὰ μοποῖγ ἰῃ δθυπάδηοθ Απα ἢΐ8 μοασῦ νψϑ 1 ποὰ Ἂρ ἴῃ ἴΠ6 ψ8γ8 οὗ [86 
ΤΟΒΡ; δηᾶ, τποόγθονοσ, 6 ὕοοϊς δΎΔΥ ἴΠ6 Εἰρὴ ρ]δοθθ δπὰ Αϑῃογίπλ ουὖῦ οὗἉ 

1 Φυάδηῃ. Απάὰ ἴπ {π6 (Πϊτα γϑϑγ οὗ ἢἷ8 τοῖρῃ μ6 βϑοηῦ ἢΐ8 ρσίποθϑ, Βθη81)},} δηὰ 
Οὐδάϊα!), αηὰ Ζβϑοῃδγίδῃ, δηῃὰ Νείθδηθρο,, αηὰ Μιοῃδίδῃ, ἴο ὑθβδοῇ 1.) {116 οἱ 0168 

8 οὗ Φυάα!. Αμπὰ νι ἰῆσθαι 16 [μον ϊθ8, Θῃθπηδίδῃ, δπὰ Νϑι μδπϊδὴ, δηὰ 
Ζεθδάϊδι, δηὰ Αβϑαμοὶ, δῃηὰ βϑτηϊγδαιοί,, δηα 6) οπαῖμδῃ, δὰ Ααοη!)δἢ, 
διὰ Τοῦ) ἢ, δὰ Τοῦ- δάοηϊἾα!, [ονιῖθ8.; δὰ ἢ τοὶ ΕἸ Βμαπα ἃπὰ 

9 Φομόγϑιη, ργιθδίβ. Απάὰ {π8ὺ ἰδυρῃῦ ἰὼ ΔΦυαάδῃ, δὰ μδὰ ψιῦν ὕθῖι [ἢ6 θοΟΚ 
οὗ {6 ἴα οὗ ἢ ΠΟΒΡ, δηὰ σϑηῦ σουπα 41} {868 οἰν165 οἵ δυάδι, δηα ἰδυρσῦ 
ΔΙηΊΟΩρ; [ἢ 6 ΡὈΘΟΡΪΘ. 

β. Τὰε ἘΠ)εοἰ8 97 ἰζλε8ε λ΄εαδιτεαδ: υελοολαρλαί,8 ἱπογεαβίν Γοιτοτ : σοτϑ. 10--19. 

10 Αμά [89 ἴδαᾶγ οὗ {Π6 ΤΟΒΡ [61] ὉΡΟῚ 84}} ὑπὸ Κίησάοχῃϑβ οὗ (16 ἰδῃ18 ἐμδῦ 
11 τότ δου πα “πάἀδλῆ, δΔπα (Π6Υ ψαγγοὰ ποὺ τὶν ΘΠ οβμαμμαῦ. Απαὰ βομὶθ οὗ 

{10 ῬὨ]Ἰ]ΒΌη08 Ὀγουρ ῦ 0 Π Βαρὺ Ῥγθβθηΐβ, πα βιϊνογ ἢ δυυπάδλποθ ; [ἢ 
Αὐϑὺβ δἷδο Ὀσουρηῦ ἢϊτ ἤοοϊβ, βανθὴ ὑπουβαμα δηὰ δόνθπ Ὠυπάγοιὶ τᾶπι|5, δηθὰ 

12 βϑύϑη ὑμουβδῃα δηα βενθὴ ἢυπάγοα ἢθ.ροαίβ. Απαὰ “6 )οβμαρμαῦ Ὀδολτη6 ΟΥ̓ ΘΓ 
βτοδίοσ ὕο [9 μΙσῃοδῦ ἄθστθθ; πὰ ἢ8 Ὀυ1]ῦὺ ἴῃ Ψυαα}} Π850168 ἃπα οἰτ1θ5. σι ἢ 

18 βίογσοϑυ Αμπᾶ δ δὰ τηυοὴ βίοσο 1η ἰδ6 οἰ(168 οἵ Φυάδῃ : δπά τηϑθη οὗ νδσγ, 
14 το] ΡΉ Υ τηθη ΟὗὨ νΔ]ΟΌΣ, 1 ΨοΓυβδ θη, Απα (ἢ18 τγᾶ8 0}}6 τηιυβδίογ οἵ {πε πὴ ΟΣ 

{Π|61} [0] 16 Σ- Ποῦ 868 : οἵ Φυάδῃ, ὑπ6 οδρίδὶπβ οὗ ἐμουβᾶπάβ: Αἀηδὴ [86 εϊοῖ, 
1ὅ δπὰ νι Ὠΐτὰ ΤΑΙΡΆΓΥ τηθη οὗ νδ]οὺν ἴῃσοα Ὠυπάτοα ἰμουδαπα. ἀπά δὖ 818 

δηα Φοθομδηδη ἴδ ΟὨϊοῦ, δηα ἢ ἢἰπὰ ὑτο υπαγοα δηὰ εἰρη ᾿πουδϑιά. 
16 Απά δὖ πἷ8 βαῃαὰ Απιδβίδῃ βοῃ οἵ Ζ1Ο]ισὶ, τῆ 1] οἴἴογεα ΠΣ ηΒ6 } Ὁ παηῖο 
17 109 ΟΕ} ; δῃὰ στ Εἶτ ὕνγο μυπαγοα ὑποιιβαηα ταὶσ ΠΥ πιοη οἵ ναᾶΐοαυ. Απὰ 

οἵ Βεη)διηίη : Ε]ΙΔἀδ, ἃ ταὶ τηδη οὗ νδίουγ, δηὰ 1} Ὠἷπι, ἀττηθα ἢ μον 
18 δηά β8}1614, ὑγγο ἢυπάτγοα ὑμῃουβαηα. Απηάὰ δὖ ἢ18 δηὰ Ψεμοζαῦθδά, δηὰ Ὁ} 
19 ]ιἶπὶ ἃ Βυηατοα δηα οἰ ρα ὑμουβδηα δαμυρροά ἔὸσ {16 τγὰσ.0 Τῆθβθ σἜ 6 ΠΟΥ͂ 

ὙΠΟ τη] ἰβύθγοα ἴο ὑῃθ Κίηρ, Ὀαβἰ 468 ἴμοβθ βοτὰ ἴδ Κίηρ δα Ρῥ]δοοα ἴῃ [}}6 
ἴθηο64 οἰ0168 1 4}} Φυ Δ}. 

γ. «ιλοελαρλαί᾽ 8 Αβ᾽ηϊίν υυἱιλ Αλαῦ, απὰ ἰλε Ῥζαγν ἀραϊπεί Κιαηιοι -οἰϊεαή ; οὮ. χν]]]. 

ΧΥΙΠ. 1. Απᾶ 6 Βοθμδρηδῦ Πδα σἱο 68 δὴ ΠΟΠΟῸΣ ἴῃ δουπάδηοθ, δηὰ ᾿οϊηρα 
2 ΔΙ Υ τὶ ΑΠΔΌ. Απα ἴῃ [Π6 σουγβο οὐὗὁὨ γϑδῦβ ἴθ γεηῦ ον ἴο ΑἘ 8)" 

ἴο ὥδιμδγιδ: δῃὰ Απδὺ Κι]οὰ ἴὸσ πὰ, δῃὰ ὑπ6 Ρθορ]6 μᾶῦ ᾿ψοσὸ ψ ἢ Πίσῃ, 
ΒΏΘΘΡ 8πὰ οχϑῃ ἴῃ δθυπάδηοα; δπὰ ἢθ ρογβυδαθα ᾿ἷπὶ ἴο ΡῸ ὕρ ν᾽ ἢ τη ἴο 

8 Βαιοίῃ-ρ δα. Απὰ ΑΠΔΌ Κιηρ οἵ 1β5γδθὶ βαϊἃ ὑπΐο Ψεποβμδμρηδῦ Κίησ οἵ 
ϑυάδῃ, 10 ὑπο σὸ ψηἢ τὴ ἴο Βδιηοῦ-ρ!]θα4 1 Απά δ βαϊὰ ἰο δϊτω, 1 
ΔΙὴ 88 ἰῃου, 8ΔπΠα ΤΩΥ ῥΘΟΡΪΘ 88 ΠΥ ρθορὶὸ; δηὰ τὸ νν}}} Ὀ6 νι} ἴἢ66 1 τῃ9 

4 στ. Απα Ψ6Ποβῃδρ)ιδὺ βδἃ ὑπο ἐμ Κίηρ οἵ ἴβγδϑὶ, Αβδὶς πον {1}18 ἀαὺΥ 1}16 
ὅ ποτά οἵ 0 ΟΕ. Απὰ ἰδθ Κίηρ οὗ Ιβγδθὶ ρδύμογθα 6 Ῥγορῃθῖβ, ΓΟῸΣ 

ΒυπαΓρα Τη6}, Πα βαϊαὰ υηΐο ἔθη), .4}} ψὸ ρὸ ἴο Πδιηοιῃ-ρ]οδα ἴο Ὀ4.{16, οτ 
Β04}} 1 [ὈΓυθὙ} Απα {ΠΡΥ͂ β214, ἀο υρ; ἸΠ αοα νν}}}} σῖνα 1 ἰηῖο ἴὴ6 Ὠδιπὰ 

Ὁ οὗ {Π6 Κίησ. Απάὰ Φοποβῃδρῃδῦ 8414, 18 [τ ποῦ ἤθγα ἃ ργορμοῦ οὗ ἴῃ 6 [0 Ὁ 
7 Ὀ681465, ταῦ γγὸ ΙΏΔῪ δὶς οἵ ἢ] Απα ἴἰθ Κιηρ οἵ βγδϑὶ βδὶα ιῖο 

ΨοΒοβμδρῃδῦ, ΤἬΘΓΟ 18 γϑῦ Οη6 τυϑῃ, ὈΥ̓͂ Ὑ ΠΟΠὶ γγὃ ΣΔΥ ἱπαῦϊγο οὗ ἴη6 ΟΠ : 
Ὀυῦ 1 Βαῖδ ᾿ἴτὰ, Ὀθοδιιδθ ἢΘ ΠΕΟΥΘΡ ΡὈΓΟρ ιοβιθὰ σοοα ἴο 1η6, θαῦ ἸννΥ 8. ον] ] : 
ὑδαὺ 18 ΜΙομδῃ δοὴ οὗ [πηἶδὴ : δηὰ ψθΒβοβῃδρ) δῦ βα14, [δῦ ποὺ ἰῃ6 Ἐλι 
ΒΔΥ͂ 80. 

8 Αμὰ ἐδ Κιὶπρ οὗ Ιβγϑθὶ] οδ θὰ ἃ ἌἽμδπιουδίη, δὰ βαϊ, Εείοῆ ας ΚΙΥ 
9 ΜΙΟΠΔΗ ὃ βοὴ οὗ ἰδῆ. Απα [86 Κιῃρ οὗ Ιβγὰθὶ, δῃὰ “6 Ποβμαρῃδὺ Κιὴσ οὔ 

Ψυάδῃ,, βαῦ θϑοὴ ὁἢ 818 ἰῇτοῃθ, οἰοἰ μοα ἴῃ τοῦ68, ἃμὰ {Π6 Υ εαὖῦ ἰῃ ἃ ὅοογ αἱ 110 
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δῃύγδῃσο οὗ ὑμ6 σαίο οὗἉ δδιωλγὶα ; δηὰ 41} [16 ρσορῃθδίβ ὑσορῃϑϑιθα Ὀθίοσο ἴθι. 
10 Απὰ Ζραρκίδῃ βοὴ οὗ ΟἸμθηδδηδῇ τηδάθ ὮΤ ἸΓΟῚ ᾿ΟΥγη8, δηα βαϊά, 1 8 βαὶ ἢ 
11 106 ΚΟΒΡ, ὙΥ 1 ὑμθ86 ὕπου Βῃλ}ῦ ρυβῃ ὥὔγγία, ἈΠῸ] ΠΟΥ ΔΓΘ οΘοηβαηθά, Απὰ 

811 086 Ῥτορῃθίβ ὑσορῃββὶϑα 80, ἃπα βαϊά, (ἀο 0Ρ ἴο Βδπιοῦ- ρ]] δα, 81α ΡΓΌΟΒΡΘΣ ; 
δα ἴῃ [τὰ 5888}} ἀθ νοῦ ἰὖ ἰηΐο ὑπ 6 Ὠδπὰ οἵ [6 Κίηρ. 

1. Αμπὰ [86 Τηοβεθηρθν ὑμδὺ γεηῦ ὕο 68}} ΜΊΟΠ ΔΙ βρᾶῖαε ἴο ἢ] πὰ, βαγίηρ, ΒΘ], 
[86 ψΟΓᾺΒ οὗ 8 ρῥγορῃδὶβ δῖθ 1 οη6 τιου τ σοοά ἴον ὑῃ6 ἴῃς : ἰοῦ ΠΟῪ ὉὮΥ 

13 νογὰ ὕμθη ὉΘ 88 ὁῃ6 οὗ ὑῆθῃι, δῃαὰ βρϑδῖκ ὕμοι ροοά. Απαὰ ΜιἊῆδῃ βαϊά, Α8 
14 {Π0 [ογὰ Ἰνοῦῃ, νυ μδῦ Τὴν ἀοα 88:0}, ὑμδῦ ν0}}}  Βρθαῖ. Απηὰ ἢθ οδίηθ ἴο {86 

Ἰσηρ ; 8πα ἴδθ Κίηρ βαϊὰ υηὔο τη, ΜΙοῆδῇ, 5114}} γγὸ σὸ ὑο Ηδηιοῦ- ρ]] 68 ἴο 
Ὀδλ 016, ΟΥ 5}}8}} 1 [ὈΓΌΘΑΤΏ Απὰ διὸ δβαϊ, Ὁ γ8 ὉΡ, 8η4 ῥῬσόβρϑσ, δῃὰ ὑΠῸῪ 

15 8}}84}} Ὀθ0 ἀρ] νογοὰ ᾿ηἴο γοὰ απ. Απὰ (Π6 Κίῃο 8814 ἴο ἢΐτη, Ηον ἸΔῺΥ 
Ὀχη68 8}4}} 1 δά)υγο ὑ 66, [ῃδῦὺ ὑμοὺ Βρϑαὶς ποῦμὶηρ ἴο τὴθ Ὀὰὺ ὑγαθὰ ἴῃ 1ἢ6 

16 ῃϑχὴθ οὗ ὑπὸ ΠΟΚῸ 5 Απὰ ἢ 8β8ϊ6, 1 βἂὰνν 4}} 18γϑὶ] βοδίϊθγοα Ὡροὴ ὑῃ 6 ΙΩΟ. 
ἰδ}, ἃ8 Βῆθορ ἰμδὺ ἢδνθ η0 βῃθρῃογα : δηὰ {πη6 ΟΕ 8814, Τ 686 ἢδνθ 80 

17 τηβδβίθυ ; ἰοῦ ὑῆθπι ΓΘ ΘΥΘΤΥ ΤΉΔ} ἴο Ὠϊ8 ἢοι86 ἴῃ ρθᾶθθ.0 πὰ {ῃ9 Κίηρ οὗ 
18186] 881α ο ψθῃοββαρῃδῖ, Ὠ1ἃ 1 ποῦ [6}1] ΛὉπ66 ὑμαῦὺ 6 σου] ποῦ ῬγΟΡΒΘΘΥ 
Βοοὰ ἴο πη6, Ὀαῦ 6ν]]1 

18 Απά ἢ 8814, ΤὨΘΓΘΙΟΓΘ ὮΘᾺΣ γ0 (ῃ6 ποτὰ οὗ [ῃ90 ΠΟΒΌ; 1 88} ὑπ6 ΠΟΒΡ 
ΒΡ ὉΡοὴ ΗΒ ὑῇγομθ, δηὰ 81} ὑπ μοϑῦ οἵ ἤδᾶνϑθῃ βίδπαϊηρ οὐ Ηΐ8 σὶρὺῦ 

19 πιδηὰ δπὰ οἢ Ηἱβ ἰδ. πὰ ἔμ [ΒΡ βαϊὰ, πο 8}8}} δῃηῦοθ Αὔδὺ Κίηρ οὗ 
Ιεβγδοὶ, δῦ ἮΘ ΒΊΔΥ ΡῸ ὮΡ πὰ [Ἀ}} αὖ Βδιμοίῃ- ρα 1 Απα οπα βαιά 4 τ}}18, 

20 δῃᾷ δῃοῦποῦ βαϊα ὑμαὺ. Απα [Π6 βρι1τ]ῦ οδτηθ ἔογίῃ, δπὰ βἰοοά Ὀοΐοτο ἴπ6 ΠΟᾺΡ, 
2] διὰ κεϑϊα, 1 ν1}} οηθοθ τὰ : δηὰ ὑπὸ ΓΠΟΒΡ εαϊὰ υηΐο δ, ΝΥ Βοσον } }} Απὰ 

ἢθ Βαϊ, 1 ψ|}} ρὸ ἔοσι ἢ, δηὰ Ὀθ ἃ ᾿γὶηρ βρι γιῦ ἴῃ ὑ.6 τηουτῃ οὗἉ 41] 18 Ῥγορβοῖβ: 
δηὰ Ηδ βαϊὰ, Τῆου βῃδ]ῦ ϑηίοθ, δμα βἢδ]Ὁ 4180 Ῥγανδὶ} : ρὸ [ουΐῃ, δηα ἀ0 80. 

22 Απάὰ ποῦ, Ὀεἢο]ά, [ῃ6 ΠΟᾺΡ μιδίῃ ρυῦ ἃ ᾿Ἰγϊηρ Βρισιῦ ἰῃ ὕΠ6 τηουδῃ οὗὨ ὕπ686 [ἢ γ 
28 ῥγορμοῖβ, δηά 6 [0 ΕΡ Ὠδίῃ Βροόκθϑῃ ον] δρδὶηϑῦ ῆ606. Απα Ζϑάαεἰκδῃ βοὴ οὗ 

ΟἸΒΟμδϑηδἢ ἄγαν ΠΘΆΓ, πα βηιοΐθ ΜΊΟΠ Δ} οι ὕ}|6 Ομ οκ, δηὰ εαἰὰ, ΒΟ γᾶν 
24 σποηῦ [6 ὥρ!γὶῦ οὗ {110 ΟΠ ἔγοσῃ τὴθ ὕο βρϑδὰῖκ σι [Π6061 Απα ΜΙςοδῆ βδϊαὰ, 

ΒΒ ΟΪά, Ποῖ 8.14}Ὁ 860 οἢ [δῦ ἀδὺ ψ ἤθη ἴοι ροσϑὺ ἔγοσῃ ΟΠΔΙΩ ΘΓ ἴο0 ΟΠ ΔΙΆ] ΕΓ 
25 ἴο 146 ὑπ γ86]ῖ, Απὰ ἴῃ9 Κίηρ οὗἉ [Β6Γδ6] κδαιὰ, 'ΓακΚθ γθ ΜΙἊμδἢ, δηα Αγ ἶτα 
26 ὕδοὶς ἴο ΑἸηοῃ ἴΠ6 βΌΨΘΓΠΟΥΙ οὗ ὕἢ9 ΟἸΥ, πὰ ἴο ΨοΔΒῃ ὕπο Κιηρ᾿Β δοῦ, Απὰ ΒΥ 

γο, ΤῊυ8 βαϊύῃ ἢ Κιηρ, Ῥαυῦ τα πῃ ὕΠ6 ῬτΊβοῃ, δπὰ Ἰοὺ τη οαὺ Ὀγοδα οἵ ὑσου]6, 
21 δῃὰ νδῖοσ οὗ ὑγοι ]6, 1π0}} 1 τούτη 1ἢ ρθδοθ. πα Μιοθδῃ βαι}, 1 ποὺ 
Το δὖ 811 1 ῥρθδοθ, ὅθ ΠΟΒῈΡ μδύῃ ποῦ ΒΡΟΚΘα ὈΥ ΤῺ6: δῃὰ 16 881, Ηθδσ, 
81} γο Ρθορίϑ. 

28 Απὰ [86 Κίῃρ οὗ Ιβσδϑὶ, δῃηαὰ Ψ.ποβμαρῃδὺ Κίὴρ οὗἩἨ ψυάεκῃ, ποηῦ ρ ἴο 
29 Βδχηοῦῃ-]οδα. Απὰ [6 Κίηρ οὗἩ Ιβσϑ6ὶ βαϊα ἴο ψϑῃοβῃδρῃδὺ, Ὠιβραβοὰ 1 ν}}}} 

δο Ἰηΐο {Π6 Ὀαί]ο; Ὀὰὺ ἴοὰ ρΡαῦ οἢ ΠΥ ΤΟΌ6Β : 8η4 [06 ἰκἰηρ οὗ [5Γγ86] ἃ18- 
80 συϊδεα ὨΙΤΩΒ6 17, πὰ (ΠΟΥ πϑηῦ ἰηῦο ὑπ6 Ὀδυ]6θ.ἁ. Απὰ {Π6 Κίπρ οἵ ὅ'γγίδ "δὰ 
ΘοΟΙ Δ 46α {ἢ οἈρίΔ1η8 οἵ ἢ18 ὀμδστιοΐβ, βυιηρ, ΕἸΡΩῦ γ6 ποῦ ψΠΠ 81ὴ8}} οὕ 

51 ρτοδί, θυῦ ΟὨΪΥ͂ ὙΠῸ {ῃ6 Κιηρ οὗ Ιϑγδθὶ. απά 1Ὁ οϑῖὴθ ἴω ρᾶ88, θη [ἢ 9 
οδρίϑ! ηΒ οὗ {Π6 σμδγιοβ Βα  ΦΘΟΒΠδρ δῦ, ὑΠδὺ ὉΠΟΥ͂ 8418, ΤῊ]Β 18 ὑ89 Κιηρ οἵ 
15τδ6] ; δῃα ΠΥ ΘοΙηρδββοα δϑουῦ ᾿ἰπὶ ἴο πρῶῦ ; 834 «6 οϑῃδρηδῦ οὐἱοὰ ουἱ, 

32 δῃὰ (ῃὴθ ΠΟΒΡ ΠοΙΡροα Πΐτη, διὰ οὐ ΕΘ ΕΝ {ΠἸθτ ΔΔΥ τοι ἢ. Απα ἴὖ 
ΟΆΤΩΘ ο Ῥᾶ88, ΏΔη (Π6 οδρίδιηβ οὗ [Π6 σηδγιοβ βὰν ὑπδὺ 10 νγὰ8 ποῦ ἴη9 Κιην 

33 οὗ Ιβῖ86], {παῦ Π6Ὺ δατποὰ ἔγομῃ αἴας ἢ. Απά ἃ τδὴ ἀγον 8 ὈΟῪ ἴῃ 8 
ΒΙ ΩΡ ΙΟΙΌΥ, πὰ βηιούθ ἴῃ 6 Κίηρ οὗ ἴβσαϑὶ Ὀρύννθοῃ 16 201] η08 οὗ [Ἀ6 ἤΆΧΠΘΒΒ: 
Δα ἢ6 Βαϊ ἴο [06 Ἑοπδγιούθον, ΤΌΣ ὉΠΥ Π8Πα,5 Δ Πα ΘΆΓΤΥ τὴ6 Ουὖ οὗ ἢ Ποϑῦ ; 

84 ἴογῦ 1 δὴ ψουπαθα, Απὰά ὕπο Ὀαύ]6 ποῦ ἃρ ἴῃ ὑδαῦ ἀλγ, ἀμ ὑμ6 Κὶῃσ οἵ 
ξγϑ6] νγᾶβ βίδῃαϊηρ ἴῃ ὑἢθ ἌσΠδιϊοῦ δρδϊηδὺ ὄγσία 1811] [Π16 ὁνομίην ; δῃὰ ἢθ 
ἀϊοα δὖ [ῃ6 ἄτηο οὐ (80 ϑὺπ βούμηρ. 

ὃ. ᾽υάσπιεπὶ ὁ} “ελι ἰλε Ῥγομλεί ὁπ ἐλ ΟὈυεπαπὶ ὁ ϑελοεδαρδαὶ οἰ Αλιαδ: οἷ. χἰχ. 1-8, 

ΟἩ. ΧΙΧ, 1. Απὰ 6 Ποβμδρμδῦ Κιηρ οὗ Φυάδῃ τούασηθα ὨΟΤῚΘ 10 Ρ6806 ὕο «6ΓΏ ΒΔ] 6}. 
2 Απὰ 968 βοὴ οἵ Ηδηβδηὶ 116 56 ψϑηῦ ουὖὐ ἴο τηθοῦ τω, δηὰ 8814 ἴο Κίησ 

Φοδοβιδριδῦ, Μυβὺ τὸ ἢ6}Ρ (86 ν]οϊκοά, δῃὰ βῃου]ϊάβυ ἰθου ἰονθ ἴμθπι ὑμαῖ 
ο 
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᾿- 8 μαίο ὑπΠ0 ΓΟΚΒῸ 1 δῃὰ ἴογ {18 ἰβ πγωῦῃ ἀροῦ ἔπε ἔσγοια 86 00. Ὑεὺ φορά 
{πρβ ἅγὸ Τοαπὰ τ 0} ὑπ 66; ἔον ὕμβου Ὠδϑὺ ἀθϑίγογοα [86 Αβῃηθγίπι ουῦ οὗ {}10 
Ἰδῃά, δηὰ ποὺ μιαϑὺ ἀϊγθοῖθα ΠΥ παχὺ ὑο βθϑῖ (σα. 

ε. .ελοελαρλαί γεγίλεν εζογηι ὁ Ἡγογεδὶρ απὰ ἵκαιο; νοτῖβ. 4--11. 

4 Απὰ ΨοΠοβῃδρῃδῦ ἀνγο]ῦ δῦ Φογυβδίοια : δῃὰ 6 υοηῦ ουὖῦ Ἀφδ1η δλοηρ [ἢθ 
Ρ]6, ἴγοη Βϑουβῆθ θα ὕο τπουηῦ ΕΡἢτγαὶπη, ἀπα Ὀγουρῃῦ ὕΠθπὶ Ὀδοὶς ὕο Ὁ} 

ὅ [ΒΡ (Σοὰ οἵ ὑποὶν δύμοτβ.0 Απὰ ἢ δρροϊηίθα γιά ρ68 1ὴ [86 ἰαπά, ἴῃ 41] 1}9 
6 δηοοα οἱ[λο8 οὗ Φυάδῃ, ΟἿ ὉΥ οἰἷγ. Απα καϊὰ (ο δθ ἡπᾶρεβ: ὅθ0 ὑῃδῦ γ9 

ἄο ; ἴοσ γε )υάσο ποῦ ἴογῦ τηδη, Ὀυὺ ἴον 6 ΠΟΒῸ ; δῃὰ Ηθ 18 ψ] γοαῦ 1 )υα- 
7 τοῦ. Απὰ ῃοῪ |οὖ (μ6 ἴδαγ οἵ 0η6 [9 ΕΡ Ὀ6 ὕροῆ γοι ; ἴδ κο μοϑοὰ δῃκ ἐο 

γο; ἴον σι ἴ[η6 ΟΕ οὐν ρα 18 ποιῦθο᾽ Ἰῃ!α. Υ, ΠΟΡ τοβρθοῦ οὗ ῬβΊβΟ ΙΒ, 
8 ΠῸΡ ἰδκηρ οὗ ρἰξι.---Απα Αβδὸ ἴῃ ογυβαίοτλ Φομοβπαρηδῦ Δρροϊηίθά οὗ {πὲ 

1,δυϊῦθβ δα ῥγιϑδίβ, δὰ οἵ [ῃ6 οἠἹεῦ οὗ [86 ἔλύμουβ οὗ 1βγϑδοὶ, ἴῸΓ [86 )υαρσταθηῦ 
9 οὗ [89 ΙΟΒΡ, ἀπὰ [ῸΣ ρ]οδαϊπρ ; δα ὑπο γ τϑύασηθα ἴο Φογαβαίθη. ἀπά ἢθ 
σοΙβσαϑηα θα ὑποπὶ, βαγίηρ, ΤΙ 8 8114}} γὸ ἀο ἴῃ δ ἔἴδασ οὗ ἴπ6 [ῸΕΡ, νὰ 

10 ὑσυῦῃ δηά ἃ ρογίεοῦ ἢθατί. Απα ἴῃ" ΘΥΘΟΣΥ͂ Ρ]68 ὑῃδὺ σοιηθῦῃ Ὀθίοσο γοὺ οὗ 
ΟἿΣ Ὀγούθγοη ὑμδὺ αἀὐγ0}} ἰῃ ὑπο ὶγ οἰ[168, Ὀθύνγθοῃ ὈΪοοα δηαὰ Ὀϊοοά, Ὀδύνθθῃ 
Ἢ ἈΔΠᾺ ΘΟΙΩΙΩΔηϊηδηΐ, δύδίι 68 δὰ Ἰυαἀρτηθηίβ, γ6 58}8}} δάνβο ὑμθηι, ὑπ 

ΠΟΥ͂ ΟΓοβρᾶββ ποῦ δρδίηβῦ ἢ [ΟΒΡ, 80 ὑῃδὺ γαίῃ ὁΟπΘ ΠΡΟῚ γοὰ πα γοὺγ 
11 Ὀχούθγθη : ὑδ8 8}}8}} γο ἀο, δηα ποὺ ἰγϑβρϑϑβ ΑἈμπα, Ὀθμο]ά, Αππδγῖδ [86 

οἰ οῦ ρῥγθϑῦ 18 ΟΥ̓ΘΡ γοῦ [ὉΣ ΘΥΘΙΥ͂ τηδύίδσ οἵ ἴῃ [ΟΒῸ ; 8πα ΖΘΌΔα Δ ἢ 80} οὗἉ 
Ἰβῃγηδοὶ, [ῃ6 στ] Ὶ οὗὁἩ [86 μοιδβθ οἵ Φυάδῃ, ῸΣ ΘΥΘΙῪ τηδίζον οὗἩ (6 Κίηρσ ; δά 
{π6 1ονιῖϊθβ ἃ1ὸ ΟΠοοΥΒ Ὀοίοσο γοῦ : δικο ὀοῦσαβθ, δα ἀο γο, δπὰ 9 ΠΟΕΡ 
Ὑ01}1 θ6 τιν [9 ροοά, 

ζ. υελοελαρλαί,8 ῬὶοίοΥν οὐεν ἰδ6 Δοανεϊεε, Ατιπιοπῖϊδε, απὰ οἰδεν Ναίίοηδ 07 (δὲ Ἐαϑὶ : 
οἰ. χχ. 1-80. 

ΟἩ. χχ. 1. ᾿Απὰ 10 οδῖηδ ὕο Ρ888 δἴϊον ὑμί8, ὑπδὺ ἐὴ8 βοὴβ οἵ Μοδὴ δῃὰ 89 8βοῃ8 οὗ 
Ανμίδοι, δπα πῖτἢ ὑποτη οὗἩ [μ6 Μοιυηϊῦθβ,δ οδτὴθ ἀραὶ ηδὺ ὉΠ οθἤδρηδῦ ἤο ὈΔ0116. 

2 Απὰ ἴδον οϑῖῃθ δηὰ (011 Φομῃοβῃδρῃδῦ, βδαγίησ, ΤΏ θγο οογηϑύϊ, ἀραϊηϑὺ ἴἢ66 8 
ὕ του] ῦια46 ἔγοτα Ὀογοπᾶ [6 868, ἔγοια Οὺυσίϑ; δηα, ὈθΠ014, ὉΠΟΥ͂ τὸ δ 

ὃ ΠαΖοΖο -ἰϑιηδγ, ὑΠδὺ ἴ8 ΕΠρΘαϊ, Αηα Φομοβμαρμαῦ ψγ88 δίγαι α," δὰ βοὺ ἢΐ8 
4 ἴδοθ ἴο 866 }ς 96 ΓΒ}, δῃα ῥτοοὶδἰ πλθα 4 ἴδδῦ ονϑῦ ἃ}} υάδῃ. Απάᾶ (86 6 ν 
8586} 0] 6« ὕο βθοὶς ὕπο "ΟῈ} : Θύθῃ ἔγομῃ δ] [ἢ οἱὑ168 οἵ Δ οδτη6 ὉΠΟΥ͂ ὕο 566 

δ᾽ [ἢ ΟΡ. Αμπὰ Φομοβμδρηδῦ βίοοα ἰῃ [86 οοηργορδίίοη οὗ Τυάδἢ δῃα Φοτγυ- 
(6. βδίϑσῃ, 1η [δθ πουδβθ οὗ [ῃ9 ΓΟΚΡ, Ὀοΐοτο [86 ἢθ 7 οουτ, Απά βαιά, [ΟΕ αοά 

οὗ ΟΌΓΣ ἴαύμογβ, ἀτῦ ποῦ Τῆου αοἀ πῃ πδάνθη, δηὰ συ] ΘΓ ΟΥ̓ΟΓ 4}} ὑΠ6 Κιησοτη8 οὗ 
0}}6 παίϊοῃβ 1 δηὰ 1π ὑΠΥ Πδπα ἃγο βίσθησίῃ ἀπὰ πιϊσῃῦ, δὰ ποῺΘ 18 τι ἢ ΤὭΏΘΘ 

7 ἴο ψιϑίδηα ΤΉΘο. Ηδδῦ ποῦ Του, οὐν αοά, ἀτίνοη ουῦ [Π6 ἱπῃδοϊδηΐβ οὗ 
{18 Ἰαπὰ Ὀοΐοσο ΤῊΥ ῬθΘΟρ]9 [βγϑϑὶ, δπὰ ρίνοῃ ἰζ ἰο {Π6 βοϑᾶα οὗ ΑὈγαβδιῃ ΤῊ 

8 ἰτοπὰ ἴῸΓ νοῦ ἢ Απὰ {Π6γΥ ἀνγοὶ]ῦ ὑπογϑὶη, δηα Ὀυϊὺ ΤῊΘΘ ἃ βαπούυδιυ ὉΠμοτοὶπ 
9 ἤον ΤῊΥ πδπιο, βαυϊησ : Πὔ Θν}] ΘΟ 9 ὩΡΟῚ 8, δ'νγογά, υἀρτηθηῦ, ΟΥ ρέβΌ 6 Πο9 

ΟΣ ἔδιηϊηθ, νγ6 81}4}} βίδῃ ἃ Ὀθίογο [8 ουβο, δα Ὀοΐογο Τ66---ἴονῦ ΤῊΥ πδιὴθ 18 
ἀῃ. [18 Βοιι86---8ηα 8}8}] ΟΥ̓ πηΐο ΤΠ66 οαῦ οὗ ΟἿΓ Αἰ οϊίοη : ὑπθὴ Τῆου τὰ 

19 ὮΘΑΓ δηὰ ἢ6]0Κ. Αμὰ ποῦ, Ὀ6}ο]4, {ῃ9 βοη8 οὗ Ατητθοῃ, δηὰ Μοδῦ, δῃὰ πηοιυηῦ 
οὶγ, σοσι μοι πγου]άεὺ ποῖ Ἰοὺ βταθὶ ᾿ηνδάθ, σβθη ὉΠΟΥ͂ σαπιὸ ουὖῦ οὗ τ 6 

11 Ἰαῃὰ οὗ Εσγρύ, Ὀαὺ ὑογ ἀοραγίθα ἔσομῃ ὑπ 6π|, ἀπὰ ἀσβίτογοα ἴθι ποὺ. Αεὶ, 
6 ΒΟ], ΠΟΥ γοαυϊῦθ 8 ὈΥ͂ Θομησ ο οϑϑὺ 8 ουαὖῦ οὗ ΤῊΥ Ροφβοββίοῃῃ νν Ἰο ἢ 

12 Τθου παϑὺ ρίνθη 8. Οὐν Οοά, νι Τῆοα ποὺ Ἰυᾶρσο ὑμ6πὶῈ [ῸΓ ἴῃ 8 18 Ὧο 
ΤαΪ φῦ ἀραξηδὺ 0818 ρτοδῦ πη αι 6 ὑπαῦ οοτμϑίἢ ἀρϑιηδῦ ἃ8; δηά νγχ Κπονν ποῖ 

18 νμδαῦ γὸ 8}4}} ἀὁ : θυῦ Οὐ ΘΥ68 ἃγὸ ὑροὴ ΤῇθθΘ. πὰ δ}} Δυάαὶι βοοά Ὀθίογθ 
016 ΚΟΚΒ, δηά ὑμοὶν 1{016 οὨθ8, ὑποὶν ψίνοβ, δηὰ {πΠ6ῖγ ΒΟ0η8. 

14 Απὰ ὑροι “4 αΖὶοὶ {Π 6 βοη οὗ Ζϑοϊιαγίδη, ἔθ βοὴ οὗ Βοηλίδῃ, [86 ϑοὴ οὗ 
ὅεἴ6], (Π6 βοῃ οὗ Μαυαπίδῃ, ἴΠ6 [,ονἱἴθ οὗ ὑῃ 8 80η8 οὐ Αδβδρὶιν, οδπηθ ἴ86 ὥριτις 

δδ᾽ οἵ ὑμ9 [0 Ε} ἴῃ (86 τπιϊάϑὲ οὗἩὨ {6 οοηστοραίύίοη. Αμπὰ [9 καϊά, Αὐλεπᾶὰ γο, αὶ 
Ψυάδῃ, δηὰ γὸ ἱμμαθιϊδανα οὗ «οτιιβαίθπι, δά ὑμβου Κίηρ Φομοβμδρμδῦ; Ὑμὺ5 
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βαῖυἢ ἢη0 ΓΟΚΌ υηΐο γοῖι, Β6 ποῦ αἰταια ποῦ ἀϊβυηαγοά Ὀαΐοτο (59 στοδῦ τιυ]τί- 
16 ὑπάθ ; ἴογ ὑπῃ6 Ὀαίθ 18 ποῦ γουτβ, Ὀαὺ αοα᾽ 8. ΤΟ-ΠΙΟΥΓΟΥ͂ 50 γο ἀονῃ ἀσαϊηϑὺ 

ἴοι : ὈΘΠοΪα, ΠΟΥ ρΡῸ ὉΡ ὉΥ ὕπο Ἀ}}] οὗ ΗδΖΙΖ ; δῃᾷὰ γ9 8})4}} πὰ {]}χθτὰ δῦ 09 
17 οῃὰ οὗἨ ἐδ τά] 16γ, Ὀοίοτο ὑΠ 9 ψ]άογηθβ5 οὗ Φογαθὶ, ΥὙο 8}}4}} ποῦ πᾶνϑ ἴο ἢυμῦ 

ὮΘΓΘ: βίδβρ ἴογίῃ, βίαπα γϑ, δμὰ βθ0 {μ6 ᾿ιεἷρ οὗ ὑπ Ὁ Ὲ} ψὴ0 18 στ γου, Ο 
Φυάδῃ δηα Φογυβαίθια : [68 γὸ ποῦ, ΠΟΥ 6 αἰδιηαγοά ; ᾿Ο-ΩΟΥΤΟΥ ρμῸ Ουῦ 

18 δραϊησῦ [μ6ῃ, δηα ἢ 6 [9 Ε Ὁ ν}}} Ὀ6 ὙἱὉ}} γου. Απα Ψομοβδαρμδῦ θονγοα ἢ18 
ἴδοο ἴο ὕδμθ ρστουμὰ ; δῃὰ .8}} Φυάδῃ δηὰ {πθ ἱπῃδοϊδηίβ οἵ Φογιβαίθια [8}} 

19 Ὀρίοσθ ὑπ ΟΕ, 0 σοβ ἢ] ὑῃ6 ΟΒΡ. Απὰ {πὸ [μον᾽ῦ68 οὗ {Π6 8Β0η8 οὗ 
Ομ δΙ, δπὰ οὗ ὑ6 οι ῦθ8, βύοοά ἃρ ἴο ῥγαῖβθ ὑμ6 ὺ αοἀ οἵ [5γ86] ψ τὰ 
8. ΘΧχοθϑαϊηρ Ἰουα νοΐοθ. 

22 Αηὰ [60 ΓΟΒΘ ΘΑΓΥ ἴπ Π6 τηοτπΐηρ, δπὰ σοπῦ Του ἱπύο ὑμθ ψ]άογπ δα 
οἵ Τοῖκοα ; δῃὰ 88 ὕπο ν σψϑηῦ ἕοσ, 6 οβῃδρμδῦ βίοοά ἊΡ δηὰ βαϊά, Ηβθδγ γο 
1η6, δυάδὴ δπα 06 1 ΠΔὈϊ Δ πΐ8 οἵὨ 6 ΓΆΒ4] 6 : Β6Ι ον ἴῃ 1Π6 [ΟῈᾺΡ γοῦν αοά, 
Δα γα 8ἢ}4}} θ6 θϑίδὈ } Βῃθά : Β6] ον ἰῃ Ηἰβ ργορῃοίβ, δηα γ8 8}}8}} βγοβρϑυ. 

21 Απα ἢ) δαν]864 {ϊΐδ ρθορ]6, δηὰ δρροϊηΐοά πιθῃ βἰῃρίηρ' ππίο ὕ6 ΠΟΒΡ, δηά 
Ργδιβίηρ ἴῃ ΠΟΙῪ Ὀδϑυῦγ, Ἀθη ὉΠΟΥ͂ ρὸ οαὖ Ὀδοίογα Ὅπ9 δγπιθὰ πηθῃ, Πα βαυϊησ, 

22 Οαἷνο ὑπ} ἴο ὑμ6 ΓΟΒΡ ; ἴοσ ΗΒ ἸΏ ΓΟΥ μα υσοίῃ ἴῸῦ ονοσ. Απηὰά δὖ {Π6 {ἱπ|6 
ψϑῖ ἔθ  γ Ὀορδὴ ψιῦἢ Βοηρ δα ῥγϑὶβθ, η6 Ιμογὰ βοῦ δὴ διῃθιβὴ ἀραϊηϑῦ 06 
80η8 οὗ ΑἸηπιοη, Μοδῦ, δηά τηοιιπὶ βοὶγ, τυ] οἢ ΓΘ ΘΟ0Π16 ἃσαϊηϑὺ Φυ 8} ; ἃπά 

28 [Π6Υ̓ ψ6ΓῸ δι! θη, Απα {ῃ6 δοῃβ οὗ Αἰπηοη δηὰ Μοδὺ βἰοοα ἃρ δσδιηβῦ 086 
1 ΔἸ Δηΐδ οὗ τηουηὐὺ ϑοῖσ, ἰο ουὐ οδ΄ δηὰ ἀοδίΣΟΥ ὑπο; δηὰ ψῃθῃ ὑθογ μδὰ 
6464 νι ὑΠ6 1 ΒΔ Ὀϊ Δ πῖ8 οὗ δεῖν, [Π6Υ Ὠο]ρϑα ἕο ἀδβϑύγου οὔθ δηοίδονγ. 

94 Απὰ Δυάδῃ οᾶτηο ἴο ὕηθ τγαΐοῃ-ἴον ον 1π ὑῃθ6 Δ ΘΓΠ688, Δηα Ἰοοκοὰ ἕο [ἢ 
τα δι 46 ; δηα, ὈΘΠ οἷα, ὑΠ6Υ Δ 88. ΘΟΥΡΒ68 οἢ ὅῃθ δασγίῃ, δΔπΠἃ ὩθΠ6 δβοδρθα. 

256 Απὰ Φεμοβμδρῃδῦ δὰ ἢ 8 Ῥ600]6 οᾶπιοὸ ἴο ἴδϊκα ὑΠ 61 Βρο]}, δηά ὑΠ6γ [Ουπα γγ10}} 
ὑπο ἰῃ δουπάδηοο, ροοάβ ἐγ} ΟΟΙΡΒ68,}9 Δηα οΟΒΟΪΥ ν6886]8 ; δῃὰ ὕΠΘΥ β ΠΙρΡροα 
ΟἹ [ῸΥ ὑποιηβαῖνθβ ροσο ὕμδῃ ὉΠΟΥ͂ οΟου]ὰ ΟΔΓΙΤΥ ; 8πα ὑμ 6} ΕΓΘ ἴζτοο ἀδγβ 

20 ἰακιηρ ὕῃθ ΒΡΟΙ], ἴογ 1Ὁ γἴ88 στοδαῖ, Απαὰ οἡ ἴδθ ἰουσ ΠΥ ὑπ. Δββοι Ὀ]6α ἴῃ 
006 γι οὐ ὈΪοβδίηρ ; ἴῸΣ ὕμοσο ὑμοῪ Ὀ]οββθα 09 ΙῸΒΡῸ : ὑβογοίογο ὉΠῸγΥ 

217 «8116 {ῃ6 πδῖῃθ οὗ ἱῃθ ρἷδοθ {ὑπ6 ν]] 6} οὗ ὈΪ]θβδίηρ υπῦο 8 ἄαγ. Απά {167 
Του ΓΙΘα, ΘΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΤηΔη οὗ υάδῃ δηὰ «“6Γ158]6Π|, τα Φομοβῃαρηδῦ αὖ ὑποῖν ἢοδα, 
ἴο Τούπτη ἴ0 6 ΓΒ οι }0ἢ ρ] Δ Π 688 ; [0 Υ [6 ΓΟΒῸ ἢδα τηδ46 ὕποπι μ᾽ δὰ ΟΥ̓ΟΡ 

28 ὉΠΟΙΡ Θμθηλῖθ8. Απα {ΠἸ6Υ οΑπι6 ἴ0 6 Γιβαϊ θη ἢ ῬΒΔ] [6 Γ168, Δηα ἤᾶΓρΒ, δηὰ 
29 ὑτυτηροῖδ, υπΐο ὑπο ἢουβθ οὗ ἴπ6ὸ ΠΟ. Απάὰ [86 ἴδεαγ οὗ ἀοα νγὰβ ἁροὴ 4]} 

ὍΠο Ἰηράοτηβ οὗ [Π9 οοαῃύσίοβ τ ἤθη Π6Υ Πολγὰ ὑῃμαῦὺ ὑπ ΠΟΒΡ Τοιραῦ ἀραϊηδῦ 
80 Ὁ86 Θῃθι68 οὗ ἴβγϑθ], Απά [}6 σϑδὶπὶ οἵ Φθ οβμαρῃδὺ 88 αυϊοῦ ; [0Γ 18 ἀοα 

ῦδνο ἷπὶ τοὺ τουπὰ δρουῦ. 

η. Ἐπά οΓ τε Πεῖση ο77 υελοεπαρλαΐ: γετα. 81-87. 

81 ΑΑΑμπὰ Ψοβοβμδρμδῦ τοϊρτιϑὰ ονὸσ Ψυάδῃ : ἢ ψαθ ὉΠ γΟΥ δηὰ ἔνθ γϑαγβ οἱά 
ψ θη ἢ6 Ὀοοδτηα Κίηρ, δηὰ ἢθ τοῖὶρῃθα ὑθηῦν δπὰ ἢνθ Ὑθϑᾶτγβ ἴῃ «6γιδΆ θη 

32 δῃηὰ ἢΐβ τη ῦ μογ 5 πᾶτηὴθ 88 Αζυθδῆ, ἀδυρηίον οἵ 5.1} ῃ1, Απᾶ ἢ ψαὶκοα ἴῃ 
1Π6 ΨΑΥ͂ οὗ Ηἷ5 ἔδῦμος Αββ, δῃὰ ἀδραγίθα ποῦ ἴγοτῃ ἰΐ, 8ὸ παὺ 6 αἰὰ {μαῦ 

38 ψ ἢ 16}} ψὰ8 τὶσηῦ ἴῃ ὑΠ0 εἰρῃύ οὗ 6 [080. Οπ)γ ἴ86 Πὶρῇ ρ]δοθθ γετα ποΐ 
ἰΔΚθη ΑὙΔΥ͂, δηα [δ το οΐο δὰ ποῦ γοῦ ἀϊτεοοῖδα {μον Ὠθαγὺ ὑο (6 αοά οὗ 
ὉΠ6ῖῦ ἔδύμοσβ. 

δά Αμπαί}ο τοβὺ οὗ {11 δοίβ οἵ Ψ 9 ῃοβμαρμδῦ, ἢσϑὺ δηὰ ]δβί, Ὀθ}ο]4, {ΠΥ ἃγὸ 
ττί θη ἴῃ ὑηθ6 ᾿νογάβ οὗ θα βοῃ οὗ Ηδῃδηὶ, τ ἰς ἢ ἀγο Ἰηβογίθα ἴῃ ὑῃ6 ὈΟΟΚ 
οὗ 186 Κκίῃρβ οὗὨ [βτϑεὶ. 

8ὃ Απὰ αἴϊογναγὰβ ψϑβοθμδρῃδὺ Κὶπρ οἵ Φυάδῃ 4|116ἀ Πἰτη86}} πὶ} ΑΒΔ Ζίδἢ 
86 Κίηρ οὗἉ Ι5γ86] : ἢ6 ψχᾶβ ψίς κα ἴῃ 8 ἀοΐηρ. Απὰ ἢ 8]}1ϑἃ Ὠἰπιβϑὶ τ 10} λιῖπι, 
87 ἴο ΤτηΆο 8}108 ἴο ρο ἴο ΤΑΥΒ 8} : 8η4 {Π6Υ τηδάδ βΐρ8 'π ΕΖΙοη- ρα ροσ. Αμπά 

ΕἸίοξοσ, βοῃ οὗ ῥδδαναι Δι οὗ ΜΑγοβἤδῃ, ρῥγορ ιθϑίθρα δσδίηϑδὺ “6 οβῃδρῇῃαῦ, 
Βαγίηρ, Βούδιιδθ ἰμβοὰ πιαβὺ 4]}1δϑὰ {πγβοῖ τὶ ΑἸναζίαι, ΓΠ6 ΓῸΚΠ δαὶ 
Ὀγοοι ΒΥ ποῦΐ : ἀμ {ῃ6 βῃ]ρ8 ψοτο τ τοοκοά, δὰ γα ποῦ δὶ ἰυ βῸ ἴο 
Τασθ 188. 
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1 Ἐογ ΟΞ ἢ)6 ϑινὸ. (ἀπὰ ὅ8γΓ.) δρρδδγο (ὁ δνθ τεβὰ ζῃη ΩΣ ἴοῦ Τῇ ἰγϑηβδῖθ δου λωξίνογ, οὐεὺε σῶν 
ΓῊΝ ὦ , Φ»".» ο. Η 

δυνάτων. Βυϊ τΠπ6 ποτὰ [5 Θογ ΔΙ 5] ἃ ῬΣΟΡΟΥ Ὠδίηθι ἙΟπΡ. ἽΡΠ3. 1 Κιηκε ἰν. 10, δηά δίσα!!δσ ἤδηγεθ. 

8 Τῆς Κειλίδ ΠΡΟ [6 ἃ τρογο τοϊδίακο ίος ΠΊὙ᾽, 16 Χενί, 
τς δος 

8 Χειλίδ: Π9 Ὁ. Κενί: Ὑ9 Ὁ. 

4 Το γοδυπάσηι ἼολἘ δεν ΠῚ ἽἼΘΝΝ [5 Ῥοσῶδρα ἰωβογίϑα ὮὉγ ἃ τοϊοίδκο οἵ [8:6 ἐγαηθοσίθοσ, δῃὰ ἐπετγείογα, δοουάϊορ 

40 1 Κίηκε χχί!. 30, ἴο Ὀ6 ογδβδοὰ. 

5 Χειλὶδι Ἵν. ΚΑενί: ἡ). 

4Ὶ Ὀοίοτα γὉ3 δ Ὑ8ΠΠΩΚ ἴῃ τ 6 ϑορὲ. δηὰ συ] ς. ὑσὶ {{ ἐδ ὀχρΙΙΟ ΔΉ το] 1 ἰηγοῖνοαῦ 80 ἀΠΠ οαἾΥ. 
ὃ ᾿ τ 

: Χειλίδ; ΟΠ. Ασί: ἸΟΣῈΠ. 

8 Ιπεϊεδὰ οἵ ὈΙΘΡ ΤΠ [6 υπἀουδιοά! ἐο Ὁ9 τοδά Ὦ ΣΝ Ἴ, δ 18 ἐπ τῶν Μναων οἵ [86 86. "μον. 

9 Χειλίιδ: Δ}. Κενί: ἐδ. 

19 Ἰπεϊεδὰ οἵ ὈΤ2ΒΝ, ἴουγ 85. 'ἴΏ Κεπηΐο. δηὰ ἔδγϑο ἢ ἀ6 Ἐοϑοῖ, Ἰκοννῖϑο ϑοτῃθ οἱά εὐϊίουδ (Οοτορίαι., Βτίχ., Βοεθ- 

Ὅοῖα. α. 1618, 21, Μι|ην51.), τεδά ὉΤ23; 80 δἷεο [86 ΨΌΪΑ. (φεϑιε4), δῇ ἃ ΔΡΡΘΓΘΩΙΠΥ 4120 156 ϑερῖ., 88 τὸ] δὸ βϑευδσζαῖ 

Τοοϑϑηὶ Ἴσχροαϊΐοτα, δῖα, Βεγὶἢ., δῃὰ διηρὰ. 

"1 Ἐος ἸΠῪΤΞ τπο ϑορὶ. δας δωδία, δῇιοσ 8 1ο Βοτεν., πιίπουῦὶ σαδιοίοης τθδϑον, ου]ὰ ττίϊο ἌΠΥΤΤΙ. Οοιμ. 

ταῖθποσ δυο Ὡδη)ο δ Ἡοάμνίδι, Φοεμανί δὴ, 

ἘΧΕΟΘΕΈΤΙΟΑΙ͂, 

Βεβί 469 ἴα τοροτῖ ἰῃ ο}). χΥΣΙΪ, οὗ ἴΠ6 ἀηδῖο- 
οοαδίι} οαπιραίρη οὗ ΨΦεΠοβμαμηδὺ δὰ ΑἸδὺ 

ἰηϑὲ Βαιηοῦ- μα ϊοδὰ, αστϑεΐηρ αἰπιοδὶ 11 ΓΔΙΥ 
Ὑ1ΠῸ 1 Κίηρε χχίϊ. 2-3δ δηι ἴ{πη8 ο]οδβίηρ δϑοιἰοῃ 
6ἢ. χχ. 80-87, ν»ϊο ἢ οοἰποί 68 ῬΑΙΌΥ ἴῃ τηδίζοῦ 
δηὰ ΡΑΥΓΠΥ ἱπ ἴοστη Ψι{1 Κιηρβ χχίὶ. 41]-δ], 
[6 ΟἸτοηἶδὲ Ὀγαβϑβ ἰη {Π|18 Θη]αγοα ἢ} ἰϑίοτΥ οὗ 
1.6 τοῖχῃ οὗὐἠ ὁ Θμοβπαρμδξ ΟΠΙῪ οτὶ μία] τηδίζου, 
ΒΟΙΥΪΠρ ἴο ΒΌΡΡΙετηθηΐ (Π6 Ὀοοὶ. οἵ Κίηρβ, δπὰ 
τμαΐὶ οἡ ἰι6 8518 οἵ [Πο80 ““ τογάβ᾽᾽ ΟΥ̓ τοοογὰβ οὗ 
ὅοδυ Ὀδηὴ Ηδηδηὶ, ψὨϊοῆ μ6 ἰμλβ6] ἢ ὩΔΠ68 ἃ8 
ἢ18 δοῦτοθ ἰῃ οἷν. χχ, 84. 

1. 7 οΑρ μα 8 ΔΙ ΘΑΒΌΓΕΒ [ῸΣ ἐπ 6 [ὨΤΟΤΠΔ] δηᾶ 
Ἐχίετηδ) Ποἴθηοο οὔ 6 Κἰηρήοτα: οἢ. χυν]!. 1--9. -- 
-Θἰγοθοσίλεποὰ ᾿ἐπιδβοί  ἀραϊηδὲ ]οτγαεῖ, οηἀοδνουγοὰ 
ἴο ἀείοεηα δηὰ δεοιγο ἢἰτηβοὶ ἢ ἀριϊηϑὶ δὐΐδοὶς ὁ 
[80 δἰάα οὗ ϑγαθὶ (οοηρ. ἱ. 1). Τμΐβ νγδδ οὐ- 
ὙἱουθΥ ἱπ ἴΠ|ὸ ἢγβι ραγί οἵ 18 σοὶβη, Ὀείογθ ἢ 
τα δὰ ΔΙ Υ τὲ ἢ ΑἸΔῸ (χυὶϊ!. 1), δὰ 8οὸ Ἰοπᾷ 
88 ἴμο Το Ο]]δο οη οὗἨ Βδαβ δ᾽ Β δἰἴδοὶς οῃ ἷ8 ὑγθ- 
ἀδοοββοῦ Αδὰ ὁρογαίβα.---Ἴ ἐγ, 2. Ῥίαςεα σαγτίδοηδ 
ἐῃ ἐδε ἰαπά ; ὮΝ ΔΝ), πα ΠΡ Ῥοδῖμ, 88 1 Οἤτου. χε τε: 
χί. 16. Οπη ὃ, οορ. 2 ΟἸ του. χνυ. 8.---οΣ. 8. 
ον δε ωαἱξεά ἱπ ἰδέ ζΟΥΠΟΡ τρανὰ οὗ λὶδ Γαίδεν 
αυϊά, ποῖ ἴῃ 8 ἸΔίοΓ ψὰγ8 οὗ αν, τ ΐο ἢ 
ἍΓΙΟ ΟΠ δγαοίοσίζαὰ ὈΥ Ἦΐ8 ΟΥ̓ 168 ΤΟρβΑΓάτηρ ὕΥΔἢ 
δηᾷὰ Βαίῃβηθῦδ, ὈΥ 16 (00118}} δίορ οὗ Ὡυπ ὈΘΣ ἢ 

[Π9 Ῥθορ]α, οἷο. ----ϑοιρλὲ ποῖ πο Βααϊδηι. ὃ 
ι 

ὮόΤα δηὰ ἴῃ {Π6 [ο] ον ϊηρ γοΓβ9 15 ποία α᾿ουϑαξευὶϊ, 
δἴϊον {116 Ἰδῦδγ ᾿ 8 Βαδ)]ΐτ (οοτηρ. δυάρ. 
ἐϊ. 11) σοΙρτῖβα 4}} ἰκί πᾶβ οἵ ἰάοϊδίγυ, ὄἐσθὴ ὑπ 
ὍπΠοΥ ἰκϊηὰ, σοηβίαιϊηρ ἰῃ 6 ἸΤΟΓΒΕΪΡ οὗ Φε6Ππουδῇ 
ὈΠῸΣ οογίδίη δηϊτηδὶ [ὉΤΊΏ8, Ἡ ΔΙ ΟὮ 19 ἀοδὶηαῖϊοι 
ἦπ ἴῃ ἴο]]οηρ ΤΟΓΒῈ 885 ἴΠ6 “ ἀοΐῃρ οὗ [δβγδοὶ " 
αὶ 88 ἀυοϊαθὰ ὈΥ ΦοΠοΒμαρΒδὶ.---- ἐγ. ὅ. 4πὰ 
ἐλε Σογα διαδἑδλεα δε δἰπσάοπι ἱπ δΐ8δ λαπά; 
ΘΟΙΏΡ. 2 Εἷπρ χὶν. δ. Οὐ τ6 [Ὁ] τίη, ΠΠΣΏ, 

“αἰ" (ΞΞ ΓΙ). ΡΒ. οχ. 8), σοπιρ. τσ. 11, ΒΕ ΓΘ 

. [06 ἴεττῃ ἀθηοῖεβ {1:6 {στ θα οὗ 8 δι Ὀ]δοξ Ῥθορ]6. 
Οὐ ““τίομοϑ δηὰ δοποιγ ἰῇ δουπάβησα," 860 
ΕΥΪΙΪ. 1, 4150 1 Οἤτοη. χχὶχ. 28. 2 Οἤτοῃ. ἱ. 12. 
--νὸον. 6 Β΄. ΤῊΘ Ιηὔογηδὶ Βοίεποο οὗ [86 Κίηρ- 

ἄοτῃ ὉΥ ἴδ Εχιγραϊίζοη οὗ Ιἀο] Δ ΤΥ δπὰ ἐδ 1η- 
β'τυοϊίζΖοη οὗ ἴπ6 ἤθορ]α ἰῃ ὑπὸ [,Δν.---ἀπὰ λὶθ 
ὀεαγέ ισαϑ ἰλ{ίεα ὉΡ ἐπ ἐλ τρανϑ οΓ ἐλε Ζοτα, 
ϑιονθα 84 Ποϊριιϊοηθὰ οουγαρο ἴο ῥγοοθοὰ ἴῃ 8 

βοὰϊγ ναὶῖ ; 3 "23 ᾿οσα, οὐδόν δο ἴμ8ὴ ἴῃ 

χχυΐ. 16, χχχὶΐ. 25, οἱθς., Ὡοὺ ἴῃ ἴα Ὀσὰ δοῃ86 οὗ 
8} ὩΠΡΌΟΟΙΥ ῥγάθ, Ὀυΐ δόηδμ δοπο. Τ]ιὲ [Ὁ] πίῃς 
δῃ Δ τρόγεουον " (1) μοΐῃ!β Ὁδοὶκ ἴο σϑῖ. 8. 

Εοτ 186 “}ἰρὶι Ῥ]δοοδ᾽" δῃὰ Αϑῇδγὶ πὶ, σοῦ. οἱ 
χὶν. 2.--- γετ, 7. Απα ἐπ ἰλε ἰλένὰ γεαν οὗ λὰ 
τεῖρη; δοσογαϊηρ ἴο ΗἸ Ζὶ κ᾽ 8 ποΐ ἐπ ργοῦδ Ὁ]6 σου- 
ἠοοῖαγο (Ο΄ δελιολίρ, ῬρΡ. 9 Εἴ, 198 1.), ἃ Ὁ 1}69 
ΥΘΔΓ, δηὰ ἱπαθοὰ ἰδ γοὰγ 912 Β... Τίιο ἥνο 
ῬΓΪΠΟΘ65, πἷηθ 1 ονΐῖεβ, δηὰ ὕνψὸῸ ῬγΘϑία ἡδηηθὰ ἴῃ 
[86 [0] ον ἢ γογβὸ ἅγὸ οὐ μοῦ σ 186 ἢ ΚΏΟΝΝΉ.--- Ὑ 6 Γ, 
9. 4πὦὰώ ἐλευ ἰαυσὴὲ ἱπ σμααΐ, οὐ 106 Ὀα5815 οὗἩ {ΠῸ 
ῬΓΕΒΟΠΙΕΙΥ͂ πδπλει “ἦ θοοῖ οὗ [Π6 αν οὗ πε [,οτὰ,᾽ 
[ἢ 6 ΓΕ] σίοιιδ ἀπὰ εἶν] δπαοι θη οὗἨ ἢ σῇ, οὴ 
1:6 οσσαβίοη οὗὨ {18 80]6 πὴ 60 ο] 65  48[108] ν]ϑὶ [8- 
οη οὗ 96 οβμαρηδὶ (ϑίδγκο δηὰ οἴμοσ δῃοὶθῃ 8), 
ΨΈΙΘ Ὀγουρηῦ ἴο ἴΠ|6 τϑοο]]δοϊΐοη δπά ἱπιργοϑϑοὰ 
ἈΠΟῪ ΟἿ [ἢδ6 αἰϊοητίοη οὗ ἴΠ6 Φονβ. ΤὨΪΐδΒ τη 6ῃ- 
τοι οὗ {π6 Ὀοοῖς οὗ {6 αν ποῦ δος Δρ δὲ, 
ΑἸπιοϑῦ 800 γϑῆτβ Ὀδίογε «ο518}}'8 γοῃδυγθὰ ᾿ποῦ]οᾶ- 
το δηά νἱπάϊσαίζοη οὗ 118 δυϊ οῦ Υ, 18 οἵ ἢο 
81η8}} δροϊορεῖϊς ἱπηροσίδηοθ. [ὑ βῆυνθ (παῖ, 1 
οΐ [Π6 ἡδοϊν Ῥρῃϊαϊοι ἢ ἴῃ 18 ργοϑοηὶ ἴοόσηι, γεῖ 
ἃ ὍΟΥΪ ΔΙΓΕΔΟΥ Δρρτοδοίηρ ἴο 1ΐ8 ῬγοΒο 0 Π}- 

ὙὙᾺ8Β ΔΊΓΟΒΑΥ οχίδην ἰῃ ἐδ ἴθ η{}1 ΘΟ ΓΌΤΥ Β.0. 
μὰ ,. 8130 0 ΧΥ. 18). Απὰ ἱηάἀορὰ ἴΠῸ οομποχγοῖο, 
ἀοἰα θά, δπὰ ἀδἤϊ6 παίατο οὗἩ [}}6 ργόβϑηΐϊ οἱ 69 
Ἰθανθβ πὸ ἐοιῦ οἵ 8, ἴῃδῦ ποῦ ἸΘΓΟΪΥ ἘΠ16 
ΟἸτοηΐϊδὺ ᾿ἰνίπα αἴοσ 16 ὁχ]6, Ὀαΐ ἢ ΐ8 τη υσἢ 
οἰάθῦ γόους] ογ, σΟΠ ΘΙ ΟΤΑΤΥ τῇ ἴΠ6 τοοοτάθα 
ἴαοϊ (ργοΟ Δ ὈΪΥ 96 πὰ Ὀθη ΗδηΔη1), ὈΘΔῚΒ 115 ἐοϑιὶ- 
ἸΉΘΗΥ ἴο ἴ86 εχϊδβίθηοοϑ οὗ [116 ΤΌΣΗ αὖ 80 ΘΑΥΥ 8 
δῖθ. 
2. ΤΊ ΕΠ οῖΒ οὗ [686 ΜΙ δαϑιγοϑ : 70 ΠΟ ΒΑΡ δ 18 

ἱπογθαβίηρ ῬΟΝΘΓ : σοτβ. 10- 19. .--- πὰ ἐἰλε εαν οἤ 
ἐλ ᾿ογὰ ζεὶΐ προη αἰ ἐδε ζἰησαάοηιδ οὔ ίλε ἰαπαάς 
(ΑἸ πιοδῖ ἸΠΕΓΆΪ]Υ 80, χχ, 29 ; ΘΟ ρ. 8150 χὶν. 18, 
χὶὶ, 8, οἴο.). ΜῊΝ λαπιῦδοϊ. οὔβογνοβ: ὥὥσαξ 
ὧἀοο γ»γανπίμπι ρὶιείΐδ ὕοδαρλαίδ, χιοά υἱοιπιὰ 
δαξέδχιις γνοίεπίεδ λοδίοβ ποη απαοτγοπὲ αἰἰοσΥνιδ 
ἔρδωτη ίϑοετο. Οἷι ἴ}16 ΠΟΠΊΤΑΤΣΥ, βου ι. Ροσνετῖδ 



ΟΠΔΡ. ΧΥῚΙ. 

δα ἰδουόγαῖϊς σδυθαὶ ποχὺβ δοῖ ἰοῦ οἰΘΘΙΪΥ 
εὐουσὶι ὈΥ̓͂ {πὸ τυτξεῦ, τθη Ἀ6 το γ 8. οἢ [{18 

: ““ΦδοΠοβῃαρ)ιαὶ δὰ ἐἰπη6 ἴο δίΐθπα ἴο 186 
Ἰηοίσυσέϊοι οἵ }ι1ὶ8 ῬΘΟθ]6, Ὀθύδυβο ἔπ ποὶχὴδουτ- 
ἱπα πδιίίουβ ἀἱά ποῖ [πὸπ υδηΐαγα ἴο πη ῖζα ΨΚ Ὁ 
δαάα)ν."---ὸγ. 11. Απὰ Ἔδοτεε ο ἐδε Ῥλιείεπεθ 

τοι. ὈΔΉΦΡΕ Ὁ 18. δα δήοος («τὰ ρατινε 

1). --ἀπά οἱϊοετ ἐπ αὐμκάαποε, Ἰἰλετα]]γ, “ δπὰ 

αἰϊνεῦ ἃ Ἰοδὰ ": οορ. χχ. 256. ἘΔ156}}7 {ῃ6 
γαυϊς., νος δδαίσηδ ἴο [6 ἴοσγαι ἐξ ΡῸ., “ Ἰοαὰ,᾽" 

(6 ταοδηΐηρς “γί Ὀαῦο᾽ (νεοέσαϊ).-- Τὰς Αταδε αἶδο 
(ΟΝ ΔῚΨ Ξ Ὀ'ΣἽΨ; 856 Χχί, 16, χχίΐ, 1), 186 

Βεάαΐη ὑτίθοβ οἵ που - ττοδίοσῃ Ασγαδ, βου ΠΡ 8 
ἴμο96 ψίοσπι Α86 δὰ βαναποά ὉΥ [86 νἱούογγ ΟΥ̓ΘΓ 
ζετδὰ (ςοιΡ. χὶν. 14.).--ν ἐσ. 12. Α πῶ “ελοδλα- 
φλαξ δδοαιης εὐεῦ σγέαίεν. ἸΤμ6 οομδίσυοσίςίοι 

δοοογάϊησς ἴο ἔν. ἃ 280, ὃ; ΠΡυ ΟΡ Σ, 88 ἰ 

ΧΥΪ. 12 ---Α πᾶ λε δεῖ ἕπ ὕμάαλ οαϑίίεε. ΤΉΝ, 

Ῥίατ. οἵ ΓΞ (ΞΞ [Π7}3}, 8. ϑγτίδη ἔοστα οὐσατγ- 

Τὴ ησ ΟἿΪΥ Πα δηὰ χχυΐὶ. 4. “" ΟἿ ἴον τι κίογοβ," 
ΔΑ Υἱἱϊ, 4.--- ον, 18. 4πα ἣς λαά πιυοὶ δίογε. 80 
το Τα μοσ, ϑίασκο, Κεῖ], Καιρη., εἴς. Οἵ 

ἴδ δδπη6 εἰ χη βοδιίοι ἰδ πον ΡΟ, Εχ, χχίϊ, 7-10. 

Οἰδμεγθπῖδε (7. ορέγα πιαρπα, Ο]οτίσαθ, Βογίὶ., 
Νοίεϊον, οἷσ.): “υοἢ ἸΑθΟΌΣ, χγοαῦ Ῥγεραγᾶ- 
Ὅομϑ," ἴο νι ϊοἢ, πονοτοῦ, ὁ ἄοοθϑ ποῖ ϑιιϊΐζ ; 
δΟΙΏΡ. 8180 χίὶ. 1].-- ον. 14. Απάα ἰλὶδ τραϑ {δε 
φιλίεν 07) ἰλεπι, ἴα τοβυϊὶ οὗ [86 τηυδίογ, οὐ δ͵8ὸ 
1Πεῖγ ““ογετ" ; σοΏρ. 1 ΟὨτοῦ. χχὶν. 4θ.---Ο 
«μάαλ, ἰλε εαρίαϊΐπε φΓ ἰλοιδαπάδ, Ἰεαάετε, ἢε]ά- 
ἸΩΘΙβἢ 8195, 'ΓΒ6 [0] οντηρ βίδιοτηθηΐ οὗ [Π6 ΓΕΘ 
δυνίβηῃ ἀϊνίδίοηβ οἵ (9 ΔΙΏΏΥ ὑπάος Αἀμπαῇ, 
δοβοβδηδη, απιὶ Απιδβίδη, δηὰ οἵ {πὰ ἔτο ἀϊνί- 
εἰοηδ οὗ Βοπ͵διηϊη πάθον ΕἸ᾽δα δπὰ Ψεοποζαθδὰ 
(γετα, 16-18), 18. σΟΓΙΔΙΪΥ Ὠϊδίοτίοδ), ἢ τ ΟΠ]Υ͂ 
τολῦὶ ἰδ σοπογεῖθ ἴογτω, δεαγίηρ ἴΠ6 δίδιωρ οἵ 
ἀϊγεοεὺ Ηἰδίοτγίοδ) ὑγτι, οἵ ὑπ ποῖΐοθ οοποογηΐησ 
Αἰρδδίδἢ : “ὙΠῸ ὙΠΠ1ηΡΙΥ οἰεγοὰ Ὠἰταβο ἀπ 
ἴδε [οΥὰ,᾿" δηὰ 4150 186 οἰγουπιδίδηοα ὑμαῦ ἢ 6 
Κιπὰ οἵ δέτθοιν ποτὰ ὈΥ [86 Βοπ᾿ατη 68 
ὙΠῚ φατ  οΓ δἰαϊοτηθηῖβ (ΠΡ 1 Οἤγοη. τι. 40 . 
2 (του. χὶν. 7. Βαΐ {Π|0 δχοθθ μὴν Εἱμἢ 
ΒΌΤΩΌΟΓΑ, ἩΠΪΟΝ χίνο [0Γ Φυ.Δ δἰοηθ 780,000, 
ἴον Βαπ᾽δπιΐη 380,000, ἀπὰ ὑπ ἴοΡ Ὀοί ὑγὶ Ὀ68 
Φορεῖμον ὑΠ|6 ἰοΐΔ] οὗ 1,160,000 τναττίοσβ, ἴυστη πὸ 
ἱποοῃδίάθταἷο αἰ σα ΪΕγ ; οοτρ. 6 Ενδηρθ] 164] 
διὰ Εἰμ1.4] Βεδεςίο0}8.--- ον. 19. ΤὝεδε ὡς 

(δεν τοῖο πεϑηϊείετοὰ ἰο (λ6 εἰασ. Γίδῃς, “δ68ε," 

Τοίογβ ἴο ἴῃς ἔνε β6Π6ΓΆ]8 ΟΓ δοΟΙΏΤηδηάοΓα, ποὶ ἴο 
δε (πῃουβδη δ οἵἩ Ψαϊτίοβ. 1 κου δα [ἢ9 ἴ0]1ον- 
ἷπρ εἰαυκα: “ὙΠ Ὸπὶ ἴδ Κίηρ Παὰ μ]δοθὰ ἱπ τ}6 
(εποοδὲ εἰζτίος ἴῃ 4}} σά Δ}},᾿ τϑίεσβ ὕο οἵμαὺ οβίσοτη 
ὑεαίἀε5. {μοθ6 να, ἠοῦ ἴο οἶα ἔγοορβ Ὀθβί 68 
ἔποϑο δἰγοδὰγ Ἔπυτηογαίθα. 

8, δομοδιιαραῖ᾽ δ ΑΠΠηἰϊγ τ ΑΠΌ : {πὸ 
(απιραίστι ἀραϊπεὶ Βαπιοίῃ- μ]οβὰ : οἰ, χυιϊί. 
Οὐπιρ. 1 Κίπρθ χχί!. 2-3ὅ, ἀπά ΒδΠΥ οἡ {18 
Ῥδῖδαρθ. Ηδγα δὰ ΟὨΪΥ ἰδ6 δία θῃιθηΐδ ῬΘΟΌ ἷΑΓ 
ἴο 86 ΟὨγοπὶδὶ ὕο Ὀ6 οχρουπαοὰ.--- πα ελο- 
τρκόῤμὶ ΤᾺ ᾿ἀὐμνὸν αἰιπίί ιομὰ Αλαδ, ἴῃ {1118 
ΨΑΥ, ἰπαὶ πα σαν ἢἰ8 βοὴ Φομιτ ἱπ πηδιτίαρο ἰὸ 
Αἰδωαν, ἀδυσηύοσ οἵ Αἰδὺ δῃρὰ Ψ626 06] ; 866 χχί. 

11- ΧΎΥΤΠ. 80. 218 

86.}ώ Τιὶ8 αἰὐδπηπὶῦν, πψ ηϊὶσ ἢ οσοιβίοησδα τ 6 βιι 86. 
φαοπὶ νἱβὶς οἵ ἀβμοθμαρῆας τὸ ΑἸδρ, δὰ τὰ9 
ραγι οἰ ρατίοι ἴῃ Πΐβ ππίογίαπδῦο σαπιραῖριι, ἰ8 Π6ΓΘ 
ΟἸΘΑΥΥ πιθη οηθα 88 δβομῃιοι ἰης πιἰϊϑο ίθνουβ, 
αἰϊομ δα νΣ} ἀοϑίγαςσῦνο οἰἴϊοοίμ, 45 ἴμ6 ἢγβί ᾿ἰηὶς 
οὗ 8 οδιαΐῃ οὗ τηἰβϑίογιπι8 (οοπρ. χίχ. 2) ; [ἢ ὴ 

ε 

Ὀείογο ΠΑ ᾺΝ [88 Δοσογάϊη κα) , 88 ἰῦ ν6γθ, δὴ δὰ" 

γοιδαίγο ἴογοθ, δὰ [86 γϑ 80 δχργεββοβ {18 
᾿πουρσῃῦ : “ΑἸΒουρἢ Φ6Ποβηδρηαῦ. 41 σία] ο5 
ἃ ὨΟΠΟῸΓ ἱπῃ δοιιπάδηου, γαὶ ᾿6 νγὰ8 80 ΤΟ Βἢ 
88 ἴο πηᾶκΚ6 δίῃ! τυ ἢ ΑΠΔΡ." Οομρ. 8. 
ΟΒΙ, ὡοδαρλαέωδ, οείογα αἶνε8 οἱ σίογίοδιμϑ, 
ἑη εζίσετα αἀβημαίεηα οἰπὶ ΑΔ ολαδο, τεῦς 7ϑγαεῖ,- 
ἑατμιη, οοπίγαλὶέ, εἴα. 866, ἴον [8 τεβῖ, ἔνδησο!!- 
ἐ8] δηὰ ΕΠ|1.4] Ἀεβδοίίοῃ8. --- Ἴ ν. 2. Απὼ ἰπ ἐλθ 
σΟμΥ86 οΥΓ ψέαγϑ, Ὠἷμ6 Υ6ΆΓ8, 88 ἴῃ 6 σοτῃρετγίβοη οἴ 
1 Κίῃρβ χχὶϊ, 2, 41 ψὶτὴ 2 Κίησα νὴ]. 20 5ΠΟΥΒ ; 
(ἢ δἰἤηϊ ον οἵ “6)οβμαριαῦ ψἱτ ΑΠΔῸ ὈΥ [89 
τη δυτίασθ οὗ Φογαῖῃ διὰ Αἰ Ά]18}ν Ἰηπδὲ, δοσογάϊῃ 
ἴἰο ἴπιε86 ἤαγο [4]]6 ἢ ἴῃ ἐπ εἰμι, «ἢ 
ἴη6 ἀεί οὗ Αμαὺ, ἐπ ἴπα ὀαπιραίχηῃ αὐσαϊηϑὶ 
Βαταοίῃ, ἴῃ {6 δβαυεη θη ἢ, γὙ6Ὰγ οἵ {6 ΠοΒ μα ρα ῇ 8 
τείχη. ---Απα ἂς ρεγδιασειί ἀΐπι, ῬΑ ΟΥ̓ΊΠ6 
τεαῦ Ὀδηᾳιεῖβ πὰ Ποβρὶ τ} {168 Σοὶ 6. Ἀτθ- 
Ῥατοὰ ἴῃ ἷβ ΒΟΠΟῸΣ (οορ. ὉΠ, ““οηίϊοο, 

ἰοτηρί,᾽" ἴῃ διιο δ ἢ] ας 65 459 δυάσ. ἱ, 14; ΦοὉ 1, 8; 
Πευῖ, χὶ. 7, οἴ5.). [ἴῃ] Κίηρβ χχὶϊ. 8, ἱπϑιοδὰ οὗ 
τιἷ8 Ῥογβασβῖνο ἱηἤμθησα οἡ Ψ6ΠΟΒμδρδῖ, 8 δοῖ, 
(οΥΒ ταῖμοῦ 186 μοὶ ς4] πιοϊϊνα οἵ ΑΒδὺ ἴο 
Ὀορσίῃ 186 νὰ δραϊηδβὶ [6 ϑ'γτγίδηϑ ἴῃ Βδι)οίῃ- 
εἰϊεαὰ ; ΟὟΓ διῖηον 18 81] οἡ (ἢΐ8, Ὀδοιιθ6 Οἢ 
ῬΓΙποῖρ]θ ἢ6 ἀοεβ ἠοῖ τ ὶβὶι ἴο τοοοιπῦ δηγτίηρ οὗ 
1π6 ἀθθάβ ογ ἐῃπίθγργίβεβ οἵ {π6 πογίπεγη [ίηρ. -- 
τ. ὅ. Οαἰλεγεά (δε »τορλεία, ἤουν λιπαγεοα πιρΉ. 
1 Κίηρβ: ““δὐουλ 400 πο}, ν  ἰσ ἢ 18. ΤΠ 6 ΤΏΟΥΘ 
σοΙτοοῖ, 48 6 ΠΌΠΟΙ ἰδ μλο τυν ἃ Τοιιηά οὨα.. 
--,λαϊξ ιτἷἦὲ σο; ἴὰ 1 Κίηρϑ: ““88.4}} 1 ρο,᾿᾽" ἴῃ 

ΒΔΙΤΠΟΩΥ͂ τὶ (ἢ6 [ο]]ονίησς ΗΝ ὮΝ, “οΓὟ 

ΒὯ411] 1 [ΟΥΌδατγ," Ιγοσβοὶν ἴῃ 1 Κίηρβ (νογ. 14) 
Ὀοῦὰ σογὺβ ἀτὰ Ῥί ταὶ. --- ἐγ, 7. Ῥγορλεδίεα... 

αἶισαγδ εὐἱὶ, ἸἰυοτΑ]]γ, 411 ἷ8 ἄαγα (γ"5 5.03), 8 

ῬὮΓΑΘΘ ΘΙ Ρ] 5, χίη [6 ορροκί(ἰοη, πιο ἷπ 
Ὑδηϊίηρ ἴῃ 1 Κίηρβ.---Ὑεγ. 9. Α4πα ἐλον δαί ἵπ α 

“ἤοογ. Τὰ ὈΝΔΦ.), δαρεγήμουβ οἡ δοοουμὶ οἵ 

186 Ῥτοοδάϊηρ Ὁ υἦ", 8 νδπίίπρς πῃ 1 Κίηρδ..---. 

γεν. 14. πα ἐλεν δα δὲ αεοἰϊυενγε ἱπίο γοὺν 
λαπά. [ἰπαϊοδὰ οἵ {18 ὙΘΓῪ ἀςβηΐϊῦα ριθαϊοίϊο 
(Ἰοἢ ἰ8 φαγί ΠΥ ἱγοη 68}), [86 ῬάΓΆ}161 ἰοχὺ ἴῃ 
1 Κίηρε 848, πιοτὸ ἱπάοἢηΐζοὶν : “Απὰ το [ον 
8Π.2]}} ἢ ηγὼ ἐς ἱπΐο [86 Κίπρ 8 μδηά."--- ΥοΥ, 19. 
866 ἴδ Οτΐ, Νοῖαβ..--- ἐσ. 28, Ἡλίολ σαν τιὐεηΐ 
ἐλιε ϑ'ρεγὶἐ οὐ ἰδὲ ᾿οντὰ ἥγοπι πιεῦ Ἰπηδιοδαὰ οὗἉ {ιῖ8 
αἰγουχηδίδῃη [4] ὙΥΠΠ ΠῚ "εξ (οορ. 1 Κίπρ χιϊὶ. 

1; 2 Κίηρε ἰἰϊ. 8), 1 Κίηργβ χχίὶΐ. 24 ἢλ8 {9 
ΒΙΤΏΡΙΟΓ δηκὶ βῃογίοσ ΠῚ νι, -τῦεγ. 26. Δεέ Νΐτη 

φαΐ δνοαά οΥ ἐγουδῖσ, απὰ ισαίδϑν' 9 ἰτοιιδίο. ῬοβΒ- 
81016 18 8180 ἴπ6 [Γϑηβ]αὐϊοη Ῥγοροβδὰ ὈὉν Καπιρῆ. 
ΜῊ τοίγθησα ἴο ΡΒ. ἰχ. δ: “1, ἴῃ εὖ ἃ5 
Ὀγοδαὰ οἵ ὑγοι Ὁ]6,᾿ εἷο ---ἾὟ ον. 80. πώ ἰδε κἴης 
οΥ̓͂ ὅ'γγία δαα εοτηπιαπάθαά ἰδς σαρίαϊηδ 7 λιὲδ 
ολαγίοίϑ. ἴπ 1 Κίηρβ ἰπ6 ΠυπιῦΕΓ οὔ {Π|688 
οδ} 815 ({Πἰστὶγ- 0) 18 δ͵80 γσίνοι, ΟΥ̓ Το ΓΟ Πο6 

1 ΤΉΘΓΘ 8190 Θοποουη! κ᾽ ΠῚ ΣΙ Ὁ Πυροῖ που (πα πάοα οπη 
4 Καὶ κα νΥἱἱ!. 96 διι] 2 Ο" σοῦ. χχιν. 2), ἔξ Αια! μα! γι. Σ σὲ 
(6 ἀδιυ φῆ τεῦ, Ὀαὲ 1116 δἰϑῖοσ, οἱ Αἰδῦ. 
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ἴο [29 ΦΑΣΙ ΟΓ πᾶσ, 1 Είηρθ χχ. 24.--- ον. 81. 
Απὰ ἰλε 7 οτα δλείρεα λἀϊπι, απα Οοα ἐπγηεδα (ἦδηι 
ατραν τον ἀΐπι. ΤῊΪ8 γε]! ρου τοθο γ6 τετηδτὶς 
ἐδ τυδηϊπρ ἰπ 1 Είηρβ χχὶϊ. 82, Ὀὰπΐ ἰδ ὈΥ̓͂ ΠΟ 
ΤΉΘΔΠΒ ἃ Ὠϊηάγαποο ἴο ἴῃ6 σομπδοίίομ, 85 Βουῖῃ. 
ΚΗ Κ8, Ὀὰπὺ Τα ἃ ὙΟΓῪ ΒΟΔΘΟΠΔΌΪῈ ΘΠ Πποἰδίλος 
οὗ παὶ ψὨΐσι, ἴο [ὴ6 νυΣῦογ, ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΥ ἰοττηϑὰ 
186 Ροϊηΐ δηὰ ἴογοα οὗ {πὸ τ 016 Ὠδσταίϊνθ.--- ὁ γ. 
84. Απὼ ἐλε δἷπρ φΓ ]1δγαεὶ τραδ δἰαπαδι ἴῃ ἐλε 
ολαγίοί. Ἰπδιεδὰ οὗ 1μ6 ραγίξς. Ηἰ ἢ. ῬΌΝνΌ, 

““Βοϊάΐῃρς ᾿πι56} πρτίρσι,᾽" 1 Κίηρε χχὶϊ. 86 ἢ88, 
1055 αἰϊδιιηοῖν, 86 Πορλ. ἽΘΡΌ. ““μο]ὰ υρ- 

ἴῃ Ῥδδϑίηρ βδοῃΐθποα; σορ. οι, ΧΥΪ. 9, α͵ϑὸ 
οὗ. 1. 17; Εχ. χχὶ. 6, χχὶϊ. 7, οἴο. Τ]νς ΞΟ ΡΡΙΣ- 
ἱῃρ οὗ Γῆ) 85 δ 7θοῖ ἴο ὈΞΙΘΡῚ 8 ἐπα ϑρϑειβαῦ]ο, 

88 {πο [αἰ] τὸ οἵ 41} αἰϊετηρίδ ἴο ἐχρἰαΐῃ ἰδ πε Βοιυὶ 
μΐ8 δΌΡΡ]επιοπῦ, ἴογ ἐχατηρὶε, ὑμᾶῖ οὗ ἴμ6 γαϊρ. 
(εἰ φυοάσυηχμς 7μαϊσανετὶα, ἵπ νοϑ τεαἀμπααδ), 
δον. --- ον. 7. Απα ποιὺ ἰεὲ ἰλιε ζεατ' ο ἐλε ον 
δὲ Ὡρορ ψοιι ἴῃ ἃ ῬΓΟΒΟσΥπ ὙΔΥ, ἔπδὲ γὃ ΤΙΔῪ 
Ὀοτασα οἵ ἡαάρίηα, ἘΠ᾿ ΌΒ1)}Υ. ον 1π6 Ῥῆγαβε, 
σον. χυϊὶ. 10.--- 7 αζε ἡδοά, απαὰ ἀο γε, ἀο ᾿ξ ἴῃ 
ἃ Ὠοεά[], οοποοϊοηἰουβ πᾶν, οὐπὶ αἰ ρεπέϊα σμποία 
]αεῖε (Υα]ᾳ.). Οηἡ τῃ6 [0] ονίηρ Μογάβ, σοτρ. 
Ῥευῖ. χ. 17, χνὶ. 19: 8. Ἰχχχῖχ. 7; Αοῖβ χ. 84. 
-- ετθ. 8-11. ΤῆΘ ϑαργοιθ ΤΙ αηΔ] ἱπδιϊϊοὰ 
ὉΥ ΨεΠοδμαρ δὲ ἰῃ 6 ΓΌΒΑ].πι,--- δὴ ἱπϑιί Γυἰ οι Γεβἔ- 
πᾳ οὐ Εχ. χυἱἱ!. 19, 26, ευϊ. χνὶϊ. 8-18 ; ΘΟΙΏΡ. 
ΚΟ, Βιδί. Ατολαοί. 11. 250 Η.--Απαὰ αἶδο ὶνπ 
εν ϑαΐεπι, ποὶ ΤΛΘΓΟῪ ἰῃ πο γατίουβ ἰθπορα οἰτίεδ 
(νοῦ. δ), Ἀ ΠΘΓΟ ἡυάρεϑ οὔ ἰηϊοτίοῦ ἱπδίδῃοο ΜΕΓΘ 
δρροϊπίοα. ΤὨμαῦ δεδίἀεβ 1,ονυϊῖβ δηὰ γῥγιθϑίδ, 
Ἰαγυτωθῃ, “οἵ 186 οἰϊοίβ οὗ 16 δίμοτβ οὗ ἰδγδοὶ, "ἢ 
{0 6-ΟὨἱοῖβ οὐδ οἵ [Ππ8 τεδὶ οἵ ἴδ6 βοῦΡ ο 8ἴΘ 
πδιηθὰ δὲ δρροϊπίϑοὰ ὉΥ Φομοδμαρῆαὶ ἰὼ ὈὉ6 
ἡυάρεδ, ἱπύοϊναεβ ὯῸ οοηϊγαάϊοϊοη οὗ 1 ΟἾΓΟΣ. 
χχίῃ, 4, χχνὶ. 29, δοοοντάϊηρς ἴο ποῖοι Πανὶὰ μδὰ 
δρροίηϊεὰ 6000 1,ονίϊοβ 88 “")υάρεβ δηὰ οβῆοογβ " 
(ΘΟ) ; ἴον τμαῦ ἴπε86 [ουϊζεβ βῃου]ὰ Ἔχοϊῃ- 

Δ). Μωδ Ων λεὶρ (λὸ ομλθα, αΤὰ δίνοὶ ν δ μἱηἰβίοσ [89 "ν᾿ ὙΠ οι ὐρν προ δον 
ΞΕΝ εὐἰοζεα, απὰα δλουαάδε). Κὸγ ἰὰ μἰρηξηξ οὐἨ δε ᾿ ἰλου! ἰἴουδ ἔδεται ἐλαὲ λαία ἐλ ̓ οτὰ Τ86 οὐ] 6 Ὁ ω ΠΡ. 

δισυοισῃ 18 88 ἰὼ 1 ΟὮτοη. τ. 1, ἰχ. 2ὅ (ὦ δ 214. ἕηρ. ϑμοηγπιοῦβ Ψ]Β υὰω ὈΒΦῸΡ εἰπε, 
8 

[8ο ἐὐδῆι) 1: ἰ8 ἴο Ὀ6 πα βροξεὰ παῖ ἴμ6 ποτὰ γὲγ. 11, ΠῚ Ἵ23 50, “ΕΟ ΟΥΕΡΥ͂ ταϑίϊεΣ οἵ 
ἃ1Ὸ ΒρΟΚθῺ ἴῃ οαγηοδί ἱπάϊχηδίίοι, Ὀαΐ {Π6 Υ ΤΌ τη Ἔν τ Μοῦ Ἀνδεν, : 
αὐτὰ ἐμοὶ ἀἰδρίεαδυτε πατητε εὐ εῖσει 186 ἰδοίμετου, [89 Γοτὰ""; δπὰ δγποηγταοαβ μῖξῃ 3.0 ἰμαὲ 
γτδηΐῦ ΑἸΔῸ ἴμδη ἀραϊπϑὺ 9  ΠΟΒΒαρἢαῖ, 80 ὁ] : “ 
ἴου ἃ βεᾶβοῃῃ ΜΔΙΚοα ΟΥ̓ ἢ 8146. δεν ἐν “ον ἰλὶδ ᾿ ῬΑΒΒΑβῸ ΚἸΥ͂ΕΒ ἤρθη 2 ὅδ, [Ὁ ΦΥΕΤΥ͂ Το εν 

τογαίδ, Ὡροπ ἔλεε ὕτοπι ἐλα ᾿οταὰ ; οοτωρ. 1 ΟἸγοι, | οὗ 108 Κίηρ οὐ ἴῃ δἰαίθ᾽"; 8ὸ ἐπαῖ 6 β6η86 οὗ 
1ὴ6 τ 016 δ: ““[ὉΓ 8}} τηδίτοτβ γοϊδίϊπρ ἴο στο] σο 
ΟΥ γι: ΑΒ ΘΧαΤΏΡ]68 οὗ 86 ἰοττηοσ, Βεγίμ. 
6 

χχυὶ!. 24, δηὰ ψ10} τή ὩΒΡΌ ΠΥ͂Ρ [86 δίχωρ]ος 

δἀάυοεβ ἀϊδρυῖοθ σοποοτηΐης {πὲ το θαβθ οὗ ΓΝ ΣΡ, 2 ΟἌτοι. χχχὶϊ, 26. ΤῊ νογὰβ ροὶϊπί 
τς τιν 1:0 ἤγδι- Ὀοση, ἀπθ8 ἴο {πὸ τοιηρ]ο, ἴῃ οἰθδῃ δὰ 

ῬΤΟΡ ΘΙΟΔΠΥ ἴο {9 δοοῃ δἴξοσ οοσαττίρ ἀδηροτ- ᾿ 189 Ὡποίθδι, οἷο.---Απὰ ἐλεν τείωγηεα 10 “ετα- 
Ουδ ἱῃναβίοῃ οὗ ὑπ Ατωιηοηϊΐοβ, ΜοβΌΐ 68, δηὰ | δαίεηι; 6 βοβμδρηαῦ δηὰ [86 φοτητ ἰβϑίοη δοσοτι- 
Μουπίϊεβ, ἀηὰ α͵δὸ ἴο [86 ππίοσιπδῦθ βεδ- υουαρθ  ραηγίηρ Εἰπὶ γοζυσηοιὶ ἔγοτα ὑπεὶς ἸοΌτπεΥ ὉΠΤΟΌσΕ 
ἔγοτῃ ἘΖΙοΙ- ΚΘ ΌΟΣ, οὮ. ΧΧ.--- εν. ὃ. γεὲ σοοά ] ἴὴϑ9 ΘΟΥΠΕΥ πὰ ἰδ6 ζδμοοὰ οἰϊτεβ οἵ Φυάδῃ ἴο 
ἐδλίηρε ατὸ 7ομπῶ εοἰἐδ, ἔδεε, τυἰλϊπρβ πουῖθυ οἵ 76 γιβα]θῖω ; οοπρ. γῸΓ. 4. ΑΒ (μἷ5 βἰδίοιηθῃηϊΐ 
ἀδημς ΟΟΙΏΡ. ΧΙΐ. 12; 1 Είηῃρβ χίν. 18. ἔογ ὃ που]ὰ μδυθ Ὀδθθῃ πιογὰ δα 14 0]6 Ὀείογθ γε γ. 8, δπὰ 
ἬΒΟΓΟ 86 ἴθπι, ΓΙ ἽΦΣΠ ΔΡΡέδγβ ἱπδίοδα οἵ [86] 88 δῃΥ͂ σεΐδγομοο οὗ ἰΐϊ ἴο οἴμεσβ ἴμδῃ Φεμβοββαρμαῖ 

ὩΝ δῃὰ Ηἷδ ΘΟπ ρΡΘὨΐοΠ8. ([ὉΓ Ἔχδηρὶθ, ἴο ἴπ6 μον τῖ68, 
Ῥγίθβίβ, δηὰ οἰἱϑίβ ποτηϊπαῖθα ἴοσ ἢ} ὩΘῪ ΒΌΡΓΕΙΩΘ 
σουχί, Α8 δι ὈΔΟὮ, ϑίαικο, ἀπά οἴθετβ 81.) 18 
ἱπδάτη βαὶ Ὁ]6, ὉΠ σμαἢ Ἐπροεος ὉΥ Και ἢ. οἵ 
20 Ἢ ἰπῖο γ),0 5»), ““8πὰ ὉΠῈγ} ἀνε] ἴῃ Φογαβδ]οτα "" 

ΠῚ ΕΣ 
(1Π6 φΡτεϊΩΘ Ϊὰ }αδϑῖ ποιϊπαῖθα), Δ ΕΔΙΒ ποῖ 
ἱπαρργορτίαδίο. ---ῦον. 9. Τωθ δλαΐ ψὲ ἀο, δὲ ἷβ 

ΠΥ δἰαίεὰ ἐπ τεσ, 10. Οπ Ὀρο 203», “πῆὰ 
ππάϊνί οἷ Ὠρατὶ,᾿" οοτηΡ. χν. 17, χυὶ. 9; Κίηρη 

Υἱἱ!. 61.---Ἄ ον, 10, «πὰ ἐπ εὐενν ρίεα. 53 

βἰδαπὰδ Ὀδίογο 85 οαδ. αδεοὶῖ. ; ἰῃ 6 Ἱ Ῥοίοιθ ἰδ ἐχ- 

Ἰϊοδεῖνο ; οοτρ. Οτῖ. Νοῖθ. Α8 “Ὀγεΐδγεν πὸ 
Μ611 ἴῃ Ἐμεὶν οὐ ἴεβ" [μοϑὸ ἃγθ ἀοδίσηαίθιὶ νἘὸ 
τη ἘΝ 8 ἴτοιη ἴπθ ΘΟΘΒΙΓΥ ΟΥ 16 5ΠΙΆΪΟΓ 
οἰτοβ οἵ δυάδι δῃηὰ Βεῃαπηΐα Ὀεΐοτε ἴΠ6 ΒΌΡΓΟΙΩΘ 
οουχί δὲ 76 πβδίοτα, δὰ ἀδιηδπὰ ἰΐ5 ἶσον ἀδοὶ- 
βίου ; οορ. Ὀευΐ. χυὶ!. 8. --- Βεέισεον ὑἱοοά πιά 
δίοοα, ἷπ οΥσΐμ] οδϑδαβ ἡ πο ἱηνοῖνα ττὰεν 
διὰ δΒοιρλοίάς (οοαρ. ΕΣ. χχὶ. 12 [.). Το ἴοὶ- 

τί σοὶ, " ΠῊβ οοβθ οὗ [6 τὮο]6 παιταϊΐνα, 00 ῃ- 
Τδιηἱηρ δοσουπίβ οὗ ἴη6 Τοΐυχη οἵ ἴδο ἀείεαιοα 
ΔΙΊΩΥ, δὰ ἴἢ}8 ΤΊΟΤΘ Ραγίϊου]Γ οἰγουτηϑίαποθβ οὗ 
[80 ἀθδῖὶῃ οὗ ΑΠΌ (1 ΕΚίπρβ χχὶϊὶ. 836-39), ἰδ 
οτηϊίεαὰ ὈΥ̓͂ ΟὟΓ δυΐδονῦ, Ὀθοδυβο ἰδ ὈΘΙΟΠρΒ Ῥτο- 
ῬΘΙΙΥ ἴοὸ ἃ ἢϊδίοτυ οὗἩ [80 πογίποση ἰκϊῃράοσα. 

4. Το Ργορμοῖ δεδυ᾿ 8 δυἀρτηεηῦ οἡ ἴ86 Οονθ- 
Ὡδηΐ τὶτἢ ΑἸ ΔΌ : Ἑοἢ. χίχ. 1--3.---4πα υελοολαρλαί 
... γείωγηποά λον ἱπ ρέασε ἰ0 “εγμδαΐεηι, Βο ὑμαὶ 
[80 ῬΓΟΡὨΘΟΥ͂ οὗ ΜίομδΙ (χν δ. 16) νγδϑ {0]8}]οὰ 
πῃ Ὦ τ). -- ογ. 2. Απα “ελι ἐλε δοη οὐ Ἠαπαηὶ 
“ον ᾿ρεηΐ οτ (0 πιδεί ἀΐπι; ἰ.6 βδιὴθ γτορϑῦ 80, 
1 Κίηρβ χνί. 1, μβδὰ δεϊϑὰ ὑπάὰθῦ Βμδβϑῆδ ἴῃ 186 
ΘΟΣΓΒΘΓ Κίηράοπι ; ῬΟΓ ΔΡΒ ἃ δοὴ οὗ ἐμὲ Ηδηδῃηὶϊ 
ἩὮοτ Α538 ἴῃ ττδῖὶ ογάογοά ᾿ηἴο Ὀγίβου (χυϊ. 

Ὧ504] ὈΪΌΣ. τηᾶ8ς.}), ΘΟΙΏΡ. χΥϊὶ. 4 ἔ., χὶϊ, 14. 
ὅδ. 7 ΠΟΒΠΔΡἢαὐ 8 ἔτῖμον Ἐοίοστῃβ οὗ Ὑ ουβϑῃὶ 

διὰ 1Δνὰὸ : γογὰ. 4-11.---(ηα ἢδ τοεπὲ ουμὲ ἀαραϊπ 
ἀΠΟΉΩ ἰδε »εορΐε, Ἰλλδγα! ]γ, ““δηὰ ἢθ ζυγηθὰὶ δηά 
ποηῖ." ἘἨείοσοησα ἰδ τηδάὰδ ἴο [08 ἴοττηογ ροίΐηρ 
ουϊ, χνὶϊ. 7 Η ΤΏΟ [Ο]]ονίη; βίδίδιηοηϊ οὗ {πῈ 
δου ἢ δηὰ ποῦῖ Ὀουπάδιγ οἵ ἴδ6 ἬΠΕΌΟΝΙ οὔ 
δυύδῃ: ““ἴτοῖη Βοούββορα ἴο Μουηΐ ΕΡὨγσαΐτα," 
ἷδ οορίοὦ δοῦ [86 δ᾽ παῖ ]αῦ ἔοτταια: “ἔγοι Π δὴ 
ἴο ΒοΟΥΒΒ ΘΑ," πὨΟΝ Γοΐδσπ ἴο [86 016 Ἰαηὰ οὗ 
ἴδγβε] ; οοῖὴρ. πάρ. χχ. 1 ; 2 8δπι. 111. 10, χυὶϊ. 
11,1 Κίηρβ νυ. δ.--- (πα δνοιιρῆί ἑλέηι δαοςῖ ἰο ἐλε 
1 ονα, “τοῦθ ἴῆθπὶ σοΐασῃ" ; σοΡ. χχίὶν. 19.-- 

γοτ. ὅ. Οὐ ὃν οἷδν, οΥ “ἴῃ ΘΥΘΙῪ οΟἰἰγ" ο:»Ρ 

ὝΩ; ΘΟΙΏΡ. 1 (του. χχυΐ. 29), δοοογάϊηρ ἴο 186 

Ἰοζαὶ ρῥτεοερί, Πουϊ. χνΐ, 18.---Ἄ εν, 6. Δοέ 70τ 
παη, διέ 7γ0Υ ἰλὲ Ζονγά, ἴῃὰ Οοἀ᾽δ πδπιθ, διὰ 
δοοοσαάϊηρ ἴο Ηἰθ ΠΟΙ π|ῖ}}, δ Θεοῦ διάπονοι, ἘοΙῃ. 
χὶ, 4; ΟΡ. αἷδο Ῥῖου. χυΐ. 1].--- πα δὲ 
«οἰ γου ἴπ ἰδ μασνιεηί, ἴῃ [86 πα ϊοὶαὶ ἀθοΐβῖοι, 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

αἰδίυϊεβ δὰ Ἰυϊατηοη δ," ΔΡΌ]Ϊε8 ἴο 8 ιἰϊδριΐε 
ΔΟΠΟΟΓΏἑ Ωρ [86 Πηροτί ΟΥ ΔΡρΡ]Ἰοδίίοη οἵ οογίδὶῃ 
͵ενν8, οὐ ἃ ἀουδὲ δοοογάϊηρ ἴο ναὶ Ἰορ8] ομδοῖ- 
πιεηξ Ἐπ 886 ἴῃ ΡΟΣ ἷ8δ ἴο θὲ ἀεοϊἀεὰ (οοΙηΡ. 
Ῥεαῖ. χυὶϊ. 8). ---- Υε ἐλαὶϊ αἀνὶδε ἰδέην, ὉΥ͂ ΠΡ. 
ἱῃ ᾿πβιγυ σΟῺ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΡ [Π6 ἀθοϊβίοηΒ οὗ [Π6 
Ἰανν, δάση δὴ ΟΠ, 88 1 ἔχ. ΧΥ ὶ. 20; Εφο]ο8. 

χὶΐ, 12), (δὲ ΠΟΥ ΠΊΔῪ ποῖ ΟΥΤ ὮΥ ἰῃ6 ὑποοτγοίςοαὶ 
οἵ ςαὶ! δῦυθο οὗ ἴμ6 Ἰανγ, δῃὰ ὑποτε ΟΥ̓ Ὀτὶπς 
κεϊς (ον. ὍΡΟΣ [6 ὙἜΟ]6 ΡΘΟ}]86.---Ὑογ. 1]. 

Ακά, δελοϊω, Απιαγίαΐ, ἐλε οὐδοῦ »γὶεδί, βοᾶτοο] 
ἀἰ οτος ἴγοτα ἴδ 6 ΔΓ ἱρὴ ῥγίοδὶ αἵνοσ Ζδάοκ, 
τηθπἰοποα 1 ΟὨτοη. Υ. 837 (866 Οὐ [8 Ῥδ8883866). 
ΤῊΘ ““ΣΌ]ΟΡ οὗἉ δα Ὠοῦδο οἵ ἀκ, Ζεθα Δ ἢ Β0Ὲ 
οἵ [δ᾿ τδε], ἷβ ποῖ οἰδογννθο ΚποΤΏ.--- ἀπά ἐλε 
ἰκυΐδεε ατγε οἷεεγα δείογε ψοι, ὈΣΟ, 85 ἴῃ 

1 ΟἌτουι. χχίὶϊὶ, 4, χχνὶ, 29.--- Τλὲ Ζογὰ οἱϊὲ ὃς 
υοἱκὰ ἐλε σοοα; αν ἷδ ΒΕΓ 8 [υζιΓ6, ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ Δ 

ορίδᾶνο: “"ῆοὸ 1οσὰ Ὀ6 1 [16 ἐς ἰδ... 
Ὀεβίάθ5, χχ. 17. ΤΠ Δ΄ ἰδο σεῦ 
ἀ}δο τποῖν οἴου ΒΕ δηὰ τ 8]]. 

6. 96 οα μα ρμαιΒ ὙἹΟΌΟΤΥ οὐ ἴΠ6 Μοκρρθίίεβ, 
Ατωϊηοηΐίδβ, ἀηὰ Μουηϊῦοβ : οἷ. Χχ, 1--80.--- (πα ἐξ 
(αἴ ἰο »α88 αὐεΥ ἰλὶδ, αἴτοῦ 106 ονϑηΐδ τοϊαϊθα 
ἴῃ χυλὶὶ. 19, τ Βῖς} [41] ᾿γόξαμτι εἷχ ΟΥ ΒΟΥΘΏ ΥΘΔΓΒ 
Ἰιοίοτθ ἴδ ἀεδίι οἵ 6] οΒΠΡμαΐ, δηιὶ οὗ ψὩ]οἢ 
1.6 ἀφδῖῃ οὗ ΑΠδΔῸ δἰπιοδί οουίδὶ ]}]Ὺ ζ4118 ἱῃ 186 
γοδῦ 397 Β.σ. Α 8}}}1} τηῦτο οχϑδοὶ ἀδίθ ἰοῦ [6 
Ῥγεβοῦ ΓΑΙ ΓΟΒΌ}18 ἴσοιῃ [6 τηοηυτηδηΐ οὗ νἱοὕο Ὑ 
οὗ ἴς Μοδθι (δ Κίηρ Μεβηδ, ἀϊβοονογοὰ ἴῃ γθα 
γοαΙΒ ΔρῸ, ὙΠΟΝ τηυδὺ μᾶΥθ ὈΘΘΩ ογοοίθα ὙΟΓΥ 
δ00 ΒΥ ΑΠΔΡ 8 ἀδαίῃ, δηὰ β]} ουγ Ὀδίογα ὑῃ6 
ουϊογοαδῖς οὗ [6 Ῥγοβθηΐ ψΑῚ, απ τῃοτοίοσο δῦουϊ 
896 Β'οθ. 8.66 Βοι]οι τδηῃ, “ΠῈΣ ΜοΔΟὶ ΘτἸεηϊς; 
Μεκα," ϑέμα, ει. Κγίέ, 187], ». δ87 ἢ, εβρεοΐδ]ν 

. 610 ΒΕΓ. ; δηὰ σοι. Ὀδποδίῃ, Ενδηροὶ σα] δηὰ 
(1. 2] Κεβοοιϊίοηδ, Νο. 4.---«4παὰ τοϊὴ ἰλοης Ὁ ἐλε 

ἈΑἰευπέίε. ὈΣΘΡΠΌ ΟΔἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΙΏ6Δ}), 88 ΤΩΔΩΥ͂ 

οἴ 186 δῃηεϊοιίδ, δῃὰ ὄνὸῃ Ηρθηρπί. (Οεδολ. α. 
είολεδ Οοἰίοδ. ἰὶ. 2, 211), ΠΣ ΗΚ, παϊομβ Ὀαγοηὰ 
ἴμοὸ Ατωσωομίϊεβ ; [ὉΣ εὐϑῃ 1ξ {, δοοογάϊηρ ἴο 

1 ἕατη χχ, 22, 87, οου]Ἱὰ μαναὰ {ἢ 6 βθῆβο “" Ὀογοηὰ 
ΟΥ Τειιοῖθ ἔτομι,᾽᾿ γοΐ γϑσβ. 10 δῃὰ 22 ἃ}. ρμοϊηΐ 
ἰδ ΟΊ ἴἤο ἃ Ῥϑορὶς ἐμ δοϊηρ τουηῦ ϑοῖγ. 
Ασοογ ΠΩ τ τηυδὶ , 88 ἐπ τῶν Μιναίων οὗ 
1.6 δορί. ἱπαϊοδῦθβ (οοῖηρ. 1 ΟἾτοη. ἱν. 41), 
ΤΑῖΒΕΓ ὮΝ 9, δηὰ ὑδιηὶς οὗ ἴπ6 Μουπίϊου 

(Μείΐπϊϊαα, 1. ΟἸτοι. ἐν. 41, Κείλιδδγ ἱπ)ιδ δἰ τσ 
ἴδ εἰν Μδοι (2) πεᾶν Ῥοίσα ἀ8 {πιεῖν οδρίϊαὶ. 

Τ{ ἴἸὰ {86 [ΟἹ] γοσβα (1 Οα]τηοῖ, αὶ], δπὰ 
οὔμοτθ) ὩΣ γεγο τὰ ἱπαίεδα οὗ ἴμο αἰ οι] 

Ὁ ΕΌ, ΘΕΙΥ͂ ΒΟΓΌΡΪΕ αἰζαϊηδὶ [118 Θβδυτη ρ  οη (Ρτο- 

μεν ὉΥ ΗΠ]]ογ, Οποπιαδέ. Ρ. 285, ἀπὰ βυρρογίοα 
Υ ἩΘΑΡΪΥ 4}} ὑπ ΤΠΟΔΘΓΏ8) τηυβῖ ναηϊδῃ. Βαϊ 

εὐθὴ τ πουὺ [818 ζαγ ΠῸ Γ᾽ οπηοπααίοῃ, ἐῦ ρΡΟΒΒ08868 
4 ὨὮ ἀερτὸο οὗ ῬΘΙΤΣ: ἴου, δοοουϊηρ ἴο 
δοδεριιβ, Απέίᾳ. ἴχ. 1. 2, ἸΠΕΥ ΕΓ ΑΥβθβ, δπά 
ῬΓΟΌΔΌΪ ᾿Πμα Ὀϊδη8 οὗ Αταδία Ῥεῖΐγαα, ψῆο, ἴῃ 
ΔΙ] ἔἰδῆοο ἰῷ 1.6 Αἰημηοηΐΐεβ δηὰ Μοαρθὶζοδ, 
Ὁπάετίοοκ {86 ἐχροάϊ το δραϊηδὶ ὁ οΠοβμαρδί ; 
Δηά ἴῃ χχυϊ. 7 ΜοιηἝοβ τὸ παιηθὰ δ᾽ οὴρ νἸἢ 
ῬΕΠΙ εἶπα δὰ ΑὐαῸβ 848 ἃ δουςμογη ὑσὶ 6 δ0}Ὁ- 
ἀποὰ ἰῃ γὰγ ὉΥ ὕζσίδῃ.--- ὅν. 2. ἔγοτη δεγοπά 
ἕλε δα, ἴγοηι ϑυτγτία. ἘῸΣ ὈΝ Ὁ τουδὶ ΔρΡᾶ- 

ἰοπίης ῬὮγαβο: “ΘΟ Θ ἢ ἰδιν δηα σοΟΙ ΠΑ Πἀτηρηϊ, 

77 : Φοβῆ. χν. 62 : ϑὅοῃ 

11-ΧΧ, 17. 218 

ΤΟΒΕΪΥ Ὀ6 τεδὰ ὩΣ, ““ἴτοπὶ Εάοσῃ οὐ [ἀυχοα " : 

[ὉΓ ΟἾΪΥ {ἢ 18 ἀεϊοιτηϊ παίίοη οἵ ἐι6 βίαγρ-Ροΐς 

δτοοϑ ὙΠῸ} ὃ Ἵν, ἐς ΒΕγοΠα [86 868 ([Π6 

εκ 68): διὰ [9 ϑ'υγ. Β66 3 ἴο ᾿'ᾶτὸ τεβα 

ὈἽΝΟ, Ὑ  ἶο [86 τεπιαίπῖηρ, οἱ ὰ γογβίοῃβ φεσίδι Υ 

οομῆϊιτῃ ἴΠ6 Μαϑοτοίϊο ἰαχὶ. 1 πὸ δάδποσγο ἴο ἰΐ, 
“ ΑΥΘΙῚ ΟἹ Ξ'γτία τηυβῖ δ΄ 411] Ἔνθηΐβ Ὀ6 ἴβκϑιι 
ἷῃ 8 ΨΟΙῪ νὶὰθ βεῆδβο (- Νουῖ ΑὙΑΌΪ4) ; ΟΟΤΩΡ. 
Ἡδησβῖ. 88 αἰοϊοά.-- ἀπά, ὀελοιά, μεν αγε αἱ 
Ηακεσοπ-ἰαπιαν, ἰλαὲὶ ἰ86 ᾿πρεαϊὶ (ςοτρΡ. αδη. χὶν. 

;. 14; ΒΚονίηβοπ, }αΐ. 11. 
439 ἴ.), Ψ  οτο Αἷὰ Δίἀγ πον 1168, αἱ 186 τι ]ὸ 
οἵ 16 ψοϑὶ βῆοταε οὗ {πὸ Πεοδὰ 88, δρουΐ ἤθει 
ΒΟΌΓΤΒ τοῖὰ Φογβα]θ. ΤῈ ἅττὴγ οὗ ἴΠπ6 8]116ἀ 
ἴοεβ μά, 1 δρρϑασβ, γα ῃββα {118 Ῥ]4ο6 Τῃτοῦρ 8. 
τοδσθὰ δυστουπάϊηρ [6 βοιῖἢ ἐπὰ οὗ ἴῃς 1)εδά 
ὅδ, ΟΥ ὈΥ̓͂ ογοββίηρ 108 βου ἢ ἴοτὶ οἵ 118 868 
(δοΐννοθῃ ἴΠ6 δαβῦθσῃ Ῥϑῃϊηβιϊα 1βδη δηὰ {πὸ 
ΟΡρΡοβίϊ μοϊπί οἵ ἴλ6 ψγεϑῦ δἰιογε, ποῦ ἴδ ἔγτοπι ἴδ 
γΆΠΟΥ Επροάϊ ; οορ. Ηοΐϊπηδηη, Μίΐεζξε πα αἰε 

7ρωλεείε Οεεολ. ἀφ6 Οεἰοδίεπ Γαπάε, ἰϊ. 26 ἴ.}. --- 
γετθ. 383-18. δ Βοθμ ρμαῦ δηὰ ἴὴ6 ῬΘΟρ]8 866 κ πὲ 
ΗδἱρΡ οἵ [86 1ωοτὰ. --- ἀ πὰ “ελοδλαρλαί. .. κεΐ ἢὶσ 
,αοε, Ὧ2Β 1Π2-- ὉΒ ΟΥ̓; “οπιρΡ. ὅδοτ. ΧΙ, 1δ; 

Ῥδῃ. ἰχ. 8. Οχ ἴδιο ““ Ῥγοο]αϊπηληρ οὗ ἃ ἴαβδί οὐδγ 
8}1 δ πάδ}," οοτηρ. δυάμ. χχ. 26; 1 ὅδπι. υἱϊ. 6; 
206] ἰΐ. 16.---γὲν. δ. δφφξοτε ἰλα πειῦ εουτγί, {8 
ΟΌΟΙ ΟΓ ὁ οουτί (866 ἰν. 9), {παὶ τιϊρ)ιξ 
ἤν Ὀθθ δι} οἵ τοραϊγοὰ ἴῃ Α88᾽5Β οὐ εμοβινε- 
ὑπαὶ Εἶχηθ, δηὰ τποχϑίογο '8 θα οδ]]Ἱοὰ πεν'. 
ἢ Ὀἶδος Ὀδθίογαε {μἰ8 σουγί, ἔγοπι γῃο Φομοβδᾶ- 

Ραξ οβετγεὰ 1ν18 ῬΓΑΥΘΙ, ψὶΒ ῬΘΙΠΔΡ86. δὶ (6 
Θηΐσαμοο οὗ ἰῃ6 ἱὮΠΕΙ ΟΥ Ῥγίδβί' Β ΘΟΌΓΙ.--Ἴ ἐγ, 6. 
Τοτὰ Οαοα ς οὔν 72αἰλεγ. δομοβῃαμμαῖ {Ππὺ8 
δἀάτεββοβ Οοα, ἴο σοιηϊη Ὠἰπὶ οὗ [18 ΓΟΥΤΩΘΣΓ ὈΕΏ6- 
ἢϊδ ἴο 8 Ῥϑορὶς, ἴο Ὑ ΒΟ. ἴδ [Π6ἢ δῃηηθχοα 8 
Γοίδγθῃοθ ἴο Ηἷδ δΌβοϊυϊο οὐηηἱ ροΐθηοα ; ΘΟ. 8. 
ΟΧΥ. 8, δῃὰ οῃ ““Νοηδ 8 Μὰ ΤΏο, ἴο τ] δῖδηεὶ 
ΤΊΏοο," Ῥβ. χοὶν. 16; 1 Οἤγου χχῖχ. 12; 2 ἤτοι. 
χὶν. 10, δῃὰ ᾿1κ6 μαββαῶθβ.-- - τ. 7. (οπιρ. ἔχ. 
χχὶϊὶ. 20 Β΄... 7οβὴ. χχὶϊἹ. 9, χχίν. 12 ; αἷβϑὸ Οδιι. 
ΧΙ. 1δ ἔ,, χνυ. 18.---Χ3 ον. 9. 70 ευἱΐ σοπις ὩΡΟκ τι, 
διυογά, μάρσπιεπί (Ὁ ΟἿΪΥ όγὸ ἴῃ 1818 8680), 

ΟΥ̓ »εδίζϊσησε, οἴο. Τὴθ6 ὁ8868 οπιιπιογαϊθα ἧι 
ΒΟΙΟΤΊΟΣ ̓Β ὈΓΑΥ͂ΘΣ δὲ ἴδ} ἀδαϊοαίίοι, οὗὈ ὑπ6 ἴα πιμὶὸ 
(νυνὶ. 22-89) δῖα ἤδῖο βυση τη Υ ΠΥ ΓϑοδΡ τυ] αὔρι!.--- 
γεν. 10. Τλς δοπδ ῳ' Απυποπ σπάὰ Δίοαὸ. . 
κλοπι Τλου τοουϊά δέ ποὶ ἰεὲ 1δγαεί ἱπταάν, ἴτονι 
ΠΟΙ ΟἿΓ δηοθδίοσβ ἴῃ [ἢθ ἐϊπιὰὸ οἵ δίοβεβ δπιὶ 
δοβῆμα ρϑδοθίι]ν σπὶτϊμάτον, νι ποὰϊ δἰϊβοκίης 
[Ὠοτ ; οὐ. Ναπι. χχ. 14 Π΄.; οαῖ, 11, 4, 9, 19, 
29; δυΐμᾳ. χὶ. 17 ἴ--νος. 11. “πα ῥελοία ΞΞΞ 
ἐγεα, ὈΕΠο] 4." --- Ῥοεθεβαίοη αὐἰιϊοελ Τλοι, δα» 
σίυεη ἐδ, ““ταθάδ Ὁ8 ροββεβϑ,᾽" ἢ, 85 ἴ δυάμ. 

χὶ. 24. ἘΖτα ἰχ. 12.--- ον. 12. Σὸν ἐπ ὦ ἴδ πὸ 
πισὴὲ ασαϊπδὶ ἐλὶδ σγεαὶ πιμἐξιάθ, ““ Ὀείοτο, ἱπ 
{6 ἴδοο οὗἉ {(Πϊ8 τ τυυϊεταο"᾿ , οι}. χὶν. 9, 
εἴς. ον 188 [οἷον της ἐσ ργθβδίοῃ οἵ σομηθηοθ : 
“ΟἿΣ ΟΥ̓ΩΒ 816 ΡΟ ΤΠ θο,᾿ το. ΓΒ. Χχύ. 1ὅ, 

οχχὶϊί. 2, οχ]Ἱ. 8. Οἡ σεῦ. 18 (““δηὰ {πεῖν 10{|6 
0068"), ὁοΙηρ. δοη. ἱϊ]. ὅ.---  ογ5, 14-17. Οαοα᾽ 5 
ΑἸΒΕΡ ὈΥ ἴμ6 Ῥτορμοῖ Φ8}αΖίεὶ. --- πα ὡρὸὶ 
.αλατὶεῖ . .. {πὲ 1, ουϊίο οΥ ἰδὲ 8οη8 ο 48πρῇλ. 
ΤΊιΟ αποοβῖου ἴῃ ἴΠ6 ΔΙ ἀδρτοο οἵ {Π18 78 626] 
5 βαϊὰ ἰο Ὀ6 Μαίτδῃΐαῖ, μοβϑΊ ΌΪῪ 1Π|6 5816 801} 
οὔ ΑΒδΔΡῺ ψὴο 18 οα)]]6, 1 ΟἾτοη. χχν. 2, 12, 
ΝοΒδη δὴ (α8 Ὁ δηὰ 5 ἱπ ἴδ ἴογπλδίϊοι οὗ ἈΟΠ,. 
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ΕΡΟΡτ δῖ6 οϊθῃ ἱπίθτομβαπροὰ). Απ ἰάθη  γ 
ΔΊ Μαιίδηίϊδῃ ἴΠπ6 δοὴ οἵ Ηδπιδι, 1 (Ἤτοη. χχν. 
4, 16, 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ὑπουχμὶ οἵ.--- ἐγ. 156. 7᾽}ε 
ὑαΐέίε ἐδ ποί ψνουγϑ, διμιξ Οοα δ; σον. 1 ὅδπι. χυἹὶ. 
47. Νεῆ. ἱν. 14; δ6ἷδο Μαῖίϊ. χ, 20.--- Υὸγ. 16. 
Βελοία, ἰλον σο πρ ὃν ἰδὰε δε ἡ. Πα, νεῖ 
1μ6 ΝΥ͂δαγ εἰ Ηδβαβδὴ οὐ 6 ποτγίι Ὀογάοσ οἵ {6 
ὙΠῸ ΘΓΠ6558 οὗ [6 βδῖὴθ ἤδη, ὙΠΟ δβίγεϊο λθ8 
ἴτοσῃ ἴμο Πομὰ 864 ἴο Τεκοῦ, δῃὰ πο ἀοιιϊ οοττο- 
8Ρροπαβ ἴο ἴπ6 Πογο- παπιθά ““ψ]]ᾺΟΓΠ 688 οὗ Φογι6]."" 

(ἢ (Ἀ18 ταίεγθηοθ ἴο ΕἸ Ηδβαβαὴ ΘΟΓΓΕΒΡΟΠ 8 
πο τϑῃάθγίηρ οἵ [86 πϑιηθ ὙΧΠ ὈΥ ᾿Ασσεῖς ἰπ 186 

δερῖ,, ὙΒΘΓΟαΒ ΟΟΥΔΙ ΠΥ Φοθορῃ δ ΤΠ άογ8 ἰδ 
ΠΔΙῺ6 ὈΥ̓ ἀνάβασις λιγομίνη ἰξεχῆς (ΑΑπέϊᾳ. ἰχ. 1. 2), 
διὰ [ἢυ8 σοποαίνοδ ἰὑ 88 1 1 ᾿ΟΓΟ ΥῪ (ἐξοχή) 

ὙΠ} [86 γί ϊΉ]6.; πποῖο {})}8 γίονν, [6 Ὡδοσσβϑί(Υ οἵ 
ὙΕΪΟὮ ἰδ ΟΥ̓ ΠΟ τρθθὴδ εβἰβὈ 5ηθά (το. ἔν. 
Οεδολ. 2ὰ οαἰϊ. 11}. ». 476), οοηδτηησά, 186 81}] οἵ 
Ζ12 ψουἹὰ παν ὕο θὲ ἰάθη βεὰ ν᾿ 1} 1116 βῦδορ 
ὉΝ ΟΥ̓́ Αἰη Φαγν (ΕΒονίπδομ, ἱϊ. 438, 446). --- 

ΕΓ. 17. Υε εδαϊἐ ποί λαῦε ἰο ρλὲ ἔεγε. 73, 

ἱπ {18 σοπδίοὶ χη 8ὸ στοδῦ ἃ τη] ἰϊιὰθ οὗἉ [068 ; 
ΘΟΙΏΡ. ψοΓ. 1ὅ.---ὕετθ. 18, 19. ΤΕδηϊκερίνίρ οἵ 
ΦοΒοβμδρῃαῖ ἀπά ἴπ6 ῬΘΟΡΙῈ ἴῸΓ [86 ὁποοιταρὶ 
Ῥγοχηἶβα ΌὈΥ [9 ῬτορΠηοῖ.--- «(πὰ ἔδλε ζευὶϊεα οἱ ἐλιε 
80π8 οΓ Κολαίλ απά οὗ ἐλε Κογλίίεβ., 16 βοοοηὰ 
ἡ θείογε ὈἿΤῚΡΩ ΞΘ τθὰγ 6 ΟὨΪΥ ΕΧΡ]Ἰοδῖνο, 

88 ἴη0 Κοτἢϊΐο8 ἀοδβοοηἀοα ἴγτοτῃη Κομαδίῃ, 1 ἤτοι. 
νἱ. 18, 22.---Ἴογ5. 20-28, ΤῊΘ ἀϊνίπθ Ῥγοχηΐβθθ 15 
[]8]16ἃ ΌΥ δὴ πποχροοϊθα 86] {-ἀεβίχαοιίου οὗ [6 
[οεῃιθη.---Απα αὉ ισεπὲ ον, “ελοδλαρλαί 
δίοοώ Ὡρ, ῬΓΟΌΘΔΌΪΝ ἴῃ ἴμ6 μαῖθ μ Δ 5. 
ὙΓΑΙΤΙΟΣΒ γοηΐ ΤΟ ([π6 γα] Ὁ οὐ ἀπηρ-χαΐα, δἱ 
41} ονθηΐβ οῃὲ οὗ [ἢοϑο ἰδοϊηρ ἴἢ6 δου ἢ). Οἡ 1}6 
ψΟΓὰϑ: ““Ὀοϊΐονο, δηὰ ΥΘ 8 81} Ὅ6 ΘΔ] δ ποιὰ,᾿" 
ΘΟΙΏΡ. ἴδ8. υἱΐ. 9, χχυλ!. 16; Πεαΐ. ἱ. 82.--- ἡ τ, 
21. “πα ἂε αμἰυϊδεά ἰλε ρεορίε, Ὀυδὶοα ἢ πι8ε} 8 
ἃ δουπά δάνίϑεῦ (γῆ), ὈΥ̓ ὀχβογίάῃρ ἴο οοῃῆ- 

ἄφησα ἴῃ Οοὰ ; ἴῃ ἃ βἰπλῖ]αῦ 8686 δίδπαδ ἰκ Υν 

πῃ 23 ΕΚίηρε νἱ. 8.-- 4 πᾶ αρροϊπίεα ἡπρὰ δώξηυ 

ὠπίο ὅδε ψονὰ (0 ἰπ ΠΤ ἀμ ποία ρεπίεοϊ), απὰ 
ττγαϊεΐπρ ἱπ λοῖν δεαιέψ ̓  Ρ ΤΊΣ, 88 Οὐ ΠΟΙ 80 

ῬΊΤΊΠΣ, 1 Οἴσου. χνΐὶ. 29; Ῥβ. χχὶχ. 2, Ἂχ. 8. 

--ΤΚον. 22. Απὰ αἑ ἐδ ἐδηια... ἰδὲ οτά 8εὲ απ 
απιδιιλ. ὈΝΣΝΣ Ὁ εἰσι ῆοαβ ἑπδίαδαίογεδ, ὁπδιάϊα ᾿ Ῥ 

(7ὰυ}ᾳ.), 25 'ἰπ δυάρ. ἰχ. 256. ΒΥ ἴπθ886 ΨΥ ΑΥΘΓΒ 
οδπηοῖ ΡῈ τηϑδηῦ δηρεῖβ δεηὶ ὈὉΥ αΟοα (Ρίδιδῖ. δῃὰ 
οἶμον δποϊθηΐβ, ἔινν., Κατρλ., Βουίῃ. --ἀουθίξι)} 
Η. ϑομυίΣ, ΤΛεοί. ἀε86 Α. Τ'. τὶ, 8522) ; [οὕ δι ἢ 
ΔῺ ἰπίογίδγθμοθ οἵ δι: ρογπαιογαὶ ρον τβ, ροοὰ οἵ 
6011, τοδὶ αν ὈδΘῺ ΟἸΘΑΡΪΥ Ἰηιϊοαϊοα (88 ἴῃ 
2 Κίπρβ νἱ. 17, υἱχ. 835). Α8 }00{|6Ὸ οδῃ [868 
ὈΝΔΝ ὍΘ ναγϊαγίηρ δεν, Ὀδοδυ8ο [ἢ6 6 νν8, 
δοιυογάϊηρ ἴο νϑῦβ. 1δ, 17, 34, ΓΘ ΠΊΘΓΟΙΥ τ τ 
ἰαΐοτβ οἵ ὑπὸ ὈΪΟΟΔΥ͂ δποουηΐοσ Ὀεῦνθθη {δ 6 
Ορροποηΐβ. Τῇ Αγ ΠΣΙΝΕ, σπὶϊμουῖ ἀουδὶ νγ88 
ἀοηθ ὉΥ ἃ ρματί οὗ δα οοηζοάδογαίαεβ {πῃ 6Ι 86] 68, 
ΡΤΟΡΔΌΪΥ βοῖηθ οὗ 16 Μουηϊΐοθ, [86 ἸπΠδὈϊ ἴδῃ (8 
οὗ τοῦ ϑοῖγ, ψηο, Ὀδὶηρ ΘΑΡῸΓ ἴον ὈοοΟΐγ, δὰ 
Ἰαϊὰ 1.6 οΥαΓ δι θυ βἢ, ὁ 086 βυἀάθῃ δβ880} 
86. ΑἸηπιοη δ δηὰ Μοδθίτα8 τηυδὲ πᾶνα τορατ δὰ 
ἐποὶς Μουηΐΐα 411168 88 ἰγαϊΐζοτθ, δηῃὰ {ποῦ ΡΟῺ 
ὀρθὰ {πο Μ|1 ραπιο οἵ 186 86]-8δυ μη ον οἵ ὑπο }γ 
δγν. ΤΉϊι8 ἰη [ἢ τηδίῃ, ὈΥ͂ ΘΟΠΙ ΡΑΓΊΒΟΙ ΧἹ ἢ [ἢ 
πεν δἰ τ 1] ν ουθτΐ ἴῃ δ υὰρ, Υἱῖ. 22 Η΄., ὅ. Η. ΜΊΟΝ., 

Π. ΟΠΕΟΝΊΟΙΕΞ, 

ΟἸογ., Οδ]πι., δἴο., δῃὰ γον Καὶ] δηὰ Ἡοησπῖ. 
(εδολ. ἀἐα αὶ Ο.( 1ἰ. 2, 218 [.). 16 Ἰατῖον οἱ 
ὙὙΏΟΙΩ ΔΡΡΘΑΓΒ ἱμο]ϊηθὰ ἴο ἢπὰ ἴῃ ὮΝ ΝΘ δὴ 

ΔΙ] πἰϑΐοη ὕο ἴδ ἤδπθ Ασαὺβ (““ἴΠ6 ῥτοάδίοιγ 
ΒΜΘΓΙΩΒ, Π6. [Ὠΐηκδ, οὗ τὲ ἐὐθοβ οὐ Αταῦΐα 
Ῥεῖτπθα δηὰ ᾿εβογία τηϊρηξ πᾶν ἰοϊηοά 118 
ΙΔἀυπιδη5), δηκ ἴο γ᾽ ἀοννῃ ἃ Ὠυροί ιοβὶβ δἱ πιΐϊαῦ 
ἴο ἴμαϊ οὗ Κ. Ἡ. ὅδε (7 λεοί. Αι μἀέ;», Οοῖδα 
1871), ὴο ᾿ 1868 [0 τᾶ κα Ασγϑῦὺβ ("3 }) [90 

οὗ [86 τάνθὴδ (Ὁ }) οὗ ΕἸ}, 1 Κίηρε χυὶϊ, 

6. Οὐομηρ. αἷβο ϑοπ)οϊιηδηη, Ὁ. 611ῖ, σὑ8ο 
Θηἀρανοῦγθ ἰο τηᾶα ουῦδ ἴμ6 ἰδημοἴδιῃ οὗἁὨ {}6 
Ατηπλοιθ8 δὰ Μοδθϊΐθβ, ἃ8 θαι μθπἰ8ἢ μοὶγ- 
{μοί δες ὁρροπϑηΐθ οἵ ἴΠ6 πιοποίϊεϊβιῖς ΕΠοπιΐτοβ, 
ἴο Ὀ6 οΠδ οἵ {π6 σϑ0}868 οἵ ἴΠ6 πιιββδογο, Ὀὰϊ οΥοῦ- 
ἰοοῖζα [86 ἔαεϊ ἐμαὶ ἴπ6 ΕΔοπιῖζοβ μδα ριΌρ  ] Υ πὸ 
Ῥαγΐ ἴῃ ἴῃ6 δῇαίγ.--- ον, 28. Α πα τολδὴ εν λδαώ 
ἐπάεά οἱ ἐς ἱπλαῤἑίαπέδ οὐ πιοιπὲ δεῖν, μαὰ 
ΘΟΙΩΡΙ ΟἰΟΙΥ͂ τρδϑβδογοὰ ὑπό πῃ ἴῃ6 δῆτγην ἰδαΐϊ 
ΔΙΟΘῸ ; ΘΟΙΏΡ. 1)8ῃ. χὶ. 44. Οπ ἴ}6 χΌμὰβ : "ΒΟΥ 
Βεϊροά ἰο ἀδβίγοῦ ὁμθ δποίδμογ,᾽᾿ σομ}Ρ., [ὉΓ ἴδ 
81 ὑϑί  Π ΕΥ͂Ο ΓΡΠΡΌ, χχὶϊ. 4; Εζοὶς, νυ. 16; ἢδη. 

Χ. 8.--- ογβ. 24-80. ΤῊ Ἰτηρτοβϑίοη οἵ με ἔνοης 
οἱ ἴ88 δον δῃὰ {μπεῖγ Νοῖρῃ ουγα.--- 4 πα “μαάαλ 
ἑαπις ἰο ἐλε ιυαξολ-ίυισεν πη ἰλε ιοϊἐἀδγηεδα, ἴο δ 
εἰοναίεα Ῥοΐηῖ, ἃ ΓΒ στοιπὰ ποῖ ἕπτ ἔγοιῃ 
Τεκοα, Ὑ Ὦδποο [ῃ9 ὙΠ] ΘΓ 688 οἵ Ψογαοὶ (νοῦ. 18) 
τοϊρς 6 δυγνογοα. ---Απά ποπς ἐδοαμεώ : 80 αἵ 
ἰεαβὶ 10 δρρϑατθά. 'ΓΔδ βίαϊδιμθηῦ 18. ὕυ Ὁ6 ἀηάοτ- 
βίοοά δ8 ἰάθαὶ, δῃά τοῦ βι γι οἰ  τϑδ].--- Ὑγ. 25. 
Απα λὲν οωμνκά ιοἱἶν ἰζεηι ἐπ αδωπάαπος, σοοια 
απα σοΥρϑεβ, απα οοδίΐν υεδδείδ. ΤἸηϊ ογτηράϊαῖϑ 

Ὀούπθθῃ ΦἽ, ““Ζοοάδ, "διὰ Σ) ἼΦΠ ὦ, “ ΘΟ ΟΘΟΪΥ 

Υ6886]5᾽" (ΟΡ. Ὠδῃ. χὶ. 88), 8Υ6 ἡδπιϑὰ “ ΟΟΥΡΒ6Β,᾿" 
ΟὈΥΟΙΒΙΥ ὙΘΙΓΥ͂ ΒΟ ΓρΓΙιβίπζ. ΤΈδ τοδάϊηρσ ὨΝΊΔΞ, 

τι ηἴβ, Βῃου] ὑπογοίογε δὲ οπμοο γθοοῖνα ἴῃς ργὸ- 
ΘΓΘΏΘΘ ; ΠΡ. δυὰν. νἱ}}. 25 .--- πὰ ἕλον εἰσὶ ρρεὰ 
ΟἹ᾽ 70 ἐλεπιδείυοα ποτε ἰλαν ἐλεν σου σαγγν, 
1 ΌΘΓΑΙγ, “ὁ ἴο ποίδτηρ οὗ σΑΥτγ πη ς ἡ; οοαρ. Ναπι. 
ἷν, 24.---“γ. 26. Απὰ οπ ἐδ 7ουτίλ ἀαν ἰλεν 
αδϑεηεδίο ἐπ ἐδε υαἰΐευ οΥ ὀἐφαδίπσ. ΤῊῺ8 “ὁ να]6 οὗ 
Ὁ] ββίηρ " (Επη 6 Κ- ὈΈΓΘΟΒ8}})} πηαϑὶ Ὅδ6 βοιιρῃϊ ΠΡῸΣ 
{πὸ Π6]4 οὗ Ὀαϊ116δ. 10 ἰ8 ου  ἀθΠΕ] 186 Ῥχοβοις 
Ὑυγ Βετγεϊϊαῖ, νοὶ οὗ Τοῖοα, πθᾶσ [6 τοδὰ 
Ἰοδαΐπῷ ἴγτοπη Φογυβδίθῃ ἰο Ηδῦτγτοη, πῃ σὑίοϊ 
γι Ὁγοδά δῃὰ ὀρθὴ ν᾽] 6ὺ [Π6 τυ ΐη8 οὗ ἃ μἷδοε 

οὗ [Π6 Ὠδῖης οἵ Βεγοι Καὶ ἀΓ6 8[}}] ργεϑογνϑὰ (Βοδίῃ. 
Β0η, με. ΟεορσΥ. Ὁ. 106) ; δοπιρ. ἱδφ (ρἢᾶσ 
Βαῦυκαὰ οὗ Φογοτηὸ ἰὼ ἐμ μα 8. αιία, πὶϊῃ ἰϊε 
οὐὐ]Ἱοοῖς οα {π6 Πεδὰ ὅδ. [ἐξ ἰδ ἰωδα τ βεῖ Ὁ]6, 
νὰ ΤὨδΩἑυΒ δπὰ ΗἰΖὶρ (οὴ Φοοὶ ἵν. 2, 12, απιὰ 
Οεβον. Ὁ. 199), ἴο τιαΚα [818 νϑ]ϊὸν οὗ Ὀ] ββίτισ τῃς 
881ὴ8 ἸΔῈ [6 Κιάγοη ΟΥ {1160 ν᾽ ]6Ὑ οἵ Ψεβοβὶνη- 
Ρμαῖ. ον δου ἢ 906] ἰν. 11 ἴ. παπιθθ {ἰ6 δἱτὸ 
οὗ (86 ῥγοβουῦ Ὀδϊ]6 “16 νδ]]ογ οἵ «εἰ 8}ι8- 
Ῥδαῦ,᾽ 10 ἀοθ8. ποῖ [ὉΠΟῪ ἴγοι) {}}}8 ροοίϊοοτ ὑτο- 
Ὀἰιο 641 ἀοδρηδιίοη ἰπαΐ ἢθ δὰ ἴῃ νἱὸν τ» 
πνοὴ νΆ]ΠῸῪ οἵ Κίιίγομ αἰιογνιγβ δὸ οδ]]οά, 
ΨΏ1Ο]) ὈθδΙ5 {π8 Ὠδπ)6 ἤτγβι ἰπ Εὐδονθίυβ, νπξ 
ΠΟΥ ΘΓ ἴῃ ἴδ βαοσεή δου ρῖαγοβ οἵ το ΟἹ απὰ 
Νον Τοδβίδιπθην (866 Βευῃ, οἡ {μιῖ93 μηβ88α σοὶ. ---- 
γον. 27. δον {6 ον λαα πιακίο ἐλθτα “ἰαὼ οὐὔσόν 
ἐπισὶγ ἐποηιὶδδ; ΘΟ Ρ ἔσγα νἱ. 22 ; Νϑῇ. χιὶ, 48. --- 
γεν. 29. Απὼώ ἐλε ἔδαν 9 σΟοἀἑἔ τσαα ἀρον αἰΐ ἰλα 
ἐἰπράοηιν οὗ ἐδλο οοιιπίτιθ8. Ὀυταἀοτίηρ οἡ «μαι. 
Οἱ 186 ““ἴκᾶγ οὗ (ἰοά,᾽ ὁορ. χυὶϊ. 10; ομ ἴδ8 
Ἰαδὺ ννογάβ, χν. 1ὅ, χίτ. {. 
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7. Ἑμπὰ οἵ 116 Ἐοΐχῃ οὗἨ ἁ ὠ“ΘΒοαΒβαρἢ δῦ : ψΈΓΒ. 
81-372.0. Οομρ. 1 Κίησβ χχὶϊ. 41-ὃ], δ βεοίϊοη 
ψὰ ἢ ὑΠ6τὸ Γοστ8 ἴῃΠ6 ψο]θ ἀσοσοιηῖ οἵ ἴῃ6 τεῖρῃ 
οἵ Φεμβοσπαρμαῖ, Ὀὰξ ἷ5. ᾿μογείογο ἀπ 1 θα νν}1]} 
δοῖη6 ποίΐςοβ πὶ αγὸ δηϊηρ Ὦ6Γ6---}. ὙΠῸ Π {16 
εἰδϊετηεηΐ ὑπαὶ “΄ Φ ΠΟ ρὲ δὰ ρϑδοθ Μ}Ὴ 1116 
χὴν οἵ [5γδὲ],᾿" νοῦ. 46 (νν ἰοἢ δρμεαγβὰ ϑιιρεγῆι- 
ΟἿΒ ὮΘΟΙΘ Οἡ δοοουηὶ οὗ χνυὶιὶ. 1 11}; 2.  ἸᾺ ἃ 
Ῥαβδβίηρ; χοίοσγοποθ ἴο Ψθ}οβθδρ νεῖ 8 ταῦ πὰ 
ξῖοαῖ ἀοοά8, νοῦ. 46 (ν]ἰοἢ 8 τ ΔΏΓΩΡ ΠΟΙ ἴῃ [ἢ 
δ0 παΐηρ γῸΓ. 84, Ὀδοδιιθο [Π6 τηοϑῖ ἱπροτί- 
δὶ οὗ [Πε686 στεαῖ ἀδϑάβ δυὸ Ὀδθὴ ἰιθγθ σοοογ θα 
δὲ Ἰοῃσίῃ ἴῃ οἢ. χνὶΐ. -χχ.); 83. ἢ ἃ τοπιασκ οὴ 
186 τοπιοναὶ οὗ ἰδ τοδὶ οὗ [0 ϑβοἀοπίὶῦοβ ουἱ οὗ 
[δε Ἰαπὰ, νὰν. 47 (νος ἰδ ψδηϊίπρ μδγὸ, Ὀδοϑι86 
ἰῃ [6 πηθ οἵ Αδβα, χυὶ., πὸ ποίϊιο ἰ8 ἴδκθϑιη οἵ 
ἴμο8ε ϑδοάἀοτηϊϊ68 ὙΠΟ δ.ὸ στηδπίἰοηθα ἰῃ 1 Κὶπρῃ 
χυ. 12): 4. ἢ 10 ποῦϊοο ἔπαὶ Εκίοτη δα π0 
Κίηρσ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἃ ἀδρυϊγ, γὸῦ 48 (ΕΟ Ὦ 18. ἤ6ΓῸ 
οτ ἰρὰ 85 πηϊπρογίδη). ΤῸ [1686 ΘΠ]ΑΥΖΕΙΘὨ 8, 
88 ἜΧ ἢ 64. ἴῃ 1Π|6 δοοουηΐ ἴῃ 1 Κίηρβ οοιηράδγειὶ 
πίῖ Οὔτ οΥπ, δ΄ δα θὰ δοῖὴθ ΠΆΓΟΥ [οΓηιΑ], 
ῬΑΓΌΥ τηδίεσϊδὶ, ἀν αἰίοπα, τ ὶ ἢ ΑΥΘ βοῖ (οὐ ἢ ἴῃ 
1η6 8648ε].--- Ἄγ. 838. 7Τλὲ ρεορίε μαά ποὲ γεί 
ἀὲ ἐλεὶγ ἀξεατί. ἙἘον (181 Κίηρβ χχὶϊ. 44 
845: “16 Ῥεορίο οἴετει δπὰ Ὀυσγηΐ ἱποθηδε γοῖ 
ἴῃ ἐμο πἰρἢ ρΡἰδοοδ᾽" (οοτρ. 2 Κίηρβ χὶϊ. 4, χὶν. 4, 
χν. 4, εἷς.).-ῦον. 84. 7λὲ γεκὲ φ (δε αοἰδ οἵ 
«ῳολοολαρλαὲ. .. ατε ιογίξεη ἵπ ἰλό τοογϑ ο7 Ψελω 
δοὴ οΓ Παπαπὶ. Οοπιρ. οὐ {πὶ8 οἰϊαίίοη, ἴοῦ 
ὙἩΔΙΟΝ ἢ 1 Κίηρβ τὸ ἤπα τηογεῖν Δ“ ἴ86 Ὀοοῖ οὗ 
16 ΟἸγοηΐς]66 οἵ ἰπ κἴπρβ οὗ δπιάδῃ," [πιϊοὰ.  ὅ, 
Νο. 2.---γεν. 85. πὰ αἤέετγια «Τολοολπαρλαΐ 
αἰϊδὰ ἀἐπιδεῖ οἷ Αλαίαλ: ἠδ (ΑἸιαζίδῃ, ποὶ 
δεΒβοθμαρῃδὶ, δ Βογίῃ. τ᾿ ηΚ8) τοαϑ τοϊοζοώ ἕπ, λὶδ 
ἀοῖϊπσ. Τλ 8 ἱπιτοἀποίίοη, οοηίαἰηΐης 88 τη- 
ἴδυουτγαῦ α ̓ἰτηοηῦ οἡ ὑμ6 οΘονθηδηΐ νυνὶ τῇ ΑΑΖίδῃ 
(εἴταν ἴο ὑπδὺ Ῥτοπουησθὰ οἡ ἴΠ6 δ ὙΠ ἢ 
ΑΠΌ, χνἱ. 1), ἴο {π9 παγταῦδνο οὗ [ῃ6 πηίοτίυ- 
πδί δοδ- υονᾶρα ἴγοῖη ΕἸΖίΟη- ΖΘ ΘΓ, 18 Δ η τ Πρ ἰῃ 
1 Εὐθρε. δ 5 ΠΣ μοΐη 5 ΟὨΪΥ ἴῃ βεπογα] ἴο 

ἴπ6 ὑἴπηθ δὐΐοσ [6 υἱούογυ οὐδοῦ (τ Ατωτηοηΐίθβ, 
Μοανίϊοβ, πὰ Μουπὶϊοβ. Τίιο ἀαῖο οἵ [6 ΡΓοδοιὶ 
ὉΠάοΓίΑ ΚΙ σ᾽ [ΟἸ]ΟΒ ΤΏΟΓΕ ΘΧΘΟΙΥ ἔγοτα [118, ἰΒδὶ 
ΑβιδσΣίδιι. οαπιὸ ἴο [86 Φῃγοηθ ἴῃ ἐπ δενθηςθθῃί} 
γα οἵ Φο μοϑδαρμαί, 897 οὐ 896, δηά τεϊχηδὰ ἔνο 
ὙΘΔΓΒ, ἴπαὺ ἰδ, 11}} δρουΐ 894 8Β.0.---7εν. 86, ΤῸ 
“παζε δἦὶρε ἰο σοὸ ἰο Τ᾽ ατδλίδλ. ΟἿ {8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
1 Κἰηρβ χχίϊ 49 μδ8 : “6 βαρ δῦ τπδὰδ 8}}}08 
οἵ ΤΑτδ ἶβἢ ἴο ρὸ ἴο Ορ] ὲν ἴον ροϊά.᾿" Τῇ δαβίοβδίὶ 
δοϊυἱΐοι; οὗ [818 αἰ ότι οθ 18 {6 δβδυτηρίζοη οἵ δῃ 
ἜΓΓΟΓ οἡ (ἢπ ῃατγΐ οἵ ἴπ6 ΟἸγοιη δι, τῆο πιδᾶὰα ουἱ 
οἵ [6 8ῃ108 οἵ ΤΑΓΒἰΔἢ} Βῃΐ ρα βοΐηρ ὑο ΤΑΓΕΠ 8ἢ ; 
Θοπιρ. [πἰτοά. 8 ὅ, Ρ. 25.« Βιυῖ 1 νὰ τηυδὶ ΤΌΠΟΥ 
Ἰδιτηοηΐζο ἴῃ ἴτνο δοοουηΐδ, τἴτὸ τηπδὺ ἈΒΒΌΙΙΘ 
αἴ ΠοΣ---αι ἃ ΤΆΓΒ 8} ἴῃ [86 ἀϊτοοίίοη οὗἨ ΟΡΏὮΪΓ, 
δά 18} ἴο {6 οαδὶ οὗ βδουςἢ -οαδί, αἰ οσϑηῖ [ΓΟΙὴ 
ἴδο βραπίϑ Τατδὶβ- Ταγίθββιιβ (σἱτἢ. βαοίζοη δηὶ 
οἴδοσα ; ΟΡ. ΘΧΟΌΓΒΙΒ οἡ οἷ. ΥἱΪ!., Νο. 1), ΟΥ̓ ὁ. 
{παι ἔΠ6 οοπίοἀοταίοα δὰ ἀδαδίρηοά δοῖ}} ἃ νΟΥ 
ἴὁ Ορδῖγ ἱπ ἔπε δαδί δηὰ ἃ σόογαψο ἴο Ταγβὶβ ἰῃ εἶ 
σεεί, ἴον πὸ Ἰαϊίον οὗ ν ϊοῖι οἰ ΤΥ ἃ οἰγουτηπανί- 
βεῖΐίου οἵ Αἰτίαι τουηὰ [86 (ἀρε οἵ Οοοά Ηορϑ οὗ 
ἃ ογοθεῖηρ οὗ ἴονεῦ Ἐργρὶ ΌΥ ἴΠ6 οδηδὶ οἵ ϑ6ῖ! 
ιϑεΐποοι ἴῃς δὲν. Πεγοοροίϊμαπιδ ἀπὰ ἴπ6 ΝΙ]6) 
παπεῖ παν ὈδῈη σοπίοι ]αίδα.---ὕτ, 87. “πὰ 
βῶεκεν δον 9ΓΓ Τοάαυαΐ ο" ΔΜανεελαῆ ργορλοεοὶεα, 
ἃ Ῥτορμδῦ ΟὨΪΥ παιηοὰ ἤδσα δὰ Κποόνῃ ὈΥ̓͂ [Π8 
ἰθθψον Ὀἰογαησο. Οπ [᾿9 πδῃθ Ποίδνδἣι, 8560 

ἃ Νοῖο; ον Μαγεβἤδἢ, οὐ 1 Οἤγου. χὶ. 8. --- 
ἤἥεσε οί αδῖε ἰο 90 ἴο Τατεϊιδῆ. ἜΝΨ, 88 χίἱϊ. 20, 

χὶν. 10, δῃηὰ οἰβδυογο. ΟἹ ἴῃ8 τεροδίθα ἰην.ῖδ- 
το οὗ ΑἸναζία!ν ἴο 6) οβμαραῦ ἴο γὑγοποουῖθ [ἢ9 
ἀπάεγίακίηχ, ψ θη ἰδ [0 αἱ ἤΐϑῦ {πγοῦ ἢ {}}}5 
ΤᾺ δἢδΡ ἀμ 96] Πρ ι᾽8 ΓΕ Ὧ84], ΟἿΣ ΔΌΪΙΟΙ δᾶγδ᾽ 
ποϊπίηρ ; οἴαγν 186 1 Κιηρη χχὶϊ. δ0. 

ἘΡΑΝΟΞΒΙΙΟΑΙῖ, ΑΝῸ ἘΤΗΙ͂ΟΑΙ͂, ΚΕΡΙΙΕΟΤΊΙΟΝΒ, ΠΟΜΙ- 

ΨΕΈΤΙΟ ΑΝῸ ΑΡΟΚΟΟΕΡΤΙΟ ΟΒΒΕΚΥΝΑΤΙΟΝΒ, ΟΝ 

ΟΗ. ΧΥ͂ΙΙ.-ΧΧ, 

1, Τῆς ἰρύστγ οὗἩ 96 Παρ μαὶ, 88 οὐῦ δαῖθοῦ 
Τε]αΐοβ 1, δγτδίγ οχοθοάϑ ὑπαὶ ὙΠ] Οἢ ᾽8 τοοογἀοά 
οὗ Εἰπι ἰπ 16 Ὀοοϊ οἵ Κίηρβ ἴῃ [πὸ τίη 88 δηὰ 
πὰ} } 1 0} 10 Υ οὗ 15 ἀεῖα}]8. Βαϊ [Ὁ [Γ.51}68. πὸ 
ΧὨ δυκῖῖτα οὐ ΘΟ ]οί6 μῥἱοΐαγε οὗ ὑπαῖ ψὨΐοὴ 
δε οϑμδρῃαὶ αἰὰ 'ἱπ ψὰῦ δηὰ μβοβὸθ ἀυγίηρ ἴΠ0 
ὑνθηϊγ-ἤνθ γεαγβ οὗ ἢὶβ σοὶμη (91 8--89]1), 848 15 
ἸΏΔΗ1[εἐϑῇ ἴγοιῃ {πὶ8, {παῖ [Ὡς σαπηραὶρη δραϊηβῖ 
Μέεβδα οἵ Μοδῦ, υπάογίακοη ἱπ σοη) ποίου πὶ 
Φογιτ οὗἨ βγαεὶ (2 Κίηρβ 11ϊ.}, (δὶ [6}} ψμγοῦ δ Υ 
ἴῃ ΟΩ6 οὗὨ ἴπε Ἰαῖοῦ γϑατβ οὗ }}}8 γεΐχῃ (αὐ ]"α80 ΔἰΓΟΡ 
1:6 αογϑοϊίΐοῃ οὔ ὅδ6 τηοηυμηθηῦ οἵ Μοβηα, 88 
ϑΟΠ]ο  ἸΔὴ) 288 δέον, δέμα. με. αὶ. 1871, ". 
614 {{.), 8 αἰτορεῖδθοσ οὐ. βΒιιὶ ψὶτ [ἢ 
ΘΟΙΩΡ] οὔθ 688, ἃ 511}}0]6, ΨΜ6]}- στουπά ει Ποτηοζομο- 
οὐδ ἴοστη ἰ8β νη ηρ 'ἱπ ἴῃ ργοβοηΐ ἀδβογὶ ριίοῃ. 
ΤΊΘ ναγίθα δουγοθδ υϑοὰ ρίοβηι ἰογί ἢ} {πτουρσῃουῖ ; 
[86 ἀοοουπίμ οὗ ἘᾺΓ δῃὰ ρϑαοθ δἱϊογηδίθ νἱϊμοαξ 
ἰμὔοσηδὶ ογβδηῖϊς σοπηροϊίςοῃ , ἴπ6 ψῇοϊο Ὁ τὸ 
ΠιΘΔ ἢ ὈΘΑΓΒ {116 Θ᾽ γα οῖο οἵἉἨ ἃ παγταίίνα ργοάποοὰ 
δὖ ἃ δίῃ ρ]6 οαδίϊηρς (οοηρ. Βογίῃ. Ὁ. 860). Υοῖ α 
οογίδί ὈΪδὴ δηὰ δὴ ονϑστι ης 5.016 ΡγΙποὶρ 8 
σαηηοΐ Ὧ6 Ὁποῦβοσνοα ἴῃ [6 Ὠγοβοηΐ βκοίοῃ, [ἢ 
ἰδ ον οι ν [ἢ 6 8)πὶ οἵ {1186 δι} ΠΟΥ ἴο ἀγαὰν ἴῃ {89 
Τεῖρη οὗ δε Ποβμαρηδῦ ὑπ6 ρΡἱεΐμητο οἵ ἃ ρονθγημηδηῦ 
ΤΊΘὮΙΥ Ὀ]οοβοὰ οἱ ἀοά, δηὰ ἱπύθγπα ] ῦ, 88. νγ6}} 85 
ΘΧΙΘΓΠΑΠΥ, ρον τα] [ΤῸπὶ {Π6 ροοὰ οἱ {ἰπὶ68 οὗἉ 
[πε γεῦ ἀπ ραῖγοὰ ᾿μδοογαοῦ. ΤῊΘ Γαηἀδιηθη αὶ 
1ουρηῦ το ϑοοηὴ8 ἴο Ὀἱπὶ {π6 παιταῖίνθ 
᾿οροῦποῦ Ἦδ6 ΘΧΡΓΕΒΘ6Β 10 [6 ἔν166 τορδδῖθα β86ῃ- 
ἴδῃσα, ὑπαὶ “8 ἴδιτσου οὗ σά σϑηθ ΟΥ̓́ΟΣ δὶ] ἐῆο.' 
Κιπράοτῃβ οὗ {πὸ οουηΐγίοα,᾿᾿ τὶ ἢ ἢ] ἢ 6 δοσοιϊῃ- 
ῬΔΠ168 γι 16 τ] οὗ ΦοΠοΒμδρμδὶ 88 ρὑγΙ ποθ οὗ 
Ῥ6806 (χν]ΐ. 10), ἀῃὰ ποχ [06 ρτοαῦ ἀἰβοοτῃῇζιτθ 
ἿΦ {ῃ6 ΓΡΠΙΟΣ ΤΕΣ ΠΞΘΌΠΕ, Μοαῦ, Διο, δηὰ 

οἷ (χχ. 29). [Ιζ 18 ἴΠΠ6 ῬοΒββδββίοῃ οὗ ἃ ῬΟΤΟΓ 
[ΔΓ -ΤῸ] ΠΩ, δρΓΘΔαΪπρ ΟἹ 4]} βίἀθ8 ρστοδὶ ΠΩΣ μὰ 
ΑΘ, μο] α, δηά τοβῦϊηρ᾽ Οἢ ῬΌΓΟΙΥ ὑποοσγϑῖῖο βοῃὶ- 
τοῦ δῃὰ ογραηὶς ἀδνοϊοριηθηΐ οἵ {6 ἱΠῈΘΓ 
ῬΟΥΟΙΒ οὗ ἴδο ἰποοσταῖϊὶς οοηδβο υϊοι, ποῖ οἢὴ 
ΕΥΤΆΠΗΥ δηἀ οοπαιαδῖ, ἘΠ] ΟὮ ΟἿΓ δαΐθοῦ ἢηάᾶβ ἴο 
δαπηἶγο δὰ οο]ο ταῦθ ἴπ 9 ῈΠοβμαρηαῖ. Ἠδηοσ ἢθ 
ἱπάυβ 1] ΟΌ ΒΥ βοῖβ ἔογί, δ'οπ ὙΠ ἢἷδ οἱ ποάοχ 
τείοττη οὗ σοὶ ρίοῃ, αημὰ ἢ18 ΘπἀΘ  ΨΟΌΓΒ ἴο ΓΑΪ86 88 
ἘΙΘὮ 88 1016 ὅπι6 ἀοξεηϑῖνα δῃα τα] ΑΤῪ ΡΟΤΟΥ 
οὗ 106 Φοιν δι βία (οἢ. χνὶΣ. 2, 14 Πἴ.}, τῇ 4180 
ὙΠ1Οἢ α8 ἀπάογίθ Και ὈΥ͂ ἢἶπὶ [ῸΓ [88 ὉΡΠοΙ ἀϊη 
οὔ [868 δατῃϊηἰδίγα 0 οἵ }1ι58[|66, ἴῃ Ῥατξϊ οι] ν (ἢ 6 
᾿πηδο αο οὗ 8 ΒΌΡΓΟΙΩΘ οουγί οἵ ἡπάϊοαίαγο αἱ 
Φοιπιβαίοτῃ (χίχ. 8-11}0. ς {πογοίογθ γο]αΐθβ οὗ 
ἢ18 ΠΣ ΠΠΑΓΥ πάτα κίηρβ ΟΠ [Π 0566 Ἡ ΒΙ ἢ ἡ ῸῚΘ 
Οἰ 6 Γ δοοοπιραηϊθά ψ]Τ ἀδοίδινα σΟὨΒΘΩ ΘΠ Ο68, 
ΟΣ ἴῃ ΨΒΙΟ. αὐ ἰοαβὲὶ Οοα δ ῥσούθοϊ να ροόονοῦ δηὰ 

Ἰο8 Β6ῚΡ ΕΓ τϑα Ζθα ἴο Ἀΐπὶ οὴ ἀοοοπηΐ οὗ 
8. ᾿μοοσγαῦς ἱποϊηδιίϊοπ ; ἴῃ, οἵ 68 ἐννοῶ 8 ΓΗ 

ψΒΙοὮ, δοοοσάϊηρ ἰο 1 Κίηρβ χχὶϊ. 2 Πἰ, 2 Κίπρμβ 
δ. 1 6, 6 υπάοτγίοοϊς δ5 οοηῃίοίοταϊα οὗ [ἢ 
πογίδοσῃ Κίηράοπι, ἴμ6 ἴοστλογ, ὑπδὲ ἰββιιθὰ τπηυϊὸ 
[οσιαπαίθΥ ἴοσ Ἀΐτη (Ἰμαὖ ἀριιΐηϑ8ι ὕπ6 ϑ'γτίδῃβ πῃ 
ἙΑπιοίῃ-Ἰ]εδά, χυἱ]].), 18 ἀθϑου! θα αἱ [11 ἸοηρΊΝ, 
δηὰ »͵Γ} 41} 116 ομαγδοίογ δος ὑγαὶ 8 ἰου πὰ ἱῃ (9 
ΒΟΌΓΟΘ ΘοΙώτηοι ἴ0 ἷτὰ δηὰ ἴδιο δυῖδοΣ οὗ [16 Ὀοοὶς 
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οὗ Κἰπρβ ; ὙΠ ογοα8 ἢ6 ΤῊΛΪ68. 0 πιοπίοη οἵ [πὲ 
ϑοσοπὰ, προ δΙοις; ἹΓ} Ζογασ ἀραϊηϑὲ Μοβ)ια οἵ 
Μίοαδῦ, Ῥγοῦδ ὈΪΥ οἡ δοοοιηΐ οὗ 1.8 1658 [ΔΥΟΌΓΑΙ]ε 
ΟΓ δὲ Ἰοαβϑῦ ΠΟΑΥΪΥ ὈΔΓΓΘῚ ἰ89506.} ΕἾΜΑΙ, ΟἹ μ6- 
«εουπὶ οἵ 6 ν δῇ ἕο ἀθρίοῦ ἴῃ 96] οβμαρῆαὶ 1} 
Τοργοβοηϊδίνα οὗ [Π6 Φ6 18} δίαϊο ἀδνοϊοροιὶ ἴο ἰζ8 
δι ἢ ΡΟΜΕΓ Ὀοίοτα [6 ὑδρΌ  ν Υ, Πα ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Ῥίϑοοβ 
Ἀπ ΟΣ ἃ ρᾶγ ψ |} αν] ἢΐ5 “αὐ ποῦ ((ογοία ἢ 6γ); 
Ὧ6 τηΔκ68 ἶπι {ΠΘΓΕΙΟΓΘ ΠΟΥ ἴδ ἔανουῦ δπὰ })6]ρ 
οἵ Φαῃονδῆ, Ὀδοδϑο ἴα τναϊκοὰ ἱῃ “ [1Π6 ἴοιϊτηοῦ 
ΨᾺΥ5 οὗ Πανὶα," {παΐ 18, 6 ψογβῃϊρροὰ Οοά, ἴῃ 
(11ὸ πιδίη αἱ Ἰοαϑὶ, δηὶ ἰγγεβροοίνο οἵ {πὸ Ὑουβΐρ 
8111} τοϊογαϊθὰ Πογα δὰ ἴπθγο οἡ ἴδε Ἰιῖσἢ Ρ]μος8, 
πῃ 8 ΤΠΟΟΟΓΑ ΙΓ ΟΔΙΪΥ ρυγα δηὰ Ἰαινία] παν (χυὶϊ. 8). 
ἍΝ ΗῚ ϑοϊοιμοι, οὗ ψομι Ψεμοβπδρῆαὶς 1 κονν 56 
ΤΟΙ (8 5 ἃ8 ἃ ὈΓΐποθ οὗ Ρ68Δ06, 88 ἃ νἱδο δηὰ οἷτ- 
οὐηβροοί δῖ μοῦ οὗ ἰιῖ5 ΘοἴγΥ, δηὰ 88 δὴ τρ]ο  ἀοῦ 
οὗ 186 δατηϊηἰϑἐγαίίοη οὗ .5:166, ἢ6 ἀοέβ οὶ ὁοΠιὶ- 
ῬΑΓΘ ΄τα, ΡτοῦΔ ὈΪΥ Ὀθεδαβε, ἤγβί, ἃ ομαγαοίοσϑιϊο 
οἰοπηθηΐ οἵ ἐδ γοῖβτι οὗ ϑοίοπιοῃ, ἰδ βὰν ῬΟΏΡ 
διὰ δρ  δπάϊὰ δαὶ ἦν ΔΡΡΕΔΙΒ ἴο ἔανθ ὕθθῃ Ὑγ8Πὕ- 
πᾷ ἴῃ ἴδο Κίπράοχῃ οἵ 6) ΒΡ ας, ἀμ δοοοηά]γ, 
μον  ϑίδηαϊηρ ἰδ Ομ ἀθανοῦγβ δἰοῦ ἢἷ8 
τοῖρη δὰ ἴδκβϑῃ ἃ ἴδ 1688 [1 οοῦγδο ὑμδῃ 
{πὶ οἵ 1:6 στεαὶ ϑ':η6]ου οι (ρΡ6δοοία]). 

2. ΤΕ Βοδθαρμαὶ ἰ8 116 ρἱοτίουβ, ρίουβ, δηὰ 
ταὶ σἢ ἐν Ῥανϊὰ οὗ [89 δου! οτῃ Κίηρίοτῃ : ἴο 118 
ΤΟΒΌ] ρΡοΐηῖδ {6 "ν}016 παιγαίδνα οἵ οὗ δ ςῃο Υ. 
Ετοπὶ [δ ἷ8 γοίπὶ οἵ νἱενν 4180 νψ}}} [Π6 ῥτοάίουϑ 
ΠΌΣΟ ΌΘΙΒ 6 αδιϊπιαίοα ὙΠΟ ἢ Ἦθ6 αἶγα 8 χὼ ἀθβου! Ὁ- 
ἱηρ ἴπι6 ἀϊδροββὺ]8 ἴοσοθϑβ οἵ Φπάδῃ δηὰ Βοϑη)δπΐη 
πηάοῦ ἷβ γεῖση. 86 ἴπογο τποηςὶοποα 780,000 
ὅονα δῃὰ 880,000 Βοη)δη θα σα ΒΟΔΓΟΟΪΥ Ὀς 
δοοορίθα 88 ᾿ἰἴογ]γ ἰτυθ. ἸΤΠΟΙ͂Γ ΠΘΔΓ ἀρργοδι ἢ 
ἴο 1116 ΠυτΩθΕΓΒ ΤΕΒΌ] ἰηρ ἔγοπι [Π6 ΘΘη 118 ἴδ θη 
ὍΥ Ῥαενὶὰ (1 ΟἾτοι, χχὶ. δ) βθϑὴβ ἱπίθηιεα ἰὸ 
ΘΟΠΥΘΥ͂ [Π6 1ά66 [δὶ ἐἶια ἰεϊηράοπι οὗ δι ἀΔ δἰ ὁοῃ6 
Βιδὰ ὑπο ΦοΠοβμδρμαῖ, ὑπὸ αἰδεν Πανὰ, διιαϊποὰ 
8 βἰσοησίῃ τ ΒΟ ἢ απαυεὶ τηδιίομοα ἴΠ6 ροῖνοΓ οὗ {110 
ἵποϊνο 811]1 υπϊΐοά ὑτὶδοδ Ὁπά 8 Ὶ [86 ἢγθὺ αν! ὰ 
(1,100,050 Ι5γαοι ἴθ απὰ 470,000 76:8), ὑπαὶ 
Ψυάδῃ ὈΥ 186} δ]ομθ δὰ ποῦν ἀθυθϊορθὰ ἃ πυπὶ- 
ΒΘ δὰ Ῥόοψαῦ σὩϊ ἢ εὐεὶ φραιὸε [δὶ οἵ 16 
πΟΣΈΠΟΤ {τ 68 δὺ ὑπαὶ δα δῦ ρογοά, [{ 1818 
ἈὈῸ [89 τπηθϑηΐηρ οὗ ἰμοθθ ΘΠ ΟΥΒ, [0.6 1688 ΟὉ- 
Ἰοσώομ ποϑᾶβ 6 τηδάθ ἴο {πεῖν ϑυγρτίϑί προ τηδρηὶ- 
ἴπάο; [μοῖν 1άθα] Ὁμδγδοῦου 18 4190 ρ]αΐῃ ἔσομν [6 
ὙΠ016 σοπηθοίίοη ; πὰ ἐμεγο ἰ8 δ 11{|16 ἡθρὰ ἴο 
Βδγθ ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴο [ἢ 9 ΔϑθυσηΡίΐοη οὗ ΒΟΠῚΘ ΘΙΤῸΓ ἱπ 
Ὅ1ο ὑταηβοτί Ὀίπς οὗ [86 ΠΌΤ ΌΘΓΒ ΟΥ ΠΌΙΊΘΓΑΙ ἰ6 ὕθτβ, 
-- δὴ Ἰθηῖ, Ὀοϑί 68, ἩΙΟ ΒΘΟΙΏ 8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
8 πνϊ Βα] Ὁ]6, ὁ δοοοαηὶ οἵ [26 ῥΓΟρΡΟΓΠΟὨΔΙ ΠΥ οἵ 
18:9 ΠΌΙΏΌΟΙΒ ἰῺ [86 ΒΕΥΘΓΑ] αἰν]510}8 οἵ {8.6 ἸΤΟΟΡΒ, 
88 ἴο ἰμαΐ οἵ Ἰορ ΘΠ ἀΔΙῪ οχίγανδζβηοθ. ΟΥ ΔΥΡΙΓΓΒΓῪ 
δοεὔοῃ, τοῖο ῦ ἰδ θ6 ἐμαὶ οὗ [Π6 ΟἸτγοηϊδὲ οὐ οὗ 
Ἠΐδ οΟἷάδγ νοῦομοσ (ροσθδρθ ἐδ Ῥγορμοῖ δεδυ, 
οἰ, χχ. 84). 

λ ΤῊΘ 86 3 ΚΙπκα 111. 270 ἱπιροῦίϑ ἢ ΔΩΥ ὁ8ι6 δῇ 
Ἰπδι6 οἵ [6 ὙΔΡῚ ΠῚ ΜΟΔῸ ποῖ απἰ6 ΓπνοηγδΌϊε ἴ0 ΨΟΓΔΤὴ 
διιὰ “6 οδη δρἢδῇ. ἀνθ ἡπου ἢ ννὸ τη ἀογοΐδη ἃ ἴΠ 6 ΟΧΡγθϑϑίοη: 
“ δηΊΠοΓΟ γυᾶϑ τοδὶ ἱπάϊσπαιίου ΟΠ ΟΟΓΏ ΠΑ 1δΓμ6],᾽" ΟΥἿἹγ 
οἵ 100 ἀϊδρίδηδυγο δηδ δΌΠΟΣΤ ιιοΘ οἵ τη Πιιπιδη ϑδουῦῆςο 

ὈΥ [6 κίπα οἱ Μολῦ, δηὰ Π 6 σοπδοσυεηϊ Γοίγϑαῖὶ ἔγοσῃ 
πὸ δοσηίγΥ οὗ 16 ΘΌΘΔΙΙΥ (858 δἷδὸ ΒΝ οὐ {πὸ Ῥδβιδβε). 
Βυῖ τὴ6 αὐοοοη [6, ὙΠ ΟΙΠΕΡ ϑοῃ πε πιδηη (ρ. 618 (.) 5 ποῖ 
τίς [πὶ ΤΠ] οΚίης οἵ ἃ ἀἰϊνϊηοῖγ βοτὶ οδιδπηιγ. δυο δα ἃ 
Ῥίοασυθ, ὉῚ ποῖ [6 πη ἴθ ΑΥΤΩΥ οἵ ἴοτγαεϊ δα Ψυάμ ἢ νὰ 
Τοτοϑδά ιὸ ἃ Υ Γοϊγοδὶ ππᾶοῦ ΠΟΔΥΥ Ἰο8568. ἴῃ (Π}5 6886 
ὅδο ΟὨγοη δὲ ψουῦἹά ἢδνο πδὰ δὸ τουςσὶ ἔθ ποτ Κγουηά [οΓ 
)6 οπίφεϊοη οἵ (6 γτοοογά. 

3 Μογϑονογ, {πη το ΝοΙοΙοΥ δάδυοδα (ρ. 319 Γ.) ἴη 
πὭρροτγίὶ, οὐ [ΠΟΙΣ ΠΌΠΊΒΟΓα ἔπ 1Π6]Γ ΙΓ] Θ6η86 ἀέϑογνοῦδ 
αἰϊοπηίοη. 1. ΤὴΘ ἐγ 6 οὗ δι ΠπΊΘ0. δὲ τη ΐθ ἐἰσηθ Ὀοϊοη σοϑὰ τὸ 
46 ἐγίῦα οἵὗὁ Φυάδεῃ (χίχ. 47), ὉΥ νἱιίον 159 πεπιδοῦ οἵ 
ῬΔΙτΊοΙ οἵ [Π6 ἰδίζοῦ, δι)ουπεης [0 δἰπιοαὶ Ο00 πδβοϑὺ, ἰ8 
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ὅ. ον ἴων, Ὁμαγαϊίογο, [᾽6 δι ἤοῦ τα ἔγοτῃ ἐπὶ 
Ρατιϊπς ἴὸ [6 όῖθ δπὰ ἴῃαγο ἰάἀθλ] νγ - οοϊουτοῖ 
Ρἰοίαγο ψΆ]ΟΝ 6 ἀτὸν οὗ [Π6 μγοαῖ ᾿ογοῖς Κὶπρ 
ἰμο ἴογτια οὗ 8 ραποργγὶο ἰοσοηὰ οὐ ἃ [αδυϊοὰϑ 
Θυ οί; Ὠον ἔγτιθ, οἷὐ [8 ΘΟ ΓΓΆΤΣΥ, 6 τοπηαϊμοιὶ 
ἴο 818 οἰἶϊιοθ 48 ἃ ᾿ιἰβίογίδῃ, ---ἰϑ βῃον νη ὈΥ ὅ}16 εἰγ- 
ουμχϑίδησα μα ὮΟΙΟ 4190, ἃ8 ἰὴ ἴδ οα86 οἵ ᾿)ανιὶ, 
Αβᾶ, οἵδ, 16 δι ἀβ {6 βῃδὰθ ἴο ἴδ Ἰἰσὶιῖ, δηιὶ 
ὈΥ͂ ΠΟ ΠΊ68}8 ἼΟνΟΥ ἰμ 5.16 ῆσ6 ἃ 80 1168 οἵ 
1698 ἰδνοῦγα Ὁ] 6 ἐγ οἵ [πὸ δάιηϊηἰϑιγα το) οἵ 
Φοβοθθδρμαὶ,. Ἐδρϑοΐδ!}ν 8 αὐ τ ἢ ΑΔ, 
186 ἰἀοϊαίτουβ Κίπρ οὗ βγϑδβὶ, 5. ἀὰ]γ δεῖ ΤΌγί ἢ ἡ Ὁ 
ἃ [αἰαὶ] ἀονίδίίοι ἴγομι ἴ}|6 ραὶὰ οἵ {ΠπΠϑοσγατς ΡΆΓΙΕΥ 
δΔηὰ δἰσζίοἴ 688 (οοτὴρ. Εζτγα ἰχ' 1 ἢἶ,, χ. 1 Πἰ; Ν ἢ. 
ἶχ. 2, χὶϊ!. 28 ΗΠ.) ὕο (86 ΑΙ ΡΡΟΡΥ στοπηά οὗ ἰπίοτ- 
ἩΞΟΟΤΕΙ {το βῃΐρ ἘΣ ΔΙ πὶ ἰαἀοϊαίγουν 
ὯΘῚ ὉΓΒ (ΠΟΙΏΡ. ΟΙΏΟΠ Ὁ ἤδη δΒροῦϑο, 
περ 11 1.). ΣΑΣ ὐαπὶ οὔ πον λας διὰ ἐπ6 
σοηδοαυθῃΐ οἴΐζοη ροὶπρ βαπὰ ἰπ μβαπὰ ψ ἢ} 15Γγαοὶ 
ἰῺ τΔΙ ΚΘ ὀχρεαιίοηϑ, ἴμ6 Κίς δὰ τερθαίθα]ν 
ἴο θά θΥο ΘΟη8.Γ6 ΟΥ̓ [π6 τηου ἢ οἵὗἨ αοἀ-1πηϑρὶτοὰ 
τορ μοί, ὅπ βίου! Φο Ὀ6η Ηδηδηὶ, νΏῸ ἢγβὶ Ὁ 
ἸΓΘΟΌΥ εμαηροὶ πὶ νὰ ΒοΙρίς μ6 νὙἱοῖκοά, 

δὰ Ἰονίης ἴποπὶ ἐμαὶ μαΐθ 1116 τὰ (χὶχ. 2), 
αἰθογνγαγαβ ΟΥ̓ ΕἸΐοΖοῦ Ὀδη οάαναϊ,, νἢο ρῥἷδοοβ 
[ἢ ἰαἰϊατο οὗ [Π6 γὸ ἔτομη ἘΖΙΟΏ- ἜΘ ΌΟΓ ὍΠΟΥ 
1.:9 οἸασδοῦοσ οἵ ἃ αἰνίπε ὀογγθοϊίοῃ ἰοῦ ἀγαισίην 
ἴῃ 086 γόκα ψὴτῃ {Π6 ἀῃΡο]δνίησ (χχ. 87). Οἡη 
[86 μαγί οἵ ὕνο οἵδ ῥγορ)ιοίβ, ἱπάθοά, σῆὸ τὸ 
ἰηϊγοάποθα ᾿ῃ) ΟΌΥ βοοϊομ, Ὧ6 δπουϊηΐοτδ Ὡ0 5116 }} 
ΤΟΌΚΘ: ΜίςοδαΝ βοὴ οὗ ᾿πιϊδὴ ἰτγοαῖβ εἶπ θη 
βίλῃἀϊηρ οὐ Ὀοϑἀ6 ΑἸΔΌ ἱπ 1Ἀπ9 Ζᾳ γΟΌΓΑΡΪο Πἰφὴς 
οὗ 8 τοἰδίνεϊν ἐμδοογαίίς ᾿τίποα, ΥἱὉἢ τη 1] [ογΌθαγ- 
866, 8η4 ἴδνουγβ εἷπὶ ἩΠῺ [ἢ 6 ῬΓΟΠιῖ86 οὗ ἃ ““Σα- 
τ ἴῃ Ρ6866" ἴγοτη [Π6 ἀοἴεας δηὰ αἰβρογβίοῃ οἱ 
16 8.166} οὗ {π6 Βουϑ6 οἵἉ [8γδο] (χν 1. 16); δῃὰ 30 
Μἢδΐ [πὲ [ν]ῖ6 8) αΖίθὶ βαγϑ8, Ὀδίοσθ δοϊϊης οἱ 
ἴο ἴη8 ψὰῦγ ψὶτῖἢ [Π6 φοαβίογῃ ἠδίίοπβ, ἱποϊἀθ8 
ποίηρ Ὀυΐ ἀὐπποηϊίοηβ ἴο ἴαμα ἐν ος δηικ 
ἀβξοχος οὗ ἀε] νοσαῆοθ ὈΥ ἴδ6 εἴτοῃς μαῃὰ οὗ [ἢ 6 

τὰ (χχ. 14-175.. Βαϊ σογίαὶ]}γ [π6 οτἐἰοαὶ 
Βἰζιια!0η8 ἴο ῬΔΪΟἢ ὕΐ68α6 ργορμοῖις ψογὰβ γοῖεν 
816 ἴῃ δηὰ οἵ ὑμποιηβοῖνοδ δ ΠῚ οἰ ΘΠΕ]Υ βογίοιιβ δηι 
πιθηδοίηρ: ὉΠΟΥ͂ ΓΘ ΟΥἾ868 ἱπιτγοιϊιοοα ὈΥ ἐπ6 ἔδαϊς 
οἵ 9 Κίηρ, ὈΥ͂ ἷ8. 1ποοπβίἀογαίθ δεθείς ἱπῖο 
ὉΠΡΌΔΙΥ Δ] πο65 δὰ το] δἰ ΠΒ, ἔθ} 0]. ργο]υθ8 οἵ 
τμᾶὶ πῃ] ἢ [86 ὈΠΈΔΡΡΥ χπηαττίαρε οἵ ἢϊ8 βοὴ ὙΐῈ 
16 ἀαιρηῖον οἵ Ψ6Ζ6 6] 8: ]ὰ εἴογναγβ Ὠγὶπσ 
ἄοσῃ ἴῃ ΠΟΑΥΥ͂ }υι στηθηΐϊβ οὐ ἷβ ᾿ἰἸοῦβθ δηιϊ 
Ῥόορίθ. Οοπ {ηϊ8 δοοοιηΐ, ἰῃ ἴ6 ἀληρθγοιιβ ροι- 
ἔπγα οὗ αἴαϊτβ ᾿μἰτοάποοῦ η 8 ΑΥ, αἰοαρ τ ἢ 
ΒΟΪΘΙΩἢ ΤΕΡΌΚΕ, Ομ ΟΡ ΘΠΟΟΙΓΑρΡΘΠΙΘΩΣ νγ85 1ἢ 
Ηΐασο; 186 φογία! ΠΥ τ] Κίησ, ἀυβοσνίης οὐ 
ῬυπΙβπθηΐ, θὰ ποῖ ἴῃ [Π0 βατηθ ἄοτοθ ἃ8 ἐῃ6 
ϑυνογοῖση8 οἵὁἨ ἰβγϑο], ψὰ8 γοὶ οἠδ τΠῚΠ ὙὨΟΙη, κ8 
186 τουρὰ {εἶα δοκπονὶ θὰ “κοοὰ ἐπὶηρ5 
ΜΈΓ ἰουπά ᾿ (χίχ. 8). Ηο ἀοϑεγνεὰ δουῃρ σἱτὴ 
ΟΧΡ' Δἰπεά: 23. ΤΊ. ῬΗΠΠ δ ηδ5 (7) ἀπὰ τπ6 Εἀοτηιῖθα, ἡ μὸ 
ὙΕΓῸ ἔγΓΪΟΒΠΗΥΥ ὅν ἡ πύδῃ, τθτν ἤδνθ Ὀδδ σ0}}}» 8] τὸ διἢ. 
ΠΟΙ͂Τ ΘΟΠΠῚ 'μεπὶ ἴο Ννἷν ἔογοα; 3. [Γ νγὸ γευκοη {Π|6 κηχη γν 
ττυορδ οἵ ϑιννεον, Ῥηδ πα, ἀνὰ Ἑάοην δὲ 20 ".00ν πγδ.ν, οἱ 
[πὸ τοῦτ πη ΘΝ). 000 “νι ἡκμν τγόώμα, ὁπ πἢ ἀνύγαχο, ζ20.0 μὲ 
τἸηδῇ ΕΓ ἄτι ἴ0 ἐν ς" οΥ̓ ἔπ 12.» οἴτίον πο ἢ πῶ χσι τὸ 
1068 ἔΓιΙ δ. (9 0πἢ, χν.). ΨΉ ΓΟ ἄνθη ποὶ κροῖτὶ 9970. 8}}ν ἢ χη. 
λ5 ΠΕΠΊΕΤΟΙδ ν᾽!) σε Ὀσοημεά Ὁ Ἐ5ὸ} οὗ ἢ ΔΘ οἰρη: ὃ. 
ΑἩ ἰποιίνδδο οἵ 18..00} γε δὲ Μ' θΡΡΥ Ἐγη8 κθ 6 ἔῳ 
σοἤειν οὗ δαν!ά, ἴῃ ἃ μει]ον εν ΤΠ γϑη σοι δραξιεννας, ἐκ πες 
ὙΠ ἀσγίι!, Θορθοί δ} ΠῚ Τὴ πύσύκουν οὗ ἡπὩν δον εἰν 
ΟΥ̓Πον ἔγῖθδο [0 ἐπ δοιγῆοιτι Κίημιοπι. ἢ τὸ σο' ἘΝ ΟΓ τλνω 
ΟΧΊΤΟΙ ἀἰ πα ΓΥ (ἐσι ἢν Οὐ τ δηά, 1ἴγ6 β8ιπ»}} τὴύδπε οἵ κὮν- 
ἰϑῦγποθ Τὰ ΠΤ ἢ 116 δον. δηινὶ εἶν Ἰηάνι ἰ6. ριοήσο.- 
ΠΥΠΥ͂ ΟὐὕὁἨ 106. ὕθνν δ ἢ Τῃμὲ εἶπιθ. Α «οἰπον δ, Βα] 5 ἐεἸ εν Υ᾽ 
δοοουπῖ νομ]ὰ 1ἢ 5 ὕὈ6 ἔαγη! πα τῇ τοζαγά τὸ εν ΤΠ Π.Ὲ) 
ψΨον ἢ ἸτοορΡ.. Βυῖ ΠΟΥ διβη ΗΠ τῆν 580. 1Μ|0Ὸ ψδ'τιοξ 
ὙΠ ΠΤ }}6 8ι᾽.8}} γώ ΚῪ δοιὰ πισυιϊδίιουν λον ο »γ οί Βοηλα. 
τῶ δ ἰο νεοάμοο 
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τεργονίῃρ ἰπϑίγαοίίοη 4180 8. Το σ᾽ ΠΘηἷ σ᾽ Θπσοοιτ- 
διχοιηδηΐϊ, παῖ ἢ6 ελἰσίις οοπίίηιιθ ἴο νναῖ κ 1ῃ ἐῃ6 
ὙΆΥγ8 οὗ [119 Δί 6 5 ἰλανιὰ δὰ Α,84 (χυὶ!. 8, χχ. 
832). Ηεἑ νγὰβϑ νΟΓΠΥ ἴο Ὀθ δγουβοὶ ἴο δοΐιὶα πῃ 
Ἐ86 μαΐ οἵ ὑποοογαίὶο τὶ σἰἰθοιιβη 685, Πα αὖ 1εαϑὶ 
ὉΠᾺῸΓ ͵8 γα] (6 ἐμονὶ 16 Υ}} οἰ θοῖα οὗ ἱπαὶ 
ΔΙΉΏΠΥ σἰτἢ δὴ Ἰαοϊαἴγοιιϑ Ἰιοῦ 86 τηϊχιιῦ Ὀ6 ΓΕ- 
δι ΓΑΙ 6.1 88 [ΑΓ ἃ5 Π90351016, απὰ {16 Ροορία τοίαἰηθὰ 
ἴῃ ἐμαὶ πιοάόγαῖθ δβίαϊα οὗ μοῦ απ τρογι {Υ 
Ὑγ ἢ 16 ἢ} 19 Ἰηἀϊοαϊοα (χχ. 838) ὈΥ̓͂ [π6 δαηΐδησα : “ΤΠ 6 

ΟρΡΙα δὰ ποὶ γεῖ ἀϊγοοῖθαὰ ῃοὶν Βδατὶ ἴο [ἢ6 
οἵ ἐ]ιεῖν ἰδίμοτβ." ἮΝ μαῦ μ6 ΒΙΠ56] 7 Βαγβ 

διὰ ἀοο5, 4190, ἴῃ ΘΟ ΟγτΥ̓ τυ εἶι σι ΘΠΘΟΙΓΑζ- 
ἴσ ἃηπὰ δἰγοηχεμεπίην ψοτὰβ οἵ ἴπ6 ῥτορ]οῖϑ, 
Ὀδαῦβ ὑπ6 5ἴδιηρ οὗ {00 τοροῃΐδῃσθ, ἈυπλΌ]6 
Ἡνδρυρῖν ὠρρὰν οἵ ἰϑ κι}, δὰ ἤἥτιη σοι Εἰ 1106 
ἴπι ἐηθ μαϊῃ οἵ τίσ ϊοουδβῆθθ8. Α5 ἴδ τερτοοῖ οἵ 
ὅόδυ αν την ἴο Βανθ του ΐ 1 ἷπὶ [π6 οοπηὔογ- 
Ρατὶ οἱ ὑπαὶ ψῃ]ϊ ἢ χὰ Ποῖ ΟὨ66 ἀοῃθ οἡ δε 
ΟΘΟΔΒΙΟῺ Οὗ ἃ 5[}}]4Γ δηποιιποσηιθηῦ ἔγοιῃ Ἡδηδηὶ 
Ἀϊ5 ἔδίθογ (οοπρ. χίχ. 4 1ἴ.}, 30 ἢΪ58 δ ἀγθϑ8 1ῃ {116 
ἙΔΙΩΡαΙ σἢ ἀσπῖ δῖ [Π6 Θαϑίογη Ὠδ ΟΠ ἴο [116 ΡΘΟΡΪΘ, 
ΟΥ σαί ϊογ 1 ἴδ6 Ὠδῖηθ οὗ ἔα Ῥϑορὶο ἴο {δ [,οτιὶ 
ἰχχ, 6--}1), νὶε8 ψἱτὰ 86 [Ὁ] ον ηρ Ῥτορὶιοίίς 
τἰίοσδηοο οἵ «4]14Ζ16] ἰῃ τοι] Ζίηνσ ἥγιη ὁ Πάθῃοα 
ἰπ ἀοἂ «πὰ ἐγ ρῃδηῦ ἔδὶ. [{ 15, ΠΙΟΤΘ ΟΡ, ἃ 
οομβάθπςοθ ἰη αοἀ χοδίίης οπ ἴ80 μτουμῃὰ οἵ ρΡεηϊ- 
ἴδει ἀπά Ὀεϊϊονίης ἀρὰν ΛΕΊΑ οὗ δἰη ψιϊοῆ 6 
ΒΕΓ ἜΧΡΓΟΒΘ6Β ; ἰζ 18 8 {ΓΌΪΥ Ῥοηὶ θη δὰ Ὀ6]16γ- 
ἰης τε χπδίίοη ἴο ἐπ6 ἀϊνίηθ σγαοα νου κίηρ 8}} ἴῃ 
811, ΔΠ ΘΆ56} 1 Π}} ΘΥ̓ΔΏΡΘ]104] ΟΧΡΘΟΓΘΠΟΘ οὗ 0} γἃ- 
ἴοπ, ὙΒΟΏΟΘ πἷβ βυ θϑοαυσηξ δαπηοηίςοη ἴο ᾿ΐ8 
ΨΑΥΤΊΟΓΕ : ““ Βα] ΐαΥο, δηἀ γα 5841} 6 65. Δ 0] 8Π68 " 
(χχ. 20), βρυίῃρβ, ἃ ΤΩ ΟΣ ΤΟΥΥ δηά ῥγορμεῖίς ψοτγὰ, 
ἷη τ Β16}1 ἢ Ἀἰπλ56}{ ὈΘΟΟΙΏη68 ἃ Ῥγορηοί, ἃ ὕτγο- 
ΒΙῸΣ ἴγΡ6, δηά ἃ Ῥγθβυῃρῦνο ῬΓῸΡ Θἴ6 ΒΟΏΤΟΘ, 
ΤΌΤΩ ὙΒΙΘΩ ἴμ0 ρτοδίεβδὶ οὔ ἴμ6 ΟΙὰ Τοβίδιμοηϊ 

ΒΕΕΙΒ [ὉΓ ἃ ΟΘΏΤΌΓΥ δηὰ δ [6] αἰθογιγαγάβ, ἰῃ 4]} 
ΡΓΟΡΑΌΙ ΣΕΥ, ἀγονν ΓΠοἱγ αἰτηοδῦ 1: ΌΘΓΑ ΠΥ οοἱποί την 
ὙΟΣ5 (566 οἢ [18 ρᾳ888 586). Αἱ 81 ευεηΐβ, {Π9 88- 
βυϊηρίΐοι ἰπαΐ 8618}, [ἢ6 8661 οὗ Βανί ἷο ρυ ΠΟ 6} 
Ὀἱοοά, Θομβοϊου]Υ τοϑίϑα οἡ {π|58 Ὀ6] ονηρ ποτὰ 
οὗ 8 ΤΟΥ] δπορδίογ, ὑμδὲ ταῖσι ἤᾶνθ Ὀθθὴ ΘΑΣΪΥ 
οοἰερσαίεα οὐ δοσουπὶξ οὗ ἴμθ ἀϊνίπθ Ὀ]εβϑίης 
διίεπάϊηρ 1, ἰδ ἃ ροοὰ ἀ64] Τλοσ Ὠδίυγαὶ [πη 
Εὐ ΒΓ [ἢ 6 δββεσοη οὗ δΔῺ ΟἿΪΥῪ δοοϊἀθηΐαὶ ἀδροηά- 
Θπ.6 οὗ ἴϊ6 ΙΓ ΔΙ ῬΏΓΑΒΟΒ, ΟΥ ἤδη [ἢ8 6Ὰ8 
εχρεάϊοπὶ οὗ ἃ ἐποιιρὶιν}688 Ἀγ ρον- οὐ (]οἶδηι, δοοοχά- 
ἰὼν ἴο τ οἢ τη6 ΟἸτοηΐδί τηδὰθ ἷ8 ΤΟΥ] ἤΘΤῸ 
δρδακ δου [8 ΠΠΔΏΠΟΙ οὗ 8818}, ΟΥ 186 ἃ ὈΪΔΥ͂ οὗ 
τογὰβ8 Ὀοϊτονοα ἔγοτῃ [ἢ18 ῥγορεῖ. 

4.ὄ 1ὖ 15, Ὀοΐοτθ 41}, [110 δηϊίαπθ, Ὁπόσοι ΘΕ 
ἔτοβι, πὰ οοποσοῖθ οπαγδοξογίβεϊα, οσγαὶ τη ἔχ 
Ὑ190 ἴο ἴπ6 ἴοῃδ οὗ την 104] Ἰορεπα ΟΥ ΔΙΌΣ ΓΑΤΎ 
ἱηνοηἰίοη ἴπ ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘΒ, 88. {Π6Ὺ 116 οἰθαγὶν α18- 
ΘΕΓΏΪΌΪ6 αὖ ἴπ6 στουπα οὗ ΟἿΓ δῦ ΠΟΥ Β ΠαγΓα να, 
Ἑ ΙΘὮ τηυϑὶ 6 δα ἤου ἢ ἴῃ δὴ δροϊορχείίο γοϑρθοῖ, 
δη τοαϊηίαϊηθὰ τ] 411 ΘΙ] 8818 δραϊηϑὺ ΒΌ0 ἢ 
ἀουδία 88 ᾿μδῦ δῦονο ἱπάϊοαϊοα, ὙΠ ταϑρϑοὶ ἴο 
ἴὴ οτἱσί μα! ΣΕΥ οἵ δ μοδμ Ρ μαλ 8 νά γοβ5, χχ. 20 ; 
ΟΥ Δ5 (δ ὈΘτρ 5 δηὰ Οὐθά ποῦν ἐϑαῖ ΓΘ (6Χ- 
ὈΓοβδοὰ οὐ ζ0δι ἷν. 11), πὶ 86 ψ οΐΪθ Ὠδιταῖϊνα 
ΧΧ. 1-80 18 ποϊμίηρ Ὀαϊ ἃ ἔτϑθ, μαϊ ς-ροεὺ 4] Γ6- 
Τὴ 0 6]]πρ οὗἨ ἐμ 6 βιιοστὶ δἰδϊθιπδηϊς ἴῃ 2 Κὶηρβ 11}. 
29 ἢ. 18 τεχαγὰ ἴο ἴῃ σμδσβοῖθν οὗ οὐγ ομδ}- 
ἴθ᾽, δ βαρροτγίεα ἱδτουρσιουῦ ὈΥ ἀοδηϊθ Ὠἰϑύοτ!- 
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οὶ ὑτα Ὁ] ο8 δη δβο]ἀἁ βουγοοθ, Μονοῦθ ἐπ 
Βεγίβοοῦ ἤανθ δἰ γον ταδὰθ βγη ΓΟΠΊΔΓ ΚΒ; 
ΟΟΙΏΡ. ἴΠ6 ἰαζξοῦ, Ρ. 849 Π᾿ : “41. [ἡ ἴδ δοοοιηῖν 
οὗ ΦοΠοβμαρ αι 8 ἰηϑυϊ Ὁ] οη8, το ποτ ἀο- 
βἰσηθὰ το βργοδά [86 ἰκποσ]θάμο οἵ [6 1ΔὉῪ δπὰ 
ΒθΘύ ΓΘ ἴο 1118 Ρ6ΟΡ]9 8ηὴ οὐ ἀθγ Υ δ τ ἰδία οι οἵ 
7υβίϊοο, [106 ΤΩΔΗΥ͂ ἀοία!]8 δηὰ πδη168 (ΔΙ ΟΠ 
οὔμοῦβ, παῦ οὗ [π0 ἰρἢ ῥγίϑυς Απιαγίδι, χὶχ. 11], 
ὙΠῸ 88 8180 ἰῇ ΟἾΔΘΡ ἀσοοῦπί8 ἃ. ΘΟΠΙΘΠΙΡΟΓΑΓΎ 
οὗ ψοΒβοδθδρ δ.) ἃἴῸ ἃ διισα ῥγοοῖ οἵ 8, ὑμαλ ΟἿΓ 
δἰδιοτίδῃ ἰουπὰ οχϑοῖ δἰαιθηηθηΐϑ ἢ 8 ΒΟΌΓΟΘΒ, 
{{ δ αἶβο δἰ οτγαῦθα πὸ Ὠϊβίύοτι οι! τηδύοτἑαὶ ἴῃ ἢ ἷ8 
ΟΥ̓ ΜΩΥ͂. 2. ΤῊ8 ΔΡΡΙΪῈΒ 6180 ἴο ἴῃ τορογῖβ8 οἵ 
1π6 ἀείοηβίνο ῬυΘρΑγαΠΟ.8. ἀπά [6 ἀϊνιβίομ οἵ 
[10 ΔΙΙΏΥ, ΧΥ. 1δὅ-19. 8. [η {6 ΤΟΙΔΑΓΚΘΌ]Θ 
πδγγαϊϊνο οὐ [86 Ὀδαὲ0]6 ἴῃ νι ΐο ἴπ6 Μορῦϊὶϊαβ, 
Αἰροηΐῖοβ, δηἃὰ Μουπηϊΐοβ ἀοβίγογοια ὁπ6 δι οῦ 6 Ὁ 
(χχ. 1-80), ψγὸ ἀΐβοογη, ἱπάθοιϊ, ᾿ῃγοιυσῃουῦ [ἢθ 
τηοὰο οἵ Ππουρῃν δηὰ δἴγ}6 ρεσΌ αν ἴο ουῦ ΔΌΓ ΠΟΥ, 
Ὀὰϊ να ἀἰβοουοσ αἶϑὺ ΥΘΓῪ αἰδίληοξ Ὠἰδβίογίοαὶ τὸ- 
οΟἸ]θοϊί ΙΒ: [86 ]ἸοςΔ] 168 ΓΘ ἜΧΔΟΙΌΥ ἀἰοϑουοά, 
Υοτβ. 16-20, {Π|ὸ ἀθδίρπδίίοη ὁπ οουγί ᾿ ἴδ 
ἰουπὰ ΟΣΪΥ ἴῃ τοῦ. ὅ (1 τηυδὲ Ὀ6 ἴδκθη ἴγοπλ ἃ 
ΒΟΌΓΟΘ ἴῃ ΜΗΐοΣ ἴΠ0 πον ὈΘΣ]αἰηρ 88 πιοηἑίοι 64)" 
τῆ δογίοϑ οὗ πὸ [οτοίαϊοτη οὗ ΖααΖὶο], νοῦ. 14, 
19 8 ὑγοοῖ ὑπὰΐ ἢ6 δὰ Δἰσοδαῦ ἀγάγῃ ἴἢ6 δἰΐθῃ- 
τἰοη οὗὨ 186 οἷ ἀδσ Ἡσίζογβ ἴο ᾿ῖπι. 80 ὙΓΟΤΕ ἴῃ 8 

ἰείΐοηῃ ἴο χίνθ δὴ δοοουπηῦ οἵ [18 ΤὈγοί ΒΘ ΓΆ. 
᾿ἷα ὈΔ.016 οἵ οΧΤΟΣΤῚ δἰ οἢ. γ 88 Ὀεΐοτο ἴ[Π6 τλϊηὰ 

οἵ {86 ργορμοῖ 06] ψ] δ [6 σ8]16ἀ {16 Ῥ]δοα οἱ 
110 ἀΐνιη ἀδοϊβίοη “ [86 να] ]0Υ οὗ 76 οΘΔρΠ δ᾽ 
(οοΡ. οὐ χχ. 26)... 7},6 βἰδίοπιδῃηῖ ἴῃ 2 
Κίπρ 111. 28 χοΐογβ ἴο ἃ αὐἰΐε αἰ ἤογοηΐ βιὐυδίίοι ; 

δ πὰ δ8 Ὁ τι ὶρὶινδ μανὸ ῥγθϑοηϊοὰ [86 βίατϊησ-Ροΐϊηξ 
διὰ ἰῃὴ9 ἰβύοσί αὶ στουῃὴ ἴοσ ΐπθ τϑρογίβ ἴῃ 
2 ΟἾτο;. χχ., Ὁ 18 ποῦ ἴο ὃ6 ονοτ]οοκοά. 4. 
ΕἸΏΔΙΠ]Υ, ΟἿΣ δυῦμοῦ τη υδὺ ἤανο [οὐ πα τοροτίβ οὗ ἐῃ9 
ΔΟΌΟΙ οἵ [0 Ῥτορμοῖϑ ὅοδυ (χὶχ. 2 ζ.) δῃὰ ΕἸ 6 ΖῸΓ 
(χχ. 87), δίποθ ἢἣθ 16118 οὗ 1:6 σοηΐοηΐβ οἵ {με ὶτ 
ἡ ραθήις, ἴῃ Ὁμοῦ οὐ ψογάβ. ΤΠ Ὀγίεῖ στερογὶ 

ἴῃ 1 Κίπρβ χχὶ!. 41-Ὁ] 3661ὴ8 ἴο ροιῃΐ ἴο 
[Π6 οοῃύθῃ 8 οὗ Β6 ΘΓ] ΠΑΤΤα γ68 οὗ ΟἾ ΓΟ Ϊς}68 : 
1 Κίηρ χχὶϊ 47 τεΐεσβ ἰο {16 οχιϊγραϊίοη οὗ 
ἰάο]αῖτΥ (2 ΟἸτοη. χνὶϊ. 8-6); 1 Κίηρι χχὶϊ. 
46 5ρεαῖβ οὗ (Π6 τι ΠΑΓΥ ἴογοθ οἵ δε ποβηδρμαῦ, 
οὔ νι ίορ 2 Οἤτοη. χνυὶΐ. 2, 10-19 ἰγοαΐβ ΙΏΟΓ᾽ 
(}}γ,᾿" δι βο ἰοσίῃ. Το [06 ἀγρυτηθηΐθ ἴῸΓ ἰΐν 
ΔΌΓΠΘΗ ΤΟΙ ΕΥ ΠΟΙῸ βοὺ ἰοσίϊι, ΠΟΒΕΥ ἴδ κθὴ ἔγομῃ [ἢ 6 
ἱπΐοτσμδὶ ναὶπο οὗ ἐδ ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ΟἿΓ βοοϊίο, ψὶ 
ὙΓὮΪΟΝ 8Γ6 ὕο ὈΘ οοῃηραγοὰ {Π6 δΔρο]ορεῖϊς ἀ 80118- 
βίοῃβ οὗ Κ]εϊπετὶ (2) )α8 )ειμἐεγοπονεέμπι, εἴα., ἢ. 
141) τοβρϑοϊίϊηρ {Π|6 Ἰδὺγ τοίοστη οἵ Ψεθοβῃαρδαῖ 
ἴῃ 1ἴ9 γτοϊδϊου ἴο Ὀρυΐ, χυ]ὶ., ἰ8 ἕο Ὀ6 δα ἀρὰ 8 
νΙ Ε Υ̓, 1{ ΟὨΪῪ ἰηἰτοοῦ δηὰ οχίγα- ὈΪ Ὁ1104], ἰο81}- 
ΤΔΟΏΥ͂ ---ἰἢ6 ΓΘΟΘΏΙΥ - ἀἰϑοονογοὰ ἱπβοσὶ ρτῖο οὗ 
Μεβὶιδ Κίηρ οἵ Μοαδν, ἃ μίσῃὶγ-προγίδηϊ τηοπυ- 
πιθ 8] ἀοουτηθηΐ ἴῸγ ἴπ6 Ὠἰϑίοτσυ οἵ ομβ οἵ {10 
πο ουτίβ δ αίοβ οὗ τπΠ0 Κίησάοπι οὗ ΦεΠοδβὶλ8- 
Ῥμαΐ, ἡ Ὠΐο. βοῦν 8 [0 ΘΟΠΉΤΤΩ, δ᾽ Ἰοαβὶ 1ἢ ΖΘΏΘΙΑΙ, 
189 ἰδίογίοαὶ το] ϊοἢ 8 88 ΟἿΣ βΒθοῦ οι ΓΟΡΓΟΒΘῚ 8 
ἴπ6πὶ, δ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ἃ ΘΠΓΟΠΟ]ορΊοΔ] Γαβροοῖ, 
ἴῃ 80 ἴὯΓ 88 ἰδ Ῥγοοθθάβ τηοβί ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴσο ἴἢ6 
[πὴ Ὀεΐντοοι ἴδ 6 σα ρδίμτ ἰοβογὶ Ὀδα ἱπ οἢ. χΥ 
δηιὶ τπαῦ ἰπ οὗ. χχ., ἢἰβ νπ}}} ἰηΐο 116 βοσῖθβϑ οὗ 
ανθηΐβ ἤότο ἀοβογ θα ; οορ. ϑο}]ο  ΠΔΏ, 88 
υοῖθαά, Θϑρθοΐ! ν Ρ. 621 ἢ. 

ὁ. ΦΌΒΑΜ: ΤῊΝ [,ΕΤΤΕΒ ΟΕ ΤΕ ῬΕΟΡΗΕΤ ΕΣ1,1954Η.---ΟἩ. ΧΧι. 

ΟῊ. ΧΧΙ. 1. Απά 6 Βοβδαρμδῦ βἰορὺ τι ἢ18 ἴλύμοτθ, δηα τνὰβ ὈυτΙοα τ ὑἢ Π18 (Δύ υγα 
1η ὅδ οἰγ οἵ θενὰ ; δῃὰ Φοόσϑσχῃ ἢ18 800 γοϊρῃθα ἰπ Ὦ18 δίθια. 



220 Π. ΟΗΟΧΊΟΙ ΕΒ. 

2 Απὐὰ πα μαά Ὀτγοίῃγοη, 8οὴ8 οἵ Ψοϊιοβ'ιδρίιαῦ, ΑΖαγίαιι δὰ {61116], δῃὰ 

Ζοομιαγίδῃ δηὰ Αζαγίδῃ, ἀπὰ ΜΊομ δὶ ἀπά ΘΠ θρ]αυϊδῃ : 4}} ὉΠι688 νγθῦθ 50π8 οὗ 
8 Ψο)οβμαρῃδῦ Κίπα οἵ Φυάαῃ. Απὰ ὑπεὶγ ἔλθ ρᾶνθ ὕμθπι ΤῆδηΥ ρπ 8 οἱ 

βίνοῦ διὰ οἵ ροϊά δηὰ οὗ ρυθοίουβ ὑμίησϑ, νγῦῃ ἰϑηςοα οἰ 68. ἴῃ Φυάδῇ ; Ὀαῦ 
4 τ Κίησάοτα ρσάνα 16 ὕο Φογϑιῃ, Ὀθόϑι8θ 6 γγα8 ὑϊ16 βγβύτοοση. ἀπά Ψογδϑῖῃ 

ψτϑηῦ ἀρ ὕο ἔπ Κίηρσάοιῃ οὗ Πἷ8 ἐἈύΠδτ, ἀπά βὑγεηρσύποποα Ἀἰπιβοδ᾽, δά δον 8]} 
818 Ὀγούμγοη τιθῇ 016 βοτὰ, δπ4 δἰβο βοῖηθ οἵ ὑπ μγίμοθβ οὐ [βϑγϑβὶ. 

ῦ Φογάπι 88 ὑΠΙΓΟ ἀπά ὕνο γϑᾶτβ οἰὰ ἤθη ἢ6 Ὀδολπιθ ἴηρ, δηὰ 6 τεῖσηθα 
ὁ εἰρῃῦ γϑᾶγβ ἰπ Φϑγαβαίθα. Απὰ πὸ ναὶ κοὰ ἴῃ ὕ6 'ννᾶὺ οἵ ὑπ6 Κίηρβ οὗ 5γϑοὶ, 

88 ἴῃ6 ἢουδα οὗ Αμδῦ ἀϊά ; ἕο ἴθ μδὰ ἃ ἀδυρῃῦογ οἵ Αμδὺ ὅο νἴὸ : δῃὰ ἢ8 
Ἴ ἀἰὰ ιμαῦ τ μΐοῖ νγὰβ ον] ἴῃ 186 6γ68 οὗ {π6. ΠΟᾺΡ. Απά 6 ΟΚᾺΡ ψου]ὰ ποῦ 

ἀαβίγογ ὑῃ6 μοι:6 οὗ Πενία, Ὀθοδυδο οἵ 6 οογοηδηῦ ὑμᾶῦ Ηδ δὰ τηδάθ ψ 1} 
ΤῬανὶά, δηἢ 88 Ηο Ἰιδά ρῥγοπιϊϑβθιὶ ἴο ρὶνθ ἃ ᾿ἰρἢῦ ὕο ἰπὰ δηα ᾿ι18 Β0ῃ8 ἴὉΓ ΘΝ ΘΓ. -- 

8 Ιῃ Ὠἰβ ἀὰγβ Εήοπιὶ γονοϊ θα ἔγοπι ὑπάθγ ὑπΠ6 μδηὰ οἵ Φυάδῃ, διιἃ πιδάθ ὑμθιη- 

9 βεῖνϑβ ἃ Κίῃρ. Απὰ Ψογαῖι ψγϑηῦ οὐδ ΝΠ ΠΪ8 ῬΥΪΠΟ68, δῃὰ ἃ}1 ὉΠ 6 Ομδγιοίϑ 
ψῸἢ αἰπὰ ; πα Π6 Το86 τ} ὉΥ πἰχῦ, δη βιηροίθ Ἐκίοτῃ, Ψ ο οοτῃραβϑθα ἢ}π|, 

10 δηὰ ὑμ8 οἀρ(δἰπβ οὗἩ ὑ86 οἰατίοθ. Απάὰ Εάοτῃ γϑνο θά ἔγοτῃ ὑπάθγ 88 βδπᾶ 
οὗ Φυάδιι αηὔο ὑμ18 ἄγ. ΤΆΘη Γθηδῃ τονοϊυθα δὖ ὑμαῦ {1π|6 ἔγοπα μά θὺ ἢ]8 

11 Βδηὰ, θϑοϑιιβ ἣθ δὶ ουβάκϑη (δ 6 ῸΒΡ αοἀἂ οὗ ἢ!8 Δί 8. ΗΘ ἃ150 τηδὰβ 

δἰ σῇ ῥἴδθθβ ἴῃ 0.6 πηοιηϊαὶη 1 οὗ Φυάδῃ, δηὰ μθ ἀθδιοιιθα ὑμ6 1π|)ΔὈϊ Δηῦβ οὗ 
ογυβδίοτη, δηα ρογνογίθα “υάδῃ. 

12 Απὰά {ἢπδγὺ δϑπιθ ἴο ᾿ἷπὶ ἃ Ψψσιηρ ἥτοια ΕἸ) 8 016 Ῥτορ ιοῦ, βαγίησ, ΤῊ 
βδῖ ἢ {Π6 ΓΟΚῸ αοά οἵ Πενία [ΠγῪ ἔαϊμοσ, Βϑοδυβο ὑθοι ἢλϑὺ ποὺ ψαὶκϑα ἴῃ 
{86 ψΑγ8 οἱ Φϑβοβιδρῃδῦ (ΠΥ ἔδῦμοτ, μοῦ ἰπ ὑπ6 ψὰγ8 οἵ Αβᾶ Κίπν οἵ Φπάδβ. 

18 Απὰ ἀϊάει νγαῖὶκ ἴῃ 86 Ψ8Υ οὗ ὑδθ Κίηρβ οἵ [βγδοὶ, δηὰ ἀϊάβὺ ἀθῦδιο Φυάδῇ 
δηἀ ἴΠ6 ἱππδοὶδηΐβ οὗ Φογιβαίθιη δὕθον ὑῃ6 Ψμογϑάοσῃ οἵ ὑπο ᾿ουδθ οὗ Αμδῦ; 
διὰ Βαβϑῦ αἶβο βἰαίῃ ὑγ Ὀγοῦμγθη, [μη6 Βουβο οὗἩ ὑῃγ [αύμθῦ, νῆο γαγθ Ὀδύνεσ 

14 ἴδῃ (σὰ, Βοἰιοϊ, ὑπὸ "ΟΕ Μ1Π]} τίη 8 ρτοϑῦ ρίδριιθ ὁ {ΠΥ Ρθορὶθ, δπὰ 
16 ῃγ βοῃβ, δῃὰ (ἢν τῖνθϑ, δῃὰ 41} (ἢ γ ροοάβ. Απά μου βδὶῦ ὈΘ 'ῃ στολῦ δβιο - 

Π6Β88 ΟΥ̓ ἀἴδβοδϑθο οὗ [ἢ γ ὈΟυγ618, απ 0}] ὑὮγ Ῥονταβ [8}1 ουῦ ἔγοτα [ἢι6 5: 688 1π ἃ 
Υ͂ΘΆΓ δηά ἃ ἀδγ. 

1 Απάᾶ(ε ΓΟΒΡ βέϊγθα ὉΡ δραϊμδῦ Φοόγδιὰ {π6 βρίγιῦ οἵ πὸ ῬἢΠ [1 πο8 ἀπά 
17 86 Ατδρβ, ὑμαῦ ὑγοῦθ ΠΑΡ ἐπ Ἐιπιορίαας, Απά ἔμ6γ οᾶηθ ἂρ ἰηἴο αάδἢ, 

δηα Ὀγακο ἰηΐο ἰῦ, δἀπὰ ἴο0Κ ΑΥΑΥ 41} [86 βιιθδίδποθ ὑμαῦ 8 Τουπάὰ ἴῃ [ῃ6 
Ἰπη σ᾿ Β Βουβθ, μα ὶβ Βοη8, δηὰ ἢ18 τῖνοϑ; Ἀπὰ ποῦ ἃ 80ὴ ψἃ8 ἰοἷν ἴτὰ Ὀυΐ 

18 ΨενοδαΖ, ὑπ6 γουηκοϑῦ οἵ μἷ8 δοῆ8. Απὰ δου 8}} 0818 6 ΠΟΙᾺ βιιοῦθ Ὠϊπὰ 
19 ἴῃ Ὧ18 Ὀονγοὶβ ψὶῦἢ δὴ ἱποῦγα]6 ἀΐβθαθθ. Απά ἰδ σϑὴθ ἴο ρᾷ58 8 ΘΓ ΠΙΔΗΥ͂ 

ἄδΥβ, ΠΑΠΊ6]Υ, δρουῦ ὑὴο ἔπι οὗ ὑπῃ9 ϑῃὰ οὗ ὕνψο γϑϑγβ, πῖ8. Ὀονγοὶβ [6}} ουῦ 
ὙΠ0}0 8. Βιοκθθβ, ἃἀπὰ ἢθ ἀϊθὰ τι ΒΟΓΘ ῥδΐῃβ.; δῃὰ [8 Ῥϑορὶθ τοϑὰθ μὸ 

20 Ὀυχπίηρ ἴοσ Ὠΐτα, κὸ ὑ6 Ὀυτηϊπηρ οὗ μὶ8 ἔδύμοτβ. ΤὨΪΓΟΥ δηὰ ὕνο γϑϑῦβ οἱὰ 
γγ88 ἢ6 ψΉ 6 116 Ὀθολταθ Κίηρ, δηα "6 τοϊρπιοά οἰρσῃῦ γϑδγβ ἴῃ Φογυβδίθιῃ ; δπά 
86 ἀοραγίθα ψιυπουῦ Ττορτοῦ ; ̓  ἀπά ὑΠ6Ὺ Ὀαγοά Ὠἰτὰ ἴῃ ὕδ6 οἷν οὗ )αν!ά, Ὀαῦ 
ποῦ ἴῃ 6 ΒΘΡΌΪΟΝγοβ οὗ ὑδμθ Κίηρβ, 

5 ΑΒΑΖΙΑΗ.---ΟΗ. ΧΧΙΙ. 1-9. 

ΟΝ. ΧΧΠ. 1. Απὰ {π6 ᾿ῃῃδ  δηΐβ οὗὁἨ Φογιβαίθη τηδάθ Απμαζίαῃ, ἢἷ8 γουησαοβῦ 501, 
ἰπηρ ἴῃ ἢ18 βἰοδα ; ἴοσ ἴπ6 ὕγοορ ὑπδῦ οδῖαθ ψὶῦ 0Π6 ΑΥδρ5 ὕο ἢ86 οδὰρ ἢα"} 
Β]αῖη 411 ὑπ6 οἰἀδβῦ : ἀπα Αδβαζίδῃ βοῃ οὗ Φογδπι Κίηρ οὗ δυΐδῃς Ὀδοδῖαμθ Κίην. 

2 ΕΌΓΟ δῃα ὑνο γϑᾶγβ οἱ] νγὰ8 Αἢδζίδὶ) ἤθη Ὧθ Ὀδοδπιο [κῖησ ; ἢ ἀπά Π6 τοϊσηρὴ 
ΟἿΘ ΥΘΑΡ ἴῃ “96 Γ 58 6} : δπὰ 8 τηούμ τ Β ἤδη ψ89 ΑὐΠδ] δ, ἀδαρῃῦοῦ οὗ 

8 Ομ. Ηδ αἶβο ναι κοὰ ἴῃ (Π6 σγᾶγβ8 οἵ ὕῃ6 μουβθ οὔ Αἰδ)}; ἴον ἢἰβ τη οῦμ Γ 
4 τγῶϑ ὨΪΒ ΘΟΌΏΒΕΙΪΟΣ 0 ἀο ΜΊΟΚΘα]γ. Απά με ἀϊά δν}! ἰῃ {ἢ οὁγ68 οἵ ἴπ6 [ΟῸἘ), 
.ἴκὸ [Π6 ἢουβο οὗ ΑἸιδῦ ; [Ὁ [ΠΥ ἼΟΓΘ [8 ΘΟ. 86] 0Γ8 αἴθον ὕη6 ἀδαίἢ οὗ ἢϊ8 
ὅ {Ἀ0Π6Γ, ἴο ἢϊ8 ἀδϑισυςοίίοη. Ηδ 4580 ψ δὶ κοα ἴῃ ὑπϑὶγ οι η56), )ηι γοηῦ ἐν 10} 

Φογϑῃ βοὴ οὗ Αμδὺ Κίηρ οὗἉ Ιϑβγϑδοὶ ἴοὸ ψῚ δρϑηβὺ Η4Ζᾷ8ὶ Κίηρ οἵ ϑ'υτγῖδ δὲ 
ὁ δυο !-ρ]]6Δ4 : δῃὰ {π6 ϑδυσίδηβ βιηοῖθ Φογᾶη. Απὰ ἢ γϑίαγπϑα ὑο 6 ᾿ιθαϊ θα 

ἴῃ ΦΔεζγθοὶ οὗ ὑ86 ψουπμάβ4 ψἢϊο ὑΠῸῪ δὰ αἴνϑη ἢΐτῃ δὖ πδιηδῆ, ἤθη ἢθ 
ἔουριῦ νι Ηδδ86] Κίηρ οὗ ϑγγία : δῃά Αδαζίδῃ δ βοὴ οἵ Φογδπὶι Κίηρ οὗ πὰ} 



ΟἼΑΔΡ. ΧΧΙΙ 10-ΧΧΠΠ. 9... 

1 νουῦ ἀογῃ ἴο 8606 Φογᾶπι βοὴ οἵ Δ Ὁ δὖῦ 762Γ66]; ἴοτ 6 νγὰ8 916, ΑἈπὰ τἢ9 
ἀονηἝ}}} οἵ ΑἸ μαζίδῃ νγα8 ἔγοπι (οἱ, ἴῃ σοιαίπσ ὕο Ψογᾶπῃ ; ὅπ γγ ἤθη ἢΘ ΟΔΠΊΘ, 
6 σοηΐ ουοῦὺ Ψ10} Φοταπλ ἀσαϊηϑὺ Φολα βοὴ οὗ Νιτλβὶ, πὶ ὑπ ΠΟΒῸ δά 

8 δηοϊηἰθὰ ἴο ουὐ ΟΥ̓ ἴἢὉ06 ἤουβϑ8 οὔ Αὔδ. Αμά 1Ὁῦ οαπηθ ὕο ρ38, ψ ῇθ πη 6 ῃὰ 
ὀχοουΐθα ἡπάσπηθδηῦ ροῦ 0 ἢου886 οἵ ΑΠδὺ, [6 ἴουπα αἰϑὺ {᾿ὃὸ Ῥγιησοβ οὗ 
ψυάδῃ, δηὰ ἢ βοὴϑ οἵ ὕὉ16 Ὀγοίῃσθη 5 οἵ Αμαζίδῃ, ὑμαῦ τηϊπιϑίογεά τὸ ΑἰδζΖιδῇ, 

9 δηὰ δον θὰ. Απά Ἶιὸ βουσῃῦ ΑΠδζίδῃ ; δῃὰ ὑΠῸΥ σδυσῃῦ ᾿ῖτα ἤθη ἢ6 νγὰ8 
διάϊηρ ἴῃ ϑαϊηδγία, δῃὰ Ὀγουσῃῦ "πὰ ἴο Ψομα, 8ηι} βίον ϊπὶ, αμα Ὀυγιοα τὰ ; 
ἴον ὕΠ6} 8814, Ηθ 18 ἐῃθ βοὴ οὔ 76 ῃοϑμαρηδῖ, γὰο βουσῃῦ ὕὉΠ6 ΠΟΒΡ νυ] 8}} 
ἢ18 Ὠοαγῦ : δῃᾷά (ῃθ ἢοιιδ οὗ ΑβαζΖίδῇ πδὰ ποθ ἴο σγϑύδϊα βύγοη σι ἴοὸγ 0.0 
Ἰσηράοχῃ. 

9. ΑΤΗΑΙ ΔΗ 5 ΒΕΙΟΝ ΑΝῸ ΕΔ11,..---ΟἩ. ΧΧ. 10- ΧΧΊΠ. 

1Ϊ0. Απά Αἰὐβμια)ϊδῇ 86 τηοῦμοῦ οὐὗὁἩἨ ΑΜΒδζίδῃ βαὺνγ ὑῃδῦὺ ΠΘΓ βοὴ 88 ἀθδά, δῃὰ 8119 
11 ἃἴοῸ80 δῃά ἀδβίσογϑα ὖ ἃ}1] {Π6 βθϑὰ οὔ ὑπ κΚιηράοτῃ οὗ ὕπ6 πουβο οὗ Φπἀδῃ. Απὰ 

ΦοΒοϑῃδθδῦῃ ἀδυσῃΐον οὗ ὑπ6 [κἰηρσ ὑοοὶς Φολβὰ 86 βοὴ οὗ Αδμαζίδῃ, δηὰ 80010 
Ὠἰτὰ ἔγοπι Δπλοηρ' ὑπ ΚΙη σ᾽" ΒΟἢ8 ὕπδῦ Ὑ6ΓΘ βίδιη, 8πα ριυὺ πἰπὶ ἃπἃ ἢϊ8. Ὠυ͵8Θ 
ἴῃ ἃ Ὀ6α -ΟμΔΙΌΘΓ : δπὰ ΦοΠοβηδθαῦα, ἀδυρῆθον οὗ Κίησς Φογαπι, νυ] οὗ 
ψεμοῖδαδ ὕ}|6 ρῥγιϑϑῦ,---- του 86 νγαϑ. Α ἢ Ζίδ}) 8 ββύβνγ,--- ἃ ἢπὶ ἔγοπι ὑῃ6 δσῃῦ οὗ 

12 ΑΥ]Δ]]δἢ : δῃὰ 886 βἰϑνγ Εἰπη ποῦ. Απᾶ ἢ νγὰβ σι ὑπο ἰμῃ [9 Ὠοαδο οὗ 
αοα πἰάάθῃ βἰχ γϑᾶγβ ; δῃηὰ ΑΒ] δῃ σοϊσηθα ονὸῦ 186 ἸΔηα, 

ΟΠ, ΧΧΙΠ. 1. Απάὰ ἴῃ [6 βονθηῦῃ γϑᾶγ «6]1οἰδάα θχἃ88 δῃηοουγασοα, δηα ἕοοϊς {Π9 
οδρίδιηβ οἵ Βυπάζοίβ, ΑΖδιδῃ 80η οἵ Φογοιδη, δηά [ϑῃτηδοὶ βοὴ οἵ Ψοἤδηδῃ, 
δηά ΑΖαγιδῇ βοὴῃ οὗ Οαβά, διιὰ Μααβοίδῃ βοὴ οὗ Αἰαίδῃ. δπὰ ΕΠ ΙΘΠαρηδῦ βοὴ οὗ 

3. Ζιο τί, ἰηΐο οονθηδηῦ ἢ Πῖπι. Απᾶ ὉΠΟῪ τϑηῦ δϑοαυῦ 'η διάδῃ, δηά σαϊποτοὰ 
ἋἪη6 Τονῦθϑ ουὐ οὗ 4}} 086 οἱ(168 οὗ Ζυάδῃ, δηὰ (6 ομϊοίθ οὗ ὕΠ6 [δύμοσβ οὗ 

8. βγ86], δῃὰ ὑῃ6γ οδπηα ἴο Ψαγαβαίθη. Απα }} [η6 Θοπρτορδίοη τηλα6 ἃ (ονθ- 
πδηῦ ἴῃ ὕὍἢ6 Βοι8ο οἵ αοα σι ὑπ6 Κίπρ ; δῃηὰ ἢδ βαϊὰ ππίο ὑμοπὶ, ΒΘἢο]ά, {10 

4 ᾿ἰηρ᾿Β Β0ῃ 5}8}] γϑίβῃ, 88 ὑπ ΠΟΒΡ δίῃ βρόκϑὴη οὗ [Π6 βοὸπ8 οὗ αν ά. ΤῊ]8 
15. ὑῃ6 ὑμίησ ὑῃαῦ γο 814}} ἀο : ὁ ὑμιγὰ οὗ γοῦ, ψῆο δηῦδῦ ου {π6 βαραίῃ, οὗ 

δ ὑπ6 ῥτγίθδίβ δηᾷ οἵ ὕπα [μον ύθϑ, 8|}8}} Ὀ6 ρογίθιϑ δῇ 1708 ὑῃγθϑῃο 8, Απὰ 8 
ὑιτὰ 888}} "6 δὖ ὑπ Κίησ᾽β ἤἢοι8θ ; δπὰ ἃ ὑμγὰ δὖ ὑπ6 ραΐβ 6804 ; δηα 8] [ἢ 

6 ΡῬΘΟΡΪΘ 8}.4}} Ὀ6 ἰῃ 10 οουγίβ οὗἩ Π6 ἢουβθ οὗ [πΠ6 ΟΕ. πὰ ΠΟΠΘ6 8}}8}} ΘΗΓΕΣ 
ἴθ μουβο οὗ ἴπ0 ΓΟΚΌ, Ὀαῦ 6 ῥγίϑβϑίβ, δηὰ ὑῃ 6 Υ ὑῃδῦ ταὶ βίον οὗ ὑῃ6 [ον 168 ; 
ὉΠΘΥ͂ ΙΏΔΥ δὸ 1, ἴὉΓ ὑΠ6Υ͂ ΔΓΘ ΠΟΙΥ ; δῃηά 411] [86 Ῥϑορὶθ 5}8}} ἰζϑὸρ ὑ8 νψαγὰ οὗ 

7 ἴῃ ΟΕΡ. Απά {π6 ]μονἱΐθβ 8}4}} βυστουπηὰ (ῃ6 Κίηρ, ΘΥΘΥῪ τῆᾶη ΨΊ} ΗΪ8 
ὙΘΔΡΟΙΒ [ἴῃ ἢ18 Ὠδπὰ: δηὰ ψΟΒΟΟνΟΣ σοσρί ἰηῦο {1|6 ἢουδβ6 80.84}} Ὀ6 ρυῦ ἴο 
ἀοδίν ; δῃὰ γο 8Π4]}} Ὀ6 ἢ ὕΠ6 Κίησ, νι ἤθη ἢδ ροσίῃ ἰῃ δῃά ἤθη ἢ6 σομηθίῇῃ 

8 ουῦ. Απά (6 1 ,ουἱΐθβ δηὰ 4}} υἀδῇ ἀἱὰ ἰοῦ Πὰς ἴο δἰ! ὑπὰῦὺ Φοῃοϊδαδ Ὁῃ6 
ΡΤ οϑὺ Θοτητη Πα 64, ἀπὰ ἴοοῖς ΘΥΟΣῪ οὔθ ἢΐβ τη ῃδὺ σγϑηῦ ἴῃ ΟΝ. ὑἢθ Βα αὐ 
πιὰ ὑΠοβο ὑῃδῦ ὀᾶτηθ οαῦ οα [ἢ ΒΔ ΔΙ : ἴὸσ Φϑμοϊδάδ ὑπ ρτγιθδϑῦ πδὰ ποῦ ἀΪ9- 

9 Ιηΐ586α {Π|ὸ ὁοιτθοθ. Απά Φοβμοῖδάδ [6 ῥγιοϑῦ ρᾷνϑ [0 {Π6 οαρίδϊ 5 οὗ Πυμάγοαβ 
ΒΡΘΑΓΒ 8 58}}16]48 ἃπα δγηβ, ὑῃδῦ Δα Ὀθθη Ἱξϊπε Πάν 5, ΠΟ ἢ ἸΤ6ΓΘ 1 90 

10 Ὠουβθθ οὗ ἀοα. Απά 6 8βοὺ 81] {1.6 ρΡθ0}]6, ΘνΘΥῪ τῆϑῃ ὑγὶῦ ἢ ἢ18 ΥΘΔΡΌΙ ἴῃ 18 
Παηά, ἔγομι ὑΠθ σὶρηῦ ο ὑδο ]Ἰεἴν εἰ4θ οὗ ὕμθ ἤουβθ, ὈΥ {16 δἰἴαγ δι)ὰ ὈΥ͂ {110 

11 Βοῦβθ, τουπά δροιυῦ {16 Κίηρ. Απα μουν Ὀτουρσηῦ ουῦ ὕΠ6 ΚΕἸ ΡΒ 8οη, δηά ρᾷνθ 
πηΐο ἢϊπὰ ὑἢ9 σόα δηὰ (86 ὑδδβυϊπιοην, δηα τωλθ ἢἰπὶ Κίηρ : δῃὰ Ψθῃοϊδάϑ 
ΔΑ ἢϊ8 Β0η8 δποϊηϊθα πη), δΔῃ βαϊά, 1, ηρ ᾿ἶνα 16 Κίηρ. 

Ϊ2Ώ Αμὰ Αὐμδ δῇ οασγὰ (ἢ ΟΥὙ οἵ Ὁπ6 ρϑρορὶθ στυπϑὶηρ πα Ῥτγαϊβίπο ὑἢθ 
18 Κιηρ, δῃὰ 8ῃ60 οἂπιο ὕο ἢ Ῥθορὶα ὕο ὑῃῆθ ἤοι8θ οἵ ὕπ6 ΟᾺΡ. Αμὰ 886 

Ἰοοϊκοά, δῃηᾷ, Ὀθ}0]4, ὑμ6 Κίηρ βίοοά δῦ ἷβ ρ]δοθ ἴῃ [Π6 ϑηύγδῃοθ, δηα ἢθ 
ῬΓΙΠΟ68 δηἀ [6 ὑππτηροῖβ Ὁ. ὅΠ6 Κίηρ ; δῃηὰ 4}} ὕ88 ρϑορὶθ οὗ ὕ6 ἰδηὰ ὑγϑγθ 
Εἰλα, δὰ Ὀ]ΘῪ οα [Π9 ἰχυχηροίϑ; δηα ἴῃ βΒ' προ ΥΒ ΜῈ Ἰηδύγυτ θη οὗἨ ΒΟ0ῃρ, 
δηα ὕπο ἸοΔ 678 οὗὨ ῬγαΪδ0: δὰ ΑὐΠδ] Δἢ τϑηῦ Π6Γ οἰοῦμ 68, αῃα 8414, ΟΠ ΒΡ ΓΔΟΥ, 

14 φοπδρίσαου  Απάὰ ΦΔοϊοῖδάδ ὑΠ6 ρυῖϑϑοῦ Ὀγουρηῦ οαὐϑδ ἢ σαρ'αὶηβ οὗἨ ΠυπάΓθα8, 
[86 ΟἾἼ ΟΟΙΒ ΟΥ̓ ὑμ6 Ποδβῦ, δΔηά βαϊ ἃ απίο ὑπ οπι, Βεησ ΠῸΓ οὐ ἴγοτῃ Μ πη ὑἢ9 
ΤΔΏΡΘΒ, Δη4 Ὑγἢ080 10] Ονγοῖ 6 Γ 8}}4}} Ὀδ βἰαὶῃ τι [16 δυνογά : ἴοτ 1ῃ6 μτιοϑῦ 

16 μὰ βαἰὰ, ὅ᾽'αὺ ΠῸῚ ποῦ ἱῃ 6 μουδθ οὗ [6 [ἘΡ. Αμπά {Π6Ὺ ρᾶνθ ΟΣ Β080θ0, 



Π. ΟΠΚΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

δά 5816 σοηῦ ὕο [86 ΘηΐΓΑΠΟΘ οὗ [ἢ ΠΟΙΒΘ ραίθῦ ὈῪ ἰῃθ Κιηρ᾿Β Βοιιδο, δῃὰ {ΠΟῪ 
δον ΟΣ (Π6Γ0. 

16 Απα ΦΔοϊιοῖδαα τηδάθ ἃ οονθηδηῦ Ὀούνγαθῃ ΠΙΠ861[, πὰ Ὀοΐνγθοῃ 411 (86 
17 Ῥϑορῖίο, δηὰ δούνϑθθῃ ἰδ Κίηρ, ([μδῦ ὑΠ6 } δου] Ὀ6 [6 0Ὲ}᾿ 5 ρϑορὶθ. Απὰ 

811 186 ρΡϑορὶθ ψϑηῦ ἴο ὑμ6 Βοιβθ οὗ Βδδὶ], δπὰ ρι})]οὰ ἰδ ἀονῃ, δπὰ Ὀγαῖζο 108 
δἰΐδγθ δπὰ 108 ᾿τηᾶροδ; δηὰ Μαίζμδῃ ἴΠ6 ρῥγϑβὺ οὗ Βδαὶ ὑπὸ} δἰονν θϑίοτο {116 

18 αἰίατβ' Απᾶ Ψοβοϊδάβ δρροϊηίθα [ῃθ οἶοοθβ οἵ ἴ::6 ἤοιδα οὗἨ [10 ΟῚ ὈΥ {δι 
Βαπά οὗ {δ ῥτγϑβδίβ, [89 νἱῦοβ, σοὶ αν! δά ἀϊδιγι υϊοά τη ὑῃ6 Ὠουθα οἵ 
[86 [0 .Β}, ἴο οὔοσ ὑπὸ Ὀυτηΐ οβουίηρβ οὗ 0Π6 [0ΒΡ, 88 1ῦ 18 ψυσι θη ἰῃ {16 ἰᾶνν 

19 οἵ Μοβοβ, στ ρ]δάηθδθ πα ψ Ὁ} δον, 1 116 ΤΔΏΠΕΓ οὗ αν. Αμα ἢδ βοῦ 
{πὸ 

20 δηΐογ. 
Ρογΐουβ δὖ ὑῃ6 ρψαῦθϑ οἵ [86 μουβο οὗ 86 ΠΟΕΡ, ὑμαῦ 116 ἀπο]θδη πισῃῦ ποῦ 

Απᾶ Βα ἴοοῖκ 86 οδρίδιη8 οἵ Ὠυπα ΓΘ 8, απ Ὁ.6 ποῦΪ68, ἀπα [86 Γυ]ογ8 
οὗ [86 ρΡοορίο, ἀπᾶὰ 411 ρϑορὶϑ οἵ {μ6 Ἰδπά, δπὰ ὑῬγουρῃηῦ ἀονῃ ὑπο Κιηρ ἔτοτα 
ἴΠ μΒουδθ οἵ 89 0Ὲ} : δπα ὑπ Ὺ ψϑηῦ ὑπγουρσὰ ὑΠ6 Ὠϊσὶι χαῦθ ἰηῦο ὑμ6 Κἰηρ 8 

21 Βουδο, διὰ βοῦ ἴπ6 Κίηρ ου 'μθ τουδὶ ὑβγοῃθ. Απὰ 411 ἴῇ.}0 ρθορ]α οἵ [6 ἰδῃὰ 
ΘΓ ρἰδα ; δπα ἴδ0 ΟΥ̓ νγῶβ αιιϑῦ, ἀπ (Π6Υ δὰ ρμαὺ ΑἰδΑ] Δ ἢ ἴο ἀδϑδαί ὈΥ͂ 
16 ϑ'ννοσα, 

Δ Ῥὸῖ Π3, “ οῃ (δ τηοπηίαίηε," ἐο δορέ. δηά γ εἰκ. τεὰ 53, “ἴῃ ἐφ ο1162." 

5. ΠΠΌΠ 
τιν 

Γρηὰᾶ Μνδϊ) κοῦ δὲ νδὲ πο ταῦ." 

νὖβ ἴπο ὅερε. ἰγϑπεϊδίθα οὐσ ἐν ἐσαύῳ: Ὁπὲ 56 Ψα]κ.: ποι γϑοία (αιπδωϊανίέψε πὴ γϑοίθ). 80 1καθας: 

8 Ἰποιοδὰ οἵ ἰογίγεῖνο, ποῖ ΟΏ]Υ ἐϊ6 Ῥαγα]οὶ 2 Κίηκα υἱῖ!, 28, ὈῸΣ δἷοο ἰῆο ὅγγ. δηἃ ΑΥ̓δΌ. υοσγεῖομδ (88 Μδὶὶ 86 δοῖβ6 

Ἰοῦου νϑο. δὰ (ἢ Αἰά, δάϊξ. οἦ 10 86γρέ.), εἶνο “" ἘΠΙΥΘΩΙΣ -ἰνο γοδσθ"": ὕυξ [9 ΝΙζ.. δ [6 Μεοογοῖίς ἰαχὶ διὰ βερί. (ΑἹ. 
διὰ αϊ.): εἴκοσιν ἱφτῶν. 

4 Ρὸν Ὁ ΣΩΠ 3 ἰὁ ἰο 0ὸ τοδᾶ, ψ]ἢ ταγίουϑ Ὀοίξες 8. δἷδο πηι ἔπ βερέ. διά 3 Κίηρο γ!!|. 29: Ὀ ΦΘΣῚ [. 

ῬΘΟΌΪΔΣ 16 {Π6 ἀοοϊείου οὗὐ Νοίοϊοσ (ᾧ 328): Ἕ δ ἴο ὃδο τεϊδίπεά διὰ τεπάδζοᾶ ὮὉΥ “ Ρυηοίθχο᾽" (ραποίυγο οὗ ἔδο 

“ουπη 8). 

ὁ ΤοΙδ [5 σοτί δ ἴο 6 τοδὰ [παοϊδαᾶ οἵ ΠΥ ψὨΠΟὮ δοοῖδ [Ο ὯΘ Εἰ ΡΥ ΔΏ ΟΥΤῸΣ οὔ 6 Ῥδῃ. 
᾿πυξ αι 

4 Ἰηειοδᾶ οἵ “δοπὸ οἵ (86 Ὀτείδγοη," ἹΠῈΣ 323}, (δ6 δορὶ, ἴῃ δοοοτάδπο ψῆν 2 Κίηκε χ. 13: ἀδελφούς. Βαξ 566 ἐδ 

χες. Ἐχρὶ. 

7 ἽΞΠῚ ἰὸ πιεθσαξ ἀοῦδε, δοοογάϊης ἰο 3 Κίηρε χί. 1, ἰο 6 οὐ δυξοὰ [πο ἽΞ: 7}. (ϑορέ.: ἀσώλισιν: ΨΌΪᾳ." ἀν- 

βενγεοίς.) 
8 ἐς Ὁ 8 ῬΟΔΕΙΌΪΥ ἃ τὐϊείακο ὉΣ ἘΠῚ Ω Κιπεε χί. 15), ψποὉ Ἰοίξες (86 ὅγγ. διὰ Ασδὺ. δἷοο τοδὰ ἴῃ ΟΌΣ Ὁ θεακο. 

9 Ἵν᾽, υοιῖδεο νείπε ευρεγδυσαδ δῇες δ 2, (6 τδοϊης δα τοὶ! ἴῃ 3 Κίηψε χί. 16 δὲ ἴῃ ]] οἱὰ νϑζαίοῃϑ οἵ ΟἿΣ 

Ῥδδδαρο, δη ἃ δβηιουἹὰ 6 ὀγαδοά. 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΙΟΑΙ, 

πε βρϑοῦνγο οὗ (86 Ἰο ἴον οὗ [86 Ἀγορμοὶ ΕἸ: 76 ἢ 
(απὰ ἰΐ8 δοσοῃιρδηνίηρ ποῖΐοοθ ΘΟΠΟΟΓΗΙΐηρ ἴδ 
ΠΡ πο οὗ ΦΨογαῖῃ ἱδεσγοὶῃ Ῥγοαϊοϊθα, χχί. 
2-19), 6 ἃγὸ ἢ6 ΓΘ Ῥγεβοηΐβα τι τῇ 6 ΓᾺ}}6} ἰοχἕβ 

ἴο πο δοοουσηΐδ οὗ ἧς Ὀοοῖὶς οὗ Κίημε, Ὀυὲ ὁοΓ- 
ἘΠΠ ῬΆΓΆ]1618 ἴο ψ ΏΣ ἢ ἰΠ6 Βρεοΐαὶ [δον] [168] 
δἰδπαροϊηπΐ οὗ 186 ὩδΤΤαῖΟΡ ἢ858 οἴΐθη, δβρϑοδ}}γ 
ἰῃ 186 ἀεθογίρίίοῃ οὗ [6 [411 οἵ ΑἸ] 6ἢ ὈΥ τ86 
ΠΘΏΒΡΊΓΔΟΥ͂ οΘοπ υοϊοα ὈΥ [80 ΔῈΝ Ῥγῖοδί δ ῃοίΐαάα, 
ἱπηραγίθα ἃ οδμαγδοίοσιβίϊς οοϊουυτηρ, ἱπγοιν!ης 
ΤΩΔΩΥ͂ ἀοΥ Δ 008 ἔτοτῃ ἐπ οἱ ἀ6Γ ἰοχί, 

1. Φοτατῃ : α. Ηΐ8 Βερίπηΐηρα, δπὰ ἢἷ8 Μ|58- 
βονογῃσηεηΐ: οἷ. χχὶ. 1-11.--Απὰ υελοβλαρλαὶ 
δἰερί ισμὰ ἀὲδ }αίλεγ8. 'ῬἈΪδ τεροτὶ οἵ 6 οβμα- 
ῬΒαι 8 ἀδαῖ δπὰ Ὀυτγία] 18 οαττιθά, δοοογαϊηρ ἴο 
ἴθ υδῦ4] αἰν]βίοη οὗ σμαρίοσβ, ἰὸ 18 Ὠἰϑίοσυ οἵ 
Φογαη, Ὀδοδυδβο {πΠ6 ἢχβί ἀθοὰ οὗ ΦΨοϊαπι, {6 
ΒΕΏΘΓΑΙ ΤῊΛΓ ΟΡ οἵ ἢ18 Κἰπάγοά, 18 οἸοΒ6} Ὁ σΘοη- 
ποοῖοθαὰ ψὶτἢ [86 ἀφοοαδὸ οὗ ᾿ἷδ δέον, δὰ βοῦνοϑ 
ἴο 8011 δι Ὀ]οοιὲ {}6 δοϊθπγη τἰΐοδ οὗ ἢ 8 [ὩΠ 6 ΓΔ] 
(|ι8 Ὀεΐηρ “ Ὀιιγίοα τὺῖϊῃ ἷ8. ἔαίμοτβ᾽), ἃ τηοάβ οἵ 
αἰνίβίοι 60 παϊηρ π6}} πὶῖῃ [6 Ῥγαρτηδίϊοαὶ 
ζυτη οὗ {πη 6 ΟΠ ΤΟΙ 8. --- 6 γ8. 2- 4. ΦοΓγαπΒ δίχίοϊα 
Ἐγαϊσι οἷά 6.---Αχζαγίαλ απαὰ υεἸμδεὶ, εἴα. 10 ἰ5 ἀραϊπεί 
16 ἀφ Υ, δδδογίοα ὈΥ̓͂ δονίδι ἀχροδίίοσα, οἵ 

δεῖ 16] στ [806 ΗΐοΙ πιοπίοηθὰ ἴῃ 1 Κίηρβ χνι. 
84, (Παῇ 186 ἰδἰΐοσ, ἼΟ 18. σα] 6 ἃ Βοῖ 6} 16 (4 ἢ 
ἱηπδὈϊίδηΐ οὗἨ Βε[}.6}}, νγὰβ πρὶ 86 ἃ Κίῃρ᾽θ ϑοὴ 
ὯΟΣ ἃ ΤΠΘΙΏΌΕΓ οὗ {86 βουζθογη Κίηράομ..--- ἐδ 
ἔλεέθε ἰοεγὲ δὸπδ 9 «ελοιλπαρλαί, ΐησ 97 ]εγαεὶ, 
Ου ἴδ ἀεείμτιαϊζοι οὗἨ {ἴν6 δου μοι Κίηράοπι ὈΥ͂ 
[6 πδιηδ οὗ βγϑὲ], δορ. χὶϊ. 1, 6, αἷϑο γοσ. 4, 
ΧΧΥΡῚ. 19, 27, εἴο.---Ἶ εἰ. ὃ. Ἅπάα ἱλεὶν 7α λὲν 
ανε ἰΐεπι πιαην σὶ δ. ΟὈομρ. ψπδὲ Ἐδἰουοιση 
ἀϊὰ ἴο μιὶβ 8οῃ8, χὶ. 22 ἴ.-- εσ. 4. Απώ “οτγαιη 
τοεπέ ὌΡ; οοτὴρ. ἔχ. ἱ. 8, δηὰ οὐ ἐδμῈ [0]]ον νη 
ῬὮγαθο, “" βίγσεηρυμθηδα Ὠΐτη86} 7, οἷι. ἱ. 1. Ὑμᾶς 
16 οιϊοῦ πηοϊῖνο ἴον [᾿θ την ἀδγῦ οὗ [ιἷὶ8 Ὀγοΐμονν 
88 ὑποὶγ ΠΟΙ -ΟΟΠΟΌΤΤΘΏΟΘ ΨΠῊ Φογαπι δ ἀπ ἢ!» 
τού ον 8 ἸἀΟ]δίΓΥ, 18 ΟἾΘΑΣ ἴγοτῃ νοῦ. 18, ὑοῦ 
ΠΟΥ 816 βαϊὰ ἴο Ὀ6 Ὀεϊΐοῦ ἐβδὴ Ὧθ.: [8 τπιιδῖ 
Βαᾶγνθ δρρ]εα 8180 ἴο ἔϊιθ “" ῥγίποθβ οἵ 1βγαθὶ " ν})ὸ 
[6}} νυϊῦ ὉΠ πὶ 88 ν]οϊπηβ ἴῃ [88 πιβββϑόσο Μογο- 
ΟΥ̓́ΣΣ, ΟΥ̓ΟΠΙΔ] ΣΆ] 6 Γθ πὰ ποῦ 80}}} ἰὼ τηοάοτη 
Ἐπ)68 ἴο ἱπδυρσατγαῖα 1η6 Ὀερὶπηΐηρσ οὗ {δεὶγ σοὶ 
ὙΠ δυο ἢ ρΟΠΕΓΑᾺ] ἐκρκε βξεν Ἰμοῖς Κιηάτγοά : κῃ 
ΑΙ ΠΙΘΙθοῖ Ππδὰ Ἡ]ΓΕΒΑΥ δοὶθὰ {Π6 ἔνγαμὶ Ὁν ἴὴ6 
Ριδοίίοα οὗ ἃ βἰπηϊασ Ὀὰΐ 5.}}} τθοσα πιοκοὰ 
βἰδυριΐογ, ὅυάρ. ΙΧ. ὅ.--ἼἾὟ ἐγβ. δὅ--11 ἀρτδθθ ἴῃ 4]] 
6580} [1818 ὙΠ} 2 Κίηρ υἱῖϊ, 17.-22.-- -ογν, ὃ. ὺν 
δὲ λαὰ α ααιρλίεν οἱ «λαὸ ἰο εὖ. ΤἸνΐβ αυϊίε 
ἀεβυῖῦε δἰαϊοπιοηξ ἐχοϊυάεβ ἴπ6 Ὠγροιμοδὶ5 οὗ 
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᾿ τσὶν, Ὀαϑοὰ ὑροὴ 2 Κἰπα8 Υἱϊ!. 26 δηὶ 2 (Ὥτου. ᾿ ἱπάϊτοος οτἰαίη ἴγοπι ΕἸ ἢ 18. οὈνΊ οι} Υ το ΟΣ οἷ]- 
Χχὶὶ. 2, ἴδαῖ ΑἸ Δ] 1ὰἢ ψνὰ8 γαῦεῦ ἔπ βἰβίοσ υἹἱ 
ΑἸΔΡ. 8.6 ͵8 ἴἤοτα οα]]15ὰ Οἰμηγὶ 8 ἀδυρἢὔοῦ, 
Ὀδοδιδο ἴΠ6 δρὶτὶς οὔ Οπιγὶ, ἔπ6 [ουαπίοῦ οὗ 1Π6 
ἀγπαβίῃ, αἰβρίαγοα 86) Σιοδβὲ σμδγβοίγ (16 8}}}γ 
δὶ μονογίι 7 ἱπ (8 }ιὶδ σταηὰ - ἀδυς ὕο τ, 
Ογδμάβομβ δηα πταπα- ἀδυρῃ οι ἀγὸ ποὺ ϑεϊἀοπὶ 
ςΆ]1]οεα οὨἰ]άγεη οἵ (μοῦ ρφγαπαίμ ογ, Θβρϑοίδ! !ν ἰΐ 
δια νᾶβ οὐδ γε δηὰ ἱπῆυσηῃζία]; ΘΟΙΏΡ. [ογ 
Θχδιηρίς, χὶ. 20, Μδαβοθὰὴ ἴδιο ἀδιιμῃϊον (αταπὰ- 
ἐαυσιέοῦ) οἵ ΑὈβδΊοπι.---Υογ. 7. 4πάῶ ἐπε δονὰ 
τοομί ποί αἐδίγον ἐλ ουδὲ οΥΓἹΎ αυΐίί. ϑοιηὸ- 
ὙΠδὲ αἰ ἤδτοηΐ, Ὀὰϊ οοἰποίαϊης ἰῃ δθηβο υἱτἢ [86 
Γ“ Ῥαϑδαϑθ, 18 2 Κιηχθ Υἱ[}. 19 (566 ΒΔ 1). 
π Ραγίουϊαγ, “Τὸ μῖνο ἷπὶ ἃ χης ἴον ᾿ὴ8 8018 ᾿ 

(οῦ “ἴῃ ἢΐ8 8δοη58᾽)) δίδη ἀβ ὑδογο, ἴογ ψ ἰσὰ ἤ6ΓΘ : 
“(ὁ κῖνο ἃ ᾿ἰχιιῦ ἤο πἰμπλ δῃὰ 8 βϑοῃβ." Τὴ Ὶ 
οὗ οὖὖῦ δυΐϊιον, ἰηϑογίϑά Ὀθίογθ γ) 80, ΔΡΡΘδΓε, 

ΤΠΟΓΘΟΥΟΓ, ἴο Ὀ6 ὨΘΙΤΠΟΡ Βυρογήθπουβ ποΥ ὑπδιϊῦ- 
ΔΌ]6, [{ 1 Ὀὲ ἰακδθὴ δχρ  οδνοὶυ ΞξΞ “ δηὰ οοΥ- 
ΚΑῚ γ᾽ (90 οοττοοιν Κ΄ αἱ], ἀσαϊπϑι Βοιῖλι.).--- ον. 
8. 75 λὲδ ἀανγε βζοπι γευοίίοώ ὕγοπι ὠπείεν' ἐδιε 
λαμ οΥ̓ μώαλ, οὰ [6 οοπάἀϊξίοι οὗ γ4886]- 
δι6 ἰο πάδῇἢ, ἴῃ ψῃϊοῖ ἰδ τγαδ πο ἔγοτχ αν ά ἴὸ 
δ. οϑδραὶ (οοπιρ. 1 Κίηρδ χχίὶΐ. 48 ἀπὰ δῦονο 
οὨ (ἢ. χχ. 88), ἱπῖο ὑπαὶ οὗ ὁ [ΠΥ ἱπαοροηάοπίὶ 
εἰδΐο.---Ἄ ες. 9. Απϑπὰ υὕογαπι υϑεηὲ Οὐεν ιὐἱέλ λὲν 
»Τίποεβ. Ἐν) ὮΝ [ἰ8. ῬΡοεδΙΌΙΥ οογταρίθα ἴγοηι 

ἴτυν δ, ““ἴο ϑοίν" (4.8 δῃοιϊὰ ὈΘ τοαὰ 2 Κίηρβ 

ὙΠ. 21, ἱποίεδὰ οἵ Π }»υ). Αἱ ἴπ9 οπὰ οἵ {16 

ΕΓΒΘ 8716 δηϊηρ ἴμ6 ψογὰβ ποτ ἰοτπιΐηρ [}6 
6]οϑα: ""δῃὰ {πὸ ροορὶθ Ποιὰ ἴο ἐδοῖς ὕδηζβ,᾿ ἔγοπι 
π ῖϊσῃ [Ὁ 16 εν ἰθης (μδὶ {π6 θαυ] νγὰ8 ποῦ μαγ- 
Ἐς] εἰν ἰοτζιιπαῖα ἴον [δ6 δον δα Κίηρ, Ὀὰΐ δ} γ 
οομδίβίθ ἰὴ οαςπηρς οἶδ ὙΑΥ͂ ΤὨγουσ [Π 6 δΓ- 
τουπάϊης ἴοτγοο,---Ἄ γ. 10. ὕ᾽ηέο ἐλι8 ὦαν, ἰμαὶ ἰ5, 
ἸΠΟΓΟΙΥ πἀηΐο [86 {ἰπι6 οὗ [86 οἰδοῦ παιτγαΐογ, 86 ἃ5 
ἃ δοῦτγοθ ΌΥ̓͂ (6 ΟΒτγοηϊδῦ (οοιηρ. Ἰἰγοά.  ὅ, [. 

. 19). Βαΐλ {8 ἰ8 ἴο Ὀ6 τεραγ θα 88 ἃ ὙΥἹοῦ 
ΑΥ̓ΑΘΑΒΡ ἴο [86 ρεγίο(ἀ ἱπιπιθι ἰδίθὶΥ Ὀδίογο ἰῃ6 
ΡΟΝ ; δηὰ ἐδοιοίογο ἰξ 8 ἴο ὕὉ6 ργοϑαπηθιὶ 
δι᾽ 1Π6 το-οοῃημδδῖ οἵ 116 Ἐκλοπι [68 ὈΥ̓͂ ΑἸηΔΖΙΔἢ, 
χχν. 14 ἴ, νγὰ8 ΟὨΪῪ ἐταηβίθηΐ.--- Τλεη δίδπαλι 
γευοζέεα αἱ ἐλαέ {ΐπιε, ῬτοΌΔὈΪΥ ὕπο ρῥγοθθηΐ Τ6}} 68 
βαβοθρ (ποῖ δι ἴγτοπι ΕἸ μθγοροίθ, Βουΐϊμβοη, 
Ῥαξ. ἰῖ. 622). Τα ποίσιι θουτίης Ρ1]Π501π68 ἴοο Κ 
ΔῺ Θββοη δὶ ρατὶ ἱπ γοηαΐηρ ἰΐ ἴγοιῃ Δογαπι, ἐπ 
πο ΠΟΥ ογῸ αἰἀϑὰ δ᾽ϑὸ ὈῪ ἴμα Ῥ]ιωπίοίμῃβ 
(δοοοτάϊης ἴο Ηἰϊζὶχ, Οεδοῖ. ἡ. 201) ; δοιῃρ. 06] 
ἦν. 4 ἴ.; Απιοδὶ. 9.--- Βεοαιιδε ἣδ παΐ [ογδαΐοη ἐδ 
Ζοτὰ ΟΘοά οἵ λὲν {αἴλετε,---ἃ Ῥτασιηδίίο τγοἤοοίἑοιι 
οἵ [86 ΟὨτοπΐδι, ψνμΐοἢ ἰ8 ψαμεϊηρ ἰ 2 Κίη ρα. --- 
εν. 11. 47Ζε αἰδο πιαάε λίρὴ γίασεθ, ὙὨϊοῖ Αδβὰ 
αὐ ΦοΠοδιαραὶ μδὰ τοπηονϑά, χὶν. 2 Πἴ., χνὶΐ. 6. 
ΤῊΟ [οἱ]ονίηρσ Ῥῆγαθο: “ἀουαθοποα,᾽" 18 ἴο Ὀδ 
υπάἀοτίοοά οὗ {δ6 δρὶτἱζπα] τ᾿ πογθάοπι οἵ ἴ}16 νγοτ- 
διιΐρ οὗ Βδαὶ; οοῦρ. τοῦ. 18. Οἡ [7Π}}, “διὰ 

Ῥεσνοσίο,᾽" σορ. θεαϊ. χὶϊ!, 6,11, 14, ἀπὰ Ῥγον. 
ψνὶ. 21 

2. ὃ. ΤῈ Τοϊδοτ οὔ τ Ρτορδιοὶ ΕἸθΔ, ἀπὰ ἐδο 
ΕΟ]Η]πιοηὶ οἵ ἰϊ8 ΕνῚ] Εὐγοθοάϊημ8 : νοτβ, 12--19. -- 
«Ἀκὰ λένε εαπιε ἰο ἀΐπι α τοτ εἶπ ὕτοηι Τ᾽ δ)αλ ἐλε 

»γορλεί, δαγίπρ (οὐ “" οοπίδί πίη," ἽΝ). ὩΡΙΣὉ 

ἐδ πιοΐ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ὁ Ἰεϊΐοσ, Ὀαϊ ἃ πτὶ της, ἃ ᾿μγοαΐθη- 
ἐπα ῬΤΟΡὮΘΟΥ ἰῃ ἃ πυὶτῦθῃ ἔοττη ; Ὑποῖθοῦ τυγὶ ἴδῃ 
οἵ αἱ ἰϑδςῖ ἀϊείαιοί Ὀγ Ε176} 18, ἴγοπι ἴ.6 ἱπάοβηϊθ- 

ποθ οὗ ἴδ μῬῆγαδο ψτῤνο, ἀουδείι] ; ἃ πιοΓο ΠΥ Ξ 

8016 νυ (ἢ [5 ρΒγαβα ; δ ὅ8, αὐσογάλης ἴο 2 Κιηρη 
1 Εν αἰ. 11, ΕἸ ἢ ἀρρϑαγβ ἴο μανὸ Ὀδδ 1)0Ὸ 
ἸΟΏρῸΣ ἷπ ἴμ6 Ἰαπὰ οἵ Ἰ ᾿ἰνίηρς ἴῃ ἴ86 τείμη οὗ 
φογᾶπι (ἕω {Π|ὸ ἱπαῦϊΥ οἵ Φομοθμαριαΐ δίσοῦ 8 
ῬΡΌΠΗΞΕ ἀυτίης [Π6 οὐηραῖσιι ἀραιηϑὶ δίεβδα, 
2 Βίηχβ 111. 11, 18. δηβύνεγοι ΟΥ̓ Ροϊπιϊης, ποῖ ἴο 
ΕἸ1]}]αἢ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἴο ΕἸ 6 Πα, ψ}1Ὸὸ Ῥουγοὰ ὑγαῖοῦ οἢ 
[86 πα ηὰ8 οὗ ΕἸ1)4), 11 18 τηοϑῦ πδίιγαὶ ἴο ΒΌΡΡΟΘΟ 
[6 οτβ616 ἴο πᾶν Ὀ66) Βρόκθῃ ὈΥ͂ Ε}}74}} ἀσαῖηϑὲ 
δογϑῖη, ΟΥἩἉ Ταῖμ 6 Ὁ ἀραϊηϑὲ Αια] 18} ἀπὰ πον Ἰάοἰδ- 
ἴγοιι8 Ὠοῖ86, Ὀὰϊ ἢγϑὶ ποθ ἀονὴ δηὰ τοἀπορα ἴο 
ΐ8 Ῥγοβθιΐ ἴογπὶ ΟΥ̓ ἃ βοΐ οὗ ΤῊΣ ΟὐΏΡ. 
Εν ῃ χο] οδὶ ἀπά ΕἸ οὶ ἰοἤεοϊίοηδ, Νο. 2.---Ὗ ον. 
18.(. Αλεν ἐλε ιὐλογεώοπι οἱ ἐδι6 ἤομεε οὗὁἩὨ Αλαὸ; 
ΘΟΙΏΡ. ΟὮ ΥΕΙ. 1].--ἀπὰ λαδί αἰδο δἰαῖπ ἐὰν 
ὀγοίδτεπ ; ΘΟΠρ. ΟὉ νεῦ. 4. ἔνοῃ [18 Ταίθγομ θ 
ἴο ἴπ6 πιυγάοτουβ ἀθοὰ φγλοι δορὰ οὐ ἢϊΐδ ποῖ 
ἰΔοἰαϊγουϑ!ν αἀἰδροθοὰ Ὀγοίπογβ, ΠΥ Ἐ} 74 ἢ δανθ 
αἰίογοὰ ὈΥ νἱγίαο οὗ ἢἷ8 αἰνίποὶγ- πη αἰθά ῥτοὸ- 
ΡΠ ΘΟ βασῃο! γ, δὖ ἃ ζἰὴ6 ΠΡ Φογαπη 88 ποῖ 
γοῖ Κίη, ἰῃ δοηπδοϊίου 11} [ἢ 6 οἴ πεγῦ ἡπουρσιῖδ 
οἵ {{ἱπ|0 ᾿γεδεηΐ ργοαϊοςοῃ. ---ῦ ἐγ, 14. Βολοία, ἐλιὰ 
Φογώ υοἱέ ὀγὶμᾳ α σγεαΐ ρίασιιο, ἴἰ6 ἀεδναβία 
ἰηναβίοη οὔ 6 ΡΒ} 501 Π68 δηεἰ ἰῃ6 ΑΤαθβ, νοῦ, 16 (. 
-τ- ον. 1δ. πε ὠνν δοιοεία {αἰΐ οὐ ἤγοπι ἐλε 
δἰοσκηδ88 ἱπ α ψεαγ απὸ α αν, Ἰἰῦογα  ν, “ὁ ἀδγ8 
ΡΟ ἀδΥγβ," παῖ 18, ἀΌΓΙ ΠΣ ἸΛΘΏΥ ἀδγ8 ; ΘΟΏΙΡ. 

πον Οῳ Πυγ, 188. χχῖχ. 1 ἀπὰ Ρε. [χί. 7; δυάμ. 
χυὶ!. 10. ΤῈ ρῥγοϑοηΐ ἀείεστηϊπαίίοη οὐ {{πὴ6 8 
ΡΟΡυΪΑΓ ἀπ ργονοῦυΐαὶ, Ὀυΐ ἱπἰοῇ ἰῖϊ6. ΤΏ ἀυτα- 
τἴοῃ οὗ {116 πιὰ γ 18 αίνεη ΠΊΟΓΘ ΘΧΘΟΙΪΥ, γογ. 19, 
ἴῃ [86 δοιουπὶ οὗὁὨ {1 [ὉΠ] πιοηΐ οὗἨἉ {Ππ6 ΤΥμοΪα. --- 
γεν. 16. Απὰ ἐλε Μονώ βἑγτο ἀρ, ἴῃ σΟΠίοΤΠ  Υ 
ἢ [Π6 ῥγϑαϊοϊίομ. οοτηπιαμίοδια, Οπ ἢ 
ΠΥ ΠΝ, ὁομρ. 1 ΟἼτοη. ν. 265. Το Αταῦβ [μα 
616 ΠΘᾺΓ πε ΕἸ ἰορίΔ 8 τὸ πδίυγα!]] Υ ὑσὶ 68 οὗ 
ϑουτοτη Αἰδοΐα (68 τΠ6 ϑαίϊχβδῃβ, Φοῦ ἱ. 1δ ; 866 
οὔ {18 » γΝο Κιονν ποί]ιϊπς οἵ {116 
Ο8 1368 Ἡ]]οἢ ἰΑΥ͂ αὖ {Π6 ρτοιπηά οἵ [88 σομι Ὀἱδ- 
[(ἴοη οὗ ὑμο8θ ὑγθεβ ΜΠ (π6 Ρ. δ η68 ὕο ἰαγῪ 
Μαδίο Φποα. Μογθονογ, {6 Ατδῦβ τῃηρῃιϊοποὰ 
ΧΧΙΪ, 1 ἃγθ 108 δᾶπὶ6 ἃ8 {8086 Ποῖα ἀδδιρηαίδα. --- 
γεν. 17. Ἀπὸ ὄγαξε ἱπίο δἰ, Ἰἰλογα!]γ, “ὁ οἰ οἴ 1," 
“ἰογοθὰ [μδὶγ ΨΥ ἱπίο δ᾽, δσοῃΡ. χχχίὶϊ. 1 ; 
2 ὅδιη. χχὶὶδὶ, 16: 2 Κίηρβ χχν. 4.-- (πῶ ἰουξ 
ατοαν αἰ ἐλα διῤείαπος ιοαδ Γομπαὰ ἱπ ἰλε 
ἀλη 8 λοιϑε. Ασοογάϊηρ ἴο τ ΐ8, δα β6] 6 πὶ πηυβὲ 
ἰιανθ ὕὑθϑῃ οοπηπογθὰ ὈΥ {658 μ᾽ ποτ ᾿οτγὰα8 ; 

γεῖ ροστοϑῦ ΤΏΔΥ Ε͵80 ὈΘ6 τοηαοτγοα “" ὈΘ]οηρ- 

ἴῃς ἴο {80 κεἰ 8 Βοιϑθ᾽ (τογαὶ ἀοϊῃδὶ 8), 8» 

δ ΕΝ) ΘΕΓίΔΙ ΟἸΥ δἰ ρτι  ἤεβ βοτηθι αἰμρ εἶβθ ἔϊιμα 

2 ΝΕΣ), ὨΔΙΏΘΙΥ͂, ““ Ροεϑεββθὰ ὈΥ " (οοτρ. Ὠοαῖ. 

χχίὶ. 17; Φοθῆ. χυϊἱὶ. 16), δηὰ, Ὀεβίιθβ, [6 δῦθθποθ 
οὗ δῦ πιδηϊίομ οὗ ρὶυπάοσγίηρ [Π6 ἴθι ρ]8 ΟΥ̓ 118 
ΓΓΘΔΒΙΓΟΒ πιδὲ βοὴ) ἱγαῆσο, ἰἴ ΦΖογυβδίοτῃ ]ιδιὶ 
Ὀδθη δου ν ἰδοῦ, Αἥθ ἴθαγι, πιούϑονες, ἴγοπι 
{π6 Ἰαΐογ γοΐογεπσο ἴἰο [6 ὁΟσΌΓΓΟΠΘΘ ἤΟΓΕ Π161)- 
τἰοηοά, χχίϊ. 1, [πῇ οἣἱν [Π6 ΤΟΥΔῚ] σϑτΡ 5 
Βυγργίβοά δπὰ ρμἰιηάεγοά, ποῦ ἴπὸ τογαὶ μδ͵κοσ 
ἰη ΨΦογάβα]οπι. Οοπιρ. Κα] πιοῦ, 44 {{οδίαπιεπίί. 
ϑειμίδη (Ζεὶῥδοελτ τ ̓ μλ. ΤἸιεοίοσὶε επὼ Κίτολε, 
1844, ἰδ]. 82 4.), 8259 τὸ }} 48 Κι αὶϊ οἡ {1118 ἀρδιν 
-,Απὸ ποία δοὴη τἦαϑ ἢ λὲπι μέ ΧζολοαδαΣ. Νοῖ 
ΤΉΘΓΕΙΥ σδρίαγε, Ὀυΐ αἶϑο βἰδυ ριον, οὗ 8}} ὑπὸ οἱ ἀὁτ 
8018 18 τεοοτοα χχίϊ. 1. Τ]|16 ΟΠ]Υ͂ τοδί ἴῃς 
019 ἰ8 ἢδτο (Δ᾽ οἀ ΖΕ Ποαἤ ΑΖ, Ὀαϊ ἴΠπεγ ΑΠαζίδῃ, ἃ 
ὨΔΠῚ6 ΡΟΓΒΔΡΘ δϑπαπηϑὰ οἢ δϑοαηάϊηρ [86 ιτοδο ; 



,. 224 Π. ΟΠΕΟΧΊΟΙ 5. 

866 Οἢ 1:8 Ὀαββαρθ. ---ἾοΓ. 18, ϑημοέθ ἤἀΐπι (Ἷ5}}, 

ΘΟΥΤΕΒΡΟΠἀϊῃρ 0 {πε ΠΡ" Ὁ)", γεγ. 14) ἐπ λίδ 

δοιοεῖδ ισλ ἀπ ἱποιταῦϊε αἰδεακο, Ἰἰϊοτα}} , 8 
ἀἴβεαθα ἢ} πὸ ΠοΑΙ ΠΩ ; σορΡ. χχ, 21, 25, 
χχχνὶ. 16.---Κ εν. 19. 4πά ἱέ οαπιε ἰο Ρα88 α“εν 
πιαὴν αἀαν8, ἸἰῦογΑ]]ν, “ὁ 1ο ἀαγδ ἔτοιῃ ἀαγβ,᾽" ἴον 
πἰσῖι 18 804] [6 Ὀγίδίεν “ ἴγομι ἀδγδ" (Ώ) 2»), 

Φυάρ. χὶ. 4, χίὶν. 8. ΤῊ ποχῦ ψΟΓὰβ : “" ΠΔΙΠΟΪΥ, 
δδουΐ ἔπε τἰτης οὗ {Π6 ἐμὰ οἵ ἔνγο γϑαγβ," ἢΧχ τπογα 
ΘΧΘΟΙΪΥ {18 βοιροσμαῖ ἱπάοδηϊΐξα ἀαἴθ. ὯΝ" 

βίδῃ 8 ΠΟΓα, 88 ἴῃ Υϑγ, 15, ἰπ [ἢ 86 η96 οὗἉ ““Ὑοδτ᾽": 
6 Ἰπάοπηϊῦθ ρἤγαβο, ἀθποίῦϊῃ ρ᾽ ΡΓΟΡΟΥΙΥ, “{{π|68, 
Ῥογιοβ,᾽᾿ τοοεῖνοϑ ὑπγοῦσῃ [Π6 «οηΐοχὲ [86 8δᾷπὶθ 
ἸΩΘΔΠΣΩΡ 88 ἰΐ6 ΟΠ δὶ]ά. ΓΝ» 525}, οἴει. ἴῃ 

ΔῈ 16] ; [ὉΓ ΘΧϑη}]6, θΔη. ἐν. 18, 20, 22, νυἱῖ. 25 ; 
ΓΟΙΏΡ. 880 γυϊρ. δὰ ὅ'υτ., ὑ ]ο ἢ τοηάογ ἰΐ 
αἰΓΕΟΌΥ : “ΚὙΘΑΓΆ. Ὁ" {ΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ δπὰ Υἱο]ἀϊπρ ἴοο 
᾿ΔΓΒῊ 8 86}86 18 Καὶ} 8 Ῥγοροβαὶ, ἴο ἴδκθ ὕπ6 ψνογὰβ 
ΥΡΙ͂ ΠῈΣ ΟΥ͂ ἐμοσηθοῖϊνοβ, δηὰ τοηὰοσ : “"δϑουὶ 

{86 {πη6 οὗ [Π6 6πὰ (οἵ δΐδ 116), δροαϊ ὕπο ἀδγβ 
(Ὀείοτε ἀδθαῖ).""-- ἢ 3 δοιοεῖα ζεἰ  οἱμέ τοἱἐῇ λὲδ δἰεῖ- 
πό88. Ὦ, ἀυσίηρ ἷ8 ῬαϊῃὉ] τη δὰ (866 16 

1089: ““8πὰ δὲ ἀἰοὰ νι ϊῃ δβοῦθ ραΐπβ᾽). Τῆς 
ἀϊβοαδο οομῃβ 9 θα ῬΓΟΡΘΌΣΥ ἷῃ ἃ ΨΟΙΥ νἱο]επὶ 
ΑΥ̓ΒΕΠΙΕΤΥ ΟΥ ΟἸγοηΐς αἸϑιτῆσθα, ἩΒΟΓΘΌΥ τἢ6 
ΠΕΡο -ου{6]9 οὗ ἰὴ0 ὙΠΟΪΘ στοαὶ σαὶ ψὰ8 ἰη- 
βατηρᾶ, δῃὰ μεγίβ οὔ {πὸ τσηϊτοοι8 ζαηΐο]α 
σΟΟΔΒΙΟΠΑ]}Υ͂ σϑτηα ΟΙ 1 {116 ἴοστη οὗ μυΐ ΟΥ ΡἈὲρδ 
(τυβοτῃ ὈΠΠρ ἃ []]ηρ οαὐ οὗ Τπ6 Ὀον 6]8) ; ΘΟ. 
Τιυϑοη, διέέση, Οεδνάμεολε πὰ Κγαπξλοὶίθη εν 
αἰἰδη Ἠεδτᾶσν, Ρ. 212, ἀπὰ Ετιθἀγοϊοῆ, Ζωγν Δὶδεί, 
Ῥ. 310 (ἼΘΙ αἷβδο οἴποσ 1 ογαίαγο). --- (πα ἠϊΐδ 
»Ῥοορίο πιαάς πο ὑιιγηὶπρ ΤΟΥ ἀΐηι, σανγα τη ποῖ 
πὸ ΒΟΠΟῸΓ οὗὨ 8 τηδρπὶ ἤθη [ὈΠΘΓΑΪ ; ΘΟ Ρ. χνὶ. 
14. ΤΏ βαπηθ 18 ἱπάϊοαίθα ὈΥ͂Τ {παῦ ΠΟ 18 
Ταϊδίθα ἴῃ ἴμ6 [0] ονηρ σεσϑα, ἴμθαὲ ““ 86 ἀεραχίοα 

στ ουΐ τερτοῖ," ΠΝ νὸϑ (εἶπε αεδίὠεγίο, α 
τὸν ξ 

φποτπΐπε ἀεδίἀοταίι[ὃΡ,θ δηὰ ἐπαΐ 6 τλϑ ποῖ Ὀυτίοα ἴῃ 
16 πΡ8 ΟἿΝΞ οἵ {πὸ Κίημββ; ΘΟ Ρ. χχὶν. 25, χχνί. 
28. ΟπΓὙΠ6γ᾽ 8 πὰ ἰΠ6 Ὁ] ραῖθ᾽ 8 οοποορίίοη οἵ 

ἵΠῸΠ Ν3 ἼΡ᾽, 860 Οτὶί, Νοῖο. 

8. ΑΔδΖίδῃ 8 Ἐεΐσῃ : οἢ. χχὶΐ. 1-; ΟΡ. 
2 Εἰηγβ υἱῖ. 26-29, δηὰ τὴ Τοραγὰ ἴο [ἢ6 
ἀονηὉ}] οὗ ΑΠαζίδῃ, ἰχ., χ., ἃ οορίουβ Ὡδιτδίϊνθ 
οἵ ἴπε τονοϊυθοη εἰεοίοά ὈΥ Δεῖ, οἵὗὁἨ πο Ν ΟὨ]Υ͂ 
ἃ ὑτίεῦ δρδίγιοϊ (νογβ. 6-) 18 σίνθη ἤδτθ, οχχηὲῖ- 
υηρ 411 παὶ τοΐοσβ ἴο ἴὴθ οχίϊγραϊίοη οἵ {86 
1βγδοὶ 188} Ὀτδης ἢ οὗ 126 ἢοῦδθθ οἵ ΑΠΔΌ. ---Απαὰ 
ἐμ 6 ἱπλαδίἑαπίδ 9 εογυδαίεηι πιαάς Αλαξίαδ, ᾿ἀὶδ 
ψοισοϑέ δος ἴπσ, ἴ.6 βαῖηθ 00 γ68 οδ᾽]οὶ, χχὶ. 
17, δε ιοδἢαΖ (ἰη 116 ϑερί. οοά, 441. ἀνθ 85 ΠδθΓο: 
᾽οΟχοζια.). ΤΊ]ναῖ ἢ6 ὲὰ8 τηᾶᾶὰδ Κίηρ ὈΥ 186 1 αν - 
δηῖε οἵ {6γΆδδ]θαι, ἱπαϊοσαΐθβ ἐΠπαὶ ἰἶε Βιι ΟΟΒΒΙΟῺ 
ἴο [6 {ΓΟ 6 τὴῖαϑ ἀἰδρυΐθα, δπὰ ὑΠπογόΐοσο ὑΠπδὶ ἃ 
ῬΑΓΥ «(πὲ 1μονιῖ68 δηὰ ῥγίθδῖὶβ ὈΠῸΣ Φοϊιοΐδα 4) 
88 ΟΡροβρά ἴο ἶτη, ναὺ ψΊΠοῦϊ Ῥγοναιηρ δ 
ἢχβὶ αραϊπδί [ῃ6 δ] οσθηΐβ οἵ Αἰ δ]}14}).--- αὐ 
δ᾽ αἷπ αἰΐ ἐδ εἰαἰεδέ. Οοτὴρ. {Π6 τοιηασῖκβ οἢ χχὶ. 
17 ; ἴογ (Π18 γοίδυβ ἴο ὯὩ0 οἵδοῦ ἴδοΐ δ8η ἐπδὲ [616 
ἀοβου θά. --- τ, 2. Ζ᾽οτίν απὰ ἰιωσο ψεαγβ οἱά 
τ0α8 Αλιαξίαΐ ; ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ Δ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙΒ δἰδιθπιθηΐ, 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΙΥ ἀτίβίς ἴσο ἴπ86 Θχοθδησο οὗ ἰδ 
Δ ΌΠΊΘΓΑΙ Ἰαἰε.8Β Ὁ δηὰ Ὁ ; ὑγοηῖγ- Χο τηυδὲὶ Ο6Γ- 
ἰδ] }}]} Ὀ6 τεδὰ [ῸΓ ογ ν -ἔννο, [ῸΓ Φόγάτη τγὰδ8 ὈΠὐσίγ- 
ἔνο γα γβ οΪὰ ἜΘ δα αβοθηαϑὰ {86 ἔτοπο, δηὰ 

γοϊσηοὰ ἴῃ 8}1 ΟὨΪῪ δἰηΐ ὙΘΑΓΒ : 6 συλ} ποῖ ἢν ἃ 
80ὴ [ΟΥΥ - ἔν ΟΥ̓́ΘΆΓΒ Οἱ : ἐπι θθιὶ, ἃ5 {16 γουσπσεϑῖ ϑοὴ 
οἵ Φοτγαιι, ΔἸναζίδῃ δοιὰ ποῖ νγ6}} Ὀ6 ΟΥ̓ΣΡ ἰπυγϑηϊν- 
ΔῸ ὙγόδΓγ5 Οἵ 26, 88 [18 (δ. 6 Υ πλλιϑῦ ανο Ὀσσοϊίδη 
πΐπὰ ἴῃ ἷ8 οἰ ὕδοπτ γραγ, δηκὶ 1.18 Θ᾽ (6 Ὀγοῖῃ οι 5 
αὐ 8 8.}}} ἌΝ 50, δραῖηδῖ ὙΠΪΟἢ ἀϑβαπιρίίυη 
ὯΟῸ βϑογίουϑ οὔ͵ ΘΟ ΟΠ ΔΙΊΘΟΒ, 88 ἰΐ 'νᾶ8 [ἰϊὸ ν 6]}}- 
πον ουδίοιῃη οὗ ἴ[Π6 Εαϑέ ἴο ΠΙΔΙΤΥ 1Π ΘΑΤΙΥ͂ 
γουῖῃ, δὰ δβ ἃ Κἰηρ᾽5 δοῃ, ἢ6 ν1}}} πᾶν δὰ πὸ 
5118}} ἡ  οΓ οὗ δομοῦ Ὀμ68. ΟἿἹΚ νὰ ποορᾶ ποῖ 
ἢχ {ὑπ ὨπΡῈΓ οὗ ἢ18 ἜἸ ἀ6Γ ὈΓΟΙΠΘΥΒ δ [ΟΥ̓ -ἔνο, 
ἰο ψ]οἢ 2 Κίηρβ χ. 18 τίρπον υὑπιϊοσϑῖοο ἀου9 
ποὺ δἰηιϊ Ὁ8: δὸ6 οἢ γϑγ. 8. Εὸγ ἴΠ6 ἰα8ῖ ψόοτιὶδ: 
“ΑἸ 4] 18} ἀδυρ) τον οἵ Οπιγὶ,᾿ σοηρ. οὐ χχί. 6. 
--Υ̓́εν. 8. δον μὲ τποίλιεν τσαϑ. λα σομηϑοίίον ἐο ὧἀο 
ιοὶοκεαϊν, ἴῃ Ὧοτ ἀσνοίίοη ἴο ἴδ6 Ἰάἀο]δῖτΥ οἵὗἁ [89 
ουδὲ οὗ ΑἸ ΔῸ; οοπιρ. χχ. 88, χχὶ. 6 1ἴ --Υ̓ ον. 4. 
ΐξε ἰδλε διομδε οὐ ἀλαν; 3οΥ ἐμδη, (ἢ 6. τθπη ὈΘΥ8 
οὗ 18 Ὠου86. Αἱ 10 οἷοδα: ““ἴο [118 ἀοδῖγιο- 
τοι," 88 ἰῃ χχ. 28.--  εὲσ. 6. ἢαίλει ἵπ ἰλοὶν 
σουπϑοῖ, απὰ τρεπέ το ὕοτατη, Ῥδ. ἰ. 1 ; 1Π 688 
Ογὰ8 δῖὸ νδηϊίη ἰῃ 2 Εἴηρδ νἱῖ, 28. Οχ 
Ηδζαοὶ, Βοημδάδ 8 [ΟΥΤΔΟΣ ζοΠΘΓαὶ, δηιὶ ἴδοι 
ΒΌΘΟΟΒΘΟΥ, 8.6 ΒΔῊΓ οὐ 2 Κίηχεβ υἱὶϊ. 8 Πἰ. --- 4 πὰ 
ἐδλε ϑυτίαῃδ δηιοίς ζογαπι; ὈΘΣ, οοπίγβοιεα ἴοΣ 

ὈΥΡΝΠ, 2 Κίηρβ νἱ1]. 28 (48 ὩΣ Ὁ, ΕΟΟ]68. ἱν. 

14, ἔτοτι ὈΠΒΟΝΗ͂ ; ΘΟΠΡ. αἶϑο ΕΖοῖ. χχ. 80).--- 

γον. 6. 4πα ἂε τείμιγηοα ἰο δε ἀδαϊεὰ. .. κα ἐλο 
ιτοοιιπαάδ. 80 ἰἰ ἰ5 ἴο Ὀ6 τε ἰπϑίελα οὗ: “ἴῸτ 1ἢ6 
ΜΟῸ 15, Μ᾿ Π]Οἢ 18. ὉπΙηοδηΐησ, δῃ ἃ ΟὨΪΥ͂ ἴο ὃ6 
ουτοὰ ὈΥ̓͂ ΘΧΡ] ΠαίΟΤΥ δα ἰΠ10}8 ; 866 Οὐ, Νοῖε. 
--αεἱπὰ Αλασιαῆ,. .. (5866 (τί, Νοῖρ) τσεπέ ἀοιυη 
ἴο δες ψογατα. .. ἷπ ϑειγεοί, ΤΊ 8. σοϊηρ ἀονγπ 
88 ῬΓΟΌΔΟΪ ἔγοιῃ Βδιηοίῃ, ποῖ ἔγοιῃ ψθτβδί ἢ . 
ΟΡ. 2 Κίηρε ἰχ. 14 ἔ. (τοῦ νοὶ, ον νοῦ, 
ΠΟΙ ὙΟΥΥ σοιΐδίη Οἡ [818 Ῥοϊπὲ 18 ἴο δ ἐπ- 
ἴοττϑαν. --- ον, 7. Απαὰ (δε ἀοωηζαὶ 9, Αλιαξίαὶ 
ιραϑ ἤγοτα Οοα ; “16 ἀονἢ-τοϑαϊηρ " (ΠΘΊΩΣΙ, 

ΟὐΟΌΣΤΙΩΘ ΟἾΪΥ ΠΟΤ; ΘΟΠΡ. ΠῸ.2, 18ι. χχίϊ, 

δ). Ἰηβίοδὰ οἵ ““ραϊηδὶ Ζομι,," 16 ἴεχὶ μδὲ 

ῬΓΟΡΟΙΥ͂ : “ἴο θα" ὦν), 2 Κἰηρβίχ, 21, ποτε 

ἀεβηϊεὶγ “1ο τηϑοῦ σομα᾽ (περ) ; ἀπὰ ἴος 
“80ῃ οἵ ΝΊΤΩΔΗΙ," δ δα 18 [Π6γὸ (2 Εἰ ρβ 1Χ. 2)ΤΉΟΓα 
ῬΓοοΐβοὶν οα]] θὰ “βοὴ οὗ Φ6 ῃοβῃρ δῖ, Ββοη οὗ Νὶπι- 
8})}.᾿ 10 1.6 ὨΙΒΆΟΥΥ οἵ εἴ} 8 64]1 ἀπὰ δηοϊηῖ- 
τηϑηΐ Ὁ ΕἸ ἢ ἀπά ἘΠ͵Ι8Βμα (1 Κίῃρε χὶχ. 16: 3 
Κίηρϑβ ἴχ. 2 ἢ.) ΟἿΣ δι! Γ ΠΟΘ ῬΓΟΥΟΒ ΠΙτη56]Γ ἴο 
Ὀ6 δοαυαϊπἰοά, Ὀυ ἀο68 ποῦ ΘηἴοΣ ἰπἴο ραγίϊοι γα, 
Ὀδσϑιιδ6 ἴ86 [αἴθ οὗἩ ἴΠ6 {68} τογα] Ποῦ 86 τῖι8 ἢι15 
ἰτητηθ ϊαῦθ ΘΟΠΟΘΓΉ. --- ον. 8, Ἡγλδη “ελὰ ἐασεοιμεα 
7ιάρπιεπί ; ΒΦ), ὀχβϑουΐο ἱιάρτηθηῖ, --- οἴ μογ- 

τῖβο τ τς (σεῖς. χυϊὶ. 20, χχχυ!!. 22) οἵ τῖτ 

δ ἅν. χχν. 81), Ββετὲ στὰ ὮΨ ; οομῃρ. 90εὶ ἶν. 2. 

- ϑοη8 οὔ ίλε δγείλτεη ογ Αλαςξίαλ. Αδι6 Ὀγοίτοη 
οὗ ΑΒαΖίδῃ πδπιθα ἴῃ 2 Κίηρβ χ. 12 ἢ. ἔγοσα ἐδ εἷγ 
τοαῖ ὨΤΊΟΥ (42) σου] ΟὨΪΥ Ὀδ6 [ιἷ8 ὈΓΕΓΏγοΘἢη ἴῃ 
ἴΠ6 ὌΊΔΟΥ 86 086 (ΚΙΠβΙΏ6 ΠΗ, ΘΟ 818), 80 {πὸ ϑορῖ. 
ἷ8δ ὙΤΟΏΡ ἴῃ τι κίηρ “ Ὀγεΐδγθη " οὐὐ οἵὁἨ {166 
ὈΓΟΙΉΓΘΙ 8 ΒΟΏΒ ; δηὰ [ἰζ ἷἱ8β ποΐ 6886 ὙΤΟΩΡ ἴῃ 
Βεγίῃοδα ἴο δϑἔστη ἵτὸ αἰ ογοηὶ ὑγαα 018 οοἢ- 
ΠΟΤ ηρ {}186 ἴδοῦ, δοσογάϊησ ἴο ὁη6 οὗ ψἘ}10}} ἴπε 
δον ἢ Ῥγίμοοβ μαΐ ἴο ἀδαῖῃ Ὀεύπεθῃ 96 Ζγθοὶ αὐνὰ 
ϑαχηδυία, δ 6) Β σΟΙΩΠπδ πη, ἭΘΙΕ ὈΓΟΙΏΕΓΒ : 
δοοογαάληρ ἰο ἔα οἵδιοσ, ὈΓΟΙΒΘΥΒ᾽ ΒΟὴ8 οὗ ΑἸ αχί δῇ; 
806, 0 ΑΝ ΘΟΠΊΤΆΓΥ, Μον. μ᾿. 258, Επν. ἴῃ 2). 7 1.τ. 
Οεδεὶ. ; α͵8οὸ 1λάδισ, δὰ βϑροοῖ] ν Κ οἰ], πα ΌΟ δὲὲ2 
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κὸ αἰ ΒΙΘΌΕΥ ἱπ ἰὴ ῬΑΓΟΠΥ ὙΘΙῪ γουτῃ[ι} δσὸ 
(οἴνου ἄνα δηὰ ΠΟΙΚΗΙ ΟΥ ΠΙΠΘ Υγ6818) οὗ ἔπ 688 
γήποεβ. --- Τλαΐ ἠδίεγεαά ἰοὸ Αλαϊαλ, μοτο 
Ἰηνουϊοὰ 1 οἴἶδοοθθ ἱπ ᾿ἷβ σουγί, ἔθ γουηρ δῖ 
ΔΆ ΠαΡῸΒ, 88, [ὉΓ αν τα ὅν θδῃΐο] πὰ ἢΐ8 ἔγίειμβ 
ἰη ἐδ οουγί οὗ ἴπ6 Βαδγ]οη δὴν ἰείησ, Πδη. ἱ. 4 Β΄. 
--εν. 6. Ανπὦ λὲ δοισὴὰέ Ἀλαδαλ. Τα [Ὡ]]|6Γ 
διουπὴ δ οὗ ἴΠπ6 ἀσδίἢ οἵ ΑΠαζΖίδῃ ἴῃ 2 Κίηρβ ἰχ. 
47, 28 ἀονίαϊο ἰπ ΒονΘΓΆΪ χοϑρδοῖθ, ἴῃ ΜΨΏΪοὶὶ 
Αἰαξίδ ἢ ἷ8 πιογίδ! Ἐν ψουπάρα, ποῖ ἰῃ ϑαπιατγία, 
δπὶ ἴῃ Βοοίηρ ἴγομῃ Ψ6Ζτγοοὶ ἰο Μορίά4ο, δηὰ ἀἰε8 
εἱ Μοεχίἀἀο. ὅθε Βάδγ οὰὐ ἴδ8 ρδββαρθ, ὙΠῸ 
ΠΡΏΟΥ το)οοῖβ Κ61}}8 αὐϊοιιρὺ ἴο Ἰη8κα ὉρΡ {6 
ἰδδγοηςς οὗ ἴδθ νο δοιου δ 88 ὑοὸ δυίϊβο!α]. --- 
Απα ἐλ ουδὲ οὐ Αλαςίαὴλ λα ποπέ ἰο τείαϊῃ 

εἰγεησίλ γον ἰλε ξίηφάοτα, ΠῚ Ὑ 2, 88 ἴῃ χί!, 20: 

“ἴ΄ο 06 ἢϊ ἴον ἴμ6 Κιηράοτῃ." Οπ ἐδ Ἧ80]6 

ϑεπέεποθ, οοτηρ. Πδη. ἰχ. 26 (Ὁ Ῥν)). 

4. ΑΥἸΠ4]18}}8 Βοΐψη οὗ δ᾽χ Ὑδαγ; ὈΘΙ ΟΓΒΏ 6 
οἵ Τοαδὴ : νοτγϑ. 10- 12 ; οοῖῃρ. 2 Κίηρβ χὶ. 1-8.--- 
Απαά Αἰλαϊίαλ. .. αφείγογεα αἷξ δ... Οη 
(ἢὯ6 διποη δἰΐοη ΠΘΟΡΒΒΑΓῪ ΠΟΙ, ΒΟοοΟγάΐην ἴο 2 
Κίηγσπ, δε (ὑὐἱὶ. Νοῖθ. Το βοϑὰ οἵ {16 Κὶῃρ- 
ἄἀοπι οὗ ἰῃ6 δουβα οὗ δυάδι" (6 τογαὰὶ β 64) 
ΘΠ ΌΓΑΘΘΒ Πα ΌΓΑΙΪΥ ἢ σουβίη8 δηὰ οἴδογ τοπχοῖθ 
ἰΠϑτηθὴ οὗ Αδαζίαῃ, {}ιὸ ταὶ ἀοσδβορηάδηΐα οὗ 
δεποαμαρμαῦ γοῖ ϑιγν:νὶηρ αἰθον [86 οαἰδβίγομθϑ 
ΔΙΓΟΘΟΥ πηοηἰϊοποά (χχὶ. 17, χχὶϊ. 8).--- τ, 11]. 
Τελοαξαδαιλ ἀαιμρσῆλίον οὗ ἐδο ξἰπρ; ἴὰ 2 Κίηρα νι ἢ 
ΠΔΙῚ6 81 ΠΥ σμδησοά : ὅθῃοβηθῦα ; δοσογαϊῃ ἴο 
ἴδε οἷοδθα οἵ ΟὟΓγΈΓΞΟ, ἃ 51806Γ οἵ Ααζίβῇ, ἃ ἀαυρσῆ θοῦ 
οἵ δοτᾶπι, βοῦθμαρβ, ΟΥ̓ ΔΠΟΙ ΠΟΥ τα μη Αἰ] ἰδ ἢ. 
Τρδὶ Ψεποΐδάα {88 ἀχρυ τ τὶ ὉΠ ΤΕ ΟΞΠΡΊΘΙΝ 88 

ὮΔΡΆ ΟἿΪἹΥ 8. Ῥγίϑϑῖ, οὶ ἔα Ὠὶ τἱοδῖ, 866 Οἢ 
ὙΠ ΤΥ λδὲ ρος δίἰαὶπ, οὐ ἐξαι βμουϊά ἢανα 
Ὀδδι 5δῖη (Ὁ Π7957).--- ὕον, 12. Απά ἣδ τσαϑ 

υἶὰ ἐΐδηι ἴηι ἐλε λοιιϑ6 οΥΓ Οοα λίἄεπ. ΤΆΣ ΠΟΥ 
ἯΔ8 ἨὮ6 ὈὉτουρὮΐ ἴγοπι ἢἷ8 ἢγβὶ Ὠ]άἑηρ-Ῥ]δοθ, τ} 6 
ρά-Ἕμδιη δεν οἵ ἔΠ6 ΤΟΥ] Ῥαϊδοθ, 88 ΒΟΟὴ 88 {116 
ἀιταῖ ἰΔΥΟΌΓΑΌΪΘ ΟΡΡΟΓ ΜΙ ργθβεηῖθὰ [[86]7. 
“ὙΨῈ ὉΠ 6πὰ,᾿" τὶ ΦΠοβμ θα, ἨῸΓ ῬΓΙ6Β0}Υ 
δροῦβο δῃηὰ 5 10Γ86 (γογ, 11). ΕοΥ ὮΣΙΝ ἴδ, 

ἹΔΟΓΘΟΥ͂ΟΙ, ἴῃ 2 Εἰπρβ χὶ. 8, ἴπ6 δἰ] Σ ΓΙ. 

ἦα} εν, ΟὈἸΩΡ. [ὉΣ [10 τοδί, ΒΡ οὰ {88 
ῬΩΓΆ]]6] : 

ὅ. Αδαμ ε ΕΔ] {πγτουσῆ ἴδ6 Ἐογνοϊυϊίοη 
εἰεοίοά ὈΥ Φεϊιοίαάα: οἷ. χχῖϊὶ, --- Ασοογάϊηρ ἕο 
ἢ 6 ῬΆΓ411681 ἱπ 2 Κίηρβ χὶ. 4-20, Φοῃοϊαδα 6π)- 
γμἱονεὰ ἴῃ ἢἷβ. οπίογργίϑα 80 ΤΟΥ͂Δ] ““ΤΌΠΗΘΓΒ᾽ ΟΥ̓ 
διαγάβ, δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΓ , ἦδε [ονἱῖοα ἐηὰ 
ΠΩΣ Ὑἰ Πουϊ, Ὠονονοσ, ὀχοϊυάϊηρ ὍΠ6 ΓὈΓΠΊΘΓ 
ἴοτ ἴῃ γϑγ. 1, θνϑ οαρίαὶ 8 οὗἩἨ μυπάγοαϑ, {Ππάὶ ἰ8, 
οἵ 126 1}6- συάτάδβ, δθ ὌΧ Ργββ Υ πδιηηθα), οΥ Ὀ6- 
ἴΓΑΥΏΡ ΔΩ͂ ἀὐ δίῃ ἴο ὑγαηΒίοστη {ΠΠ6 ΠΟΥΤΑΕΨΘ οὗ 
εἶνθ δαῖμον οἵ Κίησβ ἰηΐο ἢἷ5 1,ον τς 8] δοη86 ἴῃ δῇ 
ἈΠ. ἰδίοτΙο41] τὺ. Ηδ βίϑδῃἀβ τη ἢ ΠΊΟΓΘ (18 18 
Ἱπιτηδάϊα το} Υ ἐντἀθηΐ ἴΓοπὶ σοῦ. 1) οα ἱπάδροπάσης 
οἷεἰες τοροσίβ, νι ἰσἢ ἢ6 ἴα Καβ ἴῃ [9 πιδῖῃ ἔγοϊηῃ 
186 δα Π|8 ΒΟΌΓΟΘΒ {τῸΠπ| Ῥ ἰοἷι 2 Κίηρβ χὶ. 4-20 ἰ8 
ἀοτγίνοά ; ΟὨΪΥῪ ἐμαὶ ἢ ἤηά5 {{1686 8οῖιγοθϑ ΤΙ ΟΠΘΓ, 
δηἀ ὈΥ {πὸ δαάϊτίοη οἵ 801}} οἴμοι σορογίβ, Ῥτο- 
ἀιχοδβ ἃ τόσο οοιηρ]εῖς δοοοαηΐ οἵ ἴδε ἴαεϊ, ΗΠ] ηρ 
ἊΡ [86 ραγα]]εἶ ἴῃ ναγίοιϑ Αγ8, αμὰ ὄνθὴ ἀονίαϊ- 
Ἱη6᾽ ἴτοιῃ 1Ὁ ἴῃ θοτη8 . Ηρτο δηὰ ἴδογα ἢ18 
τἰδίει θη δ ΑΓ 688 οἶθαῦ ἔπδη ἴΠο86 οἵ [ῃ6 οἷ6Γ 
ἰεχίβ, ἀπά δον ΡΒ] αἰ ὨΥ͂ ὁπουσῆ [6 ΘΟ ΑΓ 
οΟἸουτίηρ οὗ ιἷ8. 1,6 ν!τ104] βδίαπηάροίηῦ, θὰ νΠἢ- 
οὐϊ παγγαπίϊηρ [6 μαῦρο οἵ Ὀἱαββθὰ ἱμυθῃξ οι, 

10} ἀθ οίίο, ΤἬθηΐα8, Βοτίμοδυ, Η:Σὶβ {ν. 
204 Π7.), δη ἃ ΠρΟΥῪ ονεγβ (ρ. 807 Ηἴ.}, ἤθτὸ ὑγίης 
δραϊηδὺ ἴπ6 ΟἸὨγοηϊδί. ΟὐμΡ. ΒΔὮΓ οὐ ΕΚίηρα, ῥ. 
813, δηὰ ΚαρΙ], ΡΡ. 805-810; 80 Νοίοϊδγ, Ρ. 280 ἔ 
--ἰη ἰδὲ δουεηέλ νεαν σελοίαάα. . . ἰοοῖ ἐδά 
οσπρίαΐπδ 9. λυπάγεάδ, ἴλχ6 σοῦ οἢ8 οὗ [ἢ τογαὶ 
ἸΠΠ - ρσυατάβ, 88 ΔΡΡΘΑΓΑ ἴγοῦλ 2 Κίημβ χὶ. 4 ἢ 
Εἶνε οἵ [Πμ686 σα ρίδ᾽ 8 ἀγὸ [6 Ὠδη6α, 8 συδγαηΐοθ 
οὗ ἰη6 Μ8]]- σγουμθα δοσαγηοῦ οὗ ἴπ9 ῥγαδβοξ 
πδισδίίνθ. Βοίογο ἰδ ἤγϑυ ὕΠ|γθὸ οὗ {:680 ΠΑΙΏ65 
βἰδηὰβ ἴἢ6 Ἰηἐτοἀπ οὕ ΓΥ ὦ (48 χνὶϊ. 7; } ΟἸ σοι, 

ν. 36), ἀπὰ θαίοτο ἔλι 1αϑὲ ὕντνο ΠΝ. -τῦοτ. 2. πώ 
ἐλον υτπὲ αδοιέ ἱπ Χυααλ, ἽΞΌῊ, 85 ΧΥΪΙ. 9; ΘΟΤΩΙΝ. 

ϑοης 111. 8; ου [86 [0] ον ίης Γήην φϑιο, “{{|}Πι0- 

οἰἱοῖβ,᾽"᾿ ““ οδἀβ οἵ Γαπη]ΐθα, "Ὁ ἴοσ Ἢ ΓΔ '᾿, 

ΟΡ. 1 ΟἾ του. Υἱ δ. 6.--- ογ, 8. Απα αἰἱϊ ἐδ 

εοπρτεσαξίοη τπαάς α σουσπαηί. ἌΡΑΣ, ΤΩΘΔΙ5, 

ποῦ {80 ψ016 βγϑθ! {188}. ΘΟΙΏΤ ΠῚ ΕΥ̓͂ (ΒΤ Ὰ.), 
δαΐ δοοοτάϊηρ ἴο ἴμ6 οοπίεχῇ, [μ6 οοηρτοραίίοη 
οὗ [ονἱϊο8 δηιὶ μοαὰβ οὐ ἁ ὠἴβπι 1198 δρροιπίρα ὈΥ͂ 
δεβοίδφα δὲ ΦογΌβδ θὰ ἴῃ ἐδ ἴθπηρ]θ. αὶ 8 
τεϊαίθά οὗ ““ἴπ6 οονθηδηῦ πιδάθ ψ ἢ} ἴ86 Κίηρ,᾽ 
ἴμ6 γοιπρ Δοαβὶι, 18 ΤρθΓΕΙΥ οοπιρ δεν οἵ ἴδθ 
ΓΘροσί ἴῃ 2 Κίηρβ χὶ. 4, ποῦ σοῃ ΥΒαΙΟΙΟΤΥ (αραϊηβὲ 
Βεπίι., οἷς., ΟΡ ΠΕΣ ΟΠ {18 Ῥα8846). --- δ 
ἐλε Ἰοτὰ μαίξὰ ϑροΐϑη Ὁ ἐ6 δ0η8 9 δαυϊά, ἴῃ 1ὴ9 
ΟΥΒΟ]6 οὗ Ναίῃδη, 2 δι). υἱΐ. (ςοπηρ. χχῖ 7). -- 
γεν. 4. Α ἐλίγα οΓ νοι (ρτογμϑυὶγ, “" ᾿ τιϊγνὰ ραγὲὶ 
οὗ γοιιν," 2. ΟἜγοη. χχυὶ. 1) τολο δηΐεῦ οὐ ἐδδ 
ϑαδδαίλ, 4 τὴ6 ρ»γὶεϑίϑ απαὰ Γ᾽ ἐλε 1, ευϊίε8. 
Αςοογάϊης ἴο {μΐ8, ἐπ6 ἤταεί οὗ 11:6 ἴῆγο ροϑβίβ ἷ8 
ἴο Ὀ6 οοοιρίοα ὈΥ̓͂ ῬΟΓΒΟΏΒ “ΨὮῸ ΘηΐΘΓ ΟἹ ἴὴθ 
δα θα (ΠΞΘΠ "5}3), ῬῈΟ 8Γ6 ἘΧΡγθββΥ ἀθ- 

ΒΟΥ 6 85 Ὀδϊοησίης ἤο {Π6 ῥγεβίδ δῃὰ ἱ ον ΐθβ. 
Ιπ 2 Κίηρβ χὶ. δ αἷἰϑὸ (86 ἤγβί {πἰγὰ 18 8ὸ ἀδδϑὶρ- 
παϊοὰ, σι ϊοῖδ 866 1}8 ἴο ἰηάϊσαία ἴπαὶ ἔθ Γ 4180 
Ῥτοβίβ δηὰ [νἱῦθβ ΔΓΘ Τεραγάθα 88 βίὺπηαϊηρ πὰ δ Ρ 
[86 σοπμηηδηὰ οἵ ἴΠ6 ἔνθ οδρίδίῃβ οἵ πμηάτοιθ ; 
ΘΟΙΏΡ. ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 0 60 παϊης “ σοπχίηρς ουὔζ 
οἢ ἴδθ Βα ὈΡΑίἢ," νϑῦβ. 7, 9. 61} 80} 7 ΟΌΒΟΣΥ ΟΣ 
(Α οί. ἔεγδ. Ὁ. 862 ἶ, ἀπὰ Οονιηι. γ. 809 ἢ), 
““1ῃαῇ [126 Ὀγιεβίβ δηά 1,ον]ῦθ8β 1 ΘΟΌΓΒΟΒ Ρ6Γ- 
[ουτηθὰ ἴῃ ἔθη ρ]6 βευνίοθ ἴγτοπὶ ὁπ6 ϑα δ Ιἢ ἴο 
ΔΏΟΙ ΟΣ" ἷἰς Κπονπ ἴσοῃ [μὰ ἢ. δ᾽; οοΙηρ. νει 
1 Οἤτου. χχὶν.; ψ ΠΟΓΟα8. ΠΟΙ ἰ8Β βαϊὰ οὗ βιιοὶ 
ΔῺ ΔΓΓΔΙβοιηδηΐ ΟἹ (ἢ ραγὶ οὗὨ [}|6ὸ το οτίΔ 8, 50 
ἴπᾶῦ ὈΥ [88 ΡὮΏΓΑΒΟΒ: ΘὨ ΘΓ ΠΡ οἢ {Π|6 ϑαρ δ ἢ 
(γεβυτηιρ βογνὶοθ), δη ἃ ΟΠ οὐδ οα ἴΠ6 88Ὁ- 
δίῃ (γο σία ἔγσομλ 1), νγὲ ταυδὺ ὑπαοτγηίδηα 18 
1,ανο8. [{{6 Ῥπρτογίαηκ (1 0-συλγι 8) τ γα ἐπι8 
ἰηϊοπάραά ἴῃ 2 Εἴηρ χὶ., (18 Βῃου]ὰ ἤδνο Ὀδδα 
ΟἸδατῚΥ αἰ τιηθά. Α 1π6 ᾿οτ 8 Βρόκοη οὗ [6 
σομ ΓΙ Οἢ8 οὗ {π6 1{6- “υαγὰβ: “ὁ {|1ὲ Τηϊγὰ ραγὶ οἱ 
γου,᾿᾿ {Π18 ΠΟ ΤΏοτγο [ΟἸ]]ονν8Β {δὴ ἴγοτῃ ἴλι6 ἴδοξ 
{παῖ ἰῃ 2 Κίηρθ χὶ. 11 [826 δρροϊηϊοά Ροβίβ διὲ 
6414 . “16 ταηποῖθ, συατάθ." 1 νθ 

ΑΒΒΌΠη6 παῖ ἴον {818 ΟΧΊΤΔΟΓ ΣΙ ΠΑΓῪ οσοσδείοῃ ἐἢ6 
[μον 168] αὐτο ἀδηῖβ πότ ΡΪδοειὶ ΠΟ [6 οοιη- 
τηϑδηα οὗ βοπὶθ σοΏ ΓΓΙΟΠΒ οὗ ἴπ8 τον] σαατιὶβ τῆν 
ὙΨΌΣ ἴῃ σοηοσοτί ΜἹΓ ἴη6 Εἰρἢ ρῥτοβῖ, τ ἀοβίρπδ- 
[ἰοὴ οὗ [ἢ6 τηϑῇ βοὴ ὑΠΕΥ͂ ΘΟ πΔηἀθα ἃ8 Ὠ, 

σιυλτάβ, 18 [Ὁ]}Υ οχρ απο, ἰοῦ ἰῆθβθ πιθ (οἢ 
ἀοσουηδ οὗ [πὸ ὈΓΙΟΒΕΥ δηά 1, ον! 104] οἰοπηοη 
αϑϑὶρτιοὰ ἴο {61} 8 γα ἀθβοῦὶ 004. 88 {ῃ 086 ““επῇδἢ- 
ἰῃσ δηὰ οοτηΐηρ οὐδ οπ ὑπ6 ϑαρυωῖ!." Αδοογά- 
ἴμρὶγ, ἱἢ 2 Κἰησθ διὰ ΟἸισομῖν 8 ἄρτοθ ἰβ ΤΣ, 

Ρ 
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αὶ ΤΉΘΥ Ῥταϑὺ ἰδ ἴγοορβ διηρὶογοὰ ὃν 
Φεῃοίααα ἐο δὰ ἐπ ροσία οὗ [ον ἴοα, ̓ ε6- συ Γά 8, 
δηὰ οὔμον ψενγ8, {ΠΥ ἀο ποῖ 6856} 114}}Υ ἀΣ Εἶεν τ] 
τοχατὰ ἴο [8 Ἰοσ8} {165 ψ ϊοἢ [86 ἴῃτεο αἰν]βίοη 8 
οὗ [}6 ἰτοορβ δὰ ἴο ὁοοῦρΥ. ΕῸΓ, δοοογαϊηρ ἴο 
2 Κἰημδβ χὶ. δ, 6, [86 γβί [τὰ 88 ὕο ἴδϊκε “" [6 
ψαΐο! οὗ ἴΠ6 Κἰπρσ᾿8Β Ὠουδ86,᾿ ἴῃς βεοοῃὰ ὑπαΐ δἱ 
“(16 ραΐεα οἵ ϑατ,᾽ ἴἢ6 [τὰ ἴῃδξ δὖ “16 ψχαΐβ 
Βοδίηὰ [ἢ ΤΌΠΠΘΓΒ ;᾿ Ὀοδβίἀ68, [086 σοτηϊησ ουἂϊ 
οη ἴπ6 βϑαῦθαῖ ἢ 6ΓῈ ὕο ΟΟΟΈΡΥ͂ ὑπ ἴοιαρὶο ἴῃ {πὸ 
ἀϊν]βίοηδβ, απ ὰ 80 ργοΐθο ἴδ γουης Κιηρ (νετβ. 7, 
8). Ασοογαϊηρ ἴο ΟἿἿΥ νΘΓΒ68, ἢ (ἢ) ΘΟΠΕΓΑΓΥ͂, {Π6 
βτεῦ ἐπϊτὰ τψὰϑβ ἴο 6 Ρογίογβ δὶ 186 ὑῃγθβ 18, 
δηὰ δὸ (1 ΟὨγοῃ. ἰχ. 19, 22) συδτὰ [1186 θη Γαηοα 
ἴο [}16 ἴδια ρα, πο βοοοηὰ νγἃ8 ἴο δίδπα (ν σ. δ) ἰῃ 
186 Βοῦβε οὗ ἴμ6 Κίπρ, [Π6 [ϊτὰ αἱ [Πς ραΐε Ψ68οὰ, 
Μ8116 “411 (Π6 Ῥδορὶθ᾽ σα ἴο ἢ}} [86 δουτγὶ οὗ 
ἍΠὸ (ουβο οὗ Οοά. Ὑπὸ οὗ 8686 ϑίδίεπηθηῖβ 
ΤΡΡΩΣ χαϊΐα σεοοπο 80 ]6 ; ἕοσ 16 οσσυργίης οὗ 
16 Κίηρ᾽Β ἤουδθ 8 ΕΥ̓ θοῊ ἰδοχίβ αϑδεισιιδὰ ἴο 8 
{μἱνά, δῃὰ (86 ρεῖα 68ο0ἃ ((ου πα αύοη-ζαῦ6) 8]ιου ]ὰ 
Ἀὰ [ἢ)8 88Π16 48 (ἢ)9 γαῖα Ὁ (ἴΠ6 Ἰα ἴον 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
πιθυυτιτ(οη ἴον [Π6 ΓΟΥΤΏΘΓ, ΟΥ ἰδ ἀοῃοῦοδβ “8 ραῖθ 
οἵ τοϊτοδί," 8 8:46 ραΐϑ [}]; σοὰρ. Βϑμτ). υἱ 
Ὑἱ ἢ στοαὶ ἰὼ ἴῃ6 {μ]|γὰ, δὴ ἰπουγα}]δ σοηύτγα- 
ἀἰοίΐοῃ ΔΡρθδῚβΒ ἴο οχὶβὲ Ὀοΐπεο ἴη6 ὕνο ἰδχίβ ; 
[86 ““μαῦθ Ὀεμἰπα {}}0 ΤΌΠΠΘΓΒ᾽᾿ τηιιδῦ ΔΡΡΑΓΘΠΙΙΥ, 
δοοογάϊηρ ἰο 2 Κίῃρβ χὶ. 19, Ὀ6 δοιισῆῦ ποῦ ἰῃ ἴὴ6 
Τοιρ]α Ὀαΐζ ἰπ 1Π6 τογαῖὶ ραϊδοθ, νΒογθαβ ΟἿΣ δι ἢ ΟΣ 
δδϑί τ ὕο ἴΠ6 σοττοβροηαίηρ αἰ νι ϑίοη 115 ροβί, πο 
6Γθ, αὖ οὔδ οὗ 1Π6 πὰ δαῦθβ, Ὀαὺ δὲ 6 (Ἀγο8- 
Βοϊάβ οὗ 186 ἴθπρί6 σαῖθ. ΤῈ6 ΟἿΪΥ 10] 6 
ΑΤΤΔὨροΙΘηϊ παν Ὀ6 {παῖ ῥΙοροβθὰ 88 ἃ δπὶ ὈΥ͂ 
ΚΕΙ, (δαὶ {6 ΤΌΠΠΟΓΒ᾽ γαῖα ψὰ8 γ͵αοοὰ ΜΉΘΓΟ 
{πὸ » ΤΠ ΘΗ ΠἸΟΠ64α 1 Κίηρδχ. δ, 2 Κίηρβ χνὶ. 
18, ἴγου) ἴ:6 Ραϊδοθ ἴο {86 θ } 10 Μὰ8 βἰζπαίοά, 
δηὰ τμογοίοσο 86 αἰν ϑίοη 1ὰ αοβῦοῃ τγᾶϑ 60ῃ- 
οοἰνοα ἴο Ὀ6 ρυδγαϊηρ αἴ [ἢ βαπ|6 ὕϊτηθ ἴδ ρ8ῖ86θ 
8:4 [Π6 ἴδ) }0]6. [ζ 18 Θαϑῖοῦ ἴο ΓΘΟΟΠΟἾ]6 ἐπδῖ 
το 18 βαϊὰ ἴῃ ὈοΐΝ Ρ δοποογπίηρ {Π6 
δι ουτηθηῦ οὗἉ ἴΠ6 Γοβὶ οὗ [Π6 ἀγιηθαά τηθὴ (1 ΟἿΣ 
ἰεχῖ, νῸγ. ὅ : “.4}} [ἢ 6 Ῥ6ΟΡ]6.} ἴο ΤΟΔΟΌΡΥ ἴδς 
ὕδιρ]6 (οὐ ἰῃ Ῥδγ ΑΓ 18 οουτί). Ὑ δὲ ἤθ γα αἶβοὸ 
ἐπ [Π6 ὕννο το ρογίθγβ βοηθοῦν δῇ αἰ σβα σοποορύζοῃβ 
οὗ τῆς δνοπῦ 866πΠὶ ἴο ἴᾶνα οχίϑίθα, απὰ ἴῃ 800} 
ὝΑΥ [παῖ {π6 δυΐῃοῦ οὗ 2 Κίηρβ οοποοϊνοὰ δηὰὶ 
ΤορΓαβοηϊοα [Π8 Μ010]6 88 ἃ ΤΣ ἴατΥ, Π6 ΟΠ το 56 
(88 8 [μον] 0108], τηδαϑιγθ. (ΤΏΡ. Θϑρθοίδ! γ ἴῃ 18 
τΤοβροοῖ, Υ6Γ8. 6--8.--- τ. 6. Απα αἰ ἐδ μεορίε 
δῃιαὶἑ ξεορ λε αγὰ οΥ ἐλὲ Τονά, Ὀδδανο ἴῃ ἃ 1θρα] 
ΤΟΔΠΠΟΓ, δηὰ ὈοναΓὸ οὗ οηὐοτίης τ. 6 ΠΟΙ δ} ρ]6 
ΟΒΔΠΊ ΘΓ, {Π 6 ῬΓΟΡΟΡ βαποΐσησυ. ΕΌΓΡ {}16 Ρῆγαςξέ, 
ΘΟΙΏΡ. ΧΙΪΊ, 1].--- οσ, 7. Απά ἐδε 1, ευΐεα δλαϊί 
διιγτοιπα ἐλ ζίπσ, ποῦ ἴοσιῃη ἃ ἄθηβθ δηά οἱοβϑο 
εἴτοῖα δου πὰ εἷπι, ὈκΌ ΟΟΟΙΡΥ͂ 41} {86 δηϊγαησοβ 
ἴο ΤΠ6 ὕθιῃρὶ]α δγουπα [86 ομδῖη ΕΓ οὗ ἴδπ6 Κίηρ. --- 
γον. 8. 4{πὰ ἰλε 1,δυϊίρα απὰ αἰ ὕμάαλ. ἙοΥ τη ϊ8 
2 Κϊηρθβ Πα8: ““δηὰ [6 οαρίδὶπα οἵ παηάτοαβ." 
Βαῖ (15 ἱβ ποῖ ἃ γϑὰὶ οοηίγβαϊοίίοη ; ἴῃ 2 Κίηρβ 
ΠΠ|6 ΟΠ ΙΔ ΠΟΓΒ ΔΓ Ππαιηθα, ἰῇ οὐἵ β6 ἴῃς 
κοιῃτδηαοά, 88 ἴΠπ6 ὀχοοιζογβ οὗ Φοηῃοϊδίη 8 αἰἶτοο- 
τἰαῃ8. ---Α  ἐλαΐ Χολοίααάα ἐδα ρτὶεβέ σοπιπιαπείοώ, 
ὝΟΣΠΟΥ ΠοΓΟ ΠΟΥ Χχίϊ. 11, ΠΟΥ ρΘΠΟΓΑΙΪΥ ἴῃ {πὸ 
δοοοσηίβ οὗ ἐμο ΟΠ γοπἰ δὲ, ἀοθβ δ οΠποϊαα Ὀθαγ ἴἢ 6 
410}6 οἵ ΠΙρΡῺ γυγίοβὲ; Ὀυΐδ ὀνθὴ ἴῃ (86 Ὀοοϊς οἵ 
Ἐϊερθ ἴα 18 ποῖ 80 οδ᾽ἶθά, Ὀπὺ δἰ ῦ δ᾽} 
οποία, ψνιπουΐ δα ἀϊτίοη, οὐ ““Φομοίαα [86 
φτῖςε" (2 Κίηρβ χὶ. 1δ, χὶ!. 8, 8, 10); ἰμαὲ ἢδ ἰβ 

δϑιξίοαὶ τῖτα (πὸ ΟΠ ἸΠΞΠ παπιοὰ 2 Εὶπρβ 
χὶϊ, 11 18 ἃ8 πη ρΓΟ Δ Ὁ]8 88 ἰμαὶ ἴῃ [Π|6 ῬδΓᾺ]] οἱ 
2 ΟἸγου. χχὶν. 6, 11 (ϑε6. οὐ ἰδ Ῥαβ88σ6) ἴδ 

Π. ΟΗΒΟΝΙΟΙ ΕΞ. 

ἀεί σπαϊίοη Δ ἸΠΞ τοίεγα ἴο Βΐπι δβ Βίρῇ 

Ῥτίοβέ, ΟὈΠΙΓΆΓΥ, ἱμογοίοτο, 9 ἢ πϑτι8] νἱον, 
ν᾽ ΠΙΠἢ τ Κ08 ᾿ ἐποίδαα Ὠἰκχὶ ῥγίοβί, Ν᾿ ῦθ] Γ ρρδαγυ 
7υβο}γ ἴο ἀβϑαπι ἔπαῖ 6 νγᾶ8 116 Ἰοδαϊηρ οἰ]οῖ οὗ 

. ἐπα ῥυἱεβίμουα (6), Ὀὰδ ποῦ πὸ δι ῥγίοδε 

ἼΡτορογ, Ὀπὶ ἰπαξ οη6 οὗἉ ἢδ 80ηὴ8 ν'8 ἰηγεοδίϑα νυ ἢ 
018 ἀϊρσηϊγ ; ὙΠῸ 16 }} δοϑυτη υϊοη {Π|6 ὁ ἤΒθηοθ 
οἵ Φεποϊδάδ᾽ Β πιο ἴῃ [ἢ Ἰδὲ οἵἨὨἁ {116 ἰσὴ ᾿γοβίβ, 
1 (ΟἼτοι. ν. 80 ἢ, δἀπι γα ἀστοοβ. Τῆηδὶ [9 
ΑζΖαγίδῃ παηγοὰ 1 Οἤτοη. νυ. 86, [π6 δϑοῦὺ οί 
δομαμδη, ψῆο τηϊηϊϑίογοα 88 ργίθϑδὺ ἴῃ (ἢ6 Ποῦϑο 
Ὀλ11ῦ Ὀγ ϑο]οϊηοη, γὰ8 [26 8οὴ οἵ οἷἵγ ᾿δῃοϊδβαε, 
δηὰ {{|8 {πὸ ἱρὴ ῥτίθϑὶ δοίη ἴῃ ῖ8 ὑἶπη δηὰ 
ἀηάογ ἢΐβ ραΐογηδὶ γχυϊάδηοε (2 ἩΒΙΝ ΧΙ, 11), 19 
ἃ ὙΠ|01}ν ΔΡΌΪΌΣΤΑΓΥ σοη͵δοΐογα οὗἁ 8 Ἰραγηθα πϑπ, 
Ψ ὨΙΟ. [4118 οἡ ἐπε ἷδ δοοοιιηῖ, [μδὲ, 1 ΟἜτοη. ν. 87, 
Δ ΑἸΙΔΓΔἢ ἰβ ἡλπιοὰ 848 βοὴ οὗ [}18 Ασαγίδῃ, σῇ 
8 ΒΟΔΓΟ ΙΥ Ὀ6 ἀϊογοπὶ ἴσοια ἴδ ἰμἢ Ρῥτίεβί 
Ατηδγίδἢ παπιοά, οἢ. χίχ. 11, 88 [ἢ σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΤΥ 
οὗ 9 ῃοβμρ δι. --- δῸνὶ σελοίαάα ἰἦξ ρἈγὶεϑέ λα ποί 

αἰδηιίδοεα ἐδλε σοιιῦϑ68. ΠΆΡΗΙ π6. ΡἈΓΙΘΒΩΥ 

αἰν 8: 0}8 [ὉΓ Ῥογίοττηίπρ (ἢ 6 τοπρὶ6 ΒΟΥ 66 δοοοτά- 
ἰης ἴο [86 οτὰεγ πιδ8 ΟΥ̓ Πανὶ, 1 ΟἼγοη. χχὶν.- 
χχνὶ. Τὸ ἀἰδπλῖββαὶ (25) οἵὁἨ {686 αἱνἼϑ ο5 88 
Μ06]1} 28 (Πδὶν βυτηπηοηΐηςΣ Ν88 (πε Ὀμ 5685 οἵὗὨ ὑπ 
ἢ Ρυίοϑί, 1 Οἤγοη. χχῖν. 6, 19; Ὀυὲ Φεμοϊαία 
ΤΩΔΥ͂ ὮαγΟ δοίθα [οὐ δΪβ 800 (ροβϑί ὈΪΥ ἃ σῃ ΠΟΤ), 
λυεῖ 88 1 δὸ ῃδά Ὀδϑὴ πἱρῇ ῥὑγίοβὶ Ἀἰπ)86][ ; σοι. 
Ὧ8 ἃ Νὸν Τοβίδιηθηῦ μαγΆ]]εὶ, {10 τοϊδίζοη οὗ 
ΑΠη88 ἴο Ὠΐ8 8οη-ἰ-ἰανν Οδίαρῆδϑ, [0 11}, 2; 
δοδηῃ χνὶϊ. 12 ΄.----νοῦ. 9. Απα “ελοίαάα ἕλε 
»Ῥηίεδί σαῦα. .. ϑρεδαγδ, απὰα δοιοί8, απὰ ἀτπιδ. 

ΟἿ ου), ἮθΓΘ ῬΓΟΌΘΌΪΝ ἴῃ [89 ΤΩΟΓΘ ζΘΠΘΓΆ] 56,38 

οὗ ὙΘΆΡΟΠΒ, ΔΙΤΏΒ, 85 ἴῃ ϑοης ἷἱν, 4, στ οτο, [1Κθ- 
ψ186, Ὁ ΡὈΓΘΟΘά68.; γεῖ ἰζ τωῖρηῦ 8180 βίη 

ἰατροὶ (δος ψἰνἢ 8}}}6118 οἵὗἨὨἁ δῃοίπορ Κιηά) ; 
σοιρ. 2 Κίηρβ χὶ. 10 δηιὶ 2 ὅδῃι. υἱϊῖ. 7, Ἐσοϊ. 
ΧΧΥΪ. 11. Οπ 16 οαρίυγοιά ἀγπ8 ἀδροβί θὰ ὉΥ͂ 
᾿ανιὰ 88 ἃ ἀοἀϊοκίοα μηδ ἴῃ {Π6 Ἀου86 οἵ αοά, 
σοπῖρ. 1 Οἤγοη. χυ ὶ. 7 Εἰ δπὰ 2 ΟἸισοη. ἰχ. 22, 
χὶϊ, 10.---Ἴογ. 10. Ανοτῳ πιαπ υἱδὰ, ἐδ τοεαροὴ ἐπ 

δὲ λαπα. ὁηδν, ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ, αἷ8 πλῖ85116 ; ΘΟΙΏΡ. ΤΕ 
χχχίὶϊ. ὅ; Φοῦ χχχίϊ. 18. ΤΏδ “δοίης σουπὰ 
Δρουϊξ [06 Κίῃρ ᾽ἴ6 ἴο Ὀ6 ππαεγβίοοα 88 186 βιγ- 
τουηάϊηρ, (νατ. 7).---,δοτ. 11. Απῶ ἐδλεν ὁγοιυσλίι 
οἰ ἰδέ ξὶπρ᾽8 ϑὸα. ΤῺΪΒβ δοοουηΐ οὗἨ ἴῃ) οΥοΟΥΤ πη 
οὗ δοᾶ5ἢ ἰῃ δβιθδθίδησε ἱτἢ 2 Κίηρβ χὶ. 19. 
ΟὨΪΥ ἐπαΐ [}6 οἰδρρίης οὗ ἴῃς Βεπ 8 885 ἴδ ουΐ- 
ὙαΓ ΟΧΡΓΘΒΒΊΟη οἱ ἐπ ΠΘΟΡ]Ο 8 ΤΟΥ͂ 18 ἢεγο οταϊεδοι 
88 ὉΠΟΒΒΟΠΓΑΙ. ---  ὁΥ. 12 ἢἴς ΑΔ Δ ἢ 8. Εἰ χϑονι ἴ οα, 
ἴπ6 Βδηονναὶ οὔ {Π6 Οονοπδηῖΐ, απ [ἢ ϑοϊότχη Ε'το- 
οδββίοη οἵ {Π|| Κίηρ ἴο Πἰ8 Ῥα]Δ66,---8}} [8 τοϊα ρα 
Θ596} 014}}}2}ὃ 88 ἴῃ 2 Κίηρβ χὶ. 18--20. --- γ. 18. 
Απὰ ἐλ βἰησετε το δι ἰτϑϊτιιπισηί 9 λοπσ. ΤῊΝ 
ΤΊΟΤΟ οορίοιιϑ ἀἀοϑογί ρίϊοι, σΟΥΡΓϑροηαηρ ν 0} {}1ε 
[νουσῦδ θη ΠΟ οὗ [πε ΟἸὨτοηΐδὲ οἵ ἰῃ6 Ἰτημβῖοι] 
ἀοπποηβίγα[οη9 οὗ [6 Ἰογίιὶ τα] 116 (ςοιαμ. 
1 Οἤγομ. χυ. 16, χνὶ 42) 18 υδητηρ ἴῃ 2 Χἰπρα. 
-νον. 14. Βεοισἠέ οὐδ; σοταῃ. ἔμ Οὐ. Νοῖαε. 
-- ἐγ. 156. Μ4πα κἣδ ιτροπέ 0 {6 οηίγαποε ὁ ἐἠξε 
ἦογεο σαίΦ. Εον [18 18 ἰὴ 2 Κἰηρβ: “Απὰ “6 
νοῦ (6 ἈΑΥ ἴῃ Ποῖ τἢ6 ΠΟΙΘ65 Θηἰοτοὰ πὸ 
Κίπρ᾽ 5 Βοιδο. ἡ Το τοἀυηλαμδ μνὺ οὗ οὔ 7.585- 

δᾶζα, Ὀδδῖὰθ δ 2, Ψἱυἢ 16 οΟΪἀ γοΓΞΙ ΘΒ ἀοὸ τ:οἱ 

ΟΧΡῦθ88, οδΣὴ9 ᾿μῖο ἴδιο ἰεχὶ Ῥοσδρα ΟΥ̓ ΔῺ ὑπιδαὶϊξ. 
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δϊΪς τείδσοιιοα ἐο Ν ε},. 111, 28, ΤῈ ἤΟΓΒΘ γμαῦθ 
ἐθοῦα θη] οπο, ἡ ἰσῇ νὰ ἃ ΟἸΥ͂ ἔπει 8 ποῖ ἴο 
Ὅς Ἰπουρηϊξ οὗἨ ἤδγο, δ που ρ ἢ ΦοβορῃΒβ ΠΟΓΟ οοη- 
ἔπθ65 ἴ6πὶ.--- ἐν. 16. 4παὰ νελοϊαάα πιαμὶς α σουε- 
παπὲ δεέιρεοη ᾿ιληιδει απο δείιοοεη, αἰΐ ἐδ ρμεομίρ. 
Ἰποϊεδὰ οὗ ““Ὀεΐννθθῃ }ι1π|961{᾿ (2.3) βίαπἀβ ἴῃ 

2 Κίηρβ: “Ὀεΐνοοη Φοβον δῆ," δὴ ππϊπιροτίδῃϊ 
ἀἰδέτγεποεα, ον [6 ῥὑγίοδὶ οδυδίηρ {Π6 σονθηδηΐ ἴο 
6 πιϑάδ τερτεϑεηΐβα ϑμοναῆ, Τῇαΐ ἢ6 νγ48 Π6 
Βίσῃι ὑγιθβῖ 1ῃ μαγθου [ἂν [Ὁ]]οὐν 8 ΠΟ τ Χο ἴγοτα {18 
8 ἴγοτη ψεγ. 8: σοΙΡ. οἡ χχὶν. 1].---  εγ. 17. 
«ἀπά αἰξ ἰλε Ῥεορίε ἐσεηέ (0 ἐδ λοιδε οΥ Βααί. Οἡ 
1 οοῃεοξαηΓαὶ δἰ [8 οὗ {Π}}8 ἴδῃ} }]6 οὗ ΒΑ], οϊῃρ. 
Βδῃγ οἡ 2 Κίηρε χὶ. 18.---ὕεγβ. 18, 19 ἴοστα δῃ 
ΘΕΪαγροτηθηΐ ρῥΘΟΌΪΙΔΓ ἴο ΟἿΥ διυῦθμοῦ οὗ 6 Ὀτίοῖ 
δἰαϊειηεηΐ ἴῃ 2 ΚΙπρ: “Απὰ {Π6 ρῥγίοβί ἃ Ροϊπίεὰ 
οδῆῖοεῦβ (ΟΠ 6685) ΟΥ̓ΕῚ ἴΠ6 Ὠοτδα οὗ ὑπ ],οτὰ, "ΝΠ οΓο- 
ἴπ, αρδίῃ, {116 Β᾽ ΠΡῸΓΒ δηὰ {Π|6 ΡΟΓΙΘΙΒ ἃΤΘ ΒΟ} ]γ 
ΤΩ Ὼ ὁπ ε. --- λοια δαυϊά παα αἰἱδιγὶ διίίοώ, Ἰλὰ 
ἀεἴεογπϊποά ἕο τηϊηϊβίοῦ Ὀεΐοσο σὰ ἱῃ οεγίδίῃ 
ΤΕΡΌΪΑΥΙΥ βυσοοράϊηρ αἰν βίοἢ 8; σοηῃ. 1 (Ὠτοη. 
ΧΧΊΙΣ. 6, ἀπὰ [οΥ ἴδε [0] ονίηρ, ΕΖγα 111. 2, 10. 
«-αἀἰ πὰ ἂε φεί ἰλδ »ογίετεξ αἱ ἰδ σαΐεοθ, ῬΤΟΡΟΙΙΥ, 
“ον ῦ {πὸ ραύοα᾽᾽; ον. 1 ΟἜγοη. ἰχ. 28.---7᾽ λαΐ 
ἐλε ὠποίεαη πιϊσὴξ ποί ἐπίον, Ἰλῦθγα!]γ, ““ὁη6 1Ὲ- 
οἸοδῃ ἰπ γοδροοῖ οἵ ΔΎ ρ᾽᾿; οοπΡ. ἴων. ν. 2, 8; 
188. χχχν. 8.--- οτ. 20. Ἅπά ἂε τος ἐλ ςαρίαΐῃ8 
9 λυπατεάξ, απὰ ἐὰς ποῦδίεα (τ νη ΝΠ, 96 Σ. χὶν. 8, 

Ῥβ. χνὶ. 8), απὰ ἐλ γεΐϑγϑ ο7 ἐδε ρεοορῖε (ἸἸἴογα]]γ, 
“1088 τας διΏ  ἴπ6 ΡΡΕ μ ΘΟΡ. [88. 
ΧΧΥΙ. 14). ἰπδίοδα οὗ {1|18, ἴῃ 2 Κίηρβ: “188 
ὀαρίαἱη8 οὗ Βυπάγοάβ, απὰ [6 1ΠΠ6- συαγάβ, δὰ {6 
ΤΌΠΠΟΙΒ. ἡ [ἢ [6 [Ὁ] πρὶ Ρατὲ αἶ8ο, ον διΐῃον 
ἘΠΕΠ0Ε Β᾽ΠΤΌΪΑΣ ΘΟ δίδ ΠΟΥ ἀνοϊὰβ ἰπ6 τηδηςίοη οἵ 
6 ΤΌΠΙΡΘΓΙΒ ; [ὉΓ ἰη8 οὗ: ““δηὰ ὁδιηο ὈΥ͂ [ῃ6 
ΨΩΥ͂ οἱ [6 ραΐδ οἵ [09 ΤΌΠΠΟΓΒ ἴο (Π6 Κίηρ᾽8 
Βουδο᾽ (2 ΕἸπρβ χίὶ. 19), Β6 ρυΐβ: ““ἀπὰ πθηΐ 
σοῦ ση {π6 σὰ μαΐε," εἴς. ΤῊ ἰσῃ ραΐο 
ΔΡΡΌΘΩΓΒ ἴγζοιη χχνὶΐ, 8 (ΟΡ. 4180 2 Κίηρε χνυ. 
86) ἴο αν δὴ ἃ ραΐθ ἱπ [Π|6 ἴθ }]6, ποῖ, 88 
ΠΟΣῚ ἘΠ8 ΓΌΠΏΘΙΒ ραῖο, ἰῃ {πο ἰκἴ ἢ μ᾽ 8 ᾿ιοθ86 ; 
πἰ δ 10 τηϊμηϊ πᾶν Ὀεθῃ δἰζπαϊθα οΥοσ αἀρηϊηβὶ 

6. ΤΟΥ͂ Α] μαΐδος (ρϑυῦθαρβ ον ἴπ6 Ὀτὶάρα Ἰοδά την 
ἴσοτῃ Μογίδὴ ἴο ΖΙΟῊ), 1.8 ΠΔΠ)6 ἱπνοϊνοβ πο ΠΟΥ ἃ 
ἴο ῬὨΐσΔ] ἐπι ροβϑὶ Ὁ ΣΥ ΠΟΥ ἃ οοηιγαι 1οἴΐοη οὗ 
2 Ατηρ (οορ. Κα] οι 2 Κίηρβ, Ρ. 271). 

ἘΥΑΝΟΕΒΙΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΪΟΑΙ, ΠΕΕΙΕΈΟΤΙΟΝΒ ΑΝῸ 

ἈΡΟΙΟΟΕΤῚΙΟ ΒΕΜΑΒΚΒ, ΟΝ ΟΗ. ΧΧΙ.--ΧΧΊΠ. 

1. Τὴ Ὀαά βεθα βξούγῃ ὈΥ δ μοδμαρμαΐ ἱῃτουρἢ 
ῖδ6. υπίοτίυπεΐο ΔἸ ἰἢ [η6 Βοιδ6 οὗ ΑἾΔΌ 
ΒΌΓΙ ΚΒ ΠΡ ΟἾΪΥ ἴοο 8001}, απὰ 688 οογττιρὶ ἔτι 
ἴο ἴππ τογαὶ ἤουθα ἃπὰ ΡΘΟρΡΪΘ οὗ δυάδα. 
1.6. πιδ] ση} Υ οὗ ἃ [ὌΓΥ οὐ ἃ ἀσποη, Αἰδμα]ϊλῃ 
ἴδ. ἀδιυριῦος οὗ Φεέζε 6] ῥτοοθθάβ, ἀπσγίηρ ἴῃ6 ὕνο 
τεῖσῃβ οἱ μοῦ ὨυθὈδη ἃ ΦΌΓατη ἀπ ΠΕΡ βοὴ ΑἸ αΖίδῃ 
[δεῖ ψεγὸ συϊαθα ΟΥ̓ ἢδτ, δὰ ἀυτίηρ {Π6 δὶ χ γοδῦβ 
οὗ ΠΕΙῚ 8016 ϑονοσοί σεν, ἴο ρίοαῖ ΟΣ π6 Ὀ]οοά οἵ 
ΕΥ̓́ΟΓΥ. ΠΟΙ ΕΓ οἵ [6 πίοτ παρ Ὠοιδα οὗ Πανὶὰ 
ἔτοπι ΒΊΟΣ {116 Ἰοαδί γαϑδία ποθ ἴο μθσ ἰάοϊαϊτουβ 
ΘΟΌΓΒΟ τηϊρὴ Ὀ6 ΔΡΡΤομαεπάθά, Τῇ 411 ἴοο ο]οβα 
ΘΟΠΏΘΟΟΠΙ, ὯῸ ἸΟΏΡΟΓ, 85 ἹῚ ϑοϊομοη απὰ 
Ηΐγαση, διβοῦη τ πρ ἴο τηογο ἐγ ημ ἀβῃ]Ρ, ἢ {πὸ 
τί ῬΓΙΠΟΟ]ν ἴδῃ γ, ἰηΐο πο Φαάδῃ, 4180 

[ο] ον (μῈ Ὀδὰ ὀχαπιρ]δ οἵ ὑπ6 Ποι56 οἵὨ Οπιτί, 
.ιδά ᾿ΠοΌρ ] 658 }} ἐμ τετοῖ, [ΑΙ] ἀυθηρ68 [86]. 
Τὸ πογεῖ ϑΌ] Δ} 15Ππὶ 8 ἰγαπδρίδηϊοὰ ῃθησο ἰηΐο 
[86 τογαῖ οαδίϊθ οὐ Ζίοη.; Απὰ 88 [Π6 βεῦθγθ 

ὁ Οὐαρασο ἐπ τοπιατς οὔ 2. Ἡ, Μ|ΠΟ8 Δ. 16: “ Τγτίδη. 
"πδεμδα, Φενν δ ὨϊοΐῖοιΥ Πεγο οοϊηοίάς. Τγτα ὑτυυκλι 

ΡαΠΙδῃτηθηὺ ἱπῆϊοϊοα ὈΥ Φο. οἡ ἐπ Ποιὰ οἵ 
Οπιτῖ ἴοοῖ ΗΪδ66 ἴῃ Ψ6Ζτέοὶ, δῃηα δυνορὶ ἀντ ΔῪ δἷ 1Π6 
Βα {ϊπι6 ὑπὸ Φον 5} Κίηρ, ΑἸαΖίδἢ δπα ἢ18 τΏ8]6 
Κιίμδηηθη ἴῃ Π6 πογίμογῃ Κίηράοιη (884 δοοογ πὰ 
ἴο {π6 δὰ] τοοκοπίηρ, 880 δοοογάϊηρς ἴο ΗΖ ; 
ἈΟΟΟΓάϊηρ ἴο Ββ'ο,ΓΔΔΟΥ ἀπ ΝΕΙΟ]6}, ΘΟΓΟΔΙἩ]Υ αἴθε 
860, 85 1ΖῸ]]οννΒ ἴσοι [6 βΥποιγοπῖβπλ οὗ [ἢ9 
Αϑδυσίδῃ ὨΙΒΌΟΣΥ ; 866 Ὁμπωθγ), [Π6 στπιεὶ ΒοΟΌΓΡα 18 
ποὺ γεοῦ ἰαίκοη ἴγτοτη Ψυά 8} 8 Ὀμοῖ, Ὀιῦ σοπ 168 
ἴο Ἰδοογαΐθ 1 [11] δἰ χ γὙϑαῦβ Ἰῆοσο. Απα ἴο 8]] [18 
8 διἀεὰ ἴογ ἐμὲ8 Κίησάοταα {Ππ6 Ὠυτ ἢ] αἰ ρ ἀπὰ 
αἰβατδοθία] οἰγοιπηϑίδησα ὑΠαῖ 10 18 ἃ νοΙΏΔη, δπά 
ΟΥ̓́Θ 8 ἔογοί πη ῬΟΠΊΔΏ, 10 ἈΒΌΓΡΒ ἴῃ6 506 Βου6- 
ΤΟ ΚΠ Υ, 8π τηδὶπἰμῖπ5 Ὁ [ῸΓ ΤΠ086 γοδγ ὈΥ πὸ 
[οτοὶ 016 βου ηρ αϑἰὰθ οἵ [}})6 τη] μοῖγ οἵ {16 ποῦ 86 
οὗ θεανϊἃ. 80 τοῦ [16 Τοῦτο ὈΘ ΠΟ ἤσθηῦ ἈΡΡΘΑΓΒ 
τη6 ὙΛΕΠΕ ἴῃ ΠῚ. {86 τοίοΓπι, ἀ δι τος ἐέϑει 
ΒΔΙῪ ὈΥ ὑ}}18. ἴδ ρο ἀορσθΠ οὐ οὗἩ [λ6 Φ6νν]8 
ΤΟΥ] ἰϑυὸο δηά ἐδ νος ἤηΔ}}γ ὀχϑοιΐϊθα. Νὸο 
Ὀ]οοά- τ ρρίμν Φθμα, βργοδαϊηρ ὕσττου δηὰ ἀπιαᾶζο- 
τηθηῦ δγοιμα, ἢ0 ἐδπιρθοβίιοιβ ἀθβοϊαϊϊηρ ἴοόγιη οἵ 
[86 απαίοαϊ Ζρα]οῖβ ἰῃ Ἐοϊηδη οὐ Ἡογοάϊδη {ἰπη68, 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ [0 εἴδοῦ {116 τεϊυγη ἔγοπη ὑπὸ 
ΜΌΓΒΏΪΡ οὗ 644] ἕο [δαὶ οὗ Το ονδἢ, δηὰ ἰῃ6 Τὸ- 
βίογαϊίοιυ οὗ [86 (Βμοοοσγαῖίο οἤαγαοῖογ οἵ [6 σοιὴ- 
τηηϊΐγ., Τῇ τ]ὰ, ποῖ ὑδγγι Ὁ]6, Ὀπῦ νΘΠΘΓΘῸΪΟ 
ἴοτη οἵ ἃ μἷουβ ῥγίδβϑι, οἱοβοὶγ τοϊαἰθὰ ὉΥ ἴδ γ 
[168 ἴο 8 ὑπ ἢ Βοῦδα οὗ δεν!α, ΔΟΘΟΙΏ Ἶ81168 
ΑἸπιοδὲ ψιπουΐ Ὀϊοοὰ [86 ποοοββασυ τονοϊυςίοη. 
ΤὨς δηρὶο βδουίῆοθ ὑπαὶ ἰ8 ποοάρα ἴον ῃΐ8 δπὰ 
8 6 ΟΥ̓ΤΑΠ ἶσα] δηὰ ᾿ἀο]δίΓΟυΒ βίγαη μοῦ Ψῃ0 Ἦδ8 
Ὀ6Θῃ ἴππ6 οΥἸ χη οὗ ἔπι 6ν]} ὑπαὺῦ ἢ88 ὈγΟΚΘῚ ΟΥΘῚ 
πὸ Ἰαμῃὰ ἴογ {π6 Ἰαδῦ ΓΝΘΠΟΥ γοαγθ. ἈΠῸ {86 
Βα η, ΟΥ Γαΐθοῦ Ἔχϑου το, ἴοΓ ποι ΐης 18 βαϊὰ οἵ 
Ὑ 11 ΤΟΥΘΗΡ6 ΟΥ {ΠῚ ] ΤΌΔΙῪ Τηϑβδδογο, οὗ ἢδΓ δηὰ 
Ὦ6Υ Βα]: ργίοδὺ Μαίίδμαη, ἔπ ἡυάρτηοηῦ οἡ 186 
ἀϊδίυγθοτθ οὐὁἨ [16 ὑμοοοσγαῦίς οὔάθῦ βϑϑθη8 ἴο ὧὃθ 
δχεσαΐθα, ἀπά ρϑδοθ τοϑίοσεα. ἸΤμαῦ ΟἿΓ δι ῖθοσ, 
ΟΥ̓ Π8 ῬΘΟΌ 8 Γ τηοάδ οὗ οἰεναίίηρ 116 [ων 1168] 
δὰ ῬΥΙΘΒΌΥ οἰοταθηῦ ἰηἴο {πΠ6 [δοΐοτβ οὗ [Π6 γανο]υ- 
ἤοη, Ρααβ ἴῃ ἃ ῬΘΟΌ  ΑΓΙῪ ΟἸρασ ᾿ἰσῃς 8. Θῃ)}- 
ΠΟΠΕΥ Ρϑδοοία] οοιγϑα οἵ ἐπ 6 βατηθ; ὑπαῦ 86, ἱῃ Βδγ- 
ἸΠΟΠΥ͂, ἀραΐ, τ ἱΓ ἩΪ8 οὔθ οὐιογνν δα τηδη  !οδίρα 
ἢϊβίογϊ δὶ ὑθῃ 6 ΠΟΥ͂, ΓΟΡΓΟβθη 8. 1Π|6 ψ᾿Π0]6 πῃ ΒοπΊα 
ΠΙΘΑΒΊΓΘ 88 ἃ ΓΟ αἱ 0 σΔττὶ ἃ οἡ Ὑ {ἢ τπχβὶς πα 
ΒΟΉ (2, 88 ἃ ὑγδηΒίογθηο6, ΔΟΟΟΙΏΡ Βῃ6α ] τ ρΊης 
ποΐοβ δΔη4 γί ηρ ὈΔΏΉΘΓΆ, οὗ [86 ΏοΪ6 ΡΘΟΡ]Θ 1πἴο 
[86 ΘΕ Ρ οἵ [Π68 Ἰεσίπηαῦθ ραΤΥ (σοπιρ. οἰ. χχλ!. 
18, 18),---(Εἰ8 ἸΘηἀ8 ἴο ἢὶΒ ΓΟ γοβθη τί οη αὶ ῬΘΟῸΪ ΔΓ 
οἰᾶστη, ἱπ σοηίγαδὶ ὙΠ ἰδθ Ιπο]6 ΘΟΠΟ1δ6 αηὰ 
ε}.π6 ἀοβου ρὕοη, ΟἸΙΥ το] {πὶ Ἡ Δ ]οἢ 18 οὗ 

᾿ἰτσ8}] οΟΥ ΤΩΣ ΑΤῪ ἱπηροτίδποο, ἰ [6 ΠΟΟΚ οἵ 
ἴπρ8. [ἢ ὑ8ῖ8 παγταῖίνθ, 4180, {π6 οἰγοιπιϑίλποθ 

ἔπαῦῷ [86 ψ οἷ Ῥδορ]ὸ οὐἠἨ ΨΦπᾶλ}} ἀπά Βει)αχηΐη 
ΓΪβ68Β ὉΡ ἃ8 ΟἿΘ ΙΔ} ἴο Βα Κα οὔ {Ππ6 Ἰοῃρ δῃηουφῇ 
ὈΟΓΠΟ ἐπα ΔἰΓοΔαΥ βυ Ποἰ ον Παρὰ ἔοτοιση γοῖθ 
ὈΥ̓͂ ὁη6 ΡΟΝΟΓίῺΪ τηονοιηθηΐ οὗ ἰΐ8 ποιοῖ, βία ὰβ 
(οσγῦ ἢ σοπβρί στο ἴῃ [Π6 ἡχῃΐ οἵἩ ἄγ. 1[{ ἰδ βδιχοννη 
ἸΏΟΓΘ ΟἸοαυν 8 ἴῃ [06 ΡάγΆ}}6] δοοοιηῦ οὗ {116 
οἷον βίου, μοῦ δ Ὁ {Π6. Τοτγοῖρτι ἀῃὰ ἸΔο]Α- 
ἴτοι 8 ̓18ὲ μια βύτγιιοκ 115 τοοῖβ ἰηΐο ὑἢ6 “ΟΠ 561011»- 
Ὧ688 δικὶ 16 οἵ ἴῃς Ῥθορ]α, απὰ υἱῶν νας σοΙα- 
ΡΑΓΔΌΥΘ ταρὶ ΑἸ ἀπ α ἐδβα ἰζ σοι 6 βοΐ δδιάὰο 
δϑδη. Α οοῃ]θοίΐυτο, ἴο νοὶ νκὸ ταυϑὺ ἤδγο 

ἮῪ τῆι γί ΠΕΡ [Π6Π Ῥγανωίοηΐ βΌΪ ΓΗ δηά ταϊκίογι απὸ ἴηὸ 
ἴη6 ᾿βυω6}}18}} Πίμοσν. Ουμηθροταιν ψ]τν Φυγητῃ [ἡ 
Ῥγαπηδιίου Κίπρ οἵ ΤΥΤΟ, π᾿ Ο τη υγι ρα τΠ6 ΠΝ υκθηπά «{ 1} 4 
δι 0.10 πιο ῖν ἴο Ῥόδλθδβ ἢ] 86} οὗὨ Πὶκ ΠΡΌΣΘ. «(01 δτὴ 
μον ίδα δἰἴον 9 6 Βη ἢ 8ι᾽5 ἀδ8ι .2 ΟΠνΌΠ. ΧΧῚ } τη τι ἃ 
“1}} Ἰεΐπ ὈΓΟΘΓΒ, 65 11 ΦρῬυδΙδ, (ΟΥ̓ ΠῸ ΟΠ ΟΡ οὐ τῷ (Ὁ) Ὀπ’ ἴῸ 
Ῥοδϑδοεδ ὮΙ ΠΊΛΕΙ͂ οἵ 1.6 ΤΥ ομδα! 66 νυ ἱσὴ τοῖν ἔμ ΠΥ δα δ6- 
φιιοηπεὰ ἴο τΠπ6πὴ (7). 66. ὙΠ|8 Ἰδ ον βδακυπιρτίς π, ΤΡ "Ὁ 
οὨο-εἰά64 δηὰ δχμεσδ!Υ ππίουμόφα (ςυμρ. οὐ χαὶ. 4). (8 
γιῖ οῃ 116 ὙΟ]6 ΥΟΙΥ εἰσικίημ. ᾿Σ 
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ΘΟΙΩΘ ΟΠ ΓΟΟΟΙ ΠΣ ΘΧΟ᾿ αβῖνυ]γ [16 ἡδτταΐινὸ οὗ [πὲ 
Ὀοοϊς οὗ Κίηρβ, ὑπαῦ ἃ ρτομηϊηθηΐϊ ρατί ἴῃ {π6 γάνο- 
Ἰυϊζίοῃ οἰϊεοῖοά ὃν Φεποίαἀα τηυδῦὺ αν Ὀύθη ἀἰὶὸ 
ἴο ἴῃ ΠυΙΠΟΤΙ ΘΔ Υ͂ τλρ εν Τ1μον  ς4] οἰόπηοηΐ 1 
180 ρΡογμε]αλίοη οἵ [ἢ 6 {6 νυν 5} ϑύλῦο, ----ἰ 818 ΘΟ} 76 ἴΠ ΓΘ 
ὧδ 5. Ἰ ΡῚΥ σοηβγιλδὰ υγ [ἢ6 ΟἸὨ ΓΟ ἑδ᾽᾽ Β παυγαίνο, 
ψΊῸ} [8 οἰηρμαξὶς τηατκίης οἵ [06 Ὀυίοβε Υ δηϊ 
[ον] ο81 ομαγδοῖογ οὔ [6 οδίαϑίγορηθ, δηι 113 
δἰ πγοϑύ ὉΠΒΘΘΏΪΥ ἀσργοοϊδίίοπ οὗ ἴθ βαγο οἵὗἨ ἴΠπθ 
ΓΌΠΠΕΓΒ ἴῃ 10 (ΠΟΙΆΡ. Θβρθοΐ ἰγ οἡ οἷλ. χΧἸ. 20 ζ.), 
τὶϊποιΐ Ὀδὶ πη ὉΠᾺ6Γ 116 ἩΘΟΘΒΒΙΤΥ οἵ Ομδυρίπρ {116 
ΠΑΓΓΘΙΟΥ ἈΠῸ ΔῺΥ 85 1 τηου]ἀϊησ [06 Ὡδγια Εν 6 
αἴζον ἷ58. [ον 1681] διαπαροίπί. Εοτν 1 νου] Ὀς 
ΒΊΓΔΙΘ ἱΓ ἀη δνθηΐ δι ἢ 48 [18 Βῃγοννὰ δηὰ δοϊὰ 

Ἰ0108] βίτγοκο οἵ ὅπ ρυΐοδῦ Φοηοίδα ὑγογα δοῃ- 
υοϊοα ἴῃ 80 δχοὶ ϑίν Ἶν ρο] 0164] δηὰ πιἸ}ατν 8 

ὙΑΥ͂, πα νυ }0}} 80 1016 ρα γ οἱ ραϊίου οὗ [ἢ 6 ΟἸΕΥΩΎ, 
83 ΒρΡῥρθαΓΒ ἴῃ 2 Κίησβ. 

2. ἴῃ δὴ δρο]οβρβοίϊο γοϑροοῖ, νχὶ ἢ τορατὰ ἴο {πὸ 
δοοοαηῦ οὗ ἴῃ [Ἀ]}] οἵ Αἰμα] ἢ ὈΥ̓͂ πηοδῺ8 οἵ 
Φομοϊλάα, γα ἤδνθ ἴο ΓΕΙῸΡ ῬΑΓΌΥ ἴο αὶ ἢᾺ8 Ὀ66ῃ 
}υ8ὲ οὐβθογνοά, δπὰ ῬαγῸΥ ἰο {86 ἀοία}] οἵ πὸ 
οχροβίἴοη. Οη ἴδε ουπίταγγ, [ἢ6 1}}- ζοτο οα 
ντιπρ οἵ ΕἸ) 4 ἴο «οτᾶπιὶ (οἰ. χχὶ. 12--15) πδαι8 
8 ΙΏ0Γ6 βρθοΐϊαὶ δἰ ποϊἀδίϊοι ἴῃ [ἢ δον ηρΈ}108] δπὰ 
ἐρο δειις ἰηΐοτοϑι. ΤῊ8 Το αγ ΚΑ Ό]6 ἀοοσυμπηοηΐ, 
1Π6 ΟὨΪΥ ἀοῇηϊΐο Ῥτοοῖ οὗ ἴπ8 δοαυαϊπίδηοο οἵ ΟἹΓ 
δυο ὙΠ0Ὶ 6 οχίβίθηοο οἵ ἴη86 ρτγοαῖοδὶ δηΐ 
τηοϑῦ ρον γ[}} Ῥτορμοῖ οἵ ἴπ6 {ἰπι6 οὗ ἴπο αἀἰϊν οὰ 
Κίηράοιι, Ὀγθβοηῦβ ἴο [ἢ 8 δχροβίῦου ἴπ6 ποῦ ὑπ 1 πη- 
Ῥογίδην οἰ γοποϊοσίοαὶ ἀϊβῖςοι γ, ἐῃαΐ, 17 δοϊῃδ!}]}γ 
οοτηροβοὰ ὮὈγ ΕἸ} 174, δῃὰ δἀατεββοὰ ἴο Φογάπι 88 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ τεϊρπὶπρ Κίης οὗ πάλῃ, ἰξ ποορβϑίϊαΐθβ 
[ἢ Δϑϑιτωρίοη οὗ δῇ ἐχίβδηβίοη οἵ ὕπο δοῦν οἵ 
ἘΠ )74 ἢ ἔδν τηΐο ἔπ ὕπνο γο γϑδγ οὗ (868 τοῖση οὗ [86 
15γδθ} 018} δ οτὰτῃ (896-884 ἴῃ 1.6 υϑι.α] το κοη ἢ, 
857--846 ἴῃ τ᾿Γῃμαὖ οἵ δοῦτγαάοσ δηὰ Ν᾽ εῖθ 6 Υ), Ὑ ὮΘΓΘΔΒ, 
δοοογάϊηρσ ἴο 2 Κίπρϑβ ἰϊ., ἴῃς ἰακίησ ὉΡ οὗἨ [86 
τορ δῖ Ἰηἴο ἤθάνθῃ 806Π18 ὕο ἤαγο οοσυγτΙοά δὲ [ἢ 6 
αἴοϑὶ ἴῃ ἴῃ6 Ὀαρίηπίης οἵ {π18 τοῖχη, ὉΠ 5 4]} 
δνθηΐβ ὉΠῸΟΡ 9 οΠοϑῃαρῆλὶ (Τ᾿ 890 οὐ 889 ἰῃ {ἢ6 
ὈΒ04] ΟΠὨΤΟΠΟΪΟΘΩΎΥ, 850 οΥὗὁἩ 849 ἴῃ ἰδ6 τηοΐοτῃ 
Αβϑυτίοϊορίς ΘΠ ΓΟΠΟΙΟρΡγ). ασγίουβ ψΑΥ8 ΠΑΥ͂Θ 
ῬΘῸὴ ἰδκθὴ οἵ τοπιουϊηρ [ἢ 8 αἰ! βΠοα] γ. ΟἸάΕΣ 
φονδῃ απ Βουμαᾶπ (ΑΥ0]} 16 ἀχροδϑίζοιβ (οἵ ἔἢ6 
ἰδιίοσ, ἴῸΓ ϑχδηιρὶα, Εβιϊιβ, Μαϊ γϑηάδ, Τιγίητιβ, 
Ο αἰ πιοῦ), δπι ἃ 80Π)8 ευὐδῃρθ}164] πχοάθτμβ (65 ρ6οῖ8}} 
Μεηκοη, δηὰ Ὠδο οὶ ἴῃ εἷ8 Βίδείι.), τααῖκα Ε]1] 
Ὑτιΐο δἰζογ ἷ8. αϑοθηΐ ἐπίο Ῥαγρα 86, δΔηά βοηῃά ἰξ 
ΕΥ̓͂ 80) ΔΡ6] ἴο Ε]15}18, ΟΥ ἃ 5Βι}}} βυτνί νὶπρ ἀϊβοῖ 18 
οἵ {Π6 ῬΡορ]ιοῖ, ἴο [ογνταγά ἴο Ψόγδτα. ΤμὶΡ ΟΥ̓́ΘΓ- 
δβἴτα πϑὰ βιργδ- πὰ [ΓΑ] 8[]6 80] υ τοι οὗ [π 6 ῬγΟΌ] 6 πὶ 
δ Θα114}}} νοϊὰ οὗ ὀχοροϑίϊοδὶ αυτά" 1 [ὴ6 
δΌΡοΓἤοΐα] ῬιΓΟΙῪ ΠδίιΓι] δβϑαταριίοη, ὑπαὶ [86 
ἩτΙίοῦ οἵ [Π6 ἸοΙΓΟΥΓ 8 ποῖ ἘΔ} (6 ΤΙΒΗ ἴθ, 
Ῥαυΐ ἀποίΐποῦ ὑγορῃδῖ οἵ {π6 βαηθ πδηὴ (1 ἱρποοῦ, 
Πον. Ἡοῦγ. οὐ ἴλαΐκ ἱ. 17), ΟΥὁ ΠῚ ὑπ6 ἢο 1688 
ΔΙὈΪ ἴΓΑΤῪ ἀπά ἰεχί- ἀοἴγίηρ δἰζοιηρὶ ἴο σηδηρθ [Π6 
ΠΔὴ6 ΒΒ] Δ (οἢ. χχὶ, 12) ἱπίο ἰδεῖ οἵ ἌΡΗΝ 
(ΟἸοτίο., ϑδυτίη, 2 ἐφε. ἴρῃ. 13, ρ. 844). Βιυΐὺ δυϑῃ 
ἴη6 σὨΤΟΠΟΪορίο4] ῥτοοῦ οἵ [6 γγοβϑι ὈΠ|, ἐπαὶ 
ἘΠ) Ὰ ἢ ΠΕ ἢδνα δυτγνὶνοα ἐπ6 ἀδα(ἢ οὗ Ψ6 ο58- 
μδδΐ δηά ὑπ6 Βοχί πηϊηρ οὗ ἴ86 τοῖση οἵ ἴπ:6 7918} 

Δ Απᾶ ἘΠΘΟΪΡΊΘΑΙ πγλυτηπῆ: ἤοτ ὅν Α. Οἷον. ΒΡΠν γα: 
δου ἐγιωρλππέιπι ἐπ οἰ φεῖ ὁ αν σὑξ αα Ραπίιρπέαηι 
ψεθοζανῈ πιογία δε ἰῇ ἰόγα. Πίᾶαδεονί Αοεθη εἰ ργομλρίακ: κὲ 
ΠΠος πον αὐσιαηξ. πεφιν εἰ σφας 65 τηονἐμὲκ γοβεσγα γοΡί, πράαπὶ 
δὲ σμ'ε ἐξ οὐαἰια "σας Ῥεέρκοι ἵρδογιί, ἐγοάσνέ (μὰκα χνὶ. 8}) 
ΕἰΚκονῖβα 7 «0. [δε πιθτοἢ οὐ Γ᾽ Ῥανριζο, ὙΠῸ ἀφείδιρα ἰδ 
ἱποοπορίνηῦε; δείηπ ἐπ ρνα’ίστη ἱπιρίΐ γεορίε οὐ πποάέ σιμὰ 
κίε. εἰ πα κοι αἰμὰ ὁσεπνρί τ ΦΣΙσέ ἐμεημν φιμαὶ πὲς 
βέζεδεανη . ἐγαξ, φᾶμε μὲμννα αἰὴδ ἐκεθπὶ τοϑοηξα, φὰ με 
ὥτω- νοἱυπίοίεπι ἐν απεὶ οἱ ηντηϊγοκίαγα μοσταὶ ([ὐκα χυὶ. 41. 
29). Οὐρ. ἐὲ0 ἴπ γειθδικο οὗ Κα., ν. 298, αζαίιοε Μ ἤκι. 

1. ΟΗΒΟΝΊΟΙ ἘΚ. 

Ἰοτγαῖῃ (390 οὐ 889--88 4), ἰῃδὶ ἢ τοὶ σηϊ {{π|8 ματὸ 
αἀἰϊγοοϊοι [Π16 Ἡυγι ησ ΒΟΥ Ὀοίογο ἰ.}8 ἀοραγίατθϑ 
ἴω ἴπε ἰαῦοῦ Κη 88 [εἷἰ8 ΘΟΠΙΘΙΒΡΟΤΆΓΥ (ΒῈὈ. 
οΒιὰ, Γι. ὦ». 1, 1. Ι 8ὸ ; ἰδίον, δα), 
Βαττδηῃ, οἴο., δη ἃ ΓΟΟΘΉΟΥ [Κ6 1}, Ὁ. 293, δὶ Ἰοαβξ 
τοη τιν  Υ), ΘΟ ἃ ΟὨΪΥ Ὀ6 πιδλιζα οὶ ψ  αἸ88- 
ου]γ, πὰ οηἷν ὈΥ ἴΠ6 αβϑαταρίϊοιι οἵ δὴ 1πποσαγαῖθ 
βἰαιίοιηθηῦ οἡ [86 ρατὶ οὗὨ [ἢ δυΐποῦ οἱ ἢ θΟῸΚ 
οὗ Κίησβ, 88 ἴῃ ροϑίτοη οἵ {ἰαὶ τ᾽ ἢ16]ν 15 σοϊδ θα, 
2 Κίηρ ἰ1. 1 ΕἸ, οἵὈἨ [Ππ6 αϑοδηβίοη οἵ ΕἸ}}).}} 15 βοῇ 
{παῖ 1 ἀρρθᾶγβ ἴο ἤᾶγα Ὠδρροποά οἰ 6 Γ ΠΟΤ [ἢ 
τοὶσῃ οἵ Αδιηζίαῃ. οἵ ἰϑγλθὶ, [6 Ῥγθάἀθο θοῦ οὗ 
ΤἸΟΥΆΠῚ, ΟΥ ἱπηπιοα αὐ ὶν αὐτοῦ 8 ἀθαῖῃ (8986, οΥ 
ὀνοη τ }}γ 857). ΤΠΘΓΟ γοπηα] 5 αΕ. 4}} Ὁ}ι15 ΟὨΥ͂ 
[1|Ὲ ὑνοΐίοϊ ἃ Ῥοβϑὶ ὈΠῚΥ, ὕπαῦ δἰ ποῦ---ἰ. ΕἸ Π]ΔᾺ 
τνγοῖθ ὅπ ἰο ὕοΓ ϑοθ ἔἰ)6 Ὀοίοτγα ἢ 8 π5: ῃ510ῃ, 
δηά 1οἴξ 10 ΒΟ πα πΐτῃ ὕο οπὸ οὗ 1.18 (18 68, ἡ [ἢ 
[ὴ6 σἤατρα ἴο μαπά [Ὁ ἴο ἴῃ Ἰαῖοτ Κὶηρ “ογαμι οὔ 
διάλη (ϑίανκο, Βυάάεδιι9, Εδιθας, οἴα., δηἃ τὸ- 
σΟΏΤΥ οὶ, 88 ν.6]} ἃ9 ΗδιιρσθίοηθοΓγΩ, ὐδολι. 11. 2, 
243), οΥ παῖ, 2. ΕΠ 174} μων τῆλ 6 ΟΥ̓ ὉΥ νγοτὰ 
οἵ που ἔΠ6 οοῃὐθηΐβ οἵ ἴδ ἰοοοΓ βοπθ {1110 
Ὀοΐογα 1ι18 ἀϑοθηβίοη ἴο οἢ6 οὗ ἢ8 ἀἴ50}0}65, δ ῦ- 
Ἰ4Ρ8 ἴο ΕἸ 1388, ΨῚ ΠῚ ὅπ6 σματγρα ἴο τᾶ κα 1 Κπονη 
ἰο Ζοτὰπι ΟΥ̓ ἃ ΓΙ σομηροδοὰ ἴῃ Πὶ8 Ὡδηια 
(ΝΥ 1 ϑῖ5, γον, Ηδοκβραη, οί. ρλιοῖ. οα 3 
ΟἸτοπ. χχὶ.; ὃ, Βομηα, 224 ἐετ Βα αὐ 
“7ογαπιμῆα, Ατσοηΐοτ. 1717; ὙΥ̓Πἰϑο ἢ, οἴθ.). ΤΏ 
Ἰαῦῖίου ἀϑϑυμηρίίΐοη, οὐ ὑπαὶ οἵ 4ἢ οὐ ἰιϊοαὶ 
Δα Ποσβὶρ οἱ ΕἸ} ἢ ἰὼ τοϊαϊίοη ἴο ὑπ πυυίτίησ, 
8 (οΙμροϑίζΙοη οὗ ἰὺ ἐν πνιύμετι χτὶ δυνάμιω 
Ἡλίου (ἴμκΚὸ 1. 17), Ὀὰϊ οί! ΠΥ οἡ ἔϊ6 στοιηιὶ 
οὗ δῃ δοῖι] ργοαιοϊίοη οὗ ΕἸ 176}, 1,185 πλοϑὺ ἴῃ ἴω 
ἴανοιιν. 10 ανοἱάβ [πὲ ἢ ΠΟΓΟΠΊΪΥ ἐπι ρτο Ὁ] 8ι0- 

51 0]10ῃ, {αὶ ΕἸ] Δἢ τοῦθ ἢ ἢΐ8 ονῃ Παπά κα 
οἴζογ, ἡ ἰοὶ 6 ἐπὸνν σου] ΟὨΪΥ Ὀς ἀοἰνογοὰ ἴῃ 
ἴθ σοιγϑα οὗ δὖ ἰδαϑδὺ ἦνθ ΟὐΓ 81χ Ὑθᾶγβ δὔϊοσ ἢΪ8 
δϑοθηβίοη ἰο αοὰ (ἴον 16 νυ της Δρρϑατβ ἀἰτοοϊοὰ 
(ο ἴπε Κίησ, ποῦ ἴο ἤη6 στονῃ Ῥγιμοθ). Οἱ [6 
οἴδοσ παηὰ, ἰδ 18 σϑοοποὶ δ Ὁ] 6 1 [6 ἱπάοδη 
ἀοϑιρσπαίίοη οὗὨ {πὸ Ὁ ΤΙ Ὴς 88 οομηΐησ ἴγοπι ΕἸ} 178 ἢ 
(8606 οη οἢ. χχί. 12), αη Ἔχοΐι 468 [ἢ βιιϑρϊοίοη οἵ 
Ῥϑϑι ἀρ ταρῃϊς δοίίοπ αὐἴοῦ 16 ἸΠΆΉΠΟΓ οὗ 580 
ΤΙΔΗΥ͂ ΔΡΟΟΓΥ͂ΡΒΑΙ νεγ τ σ8 οὗ Ἰαΐδγ {π|68, Ὀδαγὶησ 
ἴδι6 ΠΔΠ168 οἵἉ σα] ὈΓαΐΘ Βα σῸΒ οΥ τηοη οὗ σοά.} Ις 
τοοορηΐἶβὸ8 ἴΠ6 ρσοηθϊηα ῥτορμοῖῦῖς οοπίθηξ δηῃ 
σἰαγαοίοῦ οὗ [6 νυτησ ; ἴου ἰδ ἀϊβοογη8 δοϊιὰὶ] 
Ῥτγοαϊοιϊίοη, ἔσο δοξίοη οἵ ργορμδέιο ἐοσοβίριδ ἐπ ἰξ, 
νους ονουϊοοκίης τς αἰ ἴδτοησα ον θη [110 
δαί ΠΟΥ οὗ {1}18 Ῥτορῃμοῖῦία Κογηθὶ, δ ἐμ Ἰαΐοῦ 
ΘΟΠΊΡΟΒΟΙ ΟΥ Τράδοῖοῦ. Οὐτῃρ. οἡ ἴϊ8 Ῥοβϑὶ ὉΠ 1γ 
ΟΥ ΘΥθῃ ῬΓΟΌΑΌΙΥ οὗ 84 ἀϊν!πε ἀἰβο]οβιγα Ὀεΐησ 
τηδάα ἴο ΕΠ) ἢ οὗ ἴΠ6 ΓαἴιΓ6 ἀδβίϊην οὗ Φογδτ, 1} 
Βυϑραπά οὗ [Π6 ἀδισῃῖοῦ οὗἩ 7626 06], 48 »χὸ}} 5 οὗ 
ἃ Οὔαῦχο ἴο ἘΠ18}ὴ64 ἴο Δη ΠΟ Πμο9 αἰϊογνατὰβ ἐμ 6 
οομ θη οἵ βι ἢ ἃ τονοϊαὐϊοη ἴο Ζοσζϑιῃ, οἢ ἴδ 86 οὔθ 
Βαπηά, Ηδηρθίθη τ 88 αὐυοίεα : ““ ΕἸ 4 μεὰ 
(1 Κίηρβ χὶχ.) [ούθβθθῃ [ἢ οεἰοναιίοη οὗ Ζ. 8 ἴο 
[88 ΓῃτΟΙΘ οὗ [8:86], δπὰ {πὸ εχιγραϊΐοη οἵ 189 
[τ] οὗ ΑΠΔῸ ὈΥ πα ; 4180 ἐπε δοσϑϑβίοῃ οἵ 

1 ΤῊ Αροῦγνῃδα οἵ Φον ϑη- Η 0] δΗπῃς Πξεταῖπσα Ὀσατγὴς 
ὃη6 πᾶπι6 οὐ ἘΠ)’ 8 ἢ Ὀδιυ Ως ἴοὸ ἃ ὑγΟΠΥ 166 μογίιμῆ, δὲ. τινὸ 
Α͂Ρ οαἱγρεῖς ΒΊας, (γυτῇ ὙΠ ΊΠΉ, δοουγάίης ἴὸ Οὐ ζόπ “πὰ 1.16 
Οἰνῖτ. ΠΟΔΊ Π γα, ΓΠμΠ 6 αἀποιδήίοη ἰπ 1 σον ἐἰ. 9 Δ τὸ Ὀ6 ἔυκοις 
φοτΡ. Εητ. (ὉαἹ Ῥδεασερισν. ῬῬ 7. νοὶ. ἱ. Ρ. 107). Οοποοτη- 
ἴῃς τὴ6 ἘΠ|688 οἴ {πὸ ΨΦεν ἢ - ΟἸυγυ διίηη δ! 65 ΟΥἩἨὨΎΙΘΙΧΘΏ ἠκ, 
συ Ρ ἴΠ 6 Τ ΡΩΤ' 5 οὔ ΕΡρ ρΡῃρηΐυδ. υγοῖ Πα ιδ οὗ ΤΎ το, [πὲ ἀογθ 
οὔ δον]. πὰ ἰὴ {πὸ Τα] πῃ, ΤἬΏΓΓΟ δγω δε}}} Μπ)νοπ πε 
οὐ Οἢ" [5:18 (κἴ 685. Π δ) "ΟἹ ετ δεῖ δ 1.) ἡδιίοννα ἢ τη Ἐραπτη, ἤν 
ΘΧΆΠΊμ]ὺ ἰῃ [Π6 Οδπσλκιιβ, ν ἢῸ ν ΌΓΆΙ 0 [ἢ ΕἸ 5 (Θ᾽ πσοινηηξ 
ΟἽ] Αἰηχκ χν !. ἴ 7) ὁ κά οὗ Γ΄ "ἢ- βο ὧν “ωρέεν ρμέᾳυξω 
(0 4εδανά, 187ὲ, ΝΟ. 29. ῃ. 6179). και αὶ συυῖτω κι ἴ6- 
νυν τ ἶἰν ΕἸ} ἢ οὐ τὸ (Δ Ὁ]6 απ τῇ ἢ οὐ Ο ἃ Τιπίδπιοιςξ 
ἘΪΗΟΓΥ͂, 38. ν ε]!}, βοσογάνπις ἴον 1 με 2 ΕΝἰπᾷι, 859 οὐς ἀοου» 
τηθιῖδ ριέδισυοῦ [8 ΟΠ ΟΏΙςΙοδ. ᾿ 
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Ἡασδεὶ, διὰ [86 ΠΘΑΥΥ͂ πιϊδίογζιιηθ Ὀγου σι ὈΥ Ηἰϊη 
οὰ ἴδ6 Κἰησίοπι οὗ ἰδγαθὶ. [{Π6 [εΐιγο 3 ἴῃ 
[15 ἐ ἀϊβοϊοθοά ἴο ᾿ΐπι, ἴμ6 ρτοαῦδαὶ οἵ αἱϊ 
(16 Ρεγορ)ιεῖβ οἵ ἴπ6 ΟἹ] Τυβίαπιοηῖ, ΨὮΥ πϊρ 
ποῖ ἐ818 αἰϑὸ παν Ὀὕδεη τγυνϑαϊθὰ ἴο ἐΐπι, (ἢαΐ 
ὅογαιι, σὴ. δὲ αἰγεδὶν Ὀεΐίοτο ἢἰβ ἀθοθαϑθ δοη- 
Ὀεοϊοα Ἀ1π|86} σι [ἢς δθοπιΐηδ]α ΑὉΠΙ Δ ἢ, 
ἘΠῚ, ῸΥ ἷ8 χιίδνοι βίηβ, Ὀγίπο ἀροῖ [εἰ πιϑ6 1} 
ἴα Ἰπάχηλαπὲ οὗ ἴΠ9 [,γὰ 1᾽ οὐ ἴπ6 οἴπαῦ ππηΐ, 
Καῖ], Ρ. 299: “Τὸ ψἤομ οὐ τονθϑα]θὰ {Π6 οἷανα- 
ὕοῃ οἵ Φεδα ἴο ὑπ [Ὦτγομο οἵ [8γα6], [86 δοοδϑδίοῃ 
οἱ Ηαζϑεὶ, εἴς., Ἔνεηβ Ν οὶ ἴοοῖ ΓΔ αἴδεγ [ἢ 6 
ἀδαῖ ἃ οἵ ψογαπι οἵ Φυάα!ν, ἰο ᾿οπὶ σά αἰτεδάν, 
Ὁράον ΑΠΌ, οοτῃ!η δε {π6 ἀποϊπτίης οὗ Φεδα ἴο 
δ Κη οἵ [δγαδὶ (1 Κίηρβ χῖχ. 16), ν δῖ οἢ, ἰουτίδοῃ 
ΘΑΣΒ αἴγογ ῃ6 ἀσοδίῃῃ οὔ Αὔαρ, ΕἸ] ἰβα μογίογπιθα 
8 Ξε οἷατ οἵ {116 ργορῇῃοῦ (2 Κίηρβ ἰχ. 1 [ἴ.)---ἴο 

γὼ ὅ6 Γογὰ τοαὶρῃῦ αἰϑοὸ ἴῃ {16 βοοοηὰ γεαγ οἱ 
Αἰιαζίδῃ οἵ [βγαϑὶ, σἤθπ ἢθ δηπουπορὰ ἴο [ἢ ϊ8 
Ἰΐησ Ηἰ5 ἀεδί!, δϑουῖ ϑανθὴ γϑαγβ Ὀδΐογα 96 ἢ08}8- 
μαίβη ἀοαίῃ, γενθδὶ ἴπὸ υ]ἱοϊκο παβῳ οἵ Ηἷ8 ΚΌσΟΟΒΒΟΓ 
οἴ, δηὰ σοπιπλϊδ [Π6 δηπουποοιηθηΐξ οὗ (πο 
ἀὐνί πε Ρππἰδῃπιθηΐ, Βαὲ 1 ΕἸ) πιλὰθ ονϑν {πε 
διοϊηησ δ ν.}} οὗ Ἠδχαοὶ δὲ οἵ Φοια ἴο ΐς 

βεγυδηΐ ΕἸ βῆ, ΨΕΥ͂ ταὶρηῦ ἢο ποῖ αἶϑὸ ᾶνὸ 68- 
ὑγιιϑῦ μα ἴο τα ἰδ6 Ὠδηάϊησ οὗ (6 ντιζίθη ργραΐο- 
[ἴοη οἵ ψος ἴο ἡοτγαῖῃ 1" 6 βηάὰ {Π|5 δβίαϊοπιοηϊ 
80 (Ὁ σΟΠΡ οἴεἸ Υ δα Δ Ὁ]6 δηὰ σοηνϊποῖηρ, ὈὰΣ 
οαπηοΐῖ ἄστεα Ὑἱ ἢ ἰθ6 ἵὕνο Ἰοαγηθὰ τηθὶὶ ἴγοτῃ 
ΜΒοπὶ Ὁ ῥγοσιεάβ ἴῃ [μϊ:, παῖ ΤΠ6Υ ΠΟ] ἘΜ} )αἢ 
ἴο Ὀ6 {86 ν΄.ῖζογ (οοπιροεοτ) οὗ ὅπ ἰοἴῖοῦ ἴῃ 19 
οχίδηϊ ἔοση. (6 βηὰ τὖ πμποῖν τηοτο δα ἰϑίβοίοι ὁ 
ἴον {16 Θβί Ὁ] 8 πηθηΐϊ οὗ [ἢ 8 ἐβ96} 014] αὐ} 6 ἢ [ΟΣ 
οἵ [86 ἀοοιπηοηῖ, 1 {110 τηδαϊαῦθ ογϊσίη οἵ ἰἴ ἔγομῃ 
ΕἸ ύδῃ ([Π6 ρονογίαὶ " ῥγορὶιοῖ οἵ ἀοεα,᾿" ψηο ναϑ 
ΠΟ πιᾶη οἵ πε 16, δπὰ οἵ ψίοθα δοίϊοῃ 88 ἃ 
αὐτὶ Υ ποι ἷηρ 8 θα14) ἰ8 τηαἰ πα θά, ΜΓ (818 
Α͵80 αῦγθθ ἴΠ6 ζϑΠΟΓΆΪΥ δοκπον)οάκοα σοηὐθηΐδ 
δῃιὶ ἴοηα οὗ 86 γί τηρ, αυϊῦο ἱγτοϑρθοῦναε οἵ [ἢ 6 
ΡΟγβοηαὶ μοβί[ἰοη οὗ ἴῃ γῬιορμοῖ, πίοι, πον- 
δνΟγ, ἰ8 ποῖ οὐ (9 βοοσοιΐδ ἴο Ὀ6 μοϊΪὰ (νι 
Βογίῃ. απ οἵποῦ σϑοθηΐ ογὶ (168) ἴο Ὀ6 δὴ 1468]1}2- 
ἴῃ, σοιπροβί ΐοη οὗ ἃ Ἰαΐογ ᾿ιἰβίογίμῃ ; [ὁ ἰῃ ὑμδὶ 
086 ἰζ Ψψοι]ὰ θ6 ἀΠΠ} τοπδ ΟὨΪΥ ἰπ ἄομτθο (88 8 
ἘΝΉΝΝΕΝ Λα τμμὴ σε [πη [ἢ ΘΑΏΟΠ) ἔγοπι ἴῃ 6 Ῥτὸ- 
αςἴ8 οὗ ἴπ6 ροδί-68ηο)}108] ᾿ξ εταΐαγο, δῦονθ τ ΝΟ ἢ 

10 β66π|8 χα] δὰ ὈΥ 1ΐϊβ ρθη υΐμθ Ῥγορμοῦίο 60Ώ- 
τεηΐ8. 

ἧ. ΦΟΑΒΗ : ΤΗΣ ῬΠΟΡΗΕΤ ΖΕΟΗΑΒΙΛΔΗ Κ5Ξ0Ν ΟΡ ΦΕΒΟΙΑΡΑ.---Ο(Η. ΧΧΙΥΡ. 

κα. πείση 977 Χοαεῆ ὑπάεν ἰκ6 Ουΐάαποε ο7) υελοίαάα: Κἰοραῖν 97 (λε Τεπιρίε: τοῖα. 1--ά. 

ΟἿ. ΧΧΙΥ͂. 1. Φοδϑὴ τγδβ βϑύθῃ γϑασβ οἷὰ ψ ῇθη ἢ6 Ὀδοδιηθ Κίησ ; δη ἢ6 τοϊρτιθα ἔοτ 
2 γόδῖβ ἴῃ Ψογυβδίθιῃ : δῃὰ δ πλοῦ ῃογ 8 πδίηθ γγχαὰβ8 Ζι ἰδ οἵ Βοϑογ- ϑῃθϑυαβ. Δμηᾶ 

Φοδβὰ ἀἰὰ ὑμαῦ πο νν88 τιρμ πῃ ὑμ6 ΘΥ68 οὗ ἴἢη0 ΓΟΒῸ 81} ὑῃ6 ἀδγ8 οὗ 
8 Δοϊιοϊα ἰα ὑῃο ῥγιοδί, Απὰά ὦ 

8018 8ηι} ἀΔυρἠιύογβ. 
οἰδάδ οἰλοβο ἴοσ ἐπὶ ὑνγὸ ψῖνθϑ ; δῃὰ 6 Ὀεραῦ 

4 Αμὰ [ὑ ὀὁδῖηθ ἴο Ρ488 δίϊδ {18 ὑμδὺ 1 τγλϑ ἴῃ (ῃ6 Ὠθατὺ οὗὁἨ Φοδβὴ ὑο σϑ πον 
δ {πο Βουδθ οὗ ὑῆ6 0Β0Ρ. Αμπά διὸ σαϊμογθὰ ὑδθ ῥγιϑδβίβ ἀπά {6 [ονιῦθβ, δηά 

βϑϊὰ ἴο ὕμθπι, ὅο ουὖῦ ᾿πἴο {Π6 οἰὐο8 οὗ Ψυάδι, δηὰ ρϑίμεν οὗ 4}} 1βγϑβϑὶ ΣῃοῃΘΥ 
ἴο ΤΟΡΑΙ͂Ρ ὑμθ᾽ ἢουβ6 οὗ γοὺγ οά ἴτομλ γϑαῦ ὕο γϑϑγῦ, πὰ ᾿δβύθῃ γ6 [816 χηδίϊοσ : 

6 Ὀυὺ (δε 1,ον]ῦθ8 μδβίοηθα ἐῦ πού. Απηά {μα Κιηρ ο8}168 ἴον Φομοίδαδ ὑμ6 σὨϊοῖ, 
8η4 8814 υηΐο ᾿ΐπι, ΠΥ μδϑὺ ποὺ ποὺ τοαυϊγοα οὗ ὕΠ9 [μον 068 ὕο ὑσίημ ἴῃ ουῦ 
οὗ δΦυάδῃ δηά Ψογιβδίϑια (ῃ6 ἰαχ οὗ Μοβοβ ὑπ βοσνδηὺ οἵ [ῃ9 0, 8πὰ οἵ {6 

Ἴ οοῃρστορδύϊοη οὗ [βγϑοὶ, Ὁ ὑμθ ἰϑῃὺ οἵ ψιποθβῖ ΕῸΥ Αὐμδ! δ (Π6 ψιοκοὰ 
ἀοοῦ [«5ὰ] ΠῈΣ βοῃβὶ ἢδνθ Ὀγόκθὴ ἀρ ὕπο Ποιιβα οὗ αοά, δῃηὰ Ὀοβίονϑα 4}} ἴῃ 

8 οομϑθοσγαίθα ὑπίησβ οἵ {π6 δοιδο οὗ μ6 [0Ε0 ὑρορ Βδδ]π. Απὰ μ6 Κίῃς 
σοΙητηδηάθα, πὰ Π6Ὺ τπϑὴθ ἃ οποδί, δηά βοὺ ἰῦὺ ψιὺπουῦ δ ὑμθ μαῦθ οὗ 086 

9 Βουβο οὗ ὑῃ6 00. Απὰά {Π6γ ρῥγοοϊαϊπηρὰ ἱῃ Ψυάδῃ δηά Ψογιβδί θη, ὕο σὴ 
ἴῃ ἴο 86 ΓΟΒῸ [86 ἰᾶχ οὗ Μοβϑβ ἐδ βογνδηῦ οὗ αοἀ ὑροη [βγδαὶ ἴῃ ὑδθ Μ}}}- 

10 ἀογῃθββ. Απηά 8]} 016 ῥγίησδθβ δῃηᾷ 4}} 86 ρθ0}}]6 ψοσὸ ρίδὰ, δπὰ ὑμοὺ ὑὉσουσῦ 
11 δηά οδϑῦ ἰπΐο ὑπ ομοϑῦ, .1}} 1 τσᾶβ }}, Απάὰ δὐ (ῃ6 πιὸ θη ὑ.6 οπμοϑὺ νγ88 

Ὀτουρσμῦ ἴο ὑῃδ βυγνου οὗ ῃ6 Κίηρ ὈΥ δὸ [,οντῦθβ, απ ῃθη ΠΟΥ Βα ν ὑμδ 
ὕ86γθ νγᾶβ τηϊοἷϊ ΤΔΟΠΘΥ͂, ὑΠ6η πψοηῦ ὑἢθ ΚΙηρ᾿Β βοῦιῦθ δῃὰ 86 οἰοοῦ οὗ [6 
μοδά ρῥγίϑδῦ δηά οτωρίϊοα {πὸ ομοϑῦ, αῃὰ τοοῖς 1Ὁ, δὰ οαγτίοὰ ἰῦ ἴο 108. ο͵ἷδοθ 

12 σα : ὑμ8 [Π6Υ αἱ ἀδὺ ὉΥ ἀδγ, δηὰ ραῦβογθα ᾿πΟῃΘΥ͂ ἰῃ δρυπάδηςθ. ἀπά 
Ἃ1Π6 Κὶπρ δὰ Φομοίαδ δ γανγὸ ἰῦ ὕο 00 ψψΟΥΪΚ-πηλϑίοσ οἵ 086 ΒοΥν]οθ οὗ ὑΠ6 ᾿ιοι8ὸ 
οὗ ὑπ 1298}, δά {ΠΠ6 } ἢϊγθαὰ τηᾶβοηβ 8ηΔ σαγρθηῦθιβ 0 ΓΘ  ὑΠ|}6 ἤου86 οἵ ὑπο 
ΙΟΚΡ, δηὰ 4180 βιμεῦβ ἴῃ ΤΟ δηὰ Ὀγββ8 0 γϑραὶγ ὕ6 ἤουβθ οὗ ἴῃ ΓΟΚῸ. 

18 Απά 0μ6 ψογκιίῆρῃ ψγουρηῦ, δηὰ ἰατύμογαημοθ χὰ ρίνθηῃ [0 ὑΠ:6 ὑγοτὶς ὉΥ̓ ὑπεῖγ 
14. μαπά : δῃά Π6Υ βοῦ 86 ἤουβο οὗ ἀοά ἱπ 108 ἔογπι, δῃὰ βύγεηρ δηθὰ 10. Απηὸὰῤ 

γἤθη ὑπ Υ δὰ ἢηϊϑῃδα, ὑΠ6Ὺ Ὀγουρίῦ Ὀοίοτο ὑμ6 Κίηρ δπὰ Ψοβοῖδαάδ ἢ Γοϑὶ 
οὗ [6 Ἰῃο 6 ΐ,, δηὰ ἴΠ6Υ τηδάθ οὗὨ ἰδ ν6556}8 ἴῸΓ [π6 ἤουβα οὗ {πῃ ΟΒΌ, νϑββοὶβ 
ἴον ταϊπἰϑύθσιηρ, δηὰ οἴἴογίησ, δπὰ οὐρβ, ἀῃμὰ νϑϑβϑὶβ οὗ ρο]ὰ δηὰ βῖϊνϑγ: δηὰ 
ἔμ6γ οβογϑάὰ Ὀυγη οβδγίησβ τη [86 Βουδθ οὗ ὑμὸ 08} οομπυΔ}}Υ 4}} 1.10 ἄδγε 
οἵ Φομοϊδαάδ. 
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β. Τεαιὰ 97 ϑελοίαάα : διοπίπο οΥ λΐβ δυη, ἰδὲ Ργορλεὶ Ζεελατὶαΐ: 
γοΓΒ. 16ὅ--22. 

1ὅ Απὰ ΦΔοβμοϊδαδ γγὰβ οἷά δηὰ [1}} οὗ ἀδγβ, δηα ὃς αἸθα .- ̓6 τᾶβ ἃ πυηάτοὰ 
16 δηὰ {μιγῦγ γοδτθ οἷά ψῃθη 6 αἰθά. Αμπά {μθὺ Ὀυγιοὰ Ὠΐμπὰ πὶ ὑμ6 ΟἷΓΥ οὗ 

θανιὰ νι ὑῃθ Κίηρβ; [ὉΓ ᾽6 δ ἀοη6 ρσοοὰ ἴῃ [δβγϑϑὶ, δπὰ ἔοῦ (ἀὐοα δπὰ Η158 
17 ουβθ.0 Απάὰ δος [86 ἀδδίῃ οὗ Φομοϊδα οἂπηθ 0ῃ6 Ῥγίηοοϑ οὗ ϑυάδῃ, δῃηὰ 
18 Ὀογϑὰ ἀονῃ ὑδίοσθ ὑμ Κίηρ : ὕἤθη ὕμθ Κίῃγ ποαγκεπθὰ υηΐο ἔπθ, Απὰ 

ὉΠ 6 Υ Ἰεἴν ὑπ6 μοιβα οὗ 6 [0Ὰ0 Οαοἀ οὗ ὑΠ6ὶγῦ {δύ γβ, δηα βοσνϑὰ ὕῃθ Αβδδσίσω 
δηὰ 16 14οἷ8: δηά ψσαῖῃβ οᾶζηθ ὉρΟὴ ΨΔυάδῃ δηὰ «6. βίο ἴοσ [18 1Π ΘΓ 

19 ὕγοβραββι ἀπά ἢθ βϑηῦ ῥγορμϑίβ διωοηρ ὕδϑῃ,, ἴο Ὀτίηρ ὑπο Ὁδοὶς ἴο [ἢ6 
20 Ι0Κ0 ; δῃά ἔμον ὑθϑοῆθα δραϊηβῦ ὕΠθ πὰ, δηα ὑπο αἰ ποὺ γὶνθ θϑγ. Απαὰ {Π6 

ϑριγιῦ οὗ ἀοὐ οἱουμοά ΖΘοομδγδῃ βοὰ οὗ δοοῖδαδ ὑμ6 ῥγίθδυῦ ; δπὰ ἢδ βίοοά ἊΡ 
Ὀοΐοσο ὕμ:θ ῥθορῖίθ, δῃά βαὶὰ υηΐο ὕδοιῃ, Τμυβ βαι αοα, ΠΥ ὑσαπβοτθβθ γ0 
ὕἢ σοΙμτηδπατηθηΐβ οὗ 86 ΓΠΟΚΡ, δὰ ἀο ποῦ ῥΓΟΒΡΟΓ 1 [ῸὉΓ γὁ ᾿δνθ ΓὈΥΒΆΚΘΩ 

21 [00 ΙΟΒΡ, δῃὰ δ ἢδ8 ἔόγσβδοῃ γοῦ. Απά ὑΠ6Υ σομβρίγθα ἀρδιηβῦ ἷπι, δηὰ 
βύοηθα Ἀπ ὈΥ͂ Θογημηδηᾷ οὗ ὑμὸ Κιηρ ἴῃ ἴΠπ6 οουγὺ οὗ 16 Βουδο οὗ ἰΐ6 [ΟΒΡ. 

22 Απὰ ΦΔοδβὶὶ ὑμ6 Κίηρ τϑιῃθι οΓθα ποῦ ὑδ6 ΚΠ θ88 Ὑ Ἀ]οἢ Φομοῖδαδ δὰ ἀοῃθ 
ἴο Ὠϊπι, δΔηἀ 58]0}7 18 ΒΟ: δῃηὰ θη ἢ6 αϊ64, ἢο 881, ΤΊ6 ΚΟῈΡ 88}8}} βοο δηᾷ 
ΤΘΘΌΪΓΘ. 

γ΄. Τὶδίτγεββ οΥ υοαδὴ ὃν ἰδὲ δυτίαηδ, απὰ ἡ Ἐπά : γοτῖβ. 28--27 

ῶ38 Αμὰ 10 ΟΆ1η6 ἴο ῬΔ88 1Π 86 ΟΟἸΓ͵ΓΕΘ Οὗ ἃ γοϑγ, ὑμδῦ ὑ.6 ἢοδὺ οὗ Ξ΄Υ78 σδῖὴθ 
ὋΡ δρδϊηδῦ ἢϊτη ; δηα {ΠΟΥ͂ ὀδη6 ὑο Ψυάδῃ δηὰ Ψογυβδίθ, δηά ἀδβίγογϑα 81] 
180 ὈΓΙΠοοΒ οὗ (86 Ρ60ρ]6 ουῦ οὗ ῃ6 ΡὈΘ6ΟΡ]6,5 δπὰ βθηῦ 41} με 8001} οἵ ὑβϑσω 

234 υπΐο ὑπΠ6 Κίησ ἴο Πθδτιηδβϑοῦβ.9 ΕῸΣ 086 δμοϑβὺ οὗ ϑγτγίδ ὀᾶτηθ ἢ} ἔθ τηθῃ ; δηᾶ 
{80 ΙΟΚᾺΡ φᾶγο ἰηΐο ὑΠ6ῚΓ Βδηα ἃ ΥΘΙῪ στολὺ μοβῦ, Ὀθοϑῦβθ ὑΠ 6  ἢδα [ΟΣΤΒΆΚΟῊ 
(86 ΓῸΚΡ ἀοἀ οὗὨ {ποὶν {λΠ 615 : δῃὰ ον ὀχϑουϊθα Ἰπαρστηθηΐβ προὴ “Ψοδβἢ. 

ῶὅ Απὰ ἩὮΘη ΠΟΥ ψνοηῦ ἔγομχ Ἀϊπι, ἴῸΓ ὑπὸ Ἰοῖν Ὠϊτὴ 10} ΙΩΔΗΥ͂ ψουηα8, ἢ18 
Βουυϑηΐβ ΘΟΠΒΡΙΓΘα δσαϊηβὺ ΐτὴ [ῸΓ ὑΠ6 Ὀ]οοα οὗ [6 βοπβὅ οὗ Ψομοίδαβ {89 
Ὀγίοδὺ, δηα βἰϑνγ εἴτ οα ἷ8 64, δῃὰ ἢθ αἰἱθα : δῃᾷ {πῃ Ὺ Ὀυγοα ᾿ϊπὰ ἴῃ τ. 6 

26 εἰζγ οὗ θενὰ, Ὀὰὺ ὑΒ6Υ Ὀυτὶοα ᾿ἷτα ποῦ ἴῃ ὑπ 6 ΒΟΡΌΪ]ΟἢΓ68 οὗ ὑμθ Κῖὶπρβ. ἀπὰ 
ὕΠ686 ὙΘΙΘ (ἢ σΟΙΒΡΙΓαῦΟΙΒ ρα ῃμδὺ ἢἷπὶ: Ζδῦδα βομ οὗ διυῃιϊμηδῦμΒβΒ. ἢ6 Ατὴ- 

21 τοηοηϊξο88, δηἃ ΦοΠοζαρθδαᾶά βοὴ οὗ τσ 086 Μοδθὶΐθβθθβ. Απα ἢ]8 βοη8, δῃηὰ 
{86 στοαύμοϑβ" οὗ (Π6 Ὀυγάθῃ ὉΡΟῚ τὰ, δῃα ἰμ6 Ὀυ]]αϊηρ οὗὨ [6 ἢουδο οὗ σα, 
ὈΘΒΟΪά, ὉΠΟΥ͂ ἃτὸ το πὶ 0:6 ΘΟΙΩΤΙΘΏΓΑΣΥ οὗ ὕμ6 Ὀοοῖκ οὗ 9 ΚΊηρβ: δηὰ 
ΑΙΩΑΖΙΔἢ Ὠ18 80η Ταϊρηθα ἴῃ 18 βύθδα. 

ὁ, ἈΜΑΖΙΑΗ.---ΟΗ. ΧΧΥ͂. 

α. Τυγαίϊοπ 97 ἣν εῖση, απὰ τ δρίγι; νοτα. 1-4 

ΟἩ. ΧΧΥ. 1. Αππδζίδῃ Ὀδοδηη6 Κἰηρ Μ ΏΘη ὑπο ῃὺγ δηὰ ἔνθ ὙϑΆΓΒ οἷα ; δηὰ ἢ6 Γοϊστιθά 
ὑσϑηΐν δηἀ Π1ὴ6 ΥΘΆΓΒ 1ἢ Ἷ ΘΓΏΒΆΙΘΙΩ : 8η4 ἢΪ8 τηοῦμ 18 ἢδηλ6 γγἃ8 Φοῃοδά δ 

9. οἵ Φογυβαίθμ. Απὰ ἢο ἀϊά ὑπαῦ ν Ὠ1 0 ἢ. τγᾶ8 στρ ῦ ἴῃ ὑῃ6 οΥ68 οὗ [Π6 ΟΕ, Ἀὰξ 
8 ποὺ σὰ υμάϊν!ἀο4 Ὠρατί. Απάὰ [Ὁ Ἤσδηθ ἴο 888, ἤθη [6 ΤΙΒΕΙ ΟΣ ν.2. 
Θβίδ ὉΠ 18}6 4 ἰο εἶτα, ὑμαῦ [6 58]6 07 ἢ18 βοσνδῃηΐβ ΨΏΟ βιιοῖθ ὕΠ6 Κὶπρ ἢ18 ΤΌΠΟΥ. 

4 Βυὺ Πα ραῦ ποὺ ὑποῖῦ 8018 ἴο ἀοδίῃ, Ὀαῦ ἃ8 1ὑ 18 ψτιύθη 1η π6 ἰαὰνν 1ὰ ὕπο ὈοΟΪ 
οὗ Μοβεβ, 88 86 [ΟῈΡ σοΟΙΙΔΠη6 64, δβαγηρ, ΤῊ ΓΔΌΠΘΓΙΒ 5Π|.8}} ηοῦ 16 ἴοσ τὴ 9 
ΒΟΏΒ, ΠΟΣ 818}} ὕὉ16 80η5 ἀ16 [Ὁ ὕΠ6 ἔδύμογβ,; Ὀὰῦ ΘΥΘΓῪ ΟἿ6 ΒΠΑ411 αἀἷθ ἴῸΣ 5 
ΟΥ̓́ΤΏ 81}, 

β. 1)λὲ Οοπημεδί ΟΥ (λὲ Ἑηομιῖίεα ἐκ τὰς Ἐαίΐον 07, δαῖΐί: σοτβ. 5-18 

δ Απᾶ Ατμδζίδῃ ρει βετοὰ Δυάδη, δηα διτδηρϑα μθιῃ ΟΥ̓ (δύμοτ- οδοβ, ὉΥ 
ςαρ δἰ οὗἨ ὑῃπουβδηαβ δῃα οδρίδὶ πη οὗ ἢ ΠαΓΘα8, ἴῸΓ 4}} Φυἀδὴ δηὰ Βεη)δγηὶῃ : 
δα δθ τηυβίοσοα ὑμϑῖῃ ἔγομι ὑυγθην γοϑγδ οἱἁ δηὰ Ὀρνδγάβ, διὰ ἐουπα δ 
ἴπγοο δυπάτοά ἱμπουδαηά οἰοΐοθ στρθῃ, σζοίηρ ουὺ 0 γῶΣσ, Βοϊαϊησ βρϑὰσ διὰ 
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ὁ 5.6]8. Απὰ ἢθ Ἰιϊγθὰ οαὖῦ οὗὨ [8γ8 6] ἃ Ὠπάτοι! υ]χοιβαγ τα ϊσ ν ταθη οὗ να]ουν 
7 ἴογ ἃ υηαγοά [Δ]Θηῖ8 οὗ βῖ]νϑσ. Απᾶ ἃ πιδῃ οὗ (ὑϑά δᾶτῃϑ ἴο ἢίπιὶ, 3αγίηρ, Ὁ 

Κίπν, ἰοῦ ποῦ ὕῃθ ΔΥΙΩΥ οἵ ἴβγδεὶ ρὸ ψΠῈ 866; ἴὉΓ ἴἢἪ16 ΓΟῈΡ ἰ8 ποῦ ν1}} 
8 [Ιδγϑδὶ, ἢ} 41} ὑπ6 8οὴβ οὗ Ερῃγαωϊω. Βυῦ ρὸ ἴῃου ; ἀο, Ὀ6 βίσοηρ ἴον ἐδ 

Ὀαῦυ]Θ ; [οιμεγν!ο97] Οοα 8}184}} τηδίο ὑπθ0 141} Ὀθίογθ ὕΠ6 ΘΗΘΠΥ ; ἴῸῦ ὙΠ 
9 ἀοά 18 ΡΟΜΘΣ ὅο ἢε]Ρ δῃά ἴο οδϑῦ ἀόονῃ. Αῃᾷ ΑτηδζΖίδῃ βαϊὰ (ο ὕ})86 τηδῃ οἵ 

αἀοά, Βιυῖ νῇηδὺ 8}8}} γὸ ἀο ἔοσ 86 Βυπάτγοαϑ ἰδ] ϑηῦβ ψ ῃοἢ 1 μάν ρίνθη ἴο 
1.0 Ὠοϑὺ οὗ ΙΒγβ6 52 Απά {86 τηδῃ οὗ ἀὐοά 5414, 1ὑ τοϑίϑ ν1ἢ "6 ΠΟᾺΡ ἴο ρὶνο 

10 {π66 πιο τποσὸ ἤδη {Π18.Ἱ. Απάὰ Απχδαζίδῃ βαραγαύθα {μθπὰ, ὑο ψ]ῦ, 086 ᾿οοὺ 
ὑμαῦ νὰβ σοῖηθ 0 Ὠϊπὶ ἴτοιῃμ Ἐρ ΓαΙπ), [0 ρῸ ἴο {}ι|61Γ Ρ]Δ06 : δῃὰ {Π|6}} ΔΏΡΘΡ 
ΑΒ σΛΟΔΟΥ ΚΙΠα]οα αραϊηβῦ Φυύάδῃ, πὰ ὑΠ6Υ τοῦθ ἴο ὉΠΟΙΣ ρἷδοθ ἴῃ ἢιοῖ 

11 δηρθσ. Αμπά Απιηδζίδῃ ἴοοῖκ ὀουγᾶρθ, ἀπά 6 ἔοσῦ ἷβ ρθορὶθ, ἀπά ψϑηῦ ἴο 
12 ὑμθ0 νδ] ον οἵ ὥϑ'ιῦ, ἀπὰ βιχοΐθ οὗ ἴῃ 8οὴ8 οὗ ϑβ'δὶῦ ἴϑῃ ἱμβουβαπά. Απὰ ἐδὸ 

8018 οὗ π64}} ὕοοῖὶς ἤθη ὑποιβαια αἰϊνο, δηὰ Ὀσγουρσῃῦ ὑμοῖὰ ἴο ὕμθ ἴορ οἵ 
100 ΤΟΟΙ, δηὰ οαϑὺ ὑμϑῖὰ ἀοόνγῃ ἔγοιη (86 ὕορ οὗ 8 τόοῖκ, δηά 4}} οὗ ἐἰθῖὴ 

18 πϑσὸ ὈγοΟθὴ ἸῺ ῥίθοθβιί Αμά ἴ6 τηϑὴ οἵ ῃθ μοβῦ νιον Ληιδζίδῃ βοηῖ 
Ὅδοῖς ἔτοτῃ σοίηρ τιῦ Ὠἰπὶ ἰο Ὀδίϊ]6, [61] ἀροὴ {Π6 οἱθ168. οὗ “ιπάδῃ, ἔγομι 
ϑδιηδσὶα ονθ ἴο Βοίμ-Ποσοη, δηά βιιοΐθ οὗ {δϑλ ἰγθα ἐπουβαπα, δπα ἴοοῖ 
ΙΔ, 8Ρ0]}, 

γ. Απιασιαΐ᾽ ]αοἰαίτγ, Ῥατ' ιοἱὰ “οαδὴ οΥ 1γαεῖ, απά Ἐπά : νοτϑ. 14-28. 

14 Απὰ [ὑ οδτὴθ ἴο ΡΆ58, ἰοῦ ΑὐηδΖίδἢ ὑγᾶ8 ΟΟΙῚ6 ἴγοτῃ βιῃτϊηρ ὑπ 6 ΕἀΟΙ168, 
{π8ὺ 6 Ὀτουρῃὺ (μ6 ρσοάβ οὗ [86 Β0η8 οὗ ὅ΄6 ΙΓ", δῃᾷ βοὺ 6 πὶ ΔΡ ἴῸΓ Ὠΐτη 48 ρΌαΒ, 

16 δῃὰ δυτχοα ἄονῃ Ὀοίοτο μοι, δηα Ὀυτηῦ ἸΠοΘη86 ὕο ὕβθη. Αἀπὰ 06 δῆρϑι οὗ 
(ὴ6 ΤῸΕΡ γγὰβ Κἰπα]θα δραϊηβδῦ Ατηδζίδῃ, ἀπά Ηθ βϑθηῦ ὑπο ἢϊτη ἃ ρῥγορμβεοῖ, 
ὙΟ βαϊα ἰο μἴπι, ΥΩ δαβὺ ὕμοιυ βουρηῦ αἴνοσ {6 ροαβ οὗ ὑπΠ6 ρϑορὶθ, ψῆο αἰά 

16 ποὺ ἀδιῖνοῦ ὉΠ6]Γ ΟὟ ῬΘΟΡΪῸ ουὐ οὗ {ΠΥ Βαπά4 1 Απά [Ὁ οδπη6 ἴο Ρ488 ἃ8 ἢ 
(Δ κοα τι ἴσα, ὑμδῦ Ὧ6 βαι:ἃ υηΐο ἢ, Ηδανο ψγὸ τηλὰθ ὑἢθ6 σοι ΟΠ |ο ἰο 1}6 
ΚιηργΊ ΕὈΓΌΘΑΣ ; ΨἘὮΥ Βῃου]α ΤΠΘῪ δια 8665: Απὰ {Π6 μῥτορ μοῦ ἰὈγΌΔΓΟ, 
πὰ εδϊα, 1 Κποὺ ὑμαὺ αοἀ δαὺμ σὑϑβοϊνϑα ἴο ἀδδίγου (866, Ὀδοϑιβθ ἔπου ἢδβὶ 

11 ἄοῃϑ 08, δηὰ μαϑῦ ποὺ ὨθαυΚθηΘα ἴο ΤΩ οουηδοὶ. Απα Ατηδζίδῃ Κιηρ οἵ 
ψυάδῃ ἴοοῖς οοπηδοὶ, πὰ βοηῦ ὕο ΨοἝβἢ δοι οὗ “6 ολ ΔΖ, βοη οἵ οῇυ Κιὴρ οὗ 

18 Ιβγϑο], βαγίηρ, Οὐσηθ," ἰοῦ τ15 ἰοοῖὶς ὁη6 δπούμογ ἴῃ ὕμ6 ἴδοθ'[ Απὰ “οδβὴ Κὶπρ 
οὗ 8γ86] βοηῦ ἴο ΑτηδζΖίδῃ Κὶηρ οἱ Φυάδῃ, βαγίηρ, Τὴθ ὑποόση ὑπδῦὺ ν 88 ἴῃ 
1 ΘΌδηοη βοηῦ ἴο ὕΠ6 οοαδγ ὑμδὺ νν88 ἴῃ 1 ΌΆ ΠΟΙ, βαυηρ, Οἴνο ὑἢγ ἀδυρηθοῦ τὸ 
ΤΩΥ͂ Β0η ἴο Μ᾽] ; πὰ ἃ Ὀοδϑὺ οὗ ὑμ6 8614 ὑῃμδῦ τγᾶϑ 1ὴ ϑθδοη Ῥαββοὰ ὮΥ δὰ 

19 ὑσϑιαρ]θα οα ὑπ ὑβοσῃ. ὙΤΠουῦ βαγοδῦ, ωο0, ὕμου μαϑὺ βιιιυζοη Εάοτα ; δηὰ ἴδ γ 
Βοατῦ αΐὰ 1πτοα (μ66 ἂρ ἴο Ὀοδδῦ : ΠΟῪ δίάο δὲ ἢοῃλα ; ΨὮΥ ῥγονοϊοδϑῦ ὕδοιι 
601}, ὑμαῦ ὕμοι πιδγοδβὺ [8]}], δὰ Φιπάδῃ σι (Π66 1} 

420. Απὰ ΑἸΔΑΖΙΔΕ ὨΘΑΓθηθα ποῦ ; [0 Γ 10 88 οἵ ἀοα ὑπδὺ ΓΠ6Υ ταϊρ]ιῦ 6 ρίνοῃ 
21 ὑρ, Ὀδοδιι86 μον βουρηὺ δἴθοσ ὑπ6 ροάβ οὗ ΕσοηΏ. Απαὰ Ψοδβῃ Κίησ οἵ ἰβγδοὶ 

τγοϑηῦ ὍΡ, δηα ὑΠ60γΥ Ἰοοϊκοα οὴθ δηοίμοσς ἴῃ 86 ἴδοθ, Βα δῃὰ Ατηδζίδῃ Κίηρ οἵ 
922 Ψαάδῃ, αὖ ΒοΌἢ-Βῃοιθβὴ, νοὶ 18 οὗ Φυάαῆ. Απάὰ υάδἢῃ γγᾶβ διηῆ! θη Ὀδίοτο 
28 Ιβῖ186] ; δῃά ὑΠ6Υ εθα δυΘΓῪ τωδη ἴο ἢἰβ ἰθηῦύ, ἀπά Ψοδβὴ Κιηρ οἵ 18ΓΆ6] ἴουκ 

Ατρδζίδῃ Κίηρ οὗ διά δι, βοὴ οὗἉ Φοδβῇ, βοὴ οὗ Ψϑῆοδῇδζ, δὺ Βϑ-β θη βῇ, δηκὶ 
Ὀγουσμὺ Ὠἰτα ὕο Ψογιβαίθια, δὰ Ὀγακο ἄοόσγῃ ὑπ 6 ψν8}} οὗ Φογιβδίθτη ἔχου {16 

34 ραίο οὗ ἘρὨγαίτῃ ὑο [ἢ ΟΟΥΠΘΡ ραῦύθ,᾽ 5 ἔουΓ πυπατοα σα] 8. Απηά 411 τΠ6 ρο]4 
δηά (6 εἰΐνοσ, δῃηὰ ἃ}} ὑπ6 νϑϑβοϑὶβ ᾿ῃδῦ ψϑσὸ Τουπὰ ἴῃ ὑΠ6 οι οὗ οὐ ψ1}}} 
Οὐδά-οάομι, δῃὰ δ ὑχϑαβυσοβ οὗἨ ὕἤἢ6 Κιηρ᾿β ἢουδθ, 8δπα ὑπ6 Ὠοβίαροϑ ; δῃὰ ἢθ 

25 τοϊυτποα ἰο ϑαιηλτῖβ. Απά Αχηδζιδὴ βοὴ οἵ “οδβῇ ηρ οἵ Φυάδῃ ᾿ἰἰνοα αἰ 
26 {πῸ ἀοαίῃ οὗ Φοδβῇβ βοὴ οἵ Φϑβοδῇῃδζ Κίηρ οἵ βγδὶ ζω γϑᾶσβ. Απὰ (ἢθ 

τοβύ οὗ [Π6 δοὶβ οὗ ΑτηδΖζΖίδῃ, ἢγβῦ δῃὰ ἰδβὺ, Ὀ6}ο]α, ἃγθ ὑῃδυ ποῦ νυ ἴθ 1ἢ ὍΠ6 
21 Ὀοοῖς οὗ ὑΠ6 ἰπρβ οὗ ΨΦυάδῃῃ δηὰ ἴβσϑ9 5 Αμπὰ ἔγοτῃ {π6 ὕπο ὑμαὺ ΑἸΠΑΖΙ8ἢ 

ΣΠΘα ΔΎΘΔΥ ἔγοτη 6 ΠΟΚΌ, ΠΟΥ ΤηΔθ 8. ΘΟΠΒΡΊΣΔΟΥ δρδϊηδὺ ἢϊτὴ ἴῃ Φογα- 
βδίθῃῃ ; δηὰ Πὸ δα ἴο [ΔΟΒ]Βἢ : δῃὰ ὑΠ6Υ βϑηῦ δ τὰ ἴο [Δ ἢ ]Βῇ, Δηα ὑθο .θ 

28 ρμυΐ τὰ ἴο ἀδαῖῃ, ἀπά {με ὺ Ὀγουρῦ ᾿ἴτη ὈΡΟῚ ΠΟΙΒ6Β, δὰ Ὀυσ]οα τὰ ψ ἢ 
δ ἔλθ σβ ἴῃ ὍΠ6 οἰνγ οὗ δ 2}}.1} 
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ζ. ὕζειλῃ.---ΟΗ. ΧΧΥῚ 

α. Πίε εατίψ Τλεοοταίϊο οἰ παίίοπ απ Ῥγοκρέτοιι πείση: γοτϑ. 1--15. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥῚ. 1. Ληὰ 4}} {μ9 ρϑορὶβ οὗ δυάδῃ ἰοοῖ [2 χίδι, ψ] θη δἰχίθοη γϑαγβ οἷά, 
2 δηα τη8646 ἢἰπι Κίηρ ἰηβίοδα οὗὨ Ὠἷβ ἔδί Ποῦ Απιδζίδῆ. Ηδ Ὀυ}0ὺ Εἰοΐῃ, δηὰ σὺ- 
ὃ βἰογϑα 1ὑ ἰο Φιάαῃ, δἴψος (ῃ6 Κίηρ ἢλά β]ορῦ νι ἢ18 [δύμοτβ. ιχύθθῃ γϑδγβ 

οἷά νὰβ8 ὕ Ζζίιδῃ ἤθη ἢθ ὈΘοδΠῚ6 Ἐπ: δηα [6 τοϊσποα αν δηα ὕνγο γϑᾶγβ 1ἢ 
4 96γυβϑίθιῃ : δηά ἢΐ8 τῃοῦμοῦ 8 ἤδη6 ν)χ1αὶβ “60 8} 14 12 οὗ ογυβαϊοη. Απὰ 9 

αἰὰ ὑπαῦ νοῦ τγὰβ τί σηῦ ἴῃ 06 ογθ8 οὗ 86 [ΟΒΡ, δοοογαάϊηρ ὕο 8}} {1λαῦ 
δ Ατηλζίδῃ ἢϊ8 ἔλθου δὰ ἄοπθ. ἀπά ἢθ οοπίϊπυθά ἴο βθοὶς ἀοὰ ἰπ ὑῃ6 ἀδγ5 οἵ 

Ζϑομδγδη, το ἀπαογβύοοά [ἢ νἱδίοῃβ δ οὗ αοἀ : δηὰ 8ο Ἰοὴσ ἃ8 6 βουρῃῦ 
[89 Ιμογὰ, οἀ τηδάθ εΐτη ῬΥΌΒΡΟΣ. 

6 Αμπὰά ἰδ ψϑιηῦ ουῦ με Τουσιὺ ψιῦ {πὸ ῬὮ:]Π1501π68, ἀπὰ Ὀγαῖο ἀοόσῃ [ἢ 
γγ4}} οὗ δίῃ, δηὰ [ῃ6 μψ4}} οἵ Φαρηθῇ, δῃηὰ 0 γγα]] οὐ Αβιαοά, δὰ Ὀι}}Ὁ 

Ἴ οἰυ1θ8 δϑουῦ Αβῃαοα δηά διμοὴρ ἐμ ἢ] Ἰβύλπθβ. Απὰ Οαοᾶ πεϊροά Ὠΐτῃ αρϑϊπϑῦ 
086 ῬΒΠΠ]Βυϊπ68, δά δσαϊπβῦ [η6 Ατδὺβ ὑμαὺ ἀνγοὶῦ ἴῃ αυτ- Ὁ 88], ᾿᾿ δπὰ ἀραϊηβὺ 

8 8ο Μουπίνοβι. Απὰ ὕπο Απιτποηίῦθβ 1 ἔδυ σι ἰο ὈΖΖίαϊ : δῃα ἢἷ8 πδπηθ 
9 ψοηῦ ονϑὴ ο Εσγρὺ ; [ὉΓ ᾿6 ὈΘΟΔΙΘ ΥΘΤῪ τπιϊργ. Απάὰ ἴὐχΖίαϊι Ὀ01}ὺ ὑόν ῦβ 

πῃ Φο6ΓΆΒδ θη, δῦ ὑἢ 6 ΘΟΓΏΘΙ ραΐθ δηά αὖ ὑϊ6 νδι]εγ-ραῖθ, δηὰ δὖ ὅθ οογῇθγ, δὰ 
10 ἔογυβοα ὑμθὰ. Απὰ 6 Ὀαϊὺ ὕονγοῦα ἰπ ἢ. τ] άθσ 685, δα ἀσσ᾽ ΤΩΔΠΥ Μ06}15 : 

ἴογ ''Θ δὰ ττολ οαὐῦ]6 ἴῃ (μ6 Ἰον πα δηά ἴῃ {86 ρ]αὶη ; ῃυβυαπάπιοη δηᾶ 
ὙἹΏΘ΄ ἀΓθββοΓΒ 1ῃ {Π6 τηουηὐδίηβ δηἃ 1η (ἸΔΓΙΩΘΙ ; [0ὉΓ 6 γγὰ8 ἃ ἰσύϑὺ οἵ ἰδηᾶ, 

11 Αμὰ ὕεείδιη "δὰ ἃ μοβῦ οἵ πρδυϊηρ τηθη, ὑμδῦ γοηῦ ουῦ ὕο ὙᾺΣ 1π (ΓΟΟΡΒ, ὈΥ͂ 
πὸ ΠΟΙ ΌΘΓ οὗ ὉΠΘΙ͂Ι τηυδίοσ αὖ ὑῃ6 ἢδηά οὗ Ψεμοὶ ᾽5 {Π6 δογῦοα, δηὰ Μδδβϑθι δῇ 

12 ἴῃ 6 ο΄ἶοοΓ, δ ὑῃ6 πᾶπᾶὰ οὗ Ηδηδῃΐδα, ὁπ οὗὨ ὕμ6 οδρίδιηβ οὗ ὑπὸ Κη. ΤὯΘ 
010 ΠΌΙΌΟΓ οὗὨ 86 οἰϊοῖβ οὗ ὅπ ἔλύμουβ ἴῸΓ 6 ταὶ ταθὴ οὗ νδ]ουσ 

18 νἂβ ὕνο ὑπουβδηα δηά 1χ ῃυηάγθα, Απὰαὰ δύ {πο 1 μϑηὰ νγνᾶ8 ἢ ΔΙΊΩΥ οὗ ἢ γθθ 
δυηάγοα ὑπουβαηαὰ μα βοόνθῃ ὑπουβαηά δηὰ ἔνο μυπάτοα ἢραίϊηρ, το 1 [Ὁ]] 

14 βἰγθησίῃ, ὕο ποῖρ ὕπο Κίηρ δραϊπδῦ [6 ἴοο'ιυ. Απὰ ἴ2Ζι8ῃ ργθραγθὰ ἴογ ἔμ ϑσω, 
ἴου 006 ΨΠΟ]Θ ΔΥΤΩΥ͂, 8}16148 δηαὰ βΒρθᾶγβ, δηα μοὶ πηθῖβ δῃα οοδίβ οὗ τηϑὶϊ, δπὰ 

16 Ὀονγβ δῃά εἰϊηρ-ϑύοῃμθβθ. ἀπά δῦ Ψδϑγυβδίοιη [6 τηδάθ θη ρίπθβ, ὕῃ6 ᾿ηνοηοη οὗ 
ογαΐβϑιηθη, ἴο Ὅ6 Οἡ ὕπο ἰονγοσβ διὰ Ὀδυ]θιηθηΐβ, ὕο δα ἉΙΤΟῊΒ Δηα ργοδὴ 

᾿ Βύοῃ 68 : 8πα ἢΪ8 ὭΔπὶΘ ψϑηῦὺ ἔογυ ἢ [ΔΓ δΔυχοδα ; ἴῸὉΣ 6 τνᾶβ τιδῦν] ] ουθν μοὶ ροα 
1] ἢθ γγᾶβ βίσοῃρ. 

β. Ἠΐ Βοαδίϊησ, απὰ Ὀὶυϊπε ΟΠ] αϑἰἰϑεπιεπὶ ὃν Τορτοῦν: 8 Ἐπά; τοτϑ. 106-28. 

16. Αμπᾶ θη [6 Ὀθοδῖηθ βίγοηρ, 818 μϑαγὺ ψγἃὰϑ Πα Ρ ὕο ἀο ΘοΟΙΤΌΡΌΥ, απὰ 
Ὧ6 ὈΓΔΗΒστοββοα δρϑὶηϑὺ ὑΠ6 ΓΟΒῸ ἢ15 αοα ; δηὰ ἢθ ψοηῦ Ἰηύο ὑῃ6 ὕθηρ]θ οὗ 

17 1586 ΓΒ ἴο ὈυΓῃ ᾿μσθη56 ΡΟ [86 Αἰ οὗ ᾿ποθῆ8θ. Απὰ Αζαγίδῃ ἴῃ6 ργιθβϑδῖ 
τγϑηῦ [ἢ δἰζοσ δἴτη, δῃὰ σι] ἢ Πλη οἱρ ῥτγιθβίβ οὗ ἴη9 ΓΟΒΡ, τάθη οὗ νδ] οὐ σ. 

18 Απὰ ἴμογ ψιμδιοοα ὔζσΖιδηῃ ὑμ6 Κιηρ, δηὰ βαϊὰ υὑπῦο ἢϊπὶ, [Ὁ ρογίδι θοῦ ποῖ 
υπΐο ἴποο, ὕΖΖίδῃ, ὕο Ὀυτα ᾿ηοθηβο πο ὕπθ ΠΟΚΡ, Ὀυΐ ἴο [Π6 ρῥε]οβίβ, [6 Βοῃβ 
οὗ Αδγοιῃ, πδῦ ΔΓ ὀοῃβθογαῦθα ὑο ὈΌΓΩ ἸΏΟ6ΘΙΒΘ: ΡῸ ουὖῦ οὗ ὑἢ8 ΒΔΠΟΙΌΠΑΔΓΥ ; [ὉΓ 
(Βου Βαβϑὶ ὑγδηβρτοββϑα ; δηῃηὰ 1 888} ποῦ Ὁθ ἴῸΓ ὑμὶηθ ὨοπΟὰΓ ἔτοιῃ π6 ΓΟ 

19 αοἄ, Απὰ 228} νψὰβ ψσοί, δηα δὰ ἃ σθῆϑογ 1 ἢἷϑ ἤδη ἴο ὈΓΏ ΠΟΘ 156: 
δηά ψἢ116 ἢ6 νγὰϑ τγοὺῃ ψ] ἢ 0.6 ῥγΙοδίβ, 0816 ἸΘΡΤΟΞΥ Ὀυγεῦ ἰογ οἡ ἢἷ5 ἔογε- 
Ὠοδὰ ᾿ϑίογο ὕμ6 ρῥγιϑϑδίβ πῃ ὅπ ἤουδο οἵ [6 [0 ΒῸ ἴσχοι Ὀδβϑι 8 [6 ᾿Ἰῃσθηβο- 

20 αἰΐίανυ. Απὰ Αζαγίδῃ ὑμ6 μϑδὰ ργιθϑῦ δῃηὰ 411] [86 ργιθβϑὶβ Ἰσοκθα ἅροη ἤἢϊτη, αηὰ, 
ῬόΒοΪά, Ἰι6 νγᾶβ ἰθργοῦβ ἴῃ [18 [ογθῃθδά, δηὰ ὑμοῪ ἄγον ἢϊπὶ ουὖῦ ἱΠθης6 ; δηὰ 

21 ϑνθῃ ἢ Ἀἰμλ86}} Ὠδϑίθα ἴο ρὸ οαὖῦ, Ὀδόδι86 ὑπ6 ΟΕ πὰ βῃηλῖθη ἢ. Απὰ 
ὕείδη ὑπ 6 Κιησ ψγἃ8 ἃ ἰϑρϑῦ απῦο ὕΠ6 ἀδΥ οὗ ἢϊ18 ἀθδίῃ, πα ἄνγεὶῦ 1ῃ ἃ δὶς ὶι- 
Πουδα ἃ8 ἃ ἰδροῦ; [ἴὉΓ πὸ νγχαβ αὖ ΟΝ ἴγοιῃ ἴΠ6 ἢουδ6 οὗ {16 ΠΟΒΡ : δῃὰ ὁ οϊδηι 
᾿ΐβ ΒΟ. τῦαϑ ΟΥ̓́ΣΣ ὑῃ6 ΚΙπρ᾿Β οιΒο, αι ρίηρ [ἢ 6 ΡΘΟΡ]6 οὗ [8 ἰδηά. 

22 Αμπὰ {Π6 τοϑβὺ οὗ δ δοίβ οἵ [2Ζίδῃ, ἢγβὺ δὰ Ϊἰαβὶ, 1[5818}} βοὴ οἵ Ατῆοόοβ ἔπ 
23 Ῥγορῃεῦ υτοΐθ. Απὰ Τζζίδῃ βἱορῦ νη} Π18 αῦμοτβ ; δπά ὕμου Ὀυτοα Πἰτ ἢ 

18 ἔῃ ϑ 1 [88 Ὀυγία] ἢ6]α οὗἨ ὑπο ᾿ΠΏρΒ ; Ὁ ὑΠ6 Υ βα! ἃ, Ηθ 18 ἃ ἰβροῦ: διηὰ 
Ψούμδιῃ ἢϊ8 βοῇ σοϊηῃηϑα ἴῃ ᾿18 βύθδα, 
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ἰ, Φοτηλν.--ΟἋΟη. χχνῃ.. 

ΟΠΑΡ. ΧΧΥΊΙ. 1. δοίμδιῃ νγᾶ8 ὑϑηΐν δηά ἔνθ γϑατβ οΪ7 ψἤθη [6 θθοδῖηθ Κίπρ ; 8πά 
ἢθ Γοϊστιθα βἰχύθθῃ γϑαγβ ἰη “Ζογιβαίοπι : αἰνὰ [}18. τπηοῦ 0 γ᾽ 8 Ὠᾶτη6 ψὰ8 ΓΒ Δἢ 

2 ἀδυρσῆϊος οἵ Ζαάοῖκ. Απὰ ἢ) ἀϊά τπ8ὺ ψιϊο ννὰ8 τίσῃῦ ἰὼ 0116 Θγ68 οὗ {}16 
ΓΟΕΡ, δοοογλίπσ ὕο 4}} ὑπαὺ ᾿ἷβ ἴδίμον {2Ζιδὴ ἀϊὰ ; ΟὨΪΥ ἴθ ϑηθεγθὰ ποὺ ἰηΐο 

3. τὍὯ6 ὕὉθρ]θ οὗ ὑπο ΓΟΒΡῸ : δηά {6 ρϑορί αἱὰ γοῦ δογυιρῦγ. Ηδ Ὀμ}}0 {116 
ΠΙρἢ ραΐο οὗ ὉπΠ6 ουβθ οἵ ὑη9 [ΒΡ ; δῃὰ οὐ 8 νν8}} οὐ Ομριθὶ ἢ6 Ὀα]ὺ 

4 τη. Απὰ ἢ Ὀυϊῦὺ οἰυ165 ἴῃ ὑῃ6 τηουηΐαΐηβ οὗ Φιάλῃ, δηὰ ἴῃ [6 [ογοβὺβ [16 
δ᾽ Ὀυ}]}ὺ σαδβι165 διὰ ἰονγοῖβ. Απά 6 ἔουρῃῦ νι 6}16 Κιηρ οἵ [π6 5οῃ8 οὗ ΑἸωπιοῃ, 

δηά Ῥγοναι θα οΥ̓ΟΡ {θὰ : δηὰ ὑἢ8 80η8 οἵ Απλοι ρανα ᾿ἷπὶ ἰῃ ὑῃπαῦ ὙΘΑΓ ἃ 
Βυηάγοα ἰΔ]οηὐβ οὗὨ βῖϊνοσ, δηὰ ὕϑθῃ ὑπουβαηὰ οογβ οἵ ψιιθαῦ, διὰ ἴδη ὑποιυδδηιὶ 
οὗἨ ὈΔΙΙΘΥ͂ : 018 ὑ6 βοὴ8 οὗ Απιπηοη ραϊά ᾿ΐχη αἰβὸ ἰπ }10 βθοοοπα δηὰ τμϊγά 

6 γοᾶγ. Απὰ Δούμδαπι βἰγοηριμοηθα Εἰ πηΒ6]; ἴῸΣ ἢ6 ΘβίδὈ] ἰ8η6ὰ Ϊ8 ννᾶγ8 Ὀθίοσρ 
180 ΓῸΒΡ .ιῖ8 ἀοά. 

͵ Αμπά ἔθ τοϑῦ οὗ ὑδθ δοίβ οἵ ϑοίμδι, δῃὰ 411 ἢἷ8 σγᾶτβ δηὰ ἢῚ8 τ ΑΥΒ, ἴο, 
8 ΠΟΥ δῖ ψσι θη ἰῃ (6 ὈΟΟΚ οὗ {μ6 Κίησβ οὗ βγαϑὶ δπὰ Φυάλδῃ. Ηδ νγαβ 

ὑνπθηΐν δηά ἤνο γϑαῖβ οἱἀ γῇθῃ ἢ Ὀθοδῖηθ Κη ; δῃα ἢ6 Χχοϊσῃθά βἰχύβϑιῃ ΥὙΘΆΓΒ 
9 ἴῃ ΦΔογυβαίθα, Απὰ Δοίδδῃι βἰορὺ ψ ῦ ἢ ἢ 18 βΑύθοτβ ; 8Π4 [ΠΟΥ Ὀυγὶοὰ Βἷπὶ ἴῃ 

186 οἱἵγ οὗ θεν ά : δῃὰ ΑδδΖ ἢΪ8 βοῇ σϑιζῃηϑά 1η ἢ18 βἰθδα. 

τι. ΑΒΑΖ: ΤῊΣ ῬΒΕΟΡΗΕῚΤ ΟΡΕΡ.---ΟἩ. ΧΧΥΠΠ. 

«. ]Ἰάοϊαίγῳ ο7 Αδλαξ: ἢ  εζεαί ὃν ἰδ6 ϑυτγίαπϑ απώ Ἐρλταϊηιϊίεδ.: σουα, 1--8. 

ΟἿΑΡ, ΧΧΥΙΠ. 1. Αἢδ2 νγᾶβ ὑνθηΐν }7 γοϑῦβ οἷά σψ ἤθη ἢ6 Ὀδοδηγθ Κίησ; δῃὰ ἢθ 
Τοϊηθα εἰχέθθῃ ΥΘΑΓΒ 1η ΦοΓ Βδίθα : δὰ μ6 ἀϊὰ ποὺ ὑπαῦ ψ ΠΟ ἢ νγὰ8 σὶραῦ ἴῃ 

2 {Π0 ογ68 οὗ 86 0ΒΡ, ||Κὸ αν ἢϊ8 ἔδύμοσ. Απὰ ἢθ ψδὶκοὰ ὴ 1Π6 ψαγ8 οὗ 
8 ὑμ6 Κίηρβ οὗ ἰβγδοὶ, δῃὰ τηδάθ 4830 τῃο]ΐθῃ ἱπιᾶσοϑ ἴογ Βδα]π. Απά ἢν 

Ὀυγηῦ ᾿ἸπΠοΘΏ86 ἴῃ ὑἢ6 νου οἵ Βϑῃ- ποτ, ἀπ Ὀυγηῦ ἢ8 Β0η8 ἴῃ ἰῃθ Ηγρο, 
αἴνοσ ὑΠ6 ΔΙ πδίϊοηβ οὗ ὑμ6 πδύϊοηβ, μὰ 0.6 ΠΟᾺῸ ἢδΔαὰ οαϑῦ ουῦ Ὀοΐοτθ 

4 {1:0 Βοῃ8 οὗὨ 8γ86]. ἀπά ἢ βδογιβοθα δηὰ Ὀυγηῦ ᾿Ἰποθη86 ἴῃ {1}16 ΒΙΡὮ Ρ]άς68, 
δ᾽ δηἋ οῃ {86 ἢ1118, δῃὰ ὉΠῸὰῸΓ ΘΥΘΡΓῪ ρστθθη ἴσο. Απὰ ὑμ6 [ΟΒΡ [ἷ8 (ἀοα ρᾷᾳνθ 
τ ἰπῦο {86 πδῃά οὗἁὨ ὑπὸ Νὴ: οὗ ὅγτγίῖα; δῃηὰ {6 Υ βιηοΐθ ᾿ἶπι, δῃὰ ὕοοῖκ ἔγοπι 
Ὠΐπὰ ἃ ρτϑαῦ ΤΩΔΗΥ͂ οδρύϊνοδ, δα Ὀσουρσῃῦ ὑμϑτῃ ἴο [ΔΙ ηΆ8.608 : 16 δηὰ ἢ6 γγχὰβ 8150 
δἰνθη Ἰπΐο ὉΠ6 Πδμὰ οὗ ὑπ8 Κίηρ οἵ [δ5γ0], δὰ ἴθ ἱπβιοίθα οπ τὰ ἃ ρτοδῦ 

6 ὈἷΪονγ. Απὰ Ρεϊζαὶὶ βοὴ οἵ δι) δ β]6ν ἴῃ Φυάδῃ 8 ῃυπαγοα δηὰ ὑσθηΐν 
(δουδαπα ἴῃ ὁΠ6 ΑΔΥ͂, 411 8008 οὗ νϑ]οῦγ, Ὀθοδυβ86 ὑΠ6Υ δὰ οσβακθη ὑΠ6 ΓΟῸᾺΡ 

7 ἀοὰ οἵὗἉ ὑδποὶγν ἔδίμοτβ. Απά ΖΊΟΝτΙ, ἃ ταὶ Ὁ τηδη οἵἨἉ ἘΡὨΓαΐπι, δ᾽ονν Μδαβοίδῃ 
6 Πηρ᾿8 δοῦ, δηὰ Αζικδη,, Π6 σοΟνΘΓΏΟΣ οὗ [6 Ὠουδβ6, δηὰ ΕἸΚδηδῇ (ἢθ 

8. νἱοοσεγθηΐ οὗ ὕΠ6 Κίηγ. Απάὰ ὑΠθ6 8Βοῃ8 οὗὨ [5Γ86] ὕοοῖκ οδρίϊνο οἵἉ ὑποῖν Ὀγεῦσοῃ 
ὕνχο Ὠυπατγοά εἰδαμκαῖ, ὙΓΟΠΊΘΙ, Β0η8, Δηἃ ἀδιρῃίογβ, πα δι ΓΙΡΡΘα ὑμοτὴ οὗ σγοδῦ 
ΒΡΟ1], ἀῃὰ Ὀγουρσμὺ {116 8001} ὕο Θδζωδγίδ, 

β. Οἀεὰ ἰδλε Ῥτγορῆλεί ρῥτοσιγεδ ἕλε Πεΐφαεε ὁ (δε (αρίΐυο8: γοτα. 9--15. 

9 Απά ἃ ρτορβοῦ οὗ {ῃ9 ΠΟΒ. τγχὰβ ὕθογο, οὗ Π6 πάχη οἵ Οἀδᾶ ; ἀηᾶ ἢθ. 
ψοηῦ ουῦ Ὀοΐοτο (Π6 Ποὺ {Πδΐὶ οᾶπηθ ἴο Οδτηδσια, δηἃ βδαϊ ἃ τπίο {6 πὶ, ΒΘ] ο]α, 
ἴῃ [86 ττγαῦι οὗ ὑπ ΟΕ αοα οὗἉ γουγ ἴδίμθγβ ἀσαϊπϑὺ πἀδὴ Ηθ ᾿ια ἢ ρίνοη 
ἘΠοΙῺ ἰηΐο γοὺν Πδπα ; δῃὰ γὁ δον οὗ ὕποιη τι 8ἃ Τᾶσθ τΠαὖ ταλομοῦ ἀπο 

10 Βοᾶγθῃ. Απά ποὺ γὺ ρῦΓΡοΒΟ [0 β ]θοῦ 0ῃ6 8οηβ οὗ ΔΦυάδῇῃ δηα “ΓΒΑ θὰ 
ἴοῦ Ὀοπάδιηθῃ δῃηὰ ὈΟΠἀβιηδι48 ἴο γοῦ : ἃΔΓ6 ὕῃχογο ποῦ ϑυϑὴ Ὑγ10}. γοῦ γοῦΓΒοΙ 8 

11 ἔγεδβρϑββεβ ἀρδίπεὺ ὑ6 ΓΟᾺΡ γοὰγ ἀοα 1 Απά Ποῦ ᾿ιΘὰΓ πλθ, πα γοΐθαβθ [89 
οδρύνοθ ΨΏ1Οἢ γ6 μᾶνὸ ἴδκθη οἵ γοὺγ Ὀγθύθγθῃ ; ἴοὸσ ὑμ6 μοῦ δηρθγ οἵ (ῃ6 ΓΟΚῸ 

13. 16 Ἴροὴ γου. Τῇθη ἅγοβ6 τηθῇ οὗ ὑῃ6 (ἢ οἴ οὗ ὕῃθ βοῃβ οἵ Εργαῖη, Α ΖΑΣΙΔᾺ 
80η οὗ Φοθδπδῃ, Βογθοι δ βοὴ οὗ Μοβῃι]οιοίς, δπὰ Ἡοζοίκιδῃ βοὴ οἵ Θ᾽. δ] νη, 

13 διὰ Αιλδλϑᾶ βοὴ οὗ Ηδαϊαὶ, δραϊηβῦ [ο80 0 οδπιθ ἔγοτῃ ὕῃ9 ψὰγ, Απμπά βαϊὰ 
ποΐο ὑμοια, Ὑο ε}.8}} ποὺ Ὀσγίηρς (0 οαρίλνοβ αἰΐμοῦ ; ἴοσς τς ὑΠ0 ἔγοϑραθ8 οἱ 
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{πὸ ΓΟΒῸ ὕροὴ ἃ8 γ6 ἰπύδηα ἴο 84 ὕο ΟΌΓ 81}8 Δη 4 ἴο ΟἿΓ ὕγθϑρϑβϑ : [0 σγοδῦ 
14 18 ΟἿΣ ἔσϑβραββ, δῃὰ ὕμποτθ 18 μοῦ ΔῸΣ δσδίηϑῦὺ [βγϑᾷθὶ.. Απὰ [16 ἁσιηθὰ μοβῦ 

Ἰοῦυ 016 σαρύϊνοβ δῃὰ ὑμθ 8Ρ011] Ὀοΐογθ [δ:6 ῥγίηοθβ δηὰ 81} 86 σοῃσγορδίοῃ, 
16 ΤΏδη ὑθογθ Γοβ9 ὉΡ ὕδθ ἴ0η Μ7ΠΙΟ ὙΟΥΘ οχργοβϑοὰ ὈΥ͂ δῖηθ, δηα ἴοοϊκ [86 

οϑρύϊνοϑ, δηὰ οἱούμοα 411 ἐμδῦ ὑγγθ παικοα οὗ ὑπθπὶ ἴγοτη ἴῃ 8ρ01}, δηὰ σᾶνα 
{ἢ 6πὶ οἰοί 68, δῃὰ βῆοθϑ, δα ἔοοά, πὰ ἀσγῖηκ, δηα δποϊηϊθα ἴμθτη, δηὰ οαγγιοὰ 
ὉΠ θτλ ΟἹ 88868, 81] 0.6 ΨΘΆΓΥ, ἃπὰ Ὀτουρηῦ ὑμθια ὕο “Θγίομο, 0.6 Οὐ οὗὨ ραϊπμδ, 
Ὀ65149 ὑποὶγ Ὀσοῦσοῃ : δῃὰ (ΠΟΥ τος σηθα ἴο ΔΙ ἉσΙᾺ. 

΄. Τυγιλον Ῥ σι αἰΐοηδ ὁ.) Αλαξ ὁπ ασοοιιπὶ 97 ἀΐ8 ]4οίαίγῳ: ᾿ὶ8 Ἐπά: γοτβ. 16-27. 

16. Αὐ δεὺ ὕπηο Κιηρ ΑἢδΖ βοηῦ υηΐο ῃθ Κίηρβ οὗ ββϑυγίδ ὕο μοῖρ ἢΐτα. 
17,18 Απὰά δρϑίῃ (Π6 ΕἸΔοταἴθ8 οαπ6 δηα βιηοίθ πάδῃ, δηὰ ὕοοὶς οαρίϊνθβ. Απά [8 

ῬΒΙΉβλη68 ἰηνδαθα ὑπο οἱὐλ68 οὗ ὑπθ ον] ηα δπὰ οὗ ὑπ6 βου οὗ υάδῃ, δπὰ 
ἴοοῖ ΒΟ -Βμοιηθϑῃ, δπὰ Αδίοη, διὰ (δάογοί, δηὰ ὅόομο νι Ποῦ ἀδυρὨζοσβ, 
δηά Τιηδὴι τι ΠΡ ἀϑυρηΐοσβ, πὰ Οαἴτηζο τι ΠΘΡ ἀδυρῃῦογβ : δὰ {ΠΟΥ 

19 ἀνοὶῦ ὑμοσθ. ΕὉΓ ὅπ ΠΟΒΚῸ Βυχθοὰ Φυσδλῃ οἡ δοοουμῃῦὺ οὗ ΑἢδΖ ἱηρ οὗ 
15τ86], Ὀθοδ86 ἢ μδα σονοϊτθα ἴῃ Ψυάδῇ, δα ὑσϑηβρτθββθα ρυθδί]Υ δραϊηβὺ ὑἢ6 

20 ΙΟΚΕΡ. Απὰ ΤΊ ρΑΙ-ῬΙΪΠόβοσ Κιηρ οὗὨ Αββϑγγίδ ὀϑῖηθ δραϊ πϑῦ ἴηι, δπα αἰδύτθββοα 
21 ᾿ἷπι, δῃὰ βίγοηριμοηθαὰ ἢΐτὰ ποῦ ΕῸΣ Αδ82 δα ρὶυπάογοα 0Π6 μουβα οὗ 186 

ΓΟΠΡ, δά {Πὸ ἢουϑ6 οὗὨ ὑπο Κἴηρ δπα {6 ῬΣΏ068, δπὰ ρίνθη 1ῦ ἰο ἴῃ Κιησ οὗ 
22 ΑΒϑγτδ ; δῃὰ 1ῦ ψγϑ ποὺ ἃ μ6]ρ ἴο ἢ. ἀπα ἴῃ δ ὕηθ οὗ Ἀ18 αἰβίγϑ ἢ 
23 ὑγϑδηβρτθββοα γοῦ ΙΏΟΣΘ δρδὶπδὺῦ ὑμ6 ΓΟΒΡ, ὑ818 Κίῃρ ΑἾδζ. Απμὰ βδογβοθα ἴο 

Ὅ:ο ψοάβ οὗ Π)αϊηλβουβ ὑπδὺ βιηοΐθ ἢΐπι, δηὰ βαιὰ, Βθοϑιϑθ ὉΠ6 ροάβ οὗ [ῃ 8 ΚΙῃρΒ 
οἵ ϑ'γχία, ὕΠ 6. Β6]Ρ ἵμοπι, 1 μψ}}} βδουιῆσο ὕο ὑμθπι, [δῦ ὈΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ ἈΘΙΡ Τὴ6: δῃὰ 

24 [ΠΟΥ ἼΕΓΘ μα ἀονγηΐα!}} οὗ πίττῃ δηά οἵ 411 ἰβσδοὶ. πὰ ΑδδΖ ραύῃεγθὰ 1ῃ9 
ψ65886]8 οὗ ὑπ ἴουδο οὗ ()οἀ, δἀῃὰ ουῦ ἃΡ ὕΠ6 ν6586]8 οὗ [6 ἤουβα οὗ ἀοὰ, δηὰ 
βμυῦ ὑπ ἀοογβ οὗ ἴθ μουβθ οἵ ὑῃ6 [0ῈΡ ; δπὰ ᾿θ τηϑθ ἢϊπὶ δ᾽ ἴδτβ 1ῃ Υ̓ΘΥΥ͂ 

26 ΘΟΥΠΟΣ οὗ Φογιβδίθη. Απαὰ ἴῃ ΘΡΟΤῪ βἰπρὶο ΟἿ οἵ δυάαῖβ ἢθ τιδᾶθ ῃϊρἢ 
ῬΙδοθϑ ὕο ὈυΤΗ ᾿ΏΟΘΏΒΘ ὕο ΟὔοΣ ροάβ, δηὰ ρσογοκθα ἰο δῆρονγ ὕμθ ΟΕ αυὰ 
οὗ 818 δύῃ γβ. 

26 Αμπά [ἢ τοβὺ οὗ 8 δοΐβ δῃὰά 411] ἷβ 878, ἢσβῦ δῃηὰ ἰδβὺῦ, Ὀθῃ οἱ, {ΠἸ|6 7 δ ΓΘ 
27 στιϊίθη ἴῃ ὑμ6 ὈοΟΙ οὗἨ ὑπὸ Κίηρβ οὗ δυάα!. δηὰ 18γδθ.. ᾿απὰ Αδδζ βθρῦ στ 

ἢ15 δῦ οσβ, δηὰ {Π6Ὺ Ὀυτγὶοα Ὠὶπὶ 1π ὕἢ6 ΟἸΌΥ ἴῃ ΦοΓΌΒΑ]6τὴ : [ῸΣ ΤΠΘΥ ὈτουρὩῦ 
ἴτη ποῦ ᾿ηἴο ὑΠ6 Βορυ οῆγοθ οὗ ὅμθ Κίηρβ οἵ [8γ86] : δηά Ηθζοκίδῃ [18 βοὴ 
Τοὶρηθα 1.) ἢ18 ϑὑθδα, 

δ ΤΏ δϑβο:ϊξ οορυὰ ὑοΐοτο 122 ἰδ δυρρ !οὰ ἴῃ ἐπ 0 βερί., Λ ]8.. δηᾶ 1,πίῃ., ἀπά στ ΧὨ]. 

5 Τῦο ϑορῖ. διὰ Υ]ς. ἰδκὸ {37 ταῖμοῖ δὲ ἐλ δοοῦβ. Ὀοϊοπβίης ἴο Ζεοομ δ Δ (τὸν ἱερέα, ἑαοεγ ἀοίεια). 

3 ΤΏ γος. δηά 5γτ1, ἀ0 ποὲ ἰγϑηὶδίθ ὈΡΌ: 180 δερὶ. (ὖν τῷ λαῶ) ΔΡρϑασγβ ἰο δνὸ γοδὰ ὈΨΞ. 

4 ἩοῦΣ. ῬΦΌΤΥΙ, 88 ΔΙΎΔΥΒ ἰι; ΟΠΓΟΙΟ168: ΟΟΤΏΡ. 1 ΟἼΓΟΩ. ΧΥ͂ΡΙ, δ. 

5 ον ῬΠΠΝ Ν)2 τ06 βορί. δπὰ ψυϊα. ῬΡτοΌΔΌΪΥ τοδὰ δυὰς ᾿ 13. Τῇ Ρῖτιν. βϑεσηδ ἃ δ᾽} οἵ {6 Ῥε;. 

8 80 δοοογάϊηξ ἴ0 1:6 Χείλίδ͵ 35). Οἡ τδ8 Κεγέ 5", “06 τη ρ!οὰ " (86 βεηΐθῃοθ Ὡροη Ἠΐπ)), δε ἔχεξ. Ἐκρί, 
. φ. 

1 Βοΐοζο ργὴϑ" ͵θ νη το δὲ δΌΡΡ)! εὰ, Ὑ11 δἰσηοδὲ 81} γεοθὴϊ ὀχροιϊίοτα. ὅθι Εχοξ. ἘχΡ]. 

δῬοι γῆν Μ6. δῃοπ)]ὰ οογίδί γ τολᾶ, τι [Π6 ον (απὰ ἃ οοπδίἀοτγα Ὁ1]6 ΠΌΤΟΙΣ οἵ Μ88.): ΠΕΡ. 

. ἯΡ, Χεωνδ; ἴνο Χενί ἰ5 Πϑῦ. Οοτρ. χες. ἘΧΡΙ. 

ἐΦ ΠΟΙΒΠ “νν, “ρεία οἵ ταταϊηκ, 6 ππάουδίοα!ν Δῃ ΕἾΤΟΣΙ [ὉΓ 32ΒΠ Ὁ, ΚΓΟΓΏΟΣ (αῖο""; ςοζΡ. χχνΐ ὃ, υδᾶ 

δδρϑε 8} [116 Ῥδιδ])οὶ 3 Κίηκο σχῖν. 18. " 

11 ἘῸΓ ΔΆΧΩΝ Ἣ3 18:6 οἱᾶ νογδίουδ (ϑορί. σαϊα., 5.1.) βανϑ: “"ἴἢ (ἢ 6 ΟἿἿΥ οἵὨ Ὀανὰ," 
τ 

12 ΤΏο Χοργὲ ἀτιδοηᾶδ ΠΟΝ5., δῆον 3 Κίημδ χυύ. 3, ἰπίο ἼΝΣΝ ὙΥὈ] ἢ 8 ΦΟΔΣΟΟΙΥ τἰ κί, 

16 Τηοίοδὰ οἵ ΤΙ ΕΞ δου ὰ σαί ΠΣ Ὀ6 τοδᾶ, ὙἩΠῈῺ {86 ϑερὶ. (ἐν φάβῳ χυρίου), 3γ1.,. Τῶγᾷ., Βδδοδὶ, Κισησὶ, ον δ δοῦδο 

ἘοῦΤΟΝ μ8δ8. οἵ ἀθ Ἠοιεϊ: ΠΕΣ 3. 

Μ βορῖ.: ἐσ) τῷς σίτρας (ροτδρ5 ἐηκίπρ οἵ Ῥεΐῖγα, [5:6 “6 Ρ[4] οἵ Ἐδοευ). 

6 βερι,: εἰ Ἰῶναΐδι, ὉΥ ταϊδῖδχο (τότ ἐμ τσοοδάϊηξ τοὺς Μινκίαν). 
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'ΙῸ βοῖῃιο Χειλώ (σνϑν»); ἰδ Ασγί ἢδς ΟΝ (45 Ἐστγα υἱῇ!, 13). 

Π ΤΉ. βϑρρὲ. ϑγγ, δηά Αγδλ δύ ἐνσοηϊγ.οῆνο. . τεδά! πα νηοῦ ΗΟ χαηὶ, δῖα, Εππδιά, Βοσίδ., δη ἃ ταὶ τοοάοζηθ 
Ῥεοίογσ. οι. δἰκο ὅ. Α Βϑηκεῖ, ἰδ τ 8580 αποϊοή, Ἰηϊγοί, δ 6, δῖ. (Ρ. 38). 

28 ῬΓΟΡΟΓΙΥ “ απ δοῦδ᾽"; ΘΟΩΡ. 1 ( τοῦ. χνί!!. δ, ὁ; 3 Οῃγοη. ΧΥΪ, 3, χχίγν. 23. 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, 

ὟΣ ἴδκο ἰοροῖδον {86 τϑροτίβ, οοηίδί πο ἱῃ οἢ. 
Χχὶν. - χχν!., οἵ ἴμθ ἔνα τοῖμηθ ἔγοιῃ Ψοαδὴ ἴο 
ΑἾΔ2, ΤΓΑΤΕΠΥ οὐ δοοουπΐ οἵ {ποῖγ ζθΠοΓΑὶ δἰτηὶ- 
ἰασιῖν, ῬΑΓῸν Ὀθοαῦδο ἴῃ 2 Κίη σε ΧΙὶ., ΧΙΥ. -ανὶ., 
ἫΝ ἤδτα ῥχγοῖτυ [111] δα ὨΘΑΓΙῪ ιἴογα] Ρᾶσα}]6}. ἴοὸ 

ἐἴω. 
1. Βείστι οἵ 7σ0αϑῖι πηάθν ἴ89 Ουϊάδῃποθ οἵ 

Φεποία!α: Ἐδραὶς οὗ [86 Τορ]ο : οἰ. χχίν. 
1-11.- -ΤῊῈ9. γάνψ}}}] δοοουηΐ ἴῃ 2 Είηρβ χὶίὶϊ. 
1-17 ͵ἱβ πιογὰ ἀεϊα θὰ ἰπ 1.6 βἰδιίδιηθηΐ οὗ βϑύθγαὶ 
αἰγουχαβίδησοθ, δβρθο Ὁ ὙΠ Γεραγὰ ἴο ἴδ 
ΤοΡδὶσ οὗ 116 Τοηρίθ, Ὀυῦ γοῖ Γϑοοῖν 8 ΤΩΔΗΥ͂ ἱτὴ- 
Ρογίδῃξ βυρρ]ειηθηῖβ ἴγοπη [89 Ὀγοϑθηΐ ὨΔΊΓΕΙΥΟ, 
ὙΠΟ 8 ἀοχίνοά ἴτοιῃ ἴθ β8π|0 ΒΟΌΓΟΘΒ, Ὀὺί 
εοῃδί Γαοϊοά οἡ αἱ θγοπῦ υἱονγβ ἀπ ὰ ῥσὶ ποῖ 68. --- 
γεν. 2. ΑΝ ἐδλε ἀανοό ο Ψελοίαεία ἐδ ρῥγἱδϑέ. ϑοιπθ- 
Ὑ}ιδὶ αἸδτοηῖ ἴῃ 2 Κίηρθ : ““ ἀυγίης 81} ἢΪ8 ἀδγβ, 
Ὑ8110Ὸ Ζοποίδάα ἱπβίτυοῖο ὖτη."--- εγ. 8. 4πὰ 

“ελοίααα εἦοδϑε ζοΥ λέπι ἰι00 ιυΐυεδ. ἐδτνΡὴ ὮΘΙΘ 

ΟὈΥ̓ΪΟΠΒΙΥ͂ ΕΧΡΓΟΒ565 [Π|18 Θ686, Ὠοΐ 88 10 χΙΪ!, 21 : 
““τοοῖς ἴο Ὠἰπ)66 1"; ἔοτ ἰδ ΓΟΙΟΓΒ ἴο [Π|18, (μαι {δ 6 
γοῦηρ Κίησ 800} Τηλγχὶϑὰ δηἀ Ὀοβαῦ δὰ δεῖν ἴο 16 
ΤΒΓΟΙΘ6.---Ἴ ἐγ. 4-14. ΤῊ ΕΘΡΑΙΡ οὗ [116 ἜΤΙ: ; 
οοΡ. ΒΆ τ᾽ 5 ὀχροδίϊίοη οὗ 2 Κίηρβ χὶ!. ὅ -Ἰ7.-- 
Τὸ τεπειο ἐλ λουιδε οὐ ἐλὲ οτά ; σοταρ. χνυ. 8, δῃὰ 
{86 ΒΥΠΟΏΥΙΩ ““ἴ0 ΓΕΡΑΙΓ᾿ (ΡΓΟΡΘΥΙΥ, “δἰτοη ίμοη, 
ἸΩΔΚΟ δΓΟΩΩ δραΐῃ ) ἰῃ γϑῦ. ὅ; 2 Κἰῃρβ χὶϊ. 6. 
-͵α᾿ πα λαδίεη γε ἐλὲ πιαί(εγ, Ῥτορ συ, “ν᾿ 11} 

ὁ ἴο [86 τηαίίογ." Οπ [86 το]αϊ!οη οὗἨ [86 
[0] ονείηα, δίαϊθημθηῖ, δοοου ηρ ἴο πο [6 
Ιενυϊτεβ μοᾶὰ ποῖ, ἴο ὑπθ ΔΡΡΑΣΘΏΟΥ αἰ ἴδσοπΐ 
ὨΔΙΤΘΥΘ ἰῃ 2 Κίηρθ, οὐ Ρ. Βδἢγ.--- ἐσ, 6. 4πὰ 
ἐλε ξῖπρ οαἰϊοὰ ΜοὼῪὶ Ψελοίααα ἰδι6 οὐῥφί, ἸδΙΏΟ)Υ, 
οὗ ἴῃ6 ῥτϊεδίμοοί, ὈΥ τ πϊοῖ, ΒΟΜΕΥΟΡ, ἰ8 ποὶ 
ΒΟΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ τησδληΐ ἴπ6 ἰρῃ Ρῥγίεβῖ ; [86 ΡὮΓαβ 
“Ὥλαι, 1113. “Βερά-ῥσίεβῦ, βΌργθπιθ ῥτί δῦ, " Ἰῃϑῦ 

(58, ἔῸΓ Ὄχι ]θ, δῦουθ χὶχ. 11] οὗ Αὐμαγίἢ, οὐ 
Ῥεποδίῆ χχνὶ. 20 οἵ Αζδσυίδῃ, ὑπᾶάες Κίηρς [[22Ζ[8}}} 
ἀοποίθ {πὸ 16ρ8] Εἰσὶ ῥγίθβδῖ, Ὀὰϊ 888 Ὡοΐ πθο68- 
ΒΑΓΊΥ {118 τηθαηΐηρ ; ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΧΙΪΙ. 8. --- γὴν 
λαδέ λοι ποὲ τεχωϊγεα οΥ ἐδε 1, ευἱδον ἐο ὑτγὶη 
ἐπ, 1 ΟΓΑΙγ, ““δϑκοὰ οὗ ἴδο 1υγῦθβ,᾽ οἴο. (ΠΟΙ. 
ΨΖοῦ ν. 8 : 8. οχἰϊ. 8)1 ΤῊ ἴδχ᾿ ΟΥ 888688- 
τηοηΐ οὗ Μοβε58 (ΠΝ 1, 88 υοσ. 9; οοτρ. ἘζΖεὶς. χχ. 

40) ἰ6 ταὶ οὗ [8:6 Βδῃς ΠΥ (Πϑαν6- Οἴου ) ἱπη- 
, Χ. χχχ. 12-16, χχχυ δ. 26, ὈΥ Μοβεβ, δῃιὶ 

ὙΠΕΡ. Ῥαΐὰ Ὀγ [86 σοΙα 1 οὗ ἰδγαοὶ, οὗ δ] 
ἃ 886 εἰ ἃ Ὦσδα,- εν, 7. Δ} Ὸγ Αἰλαϊαλ .. 
(αη 4) λὲν δοῆδ. ΒΥ ἴποβθ “"30}8 ᾿᾿ οἵἩ Αἰ ΠΑ] Δ ἢ Δ ΓΘ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ἰμθαηΐ [Π6 ῥτίθδίβ οἵ 88] (96 ΊΓΌ 6) ΟΥ 
οογίδι ἢ Ὀαϑίαγαά 80η8 οἵ {86 φίδθοθ (Ἐνν] 4, Οεϑοῆ. 
1. 1, 290), Ὀυϊ ῬτοΟΌΔΌΙΥ Αδαζίαϊι νυ ὶτ Ϊ8 
Ὀγοΐ 6.8 δὰ Ὀτοϊῃγθ᾽ 8008 (σον. χχὶ. 17, χχὶΐ. 
8 0), μαῦ τιὶρηβ πᾶν δῆσον {Π6ῚΓ Ζ6 8] ἴ[ὉΓ 
ἸΔΟΙΔΊΓΥ αἱ ἃ ὙΘΓΥ͂ ΘΔΙῪ ἀρ6 ((οΙηΡ. ΒοΙίἢ., 8180 
ΗϊῖΣ. Οεϑοῖ. γ». 208).---Βτγτοΐεη ἣν ἰδ λουδε οἵ 
Οοα; ἸΒ. 88  Οἤτοῃ. χἰϊὶ, 11; ΦοὉ χχχ. 14; 

Ἐκ οἾοθ. χ. 8.---Α ἰδλες οοπδοογαξεα ἐλίπρε οὗ ἰδλε 
λοκδε οΓ ἐλε Ζογά ; 81} ἴῃ ροϊὰ δπὰ δ᾽ γϑγ σγθ886]8, 
μοβάν ̓θβηι οἷο., Ὀγοϑεσυθὰ ἔθόγε 88 8. ΟἱὨ 880} 

. [{Π|| ϑιιὈδοηα θη παγταίϊνο αἰ ἤ ΓΙ 8. 

ἴτοὺβ 80η8 οὗ Αἰ 4] Δ ἢ, τηόγθονοῦ, ἐπ ΟἸγοι δὲ 
ΟὨΪΥ͂ τοροσγίβ, γῆ ἢθτὸ τὴ λέβητι [ἢ δίαἰοιηθηῖδ 
οἵ 2 Κίηρβ. ---νοτ. 10. Οὐδὲ ἱπίο (δε οἦοοέ εἰ ἐέ 
τοῦδ δι Πρ Ἵ", 88 χχὶ. 1 (οῦρ. δ͵5ο 

ΠΣ ἽΨ, 2 Κίηρβ χη, 17, 19); 1 οΓα]Σ, “ἐσθ 
ἴο τρδκίης [1]],᾿ ἩΨΒΟΓΘῸΥ ΤΩΔΥ ὍΘ πηδδηΐ Οἱ ΓΠΟΣ 
186 [] 685 οὗ [Π6 ΠΌΤΩΘΟΙ οἵ ᾳΊΤΟΙΒ, ΟΥ Ἔνθ ἰἢ9 
[1] 688 οὗ [80 οἰλοδβὲ {παῖ τεοοῖνεα 1}ὸ ραΠτ8. ΤΊ 
ἰαῦίοῦ ϑ6ηδθ, ψ ῃ σὴ 16 ϑορῖ δῃὰ γυ]μ. Ἔχργεβδ, 
οομμτηθηβ ἰἰβο] ἢ τηοϑῖ, 88 ψεσ. 11 βίον β, δῃὰ 
8ῃοι)]ὰ ποῖ ἱμογείοσθ ἤδυθ θδθὴ αιυδβιϊοπει ὈΥ͂ 
Βοσίμι., Καιρῆ., οἷο. --τ εν, 11. Απώ αἱ ἐλε ἐΐπιε, 
εἴο., ΓΟΓΑΙΥ, ““δηὰ ᾿ξ σαππθ ὑο Ρ888 δὲ {πὲ {πὴ 
ὙΏΘῺ ΟἿ δα, ον [6 σἢοϑβί ἴο [16 βυγνου οὗ (ἢ9 
Κίηρ, " [μδἱ 8, ἴον [86 τουα] βαγνε δηοθ οὐ ΚΘορ- 
ἱης ({ΠῊ08, Δ8 ἴῃ Χχὶϊὶ. 18).---Απὰ τολεη ἐλεν δαὶ 

ἐλαέ ἐλιετε ισαϑ πιριοῖν ταοπεν, Ῥτοροῦὶγ, ““ἀηα ὁ 
ὑποῖγ βϑοΐηρ,"" εἴς.---Τλιω ἐλεν αἰά αν ὃν ἀαν, 
ΔἸ ὕοσα]γ, ““ἴο ἀΔΥ ὈΥ͂ ἀΔΥ " (ςοαρ. 1 (του. χίϊ, 
22), ὑπδῖ ἷ8β, ΘΥΕΤΥ ἀδὺ σ]εη ἰΐ 88 ὨΘΟΘΒΒΘΙΎ, 
ΘΥΕΤῪ ἴἴπη6 {παῖ ἴῃ0 ομοδί ὑπ αϑ [Ὁ}}.-- τ ογ. 12. 
Απα ἰλε κἷπρ. .. ρανε ἐξ ἰο ἰδ ιυογξ-τιαδίεν οὗ 
ἐδι6 δεγυΐεε οΓ ἰδὲ Ὺοιιδὲ ο" ἰδὲ ζοτά. ΤᾺ 

τε 

ΠΊΣΤΙΣ ὮθΓΟ, ἠοῖ "“δοσυΐοα ἴῃ (06 ἤουϑα οὗ ἴὴ8 

[μοτὰ,᾽" 881 ΟἜγοῃ. χχὶϊϊ, 24, ὑαΐ Ἰαθοῦτ, τοραὶγ 
οὗ [πΠ6 Βοιβθ οὗ {80 ]μοτὰ.--- ἀπά ἐλεν δΐτει, 
Ἰἰζογα γ, “ἀπά [ΠΥ πτετο Εἰσί ρ, "ἢ σΟΙ ΠΌΔΙ] 
ἴτγοηῃ ἀδὺ ἴο ἀδΔΥ ; ςσορ. Μαίΐ. χχὶ 1 ἢ, 
“δ βοῃ}8 δηὰ σδγρθηΐοιβ᾽" ; δ0 ἰὴ 1 ΟἼτγοη. χχὶίϊ. 
14; οορ. Εἴτα 111, 7.--- ον. 18. Απα 7εγίλον- 
αἼςε ισαϑ σίσθεῃ ἰο0 ἰἦδξς ιυογὰξ ὃψ ἰδεῖν λαπά, Ἰἰϊοτ- 
8}1γ, “ΤΠΕΓΘ ψοηῦ ὋΡ (͵Ὸ8 Ἰαϊὰ, ΨΦ6.. Υἱῖ. 22) 
δἱπάϊηρς οὐ 19 νοῦ "; οπἡ Πϑγδς, ““ Ὀἱπαΐηρ, 

ΠΘΑ πα," οοΡ. Ν ἢ. ἰν. 1; εν. χχχ. 17.--- πα 
ἐλεὲν δέ ἰδε ἄοιδε ῳΥ Οοα ἐπ ἰδ ἴογτα ; Ἰἰλοτα}]}γ, 
““Ὅἢ ἴδ ὨΙΘΑΘΌΓΟ᾽᾽᾿ (ἔχ. χχχ. 82), ἐπαῦ ἰδ, ἴῃ τὴθ 
οΥἰ χα] Ῥγοροσίίοηβ.--- νον. 14. Αηπῶ ἐλεν πιαάε 
φ ἱὲ νυοδϑεῖδ, Ἰἰτοτα} Υ, “’ πιδὰθ ἐζ σϑββ6}8᾽ (ἰηἴο 
Ψ6586]8) ; ΘΟΙΏΡ. ἔζτα 1. 7.---- ἢ 688618 ΠΟΥ ταϊπὶσίεν- 
ἐπ απὰ οἤετέησ, αἰΐᾶτ Ὑ0856}8 (ΘΟ Ρ. Νπι. ἱν. 
12), ἴγοῃ ψ Ὦ ἢ σΌμ6 (ἔχ. χχν, 29) δπὰ οἱιοῦ 
βο]ὰ δὰ βδἰϊνεῦ γβββε}8 ἀγὰ ἴμϑγε ἀϊβιϊη ρα βιιοα. -- 
Απά λὲν αἤετεαά ὑιγηξεοῇεγίηρθ... αἰ ἰδε αν 
4 Ψελοιαάα : 88 Ἰοπᾷ 88 86 παιὶ {86 ἀϊτθοϊίοη οὗ 
[86 ὕθιη 16 ἸῬνΟΥΒ ἢ Ρ, 1 νψὰ8 οοηἀποῖθα ἴῃ ἃ ΤΟΘΌΪΔΓ 
δὰ ἸΟρᾺ] ὙΑΥ͂ ; (αὶ ἰζ μα αυλὶθ οοαϑοὰ αὐΌῸ 
Φο μοί δ᾽ Β ἀζαῖ}, ποί ον ἴπ6 Ῥγθϑοηΐ ῬΡΏΓαΒΘ μοῦ 

2. θα οἵ Φεποίδαα: διοηίηρ οὗ δἷ8 ὅοῃ : 
ἴπΠ6 Ῥτορηθῖ Ζοομαγίαὶι : γοῦβ. 18-22. ΤΏΙ ἷ8 
ὯΟ ῬΔΓΑΪ]]οὶ ἴο {118 δροίΐοι ἰῃ 2 Κίηρβ χὶϊ. ; νυ} ἰξ 
18. οὗ ΠΟ 1688 ἱπηρογίδποο ἴοσ {π6 μγαρτημτϊο ὑπ 6 - 
βἴδπαϊηρ οὗ τμδ΄ νι οἢ 8 τοϊαῦδα τἀ Γι δαί, νοῦ. 
28 [ἴν, ΘΟΠΟΘΓΏ ΠΩ 10 ἰαδῦ ἐνθηΐϊβ ἴἢ {110 16 οἱ 
Ψοαβῆ.---α πᾶ “εἰοίαώα τραϑ οἰά απαὰ Καὶ οὗ ἀαγα. 
Ὁ ὉΣ, 88. οὐβογυνῖδα ΟὨ]Ὺ οἵ [Π6 Ῥϑίγίδτο 

ΑὈΓΒΒδὴ δὰ [8880, οὗ αν (1 ΟἸ σου. χχῖν. 1 ; 
ΘΟΙΏΡ. Χχῖὶχ, 28), δπὰ οἵ “οὉ (χ]ϊϊ. 17), δὸ ἴῃ 
ΘΓ] 8 ἰδ πδοὰ ΟὨΪΥ οὗ ἦνο τηϑθὴ οἵ Οοὰ ἰῃ ἴδο 
Ἰὰ Τοδβίδσηθηΐ ; ΘΟΙΏὮ. Α66}15, αΔ Ζοίίαἰίεν αδν' 

ἴοι οὗ [Π6 ἴεζῃ ]9 ἐγθαθῦσεβ ὈΥ {80 1ἀ016-  Ῥαῤναγολει, ἃ οομπεσιθυζίοι ἴο ἐμὸ πα ογειαπάϊης 
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οἵ δεγρίατε (Βαγη. 1871), Ρ. 46. Ετοπὶ [Π6 
10] ον βιαἰαπηοπῦ οἵ }ιἰ8 ἀσὸ 88 180 ὙΟΔΓΒ αὖ 
Ἰυιὶβ ἀθαῖΐ!, ἰ [ο]᾽ονβ {πα ἢθ6 τπηυβὲ ἤᾶνα Ὀδδη 
δου 100 γόλγβ οἷά ψῃθη 6 πεϊροὰ ἷ8. ὭθρὮονν 
ὍΥ ἃ διισίθϑϑίι] γονοϊαὐίοη ἴο {πὸ ἵῃγοπο (877 Β.0. 
ΌΥ {Π6 σομπλοη ΘΠ τοποίοσν) ; ἴον {πὸ τεραὶν οἵ {6 
{πΠΊρ18 οαττίϑὶ οἡ ὉΥ ΔΦοιβὴ δηὰ ἢϊπὶ ῬΠΝ 6 
δυτνινοὰ ἴογ α ἰἰπ|6, δοσογαάϊηρ ἰοὸ νοῦ. 14 οἵ οὐΓ 
οδαρῦοσ), [6}], δοοογ ϊπρ ἴο 2 Κίηρβ χίϊ. 7, ἴῃ τΠῸ 
ἱπεηίγ-. Πὶγὰ γοαῦ οὗ παῖ Κίηρ.---Ἶ ὁσ. 16, 4 πὦὼ 
ἐλεν δωγίοὼώ ἀἷπε. .. εοἰέλ ἐδιο Κῖπρα. 
Ποπουγ 6 αἰπιϊποιίοη Ὀδδίονοά ἀροὴ Ὠὶπὶ αδἵ 
18 ἀδαίῃ, (6 αἰγός [Ο]]οννί πο τοοογὰ οἵ [16 
Βα κοῦ οἵ 8 {1Κ6- πιηἀοὰ 8οὴ βίδηςβ ἴῃ [6 
δΔΠ]6 σοηΐγαθί 88 ὑπαΐ ῃγεβοηϊθι ὉΥ ΟἸ γιβί, Μαίι. 
ΧΧΊΪ. 29 Πἶ, ονοῦ αραϊ δὲ [86 ῬΏΔΓΙΒΘ6Β. ---Ὗ οΓγ. 17. 
Βουωεά ἀοιση δείυτε ἐδε ζίηρ, ΘΑΥ ΒΟΥ δη γοδίϊηνς ; 
ἴον ψμδῖ 116 [Ὁ] ον Ἰῃρ ΤΟ 18 8. ον {ΠπαὉ ἰΐ ν᾿ 88 
ἴοτ βου βϑίοη ἴο ἸνΟΥΒΠῚΡ βίγαηρε ροιΐὶβ αἰοπρ τ] ἢ 
1.0 [γὰ. ὙΤμαῖ Φοσϑὴ ᾿ιἰ 861 ογι 1 ἴοοῖκ 

ἴῃ {18 ΟῚ ὶΡ οὗ ἰάοἑβ ἰ8 ποῖ αϑἰτιηοά, ὃ 
ὑμαῦ μι Ὀοτα [86 [Ὁ}} γϑβροιβὶ ὉΠ ΠΥ οἵ ἰξ, δῇ ἃ αἴνεν- 
Ψ ΓΒ ἰοοῖς ἃ αϊγοοῖ ραγ ἰῃ [ἢ ἱπιρίεςν, 8. ρῥἱαίη 
ἔγοτα υϑὺ. 21 ἔ. ; ΘΟ Ρ. ΥῈΣ. 25.--πῬ]ς)}ᾶ.ον. 18. ϑεγυρὰ 
ἐλε Αελοτὶπι, οἷα. ; σοπιρ. οη οἷ. χὶν. 2ὥ. Ἐογ ἢο 
βλταθ οὗ σταῖρβ (Ὁ ν0) το ἐμ18. ἐπἰκ πα ]οὰ, 

ΟΡ. χὶχ. 2, 10, χχίχ. 8.--- εν. 19. Τεδί εά 
αἀραϊπδί ἰδέην, ΌΥ ΜΑΥ οἵ ταγηΐηκ, ρΡοϊηϊίης ἴὸ {116 
ἴῃον. 819 ΘΟηΒΟα ΘΟ Π68 οὗ {πον ΔΡΟΒΙΘΔΥ ; ΘΟΙΏΡ. 
2 Κίηρβ χνὶϊ, 18; Ρρ. 1. 7; Νεῖ, ἰχ. 26, 29. 
Ὗγ 65 906] αἶδὸ δπιορ ἔμ6θ6 ργορῃείίς πιομίζοτ 
Α8 Ὅὸ ΙηΔΥ͂ σΟΠ͵θοΐυγο ἔτγοτῃ 8 Ὀοοὶς ὑπαὶ ἢἷ8 
856 ὨΘΑΥΪΥ͂ οοἰποϊ δα π ἢ ἴΠ6 τοὶ χη οὗ ]οΔΒἢ, 1 8 
ποῦ ἱπῃργο  ὉΪ6 ; ΘΟ. Ἦ ἄπβομο, δὲς Ἡείδρασιι 
ἄεε Ῥτορὴ. “οεῖ, [πἰτοά, Ὁ. 18 ΕΥ̓ ; α16ο Κα αἰ], 7πίγοα. 
ἰο ἰλς Ο. Τ', Ῥ. 8322 ἴ.---γεν. 20. «πὰ ἰδλε ϑρίτιι 
φ΄ Ου(ἷ οἰοιιοὰ Ζεοϊαγίαλ δοη φῇ «Ἱελοίαάα ἐΐε 

τγίεεί. Οἱ τ, “ Θ]οίῃς," δοσὰρ. 1 ΟἌτγοι. χὶϊ. 

18. ΤῊ ᾿ἀοη ΠΥ τὶ [Π9 Ζεοπατγίδη τηοπεϊοηϑαᾶ 
ὉΥ ΟἸτίβῖ, Μαῖξ. χχι!, 85, 1λ|Κὸ χί. δ], 88 8]αίη 
Ὀοΐνοοῃ [19 ἴα 0]6 ἀπά [86 αἰΐατ, το ἰ8 οδ]]οὰ 
ἦπ [η9 [ὈΤΤΊΘΓ “(6 ϑοὴ οἵ Βαγδοϊἶδβ,᾿" 18 
ἴο ὍΘ δβδυτηθά [Π6 ΤΙΏΟΓΘ σοΓίΔΙ Ὠ]Υ, 88---Ἰ. ΤῊ ρῖδος 
οὗ 18 ἀδαίῃ αυἱΐο 1Ποῖ6 δηὰ ἤθστο (6 
θυσιαστήριον ἴΒ ἰὴ Δ᾽[ΔΓ οὗ Ὀυγηϊ-οἴπετίηρ, τὶ ἢ 

ἴῃ ἴμ6 οουτῖ ; οορ. ψ6ῦ. 21); 2. Αη 
ΔΙ] πδίοῃ 8 ἐπδὰθ ἴῃ (Π6 δρϑϑοῖ οἵ ΟἸγίβὶ ἴο ΟἿΣ 

Ῥείοσο τηθητοηΐϊης ἴ[μ6 τηατίγτάοτα οἵ 
ΑΟΜΈΗΔΝ, 806 ἃῦονα ἢ ΟΣ, 16. δηὰ 8. ΤΊια 
Βαγοι ἶδ8 ἡδτηθὰ ἰῃ Μωυῖι. χχ, 86 δ8 ἴδ (αἴ ΟΣ 
οἵ Ζεοο ιαγίδἢ ὨΔΥ μανα ὈδΘη [86 ϑοη οὗὨ εΠοίδάα, 
δη Ζεομαγίϑι ἢ18 ταπάθοι, τ αἷς ἰ8 ἈΙΘΆ]Υ ῥτο- 
ὈΔΌ]6, ἔτοπη {Π6 ρτοδὺ ἂρὸ ἴο ψῃϊος Φομοϊαᾶδ 
διίδϊ ηϑὰ.---δίοοά ὦ δείοτε ἐδ ρεορῖε, ρτορουῦὶγ, 

“ἐ8ῦονο ἴΠπ Ρ6Ορ]6" ἵν ὑγμΌ, 88 ἴῃ ΧΙ, 4); [86 

ἧπποῦ οουγί, ἔσοτῃ ἩΒὶοἢ ἢθ βροκθ, δῃὰ ψὮΘΓΘ ἢθ 
ΨῺ8 δἰϊοτν αγὰδ αἰ, τγὰ8 ἩἰσΠΟΥ ἴμδη {π6 ουΐογ, 
ὙΠΟ {Π6 ΡΘΟΡ]6 βοοά. ---Αγμί ἀο ποὲ ὈΥΟΒΡΕΥ͂, οΥ: 
δηὰ νυἱ}} ππίοτιυ παῖς, κι 1}} ἤᾶνα ΠΟ 8ιιο6688. 
ΤΠ ὕνο Τ᾿ ΐηρθ ΔΓο, π᾿ ἃ ὑπϑοογα ϊοο- γορ θῖΐοα] 

ἰπῦ οἵ νἱονν, ἱΠΒΟΡ ΓΔ ΌΪΥ σοπποοίρα : {Π|6 [ὈΥβαϊκ- 
Ἰηρ οὗ {86 ]μοτὰ (ὑοπῃρ. χὶϊ. δ, χν. 2, εἴς.), δπὰ 
Ὀεςσοπηΐηρ υπίογιαπαῖο ; σοιηρ. χχνΐ. δ ([]2Ζἰα ἢ). ---- 
γεν, 21. “πα ἰλεν σοπδρὶγοὰ αμαϊπδὲ λόπι; δοτηρ. 
γοΣ. 25;] ΕΚἰηρβ χν. 27, δῃηὰ αἷβο οἷν. χχίϊὶ. 18. 
ΤΠ ἱπ|6 νυ ἱἴπ688 οἵἨ σὰ ἰ8 κ]αίη ὈΥ διοηΐη, [6 
ΨΟΙΥ͂ ΡΘΟΏΔΙΥ Ὑ]Θἢ ἰδ ἴῃ [ῃ6 ἰὰνν (1ν. χχ. 2, 
Χχὶν, 28) ἱπιμοβϑοὰ οχἡ ἰ(ο]αίεσβ, ἴο ψΒΙοΝ {Π6Γ6- 
ἔοσο ἰδ τηυσάθγεσ τ σὸ ἀοοπιοὰ.---Ἴ ας. 22. 4πὰ 

ΜῊ 1Ὁ}1816 

Π. ΟΗΚΟΝΊΟΙΕ5. 

“ζοαδὶ.. 

85 ὧι Μίς. τὶ. 8. Φοαβῇ δρρθᾶγβ 6γὰ ἀνδίζηδιδα 
8ἃ8 ὕπδ ΠΌΓάΘΓΟΓ οἵ ἴΠ6 Βοὴ (ΟΥ στγαηάβοι) οὗ 
Φεδοίμία, σογίδι ΠΥ ποῖ [ὉΣ Πι6ΓΘ δι] θη ΟΠ τα 9 
αἱ 1.» νἱ οκρὰ ἐδοὰ, αὶ ἴογ ροβιτῖνα 8η4 ἀἶγεοῖ 
ΡΑΓΙΟΙ μαῖίοπ ἴῃ ἰδ; σοιῃρ. νοῦ, 2].-- Γὰδ ἡνοτιέ 
δλαὶϊξ 8βοὲ6α απά γοημῖγέ, ΟΥ “ ὙΠ 8ὲ6 (μοἴρ. δ. 
ἰχχχῖίν. 10) δηὰ γεηυΐϊγο "" (Ὁ Υ, ἰιεῖοὸ “βεεὶς 

τον ηζα, Ρ᾿ΠΒῈ ;᾿ σΟοΙηΡ. 8. ἰχ. 18 ; 1 ὅδ. χχ. 

, γτεπιειηδεγεώ ποί ἰδδ ξὶμπάπεδα; ἽΘΠ, 

8. Ὀἰβίγοββ οἵ 92οϑδῇ ὈΥ πὸ ϑγτίδηα, απ ἢ ΐ5 
Ἐπὰ : νοῦβ. 238-27, Ἡδτα ἀραΐη 2 ΕΚίηρβ χὶϊ. 
18-22 κῇἤοτι δ ἃ ματα ]]οὶ, σ ποτγο τὺ ψ ΐο ἢ τεϊαῖοϑ 
ἴο ἴΠ6 ἱῃπναβίοη οὗ (116 βϑιυτίαπβ ἰ8β παγγαῖϊθαὰ τΏΟΓΘ 
ῬΔΓΠ ΘΟ] ΑΥγ, ἀπὰ ὑποὶν Κιησ, ΗΔ786] (Η Ζα-]π οὗ 
1Π|| Αβϑυτίδη ἰηβογί ριϊοη8), 18 παπχεὰ 88 ὄθχθουῖΐοσ οἵ 
τη 5. ἡσταθπῖ οὦ αώ τὰ ἐέ σαπιὲ ἰο ραβ8 ἐπ 
{λ6 οουιγϑε οὕ ὦ ψοαν, “ἷπ {16 εἰγουδῇ οὗ ἃ γοδσ,᾽" 
{Π|6 γϑαγ Ὀοσίηηϊης ψ ἢ [86 ἀσαῖλ οὗ 186 ργορδμεῖ 
ΖϑΟΠ ΓΔ. ---Τλαὶ ἰδὲ ᾿οδὲ οΥἹ ϑυτία, α5 ἴῃ νον. 24. 
--Απώ ὠοείγουνεοα αἰὐ (δε ῬἈτὶποεδ 977 δε ρεορῖε οἱ 
φῇ ἱἐιε Ῥεορίε, οαἱ οὗἁ {Ππ6 π)888 οἵ [ἢ 6 γμ600]6 (σοπΠΙΒ. 
Ρβ8. Ἰχχχίχ. 20), 8οὸ {μδὺ ἴποϑθ ἌΌΓΘ 8 Ὀυϊ 
Ἐπ οἷγ οἰ εῖδ, ψ 10 ψοτο ἴΠπ6 δι ποτ οὗ (Πα το] σίοιιβ 
Δ Πα ΤΩΟΓᾺ] ον] (γοΓ. 17 ἴ.), σόα ονογίδιζοῃ ὈΥ͂ ἴῃ 6 
ἀοοπι οὗ οχίοσγτηϊπαίίοη. Οἡ {πὸ γαγίδπίβ ἴῃ 1{}}6 
ο]4 νϑγβίοῃβ ΜΠ Γεβροοῦ (0 ““ οαΐ οἵ [Π6 ῬΘΟΡΙ6,᾿᾿ 
806 Οτί. Νοῖο.--- μὰ ἤει πιεπ, Ἰἰΐοτα ]γ, “στὴ 
8128] 688 οἵ πιθῃ ""; οοπΡ. 7οῦ νἱϊ!, 7.---Α πὰ ἰλεν 
ἐχεοιμεὰ ἡμασπιεπίδ Ὡροη υὑοαδλ. ὈΌΨ πον, 

88 ἰἱη Εχ. χὶϊ. 12; ΝΌΤΩΙ. χχχὶϊ!. 4; ἘζΖοϊκ. νυ. 10, 15; 
ΠΣ, 2 11} Ἅ, Βοῖ6 σὰ ἣὀἬξ (οορ. ΠΩ 

Τὲς 3]. 1 ὅδῃι. χχὶν. 19). ΤῊ ἡυάρτηοπὶ ροπ 

Φοαϑἢ τοίθγϑ θβρθοΐδ νυ ὑο πα τηοτία] νουπὰ τ ΒΟ 
δ τεροϊνοα.--Ὗον. 25, δον ἐλεν ἰοξὲ ἀὲπε τοῦϊλ 
πιᾶην υοιυπάδ. ὈΝΣὉ ΠΡ, 1688 δ Ἀ Ὁ] ἰταπβίδιοὰ 

ἽΝ τεῦ 
“4 ἀἴδϑαβαβ"" ΟΥ̓ ΓΪΠΟΥ, ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ Ποτα ; Ὀαὶ 

ΘΟ. ἔπ δὲ π|}}8 ὈΝΝΌΠΡΙ, Χχὶ. 19ϑθ.. ὙΠ το- 
ΑΚΤΣΙ 

εὐ ἴο ἴπ6 δβοιηθυ παῖ ΒΌΓΡΓΙβηρ ““808ῃ8 οὗ 
εἰιοίδάα " (ἱπαίεδά οἵ 80}, δοὸ Οτί!. Νοῖα. ---- ( πα 

ϑίει ἀἶπι ὁπ ἠδ δεαὶ ; Ἠδτταῖθα τηογο ραγιἰο] αν 
2 Κίηρβ χὶΐ. 21. Τῇ Ὀμγία] ττᾶβ ποῖ ἴῃ [6 ἴοτ Ὁ 
οἵ {π6 ἰπρ,' θαϊ ἴῃ Δηοῖ Ὁ ρ]δοθ, 88 ἴῃ [8:8 6886 
οὗ Φογϑῃῃ ; 8506 χχὶ, 20.--- ὕοσ, 26. Οἡ ἴΠ6 Ὠδίηθβ 
οὗ ὕπ6 δοπϑρίγαϊοτβ, οὗ ψῃ οι ὁπ ἰ8 ἀἰθτομξ ἐμ 
2 Κίηρβ χίὶ. (9 Ζα μα ῦ ἴος Ζαθαά), βοὸ ΒὮσ οἷἱ 
{818 ῬαΒΒΑρΈ.---Ἴογ. 27, Απὰ Ὺὶβ ϑοησ, απαὶ ἐλε 
στεαίπε88 97) ἕλε δυγάθη ὡροη ἠΐηι, ἴῃ6 στοαΐποβα 
οὗ 16 ἰγθαϑῦγο Ἡ ἰοἢ ἢ6 Ὠαιϊ ἴο βοπὰ 85 ἐγ Ὀυῖθ 
ἴο ΗδΖαθὶ ἴῃ ϑγτία; δοπιρ. 2 Κίηρβ χὶΐ. 19. 80 
ἰδ 16 Ῥογῆαρθ ἴἤο Ὀς οχρίαϊποὰ (ἢ ΤΉρη. δὰ 
Κατρ.) οὐ ἴ}8 Ὀδ818 οὗ πὸ ΚΑ εἰλὲδ ΝΙΦΌΣ Δ: ἢ 

τοῖς 2 
γδῃ Ῥοββὶ Ὁ]6 180 ἰβ {89 ἱπίογργοίαϊου δὐορίθα 

ΗΥ͂ ΟἸεσῖς., Καὶ], δῃὰ οἰδοῦβ: “" δηὰ [Π8 πιυ] τς 
οἵ ρῥτορ ηθἰϊς ΟΥΆ6168 Θοποογηΐης τα ᾿᾿ (ΟΟΡ. νυγ. 
19), ποῦ ἰῃ {Π18 σα86 {πὸ δἰ Ὠμτ]Σ ἐ ΟΣ ἰ5 

Βοιῃονν δῖ ᾿ὐυμην μὲ Οἡ {6 ΘΟΠΝΊΓΑΤΣΥ͂, [6 χοου- 
θη06, δἰξοπιρίοα Ὁγ ἴπθ Ψ αἱ ρ., ΓΓΠ 6τ, δα οὔδει, 
οὗ [ῃ6 ΡΣ 2 ἴο {ἰπ6 ἴδῃ ρ]6 {ὺϊ υιϊο (ν σὰ. 6, 9) 
ἱπηροβοὰ ΌὉΥ͂ Φοαβϑὴ ψουὰ τϑαῦϊγθ ἃ οὔδηρε ἱπῖο 

ΓΝ, ἀπὰ ἐμ6 γομ που]ὰ ποῖ βυΐὲ (8. νἴθνν 
(σ᾽ πίοι τρὺ βμουὰ ταίμοσ ἐχρϑοὶ ΠΆΤΑ ὃν). 

Τμο Κογὶ 2} Εἶνε τἶφο ἴο ἔμ ϑαῖβο: “δηὰ πίξὰ 
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τερατιὶ ἰο ᾿18. 8008 ἴἢ8 ΟγᾺ0]6 (παῖ οἵὨ {Π0 ἀγίῃ 
Ζεεϊιατίαι, νοῦ. 222) πιὰ ρ|16(ἱ [861 τ. ὉΠ όπὶ, "ἡ 
ΜὨϊοδ ἴα ουντουβὶῪ πιαοὶϊ ἴοο Οὔδοιγο, πὰ σοι] ὰ 
ΦΡΆΓΟΟΙΪΥ 6 ἱπίοη οι ὈΥ [πὸ Ναβογεῦοϑ {Π᾿ πη βοῖνο3. 
Τῆς ϑορῖ. αἰΐοτβ ἴπὸ ἰεχὺ αἰἱῦθ ΔΥὈ ΓΓΆΓΙΥ, καὶ 
«ροσῆλθεν αὐτῷ οἱ «ἶντι (Π δ Π ἴογ δἰ 9), δά 

8Βὸ 6 ϑ'γτίδο.--- Βδελοία, ἐλοῃ αγὰ ιογ οι ἐπὶ ἐδ 
οοτπτιοπίατν ο ἰδὲ δοοῖ οΥΓ Αίηρδ, [116 οἰ ὈοΓα το ἢ 
οἵ {Π18 ὈοΟΪΚ ; ΘΟπρΡ. Ου ΧἰΪ!. 12, δμὰ ἱπιτοὰ. 
8 5, 1. 

4. Απιαζίδὴ : α. Ὠυτγαιίοη οἵ “:- Βαεῖρη, δηῇ 118 
ϑριγτ: οἰν. χχν. 1-- 4; σοταρ. {116 6896} 184} ρᾶγα 16] 
γοΓβ68, 2 Κίηρβ χὶν. 1-Ὸ6. --- ον. 2. απ "δὲ ὠἠϊά... 
διὰ ποὲ ιοὰ ὠποϊυϊάρ ἀεξαγί. ἘΕοτ {Π|18 18. ἴῃ 
ἃ Κίηρβ: “γεΐ ποῦ Κα δανία μἷς ἔδίϊιετ, ἢ αἰεὶ 
δοοοσαληᾳ ἴο 411 παῖ ἢ 18 ἴδον 9 065}} 1. ΤῊ 8 
ΠΊΟΓΟ Ῥαγί οι δῦ δἰδιθιηθηΐ οἷν δυΐπον δνοϊ οί, 
ῬόΓΑΡρβ, ὁπ δοοουῃῖ οὔ ἴΠ 9 1685 [μνου γα Ὁ] Πἰμηῦ ἴῃ 
ὙΠΟ 6 Πα ΘΧἈὶ οἱϊοιὶ Φοα8ῃ. Τῇ (οἸ]ονίην 
ΑΪδο: ““ΟὨΪΥ πε δἰρχὰ ροἰδοθβ 6 ΓΘ ποῖ τεπιούϑι, 
οἰο., ἢ6 οπιἱῖϑ : τὸτια ἢθ ἰηϊοηάοά δβυ!ῆοϊο Εν 
ἴο ἱπάσαῦο [ἢ 18 ραγϊαὶ σοητξἰηπδηοε οὗ ἰΔοἸα τΥ ὉΥ 
ἢ15 ““ποὶ νι ῖτἢ υπαϊνἀοὰ ρα ᾿᾿ (οοπιρ. χν]. 9). 
-- νοῦ. 4. βιμώ ποὲ ἐλεὶγ δοη8 0 ἀδαίὮ, ἀοσοτάϊηρ 
ἴο ἐ!ο ἂν, Ὠευῖ, χχίν. 16; οορ. ΒΠΓ οἱἷὶ 
2 Κιηρδ χὶν. 6. 

δ. Οοπηηυδίίου : ὃ. 76 Οοπαυεδὶ οὗ {ῃ6 
ἘΔοπλῖῖοϑ ἱπ [6 ΥὙΆΠΙΟΥ οὗ 8.11 : νεῦβ. ὅ-]8. 
Αγαὶπ 8 βεοϊζοπ ρϑου δῦ ἴο [π6 ΟΠ τοη δῖ, ἴοτ ψ] 1] οἢ 
ποϊηϊηῶ ἰ5 ἰουπὶ ἰῃ 2 Κίησϑ χὶν. 7 Ὀὰϊ πὸ Ὀγίοί 
ποίϊοϑ ἰμαῦ ΑἸμδζίδῃ βηιοῖα ὑπ6 Καοιη 65 ἴῃ 1} 
ΥΔ]]ΟΥ οὗ ϑ]ῖ, ἰοοῖκ ὑμοὶν οἱ ΕΥ̓. 8.1, δπὰ ρανθ ἴἰ 
1809 πδπι6 Ψοκίποεῖ. -- 4 πᾶ δὲ πιιδίεγοα ἰλόπηι 
(ςοΡ. Ναπι. ἱ. 8) απὦὦ οι ἐΐεπι 800,00ὺ σλοῖσο 
πη ; 18 Αἰπιοϑῖ ἃ τῇ ΠΠἸο 1088 ΤΏ δὴ ἔἰὸ ἴΌΓΟΘ οὗἉ 
δυάδῃ δη Βοη  πλῖὴ ἀπάοτ δε Ποβῃαρμδῖ, οἷι. χυ!!., 
διὰ, ἰ{ {Π6 Πυϊ 65 ἔμογο ἃγὸ ἴο ὯΘ σοῃϑιαογειὶ 
ἰποοῖτθοῖ, ουθη Τὰ ἢ 688 ἐΠδη ἴῃ 6 δβι1πὶ τοί] οἱ 
[86 ΤΥΟΟΡΒ οὗ {π6 βουνὰ Κἰηρίίοι ρίνομ ἰη χὶν. 7 
ἴον τἴῃ6 {π|6 οὗ Αᾶζ84Δά. Βυῖΐῦ ἰΐ ἰβ οὈνίοιϑ [δὶ {116 
ΠΌΙΠΌΘΙ οὗ ἴγοορβ τηνὲ ὍΘ Βονῃ ἴο Ὀδ6 τηϊοἢ 
ἀϊπϊηἰβηοὰ Ὁγ ἀοἴεαλϊβ δαί ποὰ ἀυτὶπρ {Π6 Ἰαϑὶ 
τοῖζτι5 δηἀ Οὔ ΠΟΥ ΟΑ] πὶ ἐΐ68, ἀπ ἃ {6 Γαίο το ἴῃ ποι οὗ 
Βεΐης β γεησίμοποα ὈΥ ἰοΓΟΙ ΤῊ ΤΠΘΓΟΘΏΔΓΥ 801 168. 
85 ἴἰἢ6 [0] ον Πρ ψ ΘῈ ΟἸΘΑΥΪΎ ῥγονε.---Οἱπ οαέ 
ἐο τραῦ' (ςοιηρ. 1 Οἤτοη. νυ. 18), λοίἀιπη! δρθαν απά 
αὐλδοϊω ; οοπιρ. 1 Οἤτοη. χὶϊὶ. 9; δ6Γ. χὶνὶ. 9. --τῦ ον. 
7. Ἡλι αἰϊ ἰλς δοη8 οὗ ρμλγαῖγι. ΤὨϊ8 18. ἃ τηοτο 
ἀοῆηξῖο δἀαϊτίοη ἴο ““ [8Γ86] ᾿" (σοι. [84. ΧΥΪ]. 8, 
ΧΧΥΪΙΪ. 1) (11 ΑΡ ΘΑΓΒ ἢοῦ ΠΗ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, Ὀθόδιι86 {16 
δΔϊῃοΣ οἴϊοη ἀοϑισηδίδβ [Π6 Κίπράοπ) ΟΥ ΡΘΟΡΪθ οὗ 
δυαάδὴ 180 85 ἰβϑγδϑὶ (θοτρ. οἡ χὶϊ. 1).--- τ. 8. 
ΒΒ σο ἐλοιι δἴοῃηθ, (00, Οσ “"ὀχοοιΐζε ἱΐ᾽" ; σΟΙΏΡ. 
1 ΟἼτοη. χχίϊ. 16; ΕΖτα χ. 4.--.: δε δίγοηρ ΓοΥ 
δαξίίο, (οἰ ποτ ί86) σου δλαϊξ πιαῖε ἰδέ αἰ δοίοτε 
ἐλε ἐπεηιν. Τἢδ β6..σδ 18 Οὔ ΟΙ5 ; “ὁ Ὅ6 δίτοηρ, 

{π6 Μ111 αοα ποῖ Ἰεῖ ἴπ66 [41]. Ἰβοΐοτε ΠΑ͂ΣΙΝ 

ἷν ἴο 6 Βυρρὶἰεὰ νη, πὶ Ἐτ., Βοτίμ., Καὶ, 
ξ 

Καπιρῆ., οἷς. ; ἴο [}6 ὉΝΣ 3 ὁδῃ ὨΘΣΤΠΟΣ Ὅ6 ἴακοὴ 

(Ὑἱἢ ΟἹ 6Γ16.}ΞΞ δὲη πεέθμδ, πὸ (ἡ ἢ ΒΘ Ὁ. ΒΟ τ ἰα , 
ἘδΩν., οἷα.) αἰϊοχσιπ. Τηαὺ ἴπ6 ὕοχὶ οαγίαί Π]Ὺ 
Ὠδο5 ομμοπάδίϊοῃ 18 τηδηϊοδὶ ἴγοιη {Π|6 αὐ οἰ ἔγαγν 
δηΐ ἀΐνοῦθθ ἰηἰοσργείδἑ 95 Ῥγοβοη θα ὈΥ͂ ἰι6 ο] ἃ 
ἘΓΔΏΒΙ αὕοΓΒ ; [0Γ ἜΧΘΙΉΡ]6, [Π6 δορί. ὅς, ἐὰν ὑσολάβης 
πατισχύσαι ἐν τούτοις ;  ]Ρ. χμοα δὲ υει ἐδ ἐπ τοβοΥο 
ἐχεγοίέμϑ δοίία ἐοπδίδίεγε; λιμοῦ, “ΕΣ 80 ἴῃου 
ὀοΠοϑὲ 88 ἴο ΒΟΥ 8 Ὀο]άποβα ἰπ ἢἤρῃϊ, Οοὰ νἱ}] 
1εἱ ἴηθ6 [Ἀ]1 Ὀοΐογα ἘΠῪ Θμ 68." --- ΣῸΥ το Οοά 
ὧφ Ῥυιοεῦ (0 λεῖρ απὰ ἐο οαϑέ ἀοισΉ, 1ἰἴδτΆ}7 ““Ὁχ6- 

διηΐ 18. τηὶσῃς ἰὴ Οοιϊ," οἴο. Εν ἔπὸ δοπίδησδ, 
ΘΟΠΡ. 1 (γοη. χχὶχ. 12; 2 ΟἸτοη. χχ. 6: 4190 {10 
ν0}} -Κηονῃ νογβα οὗ ὦ. Νουπιαγκ, “ ΗῸ 15. τίν 
ΟὨΪΥ͂ ΜΟΠάογ- Δ, 110 ποῖν ΕΠ τπ|ρ, πον, σαϑὲ ἀν 
οὐῃ.᾿΄---π εν, 9. Κλαξ «λμαίΐ ισο ὦ.» 7ὋΥ ἐδλιε 100 
ἰαἰδηί8 7 ἴῃ ἰῃὸ τηου ἢ οὗὨ αὶ γαίῃ στι]ογ, ἢο 
οουπβ [ἢ6 οοϑῦ ἰῃ 4]} ἢΐβ8 βἴεμβθ, οουξαὶ ]γ ἃ ΥΟΥΥ͂ 

τ ]Ο 4 Ὁ]6 αιιοϑιϊοη, ΘΝ ἢ 88 ὑπ ΔΏΒΙΝΟΥ σίνθη ἴο 
1 15. ΒΙΖΏΪΥ ΜΟΥ ΠΥ οὗ ὁ γαϑι ἃ] τῆδὴ οἵ (οἱ. 
3. κΤΤΟΟΡ,᾿ ὁΠιαὶ '8, ἃ ὈΟΔΥ οὗὨ ΠΟΥ ΟὨΔΓΙο8 ᾽ 

ΟΡ. χχίϊ. 1; 2 Κίηρβ χὶθ!. 225 γον, 10. ΤΌ 

ισἱέ, ἐλα δλοδέ, οἷο. ν Ὀοίογο ἔτ 18. 1116 ἀοδΐη 

ᾧ ΞΞ παι εν (ςο ΠΡ. τϑε 56); 186 ψ᾿μο]ο 8 ἴῃ ἈΡΡο- 

ϑἰ ἴση ἴο ἔπι δα χ ἰπ ὨΘνΠ3»).-- Απὰ (δεν τείμιγτιοα 
(0 {ιεῖν ρίαοε ἴῃ λοέ ἀπῃέν, Ἰιζοτα} ν, “ἰπ {116 ρὶοιν οἵ 
ΔΙ ΕΓ (οοταρ. ἔχ. χὶ. 8), δηταροιί δὐ {πὸ θαα ὑβασα 
ΠΟΥ ᾿ιαὰ τϑοοῖνο, δπὰ δὖ {}|6 ριόοϑροοῖ οἵἨ ὈΟΟΙΥ͂ 
Ὀεΐης ἔγδὶ ποϊά ουῦ ἴο ἴΠπ6πὶ δηιὶ {ΠπΠ η ν᾿ ἐπι γαν ἢ 
(ςομΡ. Αοἴβ Χχυῇ]. 19). -Ἶ εγ. 11. 4ηπὰ Αἀπιασίαΐ 
ἰοοῖς σομγαρσε. ΓΤ, 88 ἴῃ χν. 8 ; οοἴῃρ, 8δἷβοὸ 

86 ΡῚΠ οἵ 186 ργορμεῖ ἴῃ νεσ. 8. Οἱ [89 βἰζυα- 

εἴοῃ οὗ ἐπι νβ]]εν οἵ 8] (δου: -6δβὲ οἵὗἩ {π6 Τοδά 
5368), 860 ΒΑὮΓΣ οἱ 2 Κίηρβ χὶν. 7.- εγ. 12. Α πα 

ὀγοιιγλέ ἐδδηι 0 ἐδλε ἰο» οὗ ἐλ τοοξ θη υὐεη0), 

ΡΓΟΡΑΌΪΥ {πὸ ΤΟΟΚ οα ΟΥ δὖ "Ὡοἢ ἴπ6 Ἑκοπι θ 
σδΡ ἴα] 8618 ἰαν 80 ἰδαΐ [6 τοπιϊ τίη “Κη (ἢ9 
[ὉΡ οἵ Ξε]4 " (Καπιρῖν., οὔθ.) 18. δι η}18810}6, ΤῊ6 
Ῥάββαβα ἴῃ 2 Κίηρβ χὶν. 7, ΠΟσο {μ6 ἱακίηρ οὗ 
618 αἴζεσ (ἢ νἹΟ ΙΟΥΥ ἴῃ πὸ νϑ] !]γ οὗ 8.1} ἰ8 
Τοοογά θα, δηὰ ἰῇ Ριθβοηΐ οἱ [Πι8 σΟΙ ἢ] ἴθ ΟΠ 6 
δηοΐμεγ. Τῆηδῦ ἔπ ργοβοπὶ τοροτί οἵ ἴπ6 ΟΠ τοδὶ 
8. ΤΊΘΓΟΙΥ ἀογινοα ἔγῸπὶ ἃ τηϊβιιηἀοσβιδηάίηνς οὗ ἴδ 
[εχ οἵ ἔπ ο]ὰ δοιγοα, ϑουηθον Ὀδοοπιὸ 1]] σ᾽ Ὁ] 
(ΤΏ οη. οπ 2 Κίηρβ χὶν. 7), ΔρΡῬΘΑΓΒ δὴ :) 8 Πλ1881}}}9 
8.551} ΡΤ] 0 ΟἹ {Π18 δοοοιηΐ, {Π8} ΟΌΓ ναοῦ του ]ὰ 
ποῦ ἢανθ ἱπιρυϊοὰ 80 {τ ρη {Ὁ} ἀηὰ ὈΑΓΡαΓΟὰΒ 8 
Ργοσοράϊηρ 88 ἴῃὴ6 τπγονίηρ οὗ ὑπουβαηι}8 οὗ οδρ- 
νο Βαογηῖῖθα ἀοσγῃ ἃ ῥτεοὶρῖοθ (ΟΠ, ἴοῦ [119 
τηϑίΐζον οὗ (Δοὶ, Ρ8. οχχχν δ. 9; [Κὸ ἵν. 29), ὁ 
᾿ἰρὴῦ στοῦ πὰ β ΟΥ̓ ΟΝ. 8 Τη6ΓῸ Πιϊβα  ἀυτβίαπαϊΐηρ, ἴο ἃ 
Κι {Κκ ΑπιαζΖίαϊι (σοπρΡ. οπ 1 ΟἼἸγοη. χνη]. 2, 
χχ. 8). Βαβι 65, τὴ 6 ὨΘΠΔΌΟΓ 10,000 ΠΕΥΘ, Ὧ8. 
1:8 ὈΓΟΥΙΟῸΒ ψΟΓΒ6, ἰ8 ἃ Τοιηκὶ ΠΌΠΟΙ, δηα ηοὶ ἴο 
Ὅα Ὀγοβϑοὰ ἴῃ 18 ᾿λὕδγα} 86}η86.---ὙοΓ. 18, πα ἐδ 
πιθη οΥ ἰλε ἢοδέ (ἰἰ ΓΑ ἸΥ, "ὁ 808 οὗἉ [86 Ἰγοϑῖ,᾽ {π841 
8, [Π6 ἴτοορϑ Ὀεϊοηρσίηρ ἴο 10) ,εἰΐ ὠροῆ ἐλε οἰ ἰδ ΟΥ̓ 
“μηαΐ; σομρ. ἴοῦ οοπβίγιοϊίοα, θη. χχὶϊ. 24. 
ΤῊ18 ῥα σίην Ταὶὰ οὗ [Π6 ΠΠΡΓΟΘΏΔΙΪΟΒ ἰ8 ἴο Ὀθ 
τορζαγιθὰ 858. 8:10} 8 πθοὰ8 1} τὺ δῦβοποθ οὗ 
Αἰμδζίδῃ ἰπ Ιάτιπλθα, δηὰ Γνουγοα ἘΠΘΓΘῸΝ ; ΘΟΠΊΌ. 
[6 5᾽ Π|Ὲ}|8Γ δυθηΐα ἴῃ πὸ ΓΠΙΓΓΥ γὙραγβ᾽ δπιὶ τἢ9 
ΒΕ Θἢ ὙΘΆΓΒ᾽ ὙΈΓΒ ; 8130 [ἢ)}6 ᾿ἱπν βίοι οὗ δι ζοσϊ πὰ 
ὈΥ {πὸ Αὐπηασηδοβ, δπὰ οὗ ΕἾ8ι88 ὑπάοσ ἔπ Ἐπι- 
ΡΟΙῸΡ Ετοάοσις 11. (1444), εἴς. -- ὔγοτη, δαπιαγία 
δύο ἰο βείλ-λογοη, ἰπλαῖῦ ἰδ, ΨΤ Θϑιπαγα 88 βίατί- 
ΠΕΡ ἢ απὰ Βιίῃ -Ἰοσο (8606 ἴὉΓ 118 58:16 Οἢ 
1 ΟἼτοη. νἱῖ. 24) α8 ἴπ6 Τογπιὶϊ ηδίϊοη οὐ {Π οὶ} ται, 
80 1Παΐ 41} ἔπε ἔονν 5 Ὀοΐννοοη ἔμθδο ἴνο, 80 ἴὩΓ ἃ8 
(ΠΟΥ ᾿οϊ]͵οηροά ἴο δι 4}, νῈγε Ἔεχροβιὰ ἴο ρ΄ ]]αρθ. 

6. ΟἸοβα : ὦ, Απιαζία} 8 ἸΔο]αῖσγ, Ἂν ἩΠῈ 
Φοαβὶι οἵ ἴβγαοῖ, δῃὰ Εἶπα: νοῖβ. 14-28ὁ. ΤὮθ 
βοοοῃὰ Ὀοοΐκ οἵ Κίπρβ Ῥγοβοπῖϑ 0. ῬΆΓΆ]]α] ἴο ἐδ)9 
δία οπηθη 5 ΓοραΓ ηρ ἴΠ6 ἀοπογι 0 οὗ ΑἸπαζίϑῃ ἰὸ 
τῆ ροάβ οὗ δὲ σοῃμηυογοα Εάήοπιἶνι8, νθι8. 14-1ύ, 
Οπ {πὸ σΟΠΈΓΕΣΥ, [Π6 τοροτὶ οἵ ἴ|1|6 8 νἹἢ Φοι8ἢ 
οὗ Ιβγαοὶ (γοτβ. 17- 24) αργοθβ δἰσηοβῖ 11ΎΘΓΆ]Υ στ (ἢ 
2 Κίηρβ χίν. 8-14, 68 8'80 ἰλι6 [Ὁ] ΠΡ νΌΓΒ, 
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25-98 ἘΠ} {Π|0 οἰ οδί ἢ ΓΕΠΊ ΑΓΒ {Π6Γα, γοτβ. 17- 20 ̓  Ὀ6 τοιιρῦὶ ἴο {πη οὗ [8 ἀδ68ὶ 
“ΞΑἴον Απιατίαὴ ὡαὰϑ οσοπις ὕ7τοπι δηλ ἐδιὸ 
ονηΐίθα ; σοι. 2 ὅδη). ἱ, 1. Τὴθ “κοι οἵ 
0π6 οἰἰάτοη οἵ Κ3'.6 1 δὰ παι ΓΑ] ὑπεὶγ 1495 

(οἰ ποσνν 186 Ὁ ῸΒ ΟΓ ὉΎΡΩ); δηᾶ [Π6 οοπαυπογοα 

Ἐαοπιῖζεβ ἃ ἤθγθ οδ]οὰ Ἵἢ ] τε οἵ ϑεῖγ, ποὶ 
Ὀεσαυθα (ΠΟΥ ψγογο ἰάθη το41] Ὁ} (86 ἰγὶῦς οἵ 
Βεϊγιθα ΟΥ δΜίουπηιίοβ (Χχ. 1, 10, 22) ψῇῆο ἀνοεὶζ 
σα ἴπετα, Βαϊ Ὀθόδιδ8 μθγα, ΨΉΘΓΘ [86 ρθι Ὁ] ΔΙ (Υ 
οἵ ἐπεῖν χοάβ δ ἢ1}}- 9οἀ8 οδιηθ ἱπῦο νιον (σΟΠρ. 
1 Κίηρβ χχ. 28), ἰϊ ννὰ8 νΟΥῪ ΠΑΙΌΓΑΙ ἰο ἀδδίσηδίθ 
ΤΠ 6 δοοογάϊηρ ἰο {πα ἢ1}]-σοιπίτγΥ ἰη ψ ϊο ΠΟΥ 
ἀνοὶῦ.--- ον. 16. ασε τοΆ πεαίς ἰλέε οσοιιπδοίϊον 0 
ἰλε ξηροῦ Ῥτυρεῦν, “ αίνοπ᾽᾽; ἴῃς μὶυγαὶ ἼΏΓ}) 

τε 

8 οἵἨ δοϊητηιππίοαςξίἬ νε ἱπιροτί, βροΐζθῃ ἴτοπι [ἢ6 
Ῥοϑίτἴοη οἵ ὑπὸ Κίηρ δηὰ ὖφ οουμοὶ]. ὙΥ1Ὼ τ} 6 
υοϑίίοη: ““ὙῊΥ δῃου]ά [Π6Υ βιῃχὶζα [866 ᾽᾿ ΘΟΙΡ. 
8 5᾽Π|}}18Γ οὔϑ: “ῺΥ ψ1}} γο ἀΐθ, Ὁ ἢοῦβα οἵ 

15γ86] ὅ᾽" (ἔζεκ. χχχίϊὶ. 11.)--:} ἔποισ (ᾷανϑ ὨΟΝ 
οὈβοτνεά) ἐλαέ Οοα δλαίὰ τεδοίνεη (0 ἀεδέτον ἰδέ; 
ΘΟΙΏΡ. 1 ὅαπι. ἰΐ. 25 (ΕἸ}}; δηὰ ἔχ. νἱ. 1, χ. 1, 
χὶ. 1, οἵο, (Ρ] ΑΓΔ 0 }). --- δοοαιδε λοι λαδὶ ἄοηπς 
ἐλὶδ (σογβἰ ρροὰ {Π6 ροάδ οἵ Βκϊοτη), απά λαδὲ ποί 
ῥεαγζεποαά 0 πὲν οομιπδοὶ, ΤἸΤΏυ5 [Π6 ῥτορμοὶ ἀ6- 
οἴαγοβ ᾿ἰπη86][ αὐ ποτγζοὰ ἴο αν σουπβοὶ ἰο {πὸ 
Κίηρσ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ ΒΟΟΓΗ(ΏΥ [δα ἰδίου ΤΑΥ͂ ἤανα 
ἀἰργθοαύθη {π|8 85 δὴ δϑϑυμιρίϊΐοη οὐ 18 ῬαΓί. --- 
γον, 17 ἔ ; οοπρ. Βδὴτ οἡ 2 Κίηρβ χιν. 8 ἢ -- 
Τοοῖ οοιμπδεῖ, Ἰδπλοὶν, τὶ ἷ8. οουη5861}0γ5 δηὰ 
ΘΟυΓΟΪΘΙΒ ; ΘΟΙΏΊΡ. χ. 6; 1 ΟἸτοη. χὶϊ!. 1. [16 γ᾽ 8 
ΤΟΙ οΣηρ 18 4190 ροββϑί Ὁ16: σεϑοϊνθὰ, οϑῆγθ ἴο [110 

ἀοοϊβίομ δἴδοσ οου 861 ἴδκθη.-- -Οὐπιε αδε- Π9Ὁ, 

“4 φοῖηθ οἢ "; ΘΟ Ρ. Ναπι. χχὶΐὶ, 183; Φυάᾳ. χὶχ. 
18), ἰδέ τῷ ἰοοῖξ οπε αποίλεν' ἐπ ἰδὲ ζαζο, ταθιαβιιγο, 
ἮδΥΘ ἃ Ῥαββαρθ δὖ διτὴ8 ψἱ ἢ ΟἿ6 δηΟΙΒΟΓΣ. --- Ἴ 6 Γ. 
19. Του βαγεδὶ, 1.0, ἐλοι, λαδὲ δηι ίφη άοπι, οἵ 
1 [σὰ Παϑῇ βηχϊοπ. [1 18, ΤλΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, οὗ [ἢ 9 βαᾶῖηδ 
ἱπροτί ἢ τὸ τοηάον (ἢ [τ ῃοτ, Καιρῆ., οἷς.) 
“1 δανα βηζϑη."-- 4 πά ἐὰν λεατί λα ἰἰζιεἀ ἐλεε 
τ (οὐ ““σαγγθά, ἀγροὰ ἴμ66 :᾽" σοιηῃ. Εχ. χχχν. 
21, 26) ἐο δοασί, ῬτοΟροΥγ, ““ἴο τηλῖκα ΠΘΑΥΥ "" ; 
ΘΟΙΏΡ. ἴ88. νἱϊἱ, 28. [Ὁ 18 Θομ δἰ ΘΓ ΌΪΥ ἀϊβογοηὶ 
ἷη 2 Κίηρβ χὶν. 10; βεοὸ ΒΔἢΣ οἡ 86 μὰ .π-Ξ 
γεν. 20. ΣῸΥ ἐὲ ιοαϑ 4Υ αοὐ ἰδαξ ΡΣ ΟΝ ὃς 
σίυση ρ, Ἰλΐοταν, “ἐμαὶ μον τι Ὀ6 σίνοη 
ἐΐο 16 μδηὰ (οὗ 8 δη μι Υ) ᾿; σοιηρ. Ὠδαΐ. ἱ. 
27: Κίηρβ χχ. 42, οἷο. --- ον. 22. Απά ἐλεν ρα 
εὔετν πιᾶπ ἰο ἐδ ἑοηέ, ἴο ἷβ Ὠου8θ ; σοΙρ. χ. 16; 
1 Κίηρβ υἱῖΐϊ!. 66.---Ὗ ον. 28. δγοπι ἰδ σαΐε οΥΓ 
ρλταῖπι ἰο ἐδα σοΥγπεΡ σαΐε ; 80 δεοοιϊηρ ἴο ἴῃ 6 
δπιοηἀαϊίοη [997 ἽΨΦΟ ἴογ Π)ΒΠ "οϑ, σππῖοὰ 

Ἰαϊίο τοδάδΐηρ σῖνοβ πὸ γϑϊϊοπαὶ 86η86, 88 [ἢ6 
ἀϊγεοϊίοι ἱῃ ὙΠ οἢ 1π6 ραΐθ ἰπ αυθβίϊοη ἰῸΓΠΒ 
11861{ τηῦϑῦ μᾶνθ Ὀθθῃ βίδῖρα {{ ΠῚ ΒΠ “δ᾽ ταϑδηὶ 

ἴΠπ6 ραίθ τατγπΐηρ ἰΐβοϊ (οοπρ. ἘΖζοῖς. νὴ]. 8).---- 
γεν. 24. Απὰ αἰΐ ἰδὲ ροϊά, πδτηθῖγ, ““Ἀ6 ἴουῖ,᾽" 8 
ψ ΓῸ (πρ5) ΒΊΟΝ ἰδ ἴο Ὀ6 δυρρ)ἰοὰ ἔτοπι 2 Κίηρϑ 

χίν. 1 4.--Ἴ γα. 25-28, Οοπιρ. ΒόδΤ οἡ ἴ[Π|6 ραγα]] οὶ 
2. Κίηρῃ χίν. 17-20; δηὰ στ} τοραγὰ ἴο ““1}6 
Ὀοοῖκ οὗ [86 ἰκΐηρβ οἵ Φυἀ88} δηὰ [8Γ86] " (νον. 26), 
Ιητοά. 8 ὅ, ᾿ἷ. --ἾὟ ον. 28. 75 ἐλε οεἷέν ἡ" Χωααὶλ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 8 ΕΙΤῸΓ ἰπ ΟΟΡΥ ΠΩ ἴον “ἴῃ [Πα οἷν 
οἵ Ῥανίά,᾽ οοοαδίοποὰ ὉΥ ἐμ [Ο]ονίηρς ὈρπὉ9 
ΔΣΔΩν (χχνΐ. 1) ; δοῦρ. Οτἱί. Νοῖθ.0 [1 [6 

λίαβογείίς τερδϊηρ ἰδ ἰο Ὧδ τεϊδίμοά, τὸ τηϊρῃς 

«ἴ. ΓΗΠΟΝΊΟΙ, ἘΞ. 

δἰϊοη σ.λ 
᾿Ιούδα, οὐσυτγτίης [αἰκὸ 1. 89, ψ ΐο, Ἰνοννόνοῦ, σαι 
ΒΟΆΓΓΟΙΥ Ὀ6 ΒιΙρΡΡοβοα ἴο τοῦ ἴο “Ψψογυβαίθῃλ (860 
γδη Οοβΐίογζοθ οὐ 18 ραββαο). 

7. ὕτξίδῃ : α. Ηἰδ8 ἐν Τμοοσταῖίς [πο παῦοι 
δηὰ ὈῬγοβθρεγουβ Ἐοῖρῃ: οἷν. χχνΐ. 1-]15.; σΟΙΏΡ. 
[Π6 ΨΥ ὈΓγίοῖ μαγᾺ}}6], 2 Κίηρβ χίν. 21, 22, χν. 
1, 2, ψἴθγα ἴη6 Ῥτγοβθηΐ (νογβ. 6--15) τοροτὶ οἵ (ἢ 
ΒΆΘΟΘΕΙΒἢ 1] πᾶσα οἵ Ὀζχζίβη, ῃἷδ Ὀυ]Πἶηρβ, δμὰ μἷδ 
βίγοῃρ, τ} Π ΑΥῪ ἴοτος, ἰ8 νδη σης. ΤΉΟΓΟ, ΠλοΓῸ- 
οΥ̓οΓ, {18 Κίτιον, Ιοης ψ ἢ [86 ρτγόβθιῦ παῖηθ (ἸΣΠΜΏ), 

““πὶρῦ οὗ 76 ον), Ὀθασβ α͵8ο {πὸ πδπλθ Αζαγὶ δὴ 
(ΠΡ οΓ ἩΠΥ, “πο ΦοΒονα ἢ} Π6]05 "᾽). 

Οορ. 2 Κίηρβ χῖν. 21, χν. 1, 6, 8, 28, 27, στ ἢ» Τὸ 
{ἢ ἴον ἴογῃι ἰ8 υϑοή, νν τ 2 Κίησβ χν. 13, 80, 
82, 84, ὙΠοΓο “ [ΖΖί δὴ " 58: πά8, {Ππ6 ἔοττα ν Βὶ οἢ 
[86 Ο(Ἀγου δὲ, ἱττεβρθοῖνο οὗ 1 Οἤτοη. ἰἰϊ. 12, 
ΔΙ ΑΥΒ 0.3.8, Δηἀ ἡ ΏΙΟὮ ἰδ 4150 σα πὰ ἐπ ἴΠ6 βαρεῖς 
ΒΟΥ Ρ οη8 οὗ {Π6 Ῥτορμεῖβ Ηοβθι, ἀπιοβ, δηά 
Ιβαῖδη, δβ ἰη ἴ88. νἱ. 1, νἱὶ. 1. ΤῊ Αβϑυτίδῃ 
οὔποαῖδ ἰυβογ ρι1οη5 (ἴ6 ὑΔ Ὁ] οἰ οἵ ΤΊ αἰ ΑΓ ἢ -Ὀ ]6ϑογ; 
866 β'6 ΓΑ ΟΥ, Ὁ. 114) ῥγθϑθηΐ θχο]ιβίνοὶυ 1110 
ἴοσπιὶ Αζϑγιδὴ (Ασ-τῖ-γα- ἢ), ὙΠ ΘΓΟΌΥ [Π|6 Ορ᾿ πίοῃ 
οὔ ἴον9 ψ8ὸ τομαγὰ {Π}8 [ὍΓΠῚ 88 ἴῃ Ἰαῦδτ, ΟΥ 88 
{86 τ ϑ]ῖ οἵ ἃ ΠΊΘΓΟ ΟΓΓΤῸΥ οὗ τυγίτἰηρ, 18 τοί θα (80, 
ἴοῦ Ἔχδπιρ]θ, ἀοδϑῃ. - Ὠἰο γί οἢ ἰὰ σχὶσοη). Βυϊῖ 
Ηἰἰσὶρ᾽ 8 Ὠγροιιοβὶβ αἰϑὸ (ΘΟ βεῖ. Ὁ. 209), [πδξ τὸ 
Ὠλη6 ΑΖαγδὴ Μὰ8 ἰγαηβίογιηδιὶ ἴγσοπὶ [[ιαὶ οὗὨ [6 
Ηἰσιν ῥυίθδῦ ΘΟ ΘΠΙΡΟΓΑΙΥ͂ ΜΠ δἷπὶ (νϑγ. 17) ἴο 
186 ἰκίης,, 18 τοί δα Ὀγ (ἢϊ5 ον ίοηςο οὗ Αϑϑγτίδη 
ἐμϑοσὶ ρίοηδ. Μαροὶ ταΐμοῦ Π|6 ΟΠ]Υ͂ αϑϑιπιρίϊοη 
πεῖ τοδί ᾿νασγδηΐθα 8: “ἴπᾶς 18 5 ΠᾺΡ 
ΠΑΙῚ68 οὗ δἰπηοδῦ 6408] ἱπηροτῖ ψεγο υ8θ6α 51π}}}- 
Ἰδηθοιβὶν ᾿ (Βεγί.); 88. νὰβ {Π6 886, ἴοῦ ὀχϑιρίο, 
ψἰ 0} ὕΖΖΙ6] δηαὰ Αζατγεὶ, ἃ ἀοβοοπάδληϊ οὗ Ηδπιδῃ 
(1 Οβγουῃ. χχυ. 4, 18. Νοῖ ὀνδὴ πα σοπ͵θοΐυγθ 
χργοββοὴὶ ὈγῪ ΒΒ οἡ 2 Κίῃηρβ χίν. 21: “18 [ἢ 6 
πϑῖηθ ὕΖζίαϊιι ΔρΡΌΘΑΙΒ ἴο ἴϊᾶνθ οοιὴθ ἱηΐο τηοῦθ 

ΠΟΙΆ] 086 αἴζον ἢὰα δϑοριι ἀθὰ ἔπα τῆτοηορ,᾽" ν1}]} 
ἃγπιοηΐζα τὶ τἢ {π᾿ ἴδοῦ [ἢ ιὲ {}|6ὺ Αβϑγτγίδῃ Κίησϑ 

ΚΚΠΟΥ͂ ΟὨ]Υ͂ (ἢ6 Πδπη6 ΑΖαγίδῇῃ.---ὐοῦ. 2. Με διμ 
διοίμ. Οὐ τ86 δπιρμαίϊο ργοβχίηρ οὗ {8158 ποίϊοε, 
οϑϑ Ὀοίοτο ἔπ οὨτοηοϊορίοαὶ ἀδί65 υὗ {Π6 [ΟἸ]ον,- 
ἴῃ γϑῦϑθ, δ600ὺ ΒΒΩΣ οἡὐ {Ππ6 Ῥαββδ,ο. ---Ὗ γ. 8. 
Μεὶγπεα ΠΙν-ἔιοο ψεαγϑ ἐπ ϑετγιιϑαίοτι, 810--759 
Β.Ο., δοοογ ϊηρς ἴο [6 80.4] ΘΙ ΓΟΠΟΙΟΡΥ͂, ἐπουΡ, 
δοοογιλίηρς ἴο 8 Αββϑυγίδῃ Τ]ΟΠΙΙΠ1615, ΠΟΙ Βί ἀ6Γ- 
ΔΌΪΥ Ἰαϊογ(δοσοτγάϊηρ ἴο Νοίοϊοτ, ᾿. 225 ἢ, 786--785), 
Οὐ 1:6 πδπι6 οἵ {πὸ αὐδοη-ποῦποῦ Φο ἈΠ Δ ἢ (ἴῃ 
2 ΕΚἰηρβ διςπο  α, ποΐξ Φθομα) ἢ, 848 [[,0{Π|Ὸ Γ 
ὙΤΙ[65), 866 {86 Οτὶι. Νοῖα.--- ἐν. 5. Απα ἂδ οὐη- 
ἐθα (0 δοοῖ Οοὐ, Ἰ᾿ἰΐαγα] ]γ, 4 δὰ μ6 νγα8 ἴο βοεὶς 
ἀοά, ψὰ8 ουὔυῦ ἰο βοοῖς Ηΐπη᾽: σοπὶρ χχχὶ. 92]; 
ἔχτα ᾿ἰϊ. 12. ---π ἐλε ἄανε οΥὗἹὈ Ζεολαγιαΐ, τοῖο τη- 
αεγδίοοά ἐδι6 υἱδίοηδ 7} Ουοἧ. Ασοογα ΡΥ ἐδ18 
Ζοοϊαγίαἢ, ψῆο ἰ8. «ὉΠογυνϑε πον (ἴοτ 16 
οδηηοῦ Ὀ6 ἀοιδοὶ σὶτ ἴΠ6 ΖοοΠαγῖδ ἢ δοη οἵ 
Φευσγθο βίη ταθηϊὶοποὰ ἴ58α, νυ], 2, 85 ἣθ ψ͵Ὲ8 εἱ 
Ιοαϑῦ ἃ ρεπογδίίοῃ οἱ ἰ6γῦ), τηδὶ θὲ σοῃυξϊογοιὶ ἃ 

Ργορδεῖ, δπὰ ὈΝΣΟΝΠ ΤΙΝ ὉΦΞΠ πνυϑὶ Ὁ6 τὸ- 

δατάθά 88 ἃ σἤοβθοῃ ῥοῦ ρῃγΓαβδὶβ [ὉΓ ΠΝ, ἴῃ 6 

860. (ΟΡ. κῃ. ἱ. 17). Βυῖ 88. {π6 νυἱβίοῃ οἵ 
ἀοά οδῃποῖ 6 ἴα πη 88 ἃ ψοσὶς οὗ ἢ πηλῃ δος γ, 
[Π6 τοβαϊηρ οὗ ὑπὸ ϑερῖ. δηἀ οὔμοὺ οἹὰ υυἱ τη 8868 
(8.86 Οτῖ. Νοῖθ) δοτωτηθη δ 1ἴ86}Γ τόσο, Ὑδὶοὶ 
αἰνοθ [8:6 8686 “ὀχρογί ἱπ 16 ἴθδγ οἵ σὰ," οὗ 
δνθῇ ““ ὕββδοθοῦ οὗ ἴΠ|ὸ ἔδαγ οἵ ἀοά " (οοταρ. Νεῆ. 
ΥἹ. 9). ΖΘοδιασίδῃ τοιηδὶηδ αὶ ργορ μοἷὴς ὕἤδδοδογ 
διὰ σου π96110᾽ οἵ Κίηρ ὕ͵Ζίαϊι Ἔὐθ ψἰτ Εἱὶς 
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τορι ϊηρ ([ῸΥ ἢΐἷβ βοηβὶ Ὁ]6 ΣΙ ΒΟΥ ἙἘΠμαγαοῦν που]Ἱὰ 
μᾶνὸ θεεὴ τηληϊκοαὰ ὈΥ͂ ἃ 1137}; ὑυ παὶ με γα8 ἃ 

“ἐτΑδίοΥ 1ἢ αν] η6 ν᾽ βίο ϑ᾽" 15. ποῦ ἴο 6 γοδά ἴγοτη 
ἰϊ; δηά 8.}}} 1688 18 ἰζ ἴο Ὀα ἰηἰοττοα πα ἢθ δηὰ 
ὯΟ ΟἾΔΟΙ ψὰβ [6 δυςῖθΠοΥ οὗ {:8 ΟΥΔ.]68 οἵ Β6' δδπὶ 
(5 ἰ8 δϑϑεγίθα 1π ΔῊ διΌΣ ΤΑΥ͂ ΨΑΥ ὉΥ Εὐτϑῦ, Οεδελ. 
εν δὲῥί. 1 ἐοταΐαῦ. ἰἰ. Ῥῃ. 231, 859). --Ἶ ὁγϑ. 6-1ὅ. 
ὕ σι δ 5 ϑυιοοοββίι}  ἃγ8, Βαϊ ἀϊηρ οἵ ΟἸ 168, εἴα. 
(πε μοπῦ μδγα] οὶ ἰῃ 2 Κίηρ).---απώ δε... (οὐρὰς 
ἢ ὑπὸ ΡΠ σε π68, ἴο ῥυῃΐβι {Βεὶνρ Ὀ]]Πασιην 
ἰητοδά ὑπάεν δογα (χχὶ. 16 .).. ΤῊ Ϊ8 ρυπἰϑηπιοιῖ 
τουδὶ μάνα Ὀδοῃ ἱπβιοϊθα Ὁγ Ὠΐπιὶ ἱπ ν γῪ [Ὁ] τηθᾶ- 
ΒΌΓΟ, ὈΓΟΌΘΔΟΌΪΙΥ ὈΥ {πὸ δι] οπ οὗ {Π6ῚΓ 0] 6 
ΤοτΤΊΟΓΥ ; [ῸΓ {Π6 αἰ 1168 βιὰ ἴο ᾶνὸ Ὀ6οη ἀοϑίγογαοιὶ 
Ὄγ Βίπι, αἰδῇ (866 οὨ χὶ. 8), ψαποι (Ξξ )θιεοὶ, 
Φοβὶ. χν. 1], Ἰαϊογ ξξι ὐδιηηἷα ἢ ἴ6 Μδοςοβὺ. δηὰ 
ἴῃ Φοβερβυδ), δηά Αβδῃάοα (ῃηον Εϑαάνα, ΘΟ. οἢ 
“οβὰι. χιὶ!. 8), ἌΓ δὲ {πῇ {ἰπὴ6 10:6 οἰϊοῖ Ρ]4 668 οὗ 
{πὲ Ρ] ΠΕ} 68.----Ὗ ἐΥ, 7, Α πα Οοα λείρμεα ἀὲπι.... 
αῃαΐϊηῃεὲ ἐλε Αταΐε, νὮΟ ἀγὸ ἢδιηρά αδἷηο, χνὶϊ. 11], 
σῖτ [86 ΡΒ] δι ποα.  ογο ασαγρ 88] νγ88 8 Ὁη- 
οεγίαϊη ; ἰὉ 18. ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ68}8 ἰο Ὀ6 ἰἀοη τ ἤοι (ΔΌΣ 
186 ϑεορί., 506 ΟΥ. Νοῖο) ψῖ ἢ {πὸ ΕΠοπιῖῖο Ρεοῖγα ; 
ταῦμοῦ ὙΠ ἢ ΟσΓαΓ (ἄκη. χχ. 1), οὗ ψῃΐο]ι ἴῃ 6 ΤΆΓΩ. 
τῆ Ση 8, Οοποογηΐηρ ἴΠ6 Μουη 68, 866 οἢ 1 ΟἾΓΟΗ. 
ἦν. 41; 2 ΟὨτομ. χχ. 1.-- ον, 8, Απα λἰδ παηιε 
τΤῦσῃξ εὐεῃ (0 ἔργρι, ΠΣ ΤΟΓγ, “ἀνθ ἴο [9 6η- 
ἔγαποο οὗ Εργρῖ. ἡ Βαΐ ὈΥΐ [16 πδιηδ οὗ ὕ]ΖΖΙΔἢ ἰ8 
ΒΟΔΤΌΘΙΥ Ἰηδδηΐ ΤΊΘΓΟΙΥῪ ἢΐ58 ἴἌπ)6 (1 πἴ8 67), Ὀὰΐ 4180 
Ἦἶἷβ δοῖϊϊνο ἱμῆμυδησα, ἢ18 Ρόνταῦ.--- Υ ὧς δεσαπιξέ 
ϑένν πιϊρλίν, Ἰἰϊογα }]}γ, “" ϑῃηον θά ἰπγ861 τη ἢ 
(Ήδῃ. χὶ. 7) απο [86 δοίρι " (οοπαρ. 1 Οἴγου. 
χὶν. 2, χχὶχ. 25). ---- εγ. 9. 4πὼ ὕεείαλ, διυμίἐ 
ἰοισεΥα. .. αἱ ἙΟΥ̓ΕΥ ΤῊΘ ΠΟΓΠΕΟΙ μαΐθ 
(ΘΟ Ρ. ΧΧΥ͂. 283) ἰΔῪ δ 86 πογὶ μ- τοδὶ δηὰὶ οἵ [ἢ 
ΡΑ͂, [86 ν8]}6Υ χαΐδ οῃ ἴἢ6 "ψψεϑὶ 8:46, ψ ΒεΤα [}16 
δείϊα γαῖο '5 ον. Οἱ ἴδε ραβδί, οὐ δῖ ἀϑαίηϑὲ [ἢ 80 
ἔνο γροΐηΐβ Ὀδ]οησίηρ ἴο {Π6 τοδί βἰἀθ ψῃογθ ἀθ- 
ἤἴρῃοα ΜἘῈ8 τηοϑῦ ποειλαὰ, ἰ8 ΧΑ ΟΊ, [0.6 ΘογΏοΓ, ὕο 

ὃῦο θουρσῃ ὺ---ΠΑΤΉ ΟἿ Υ, 6 Ὀομα οὗ 86 δαβίοστῃι Ὅ2}} 
ΠΟΒΓ [6 ΠΟΙΒΘ βεῖθ ; σον. Νεὴ. 111. 19,20, 24, 2. 
-ογ. 10. «4πὸὼώ ἐλ διιὰίξ ἐοιρενα ἕπ ἐδι ιοϊἀδγηεδδ, 
ἴῃ {80 νῚ]άΘΓΏ685 οἵ δυάδι, ἴο ῥτοϊθοϊ {π6 Ππογὰβ 

ἵπρ ἵδεγθ; σορ. 1 ΟἸγοῦ. χχυΐ!. 2δ; Μίο. ἵν. 
ἢ [88. ν. 2; ἰῃ ψὩΙΟῺ Ἰδιῦογ Ρ]6 66 τηθηἰοη 8 πιλὰθ 
οὔ [16 ἀϊχρίπε οὗ ἃ ψ6}} δοὴς νὶτὰ 86 ἴονγον Ὀυ}]ὰ- 
ἴῃς. --- ̓ ν ἧς λαὰ πιυεὴ εαἰέίε ἵπ δε ἰοιοίαπα, εἴς., 
ῬΓΟΡΕΣΙΥ, ““δηὰ ἴῃ {86 Ἰο ΦΙδηὰ ἀπά ἱπ {}ι ῥ]αίη,᾿" 
εἰς. ΠΡ ΡΡθαγβ, ὑμδγοίοτγα, δ ἱ{ ἴΒτθ8 γθρβίοῃϑ γγῈ γα 
Πόσο ἀἰαιϊπρτι δ ιοα---}, ΤῊ6 τ] ΘΓπ 688 (οἵ 4} 
νοὶ οὗ ἴΠ6 ).εδα δα; 2. Τ6 Ἰον]απὰβ δὲ 1ἢ6 
Μοα  οττδηηθηὴ (οΟπιρΡ. 1 ΟἸγοη. χχνὶ. 28); 8. 
ΤΙΘ Ρ]δίη (791), Ῥεῦμδρβ [86 γμ]διπ' Ὀεγοπά 

[1:6 Ζοτάδη, [Π6 ὑουτί ΟΥὙ οὗ [πΠ6 Ἐεπθοηἑΐε8, ἃ 
τορίοη βρεοΐδ!]}γ δάδρίθα ἴῸΓ σταζίηρ, Ὑ μἰ οὶ {[2ΖίΔἢ 
88 Ὁπάον (ἢ πϑοοδαὶίυ οὗ ἰαϊεϊηρ ἴτοῖὰ ἴμ6 Ατὸ- 
ΤαοηΣΐοα (νοσ. 8).---Πιωδαπάπιει απαά υἱποα Θβηο γα 
ἐπ ἐλε πιοιπίαϊηδ. ἸἘδταρὶ.. ὁομπθοῖθ δρβίπαὶ [Π8 
δοσϑιῖβ, “1 {μ6 γῥ]αίη, Ὠυβραπάτϊηεπ," δ Μ}} 
αἰβο Ἔχρ δίῃ ὈΟἼ32) ὙΘΣΓΠ6Γ οὗ ἴη6 Μουπὶ Οαττηοὶ 

(οβι. χίχ. 26; ϑοπρ νἱΐ. 6), ποῦ οἵ (Ἄστηεὶ ἴῃ ἴῃ 6 
δου οὗ Φυάαὶ (; βαπι. χν. 12), Ὀυΐ τοι άθ γα “1ὴ 
[86 τυ] ΠοΙ " (ςοιῃρ. 188. χχίχ. 17), ἴογ Ὑ πο ἢ 
ἘΠοΓΟ 8 ΠΟ ΘΟὨΒΟΓΔΙ ΠΩ: ΠΘΟα ΒΒ ἰγ.--- Υ. 11. Απὰ 
ὕκείαλ λαὰ α ἀοοὲ οὐὗἨἁ βρλεϊπσ πιϑι, Ἰϊλοτα]γ, “8 
Ἰιοδὲ (οοπι. χῖν. 7) τηδίτ οῦ οὗ γα Γ (ἙΟΠΡ. γεγ. 18, 
χὶ. 1), {πδὺ πτϑηΐ ουΐ ἴο ψαῦ (σοι. 1 (Ἄτοη. ν. 8) 
ἴῃ ἴσοορϑ (πῃ ἃ σρδυβῃδ)] οὶ ]ιοβί).---ϑν ἐλε πυπιδεν 
ψΨ' ἰλειν πιιισίεγ αὐ ἐλ6 λακά ο" σειεί. Ὕ3, 88 

αἴξογναγαβ, “ ἀπύον ἴΠ6 ρα δ ηςα οὗ Ηδηδη 8 ἢ," 19 

οχργοβϑεὰ ὈΥ͂ “δ ὑπὸ μδῃὰ" (Ἴ" ὃν, 881 ΟἜτοη. 

χχνυ. 6). Τὰ οαρίαϊ ἩΔΠΔΠἾΔἢ ΔΡΡΘΑΤΒ ἈΠ ΘΓοουθ 
ἃ58 Βυρεγϊ ἰδ δηΐ, 76:6] ἀπὰ Μαιβοίδ ἢ 88 80} 0Γ- 
ἀϊπαῖς ὀχϑουϊίνα οἰὔοεῖθ ἴῃ [Π6 Ὀυδβίποβϑ οἵ [}10 

τη δύο γ. --- ἐγ. 18, Α πα αἱ ἑλεῖν λαπαὰ (Ὁ" ὃν, 

85 ἴῃ ἰδ Ῥτγονίοῦβ ψοσβθὺ)ὴ απ αγην οΓ 807,800 
σλδπρ πιεη. ΤΠπ8 δδοὶ οὐἠἨ 1809 2600 [δἰ ἢογ- 
ἢουδβο8 οοῃβίϊ ἴθ ἃ σΟΥΡΒ ὑπο [6 σοπιπηαηιὶ οὗ 
{πε ὑγανοβῦ δπιοης ἴπθ. Τ]6 ὑοΐα] Ὠυτ ΕΣ οὗ 
807,600 ψαιτίοῦθ ἀρτοθθ ἴῃ ὕΠ6 Τηδῖη τ {}16 
δΌονΘ βἰαἰθιηθηῖ οἵ [ἢ 6 βίγοη σοι οὗ [6 ΔΓΓΩΥ ἈΠάυΓ 
ΑπιαΖίϑη, χχν. ὅ, δῃα ργεβρροβεβθ {Π|6 τηυγα δοι- 
δὶ ΠΥ δ δοΐυ] πο γαϊϊοη ἰοῦ 118 Ὀπδβῖβ, 85 ἰΐ 18 
Ὡοΐ ἃ ΤΟὰὺΠ ἃ ΠΌΙΏΡΕΥ, --- τι 14. Απὰ ὕκιίαλ 
ρτεραγοά 707 ἰλϑη ; σοτὰρ. 1 (Ὥτοη. χν. 1, χχὶϊ. δ. 
πον ον. 1δ. 116 πιαῶε ἐπσίηδα, ἐδλε ἱπυεπέϊοη οὗ 
ογαϊίδηιεη, ᾿ἰλοτα ]Ὺ, “ ἀονίοεβ (3, ἐὐοοσμαία), 

ἴδ ἀονίοο οὗ [Ππ6 ἀδνίδβοσ " (2 π ΤΩ ΤΌ), 8.1}- 

[ΠΥ οοπίτνοα οηρίηεβ οὗ γ8Γ, 88 1π6 [Ὁ] ον 
ὙΟΓὰ8 8βον--α Κιπαὰ οὗὨ οδία ρα 8 ΟΥ ὈΑ] βίθγβ, [Ὁ Γ 
Ἀ538Δ Ὁ} {Πρ ὈΘδίεσίηΣ ἴσοορδ ἴσοι ἐπ ν4}}18. δηὰ 
ἴονγοτβ οἵ ἀοίεηςθ.----͵ααπὦ λὶδ πάπα τσεπὲ ἐογίλ, 
εἴο. ; ΘΟΙΉΡ. ΔΌΟΥΘ, γοΓ, 8. 

8. ὕεια : ὁ. Ηἰβ Βοιβίίης δπὰ Ὀἱνίηθ ΡΠ 18}}- 
τηθηΐ ΟΥ̓ ΠΟΡΓΟΒΥ; ἢ͵8 πὰ : γεῖβ. 16-.28, Οὐμρ. 
2 ἜΡΕῈ χν. ὅ-7, όσα, πον νου, {Π6 Ιη6ΓῸ ἔδοῖ 
οὗ τῃο Κίη μ᾽ 8 Ὀδυοτηΐῃρ ἸΘΡΓΟΙΙΒ 18 τηθη οι θά, πὶ }- 
οὐ ῬΑΓΠ Ου] ΓΙ Ζίη [Π6 σαιι86, 80 παῖ ἴῃ ἔμοῦ [Π6 
[Πγθθ ν ΓβῈΒ ΘΟΥΤ ΒΡΟμ ἃ ΟἩ]Υ ἴο Οὐγ νεγβ. 21-- 23. --- 
Απά ωλόὴ ἂς δεσαπιδ δίγοπο. ἹΠΡΙΠΣ,, 88. ἴῃ 

ΧΙ. 1. ἔογ [86 [0]ονίηρ : ““ἴο ἀο οοτταρ γ᾽" 
(ΠΛ Ὁ), οομαρ. χχν]], 2.--- Πεης ἑπίο ἐδι6 ἱδτερία 
9 ἰδὲ ογὰ ἐο διγη, ἐποδηδο, ν  ϊο, δοοοτάϊηρ ἴο 

. Χχχ. 7, 27, Να. χν!. 1-7, ΟὨΪΥ Ῥγιοβίϑ 
Ὅ6Γ ἴο ἀο. ὕ2Ζί4}} ψ ἰβ δὰ ἴο Ἔχογοῖβθ γορὰὶ δηά 
ΒΛΟΘΓΟΙΔ] ἰυπΟ0 18 δὲ {{π|0 δδῃ)6 {π|0Ὸ (88 [ῃ6 
Εσυρθίαῃ Κίηρδ, δπὰ δἴϊογναγὰβ {Ἰι6 Ἐοτηδη 6Πι- 

ΤΟΙΒ). Ηδ [6]] ἰηῃἴο {6 88Π16 βίη 85 ὅ'διιϊ Ὀθου 8 
πὶ (1 ὅδπι. χὶὶ!. 9 ἢ.). [Ὁ τὰ8 ποὺ {πη τοβιϊταϊτίοι 

οἵ ἃ [ΟΓΙΩΘΥΙΥ͂ Ἰερ! ἰπιδία ππίοη οὗ τοραὶ δηὰ 8866 }- 
ἀοΐα! μονϑν, 88 ἰΐ Ψψὰ8 ΠΟΙΏΪΏΔΙΪΥ μοβδβοβϑοὰ ὉΥ͂ 
Πανὶὰ δπὰ ϑβοϊοσηοι (Τ μοηΐτι8, Εννα 1), τ Πἰ ἢ ννὰ5 
ἰιῖ8 αἷτὰ ; ἴογ ΟΠΙΥ͂ ΟΟΟΔΒΊΟΠΔ]}γ, δὰ ἴῃ Οοογίδ!η 
ΓΟ Ἰχίουβ βο]ο ἐ[168 οὗ δὴ δχ᾽σγαογα ΠΑ Κὶμά, 
Πδὰ πόδ Κίῃηρβ Ἔχογοϊβοι βανογαὶ μΓΙ ΒΥ [ιης- 
(ἰ0η8, να Π|6 Ῥουτη ἰββίοη οὗ {Π6 αν} ρῥτθβὶβ (80 
σοΥτθοῖΥ Βογίηοαι, Καοὶϊ, εἴς.).---  γ, 17. Απιώ 
αΑχαγίαλ ἰδ6 γμγίεδίέ. Δ ΠΘΙΉεΓ ἢ6 ννὰ8 δοῖτ]ν 
σὴ Ρτίοδε ἰβ ποῖ ἀοιοετηϊποὰ ννἱτἢ μαγίεσϊς σοΓ- 
ΤΔΙΠΟΥ ἴτοπι ἷ8 βυρβοαιεμῦ ἀεβὶμπαϊίοι 89 179 

ΝΠ (88 ἱπ 16 οα86 οὗ Φεοποίδια ; 866 οι χχὶϊὶ. 

8) ; γοῦ ἰδ ἰβ τηοϑὲ φτοῦ Ὁ] 6 {πᾶ ἴπ6 ““πορὰὶ 
ῥτίεβῖ," 80 νγα8 τοοοιῃηραηϊοὰ νἸΒ οἰσὶ γ ργίθϑῖα, 
ΜΒ [6 δεΐμῃ] Ἰορί ταῦθ ΠΟ] ον οἵ δἰ κἰι - ΡΥ 650} Ὁ 
οἴοθ. βυῦ γεν ἱπιργουαθ!θ ἱξ {Π6 ἰΠΘ ΤΥ 8κ- 
βοτὰ ὈΥ 161} οὗ (1118 ΑΖαγίδιῃ τ} ἰἢ6. Αζαγιἢ 
πϑιηθὰ ἴῃ ἴδ6 118 οἵ ᾿ἱρὶ ᾿γίεδίβ. 1 (Ὥτγοῃ. ν. 86, 
87, 88 {ῃ6 μἴπον οἵ Απιανῖα!, ἢὸ ὈΘΙΟη 8 (6 Γ- 
Κα ]Ὺ ἴθ. 8. σομΒὲ ΘΓ Ὁ Υ ΘαΥ] οΓ {ἰπ|6 (566 οἢ 118 
Ῥαββδρθ). Οοἢ ἴμθ ρῥγϑαϊοαϊε ““τθη οὗ γα]οῦγ,᾽" 

δ Π 3, οοαρ. 1 ΟἌτοη. νυ. 18.--- ες. 18. “νὼ 

ἐμοῃ υὐἱιλειοοὰ ἴεείαλ, "“βἰοοὰ ἀραΐπδι" Βίῃι ; 
ΘΟΙΡ. ἤδη. χὶ. 14.---Α πῷῶ ἱὶ “δαὶ ποέ ὃὁ ἔογ (λὶπα 
ἀοποιν ἥγοπι ἐλε ᾿ογὰ Οοά, ταὶ ἴθ, {ὰγ οἰδοσὶης 
ἐμπόθηϑο ΒΟΙΥ͂ΟΣ ποῖ, 8ἃ8 ἰῃ σα ἰᾳποὶεβί, 0 ἱπόσοδθθ 



Φ10 7. ΟΗΒΟΝΙΟΙΠΕΒ, 

ΤΥ Ποποῦῦ δηὴ αίοτυΥ Ὀδίοτε οι, Ὀπΐ ταῦ μοῦ 
Ῥγιηρθ ὑπεθ βῆδτηθ, Ὀσοαθ88 ὑΐου ΓΠΘΓΘΌΥ 8ῃηοναϑὶ 
Κ νβο τὸ 6 ἀϊϑο δα ϊοηῦ ἀπι ἀροσῖδία. --- τ, 19. 

πιΐ ιοδὲϊε κα τοαϑ τογοίδι ιομὰ ἰλ6 ργὶοδέβ, ἐλὸ 
ἐεργοδῃ ὑμγε' Του οπ δὶβ ογελεσα, ἴὰ Ῥυη 8ἢ- 
πιοηῦ οἵ ἢἰΒ ἱπιρίοι9 αἰϊθπιρμί. 6 Ραμ ϑ πιο 
ἦθ. 16 βᾶπι6 {πῶ Μιγίαπι οηατοιὶ οἡ δοσουηΐ οὗ 
Δ6Ρ τ 6] ο ἀσαϊηϑὲ Μόοβ68 (Ναπι. χὶὶ. 10), δὰ 
νὰ ἢ ΕΠ 58 δεγνδηΐ (ἢ ΑΖὶ ψ1ἃ8 νἱβί τοὶ 
ἴον ἢΪ8 σονϑίοιιβῃ68538 (2 Ἰηρ8 ν. 27). [ἢ ἃ ρηγϑί- 
ζ4] δπὰ γμαὐπιοϊοσίδαὶ 86η86, 4180, ὕΠπὸ τη δ Δ Υ ἸΠᾺΥ 
αν Ὀθοὴ Ὀγουσηῦ οἡ ἴῃ 411 ἴΠ68386 6041868 ἴῃ 6596ῃ- 
614}}}γ [Π6 88Π|6 ἹΨΑΥ͂, --- ὉΥ͂ ἃ δίτοῃρ; Ῥἢγϑίοαὶ 6χ- 
οἰϊοπιοῖ, Ψ  Ϊσὰ Ὀτουσιιῦ (ἢ6 ἸΟΡΓΟΒΥ͂, δἰγοδαν 
εχ βίην δ8 ἃ ἔδηιάάοπους ἴῃ [16 ϑγϑίθιη, βιι ἄθη]ν ἴο 
ἃ. νἱβὶ υἷα ογαριίοι " (Ετιθαγοίοῃ, Ζων Δι δεί͵ εἰς,, 
ΡΡ. 223, 280). 6.16] (δ δεγομαξίοηεβ ηιοαϊοο- 
᾿μἀμηενκέ 11. 4. 9) αυϊῦδ ΔΙΌΣ ΓΑΓΙΥ δϑϑογίβ ἰῃδὶ 
ΖΖΔ ἢ 8 ΤΠΔΙΔΑΥ͂ τγὰ8 ποῖ ἸΟΡΓΟΒΥ͂, Ὀαὺ ΒΥΡ ἢ 118. 

Νοῦ 1688 ΔΥΌ ΓΑΓΥ απιὶ σοηἴγασΎ ἴο {πΠ6 τοχὺ 15 ἴπ6 
αἰϊοιηρύ οὗ Κα. Αἀ. ΜδθηΖεὶ ἴο τοάϊτοθ ἴῃ 6 ψν 8016 
ΤΏΔΙΔιὶν ἴο ἃ Ὁ0141 δηὰ β]. τηγϑίϊβοαϊίου οἵ {6 
ἈΣΧΖὮ ρῥτγίοβὶ Αζαγία, νο δυάάθη]ν οτοὰ οὐἵ ὑπαὶ 
ἢ 88} {116 δίχιι οἵἨ ἸΘΡΓΟΙΥ͂ οἡ ἐδ ἔογεϊιοδὰ οἵ ἴῃ 
Κίησ, δηαὰ ΟΥ̓ ἐμ ΔΡρΙοαιοη οὗ 8. πιράϊοα) 
Δι ΠΟΤῚ 80 ἴδ σοῦ θεὰ Ἀἰπὶ οἵ ἢ18 86] -οοτηπμηδηὰ 
1Παῦ Πὸ 4]]ονγοὶὶ Ὠἰπλ86 17 ἴο Ὀδ6 ἀγγθϑίθα δηὰ ρμαΐ ἰῃ 
ἃ Ῥίαος οὗ σου δηοπιοπὶ (Π εἰσίοη ἐπα ϑίααξεϊαάοεο, 
Ῥ. 89 ; Θοπρ. οἡ χνὶ. 18). Α βρθοΐδὶ οοπίγαβϑὶ ἴο 
[8 ογιιάθ αἰξοειηρὶ αὖ ἃ ἠδίυγαὶ ὀχ] απαϊίοῃ ὈΥ͂ ἃ 
ΤΑΪΓΔΟΪ6- το) θοῦ πα ΓΑ ] ἢ 8}18π|Ὶ 18 μγθϑοηϊθὰ ὈΥ̓͂ {Π6 
ον 88}. Ἰεσοπὰ ἴῃ Φοβαρῆυβ, Απέλφ. ἰχ. 10. 4, 
ΒΊΟΝ τα ]68. {ΠΖΖίλἢ Ὀ6 ῬυπΙ8η 6 ποῦ ΤΏΘΓΕΙΥ ὉΥ͂ 
Ὀεσοπλΐησ Ἰορτοιῖβ (ϑ ρρΡοϑοαὰ ἕο Ὁθ6 Ῥτοάιιορα ΠΥ͂ ἃ 
Βιῃϑίγοία ὙΠ1Οὴ 0011] [του ἔπ6 8ρ110 τοοῦ οὗ 
{16 ἴσπιρὶ8 οὐ 8 ίδοθ), υῦ αἷδὸ ὈΥ ἃ βἰμπ}- 
ἰλθου8 νἱοϊοπῖ δαγαιαῖζα, 006 βάτο μοὶ 18 
ΤΟ] Οη6 ΑΠπΊο8 ἱ. 1, ὈΥ̓͂ Μοὶ παῖ Βρ. ἰὴ οἵ 
{ἰ6 απ} ]6 τοοῦ τγὰ8 οἴἴεοϊο(, ---Ὗ ον. 21. ΑΔ η ὦ ἀιϊοοῖί 
ἑη α βἰοζ- οιιδο, ῬτΟΡΟΥΙ͂Υ, “6 ποιιδ οὗ βοραγαιοη"; 
8066 ῈἢΓ οἡ 2 Κίημβ χυ. ὅ, ᾿ν)6ῦθ αἶβδὸ 411 {Ππωιὺ ἰ8 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ 18 ΓΟΠΑΤ ΚΟ οι [6 ὈγΟΌΔΌ]6 (ἀπχοιηζίηρ; 
ΟὨΪΥ ἴο 4 ἴεν γ08185) ἀιϊιγαίίοη οὗ [2281 8 11111685 
δηὰ οἵ “οὐδ η} 8 Το ΘΠΟΥ. --Ἶ εν, 28. Απα ἐδον 
διγιοα ἀΐπι το ᾿ιὶ8 ζαίδετα ἴῃ ἐδ δυγίαὶ. βοϊὰ ο7 
ἐλ6 Κἷπρδ; ,Ὸ ἔδιον δαϊά, πε 8 α ἱεροῦ. ΤΟΥ 
Ὑν5Π6 4 ποῦ ἴο ἀ6Η]6 {Π|6 ῬΓΟΡΟΥ Τοπιῦ8 οὗ [6 Κηρβ 
ΌΥ θυτγίης ᾿κἰ8 Βοιγ ἴῃ ἔπ θη, απὰ Ἐογοίοσο Ὀαυγίοα 
ἦν 'π ἴμ6 βε]ὰ δά)οϊπίπρ {686 ἴοηιῦ8. [πὰ {116 
Ῥδγ}}]6] 2 Κίπρϑ χυ. 7 ἔ. ε]χ5. ἱπιρογίαμν ἀεί !]} 15 
ναῃίίης. 

9. δοίδαιῃ : οἷ. χχυϊϊ, ; οοτρ. 2 [ζἰηρ9 χν. 
852-58, δηὰ ΒΑΪΓ οἡ {1118 Ῥαββασο.---Ἴ ον. 2. Ομὲν 
δις δηίογοι ποί ἱπίο ἔλια ἐεηιρίε 9,7 {δὲ ον; Ἰχὸ 
αὐϑίαἰ ποὰ ἔγοηι 8110}1} δὴ 1πιρΐοιβ αι ογία κίην 88 
{παΐ οὗ 1ιἷ8 1αἴ1}|6., χχνὶ. 16  17]1|}8. τοιμανῖὶς 5 
ν᾿ἀπέϊησ ἰη 2 ἰησβ. Οἷ {16 σομέγαγΥ, ἰηβιολά οὗ 
[6 ταῖποῦ ἰπἀοἤμϊο : “ διὰ [16 Ῥθορὶο ἀϊὰ γοεῖ 
ΟυΥΤΌ γ᾿ (σον. οἡ χχνΐ. 16 Π}, ννὸ ἢ Πότ 
{Π|ὸ πηοῦα 8.61} πἰαίοιμοδ : “ὁ 1116 ῬΘΟΡ]α 5311] 
ΜΑΟΤΊἤΠ οι] αὐκὶ ὑπ ἰπσοοη8ὸ οα {16 ἰκῖι οἰ 68." 
-οι νον. 8. Απῶὼ ὁπ ἐδα ισαὶξ οΓ Ορλοὶ δε δι 
ἠειιοἷι ; [οὐ ἘΠ ἃ {}ιι8. 116 ΒΟ. ΕἸ 6. 5100 ΟΥ̓ {}16 

ζδπ}} 16 πιοαπέκίπ, νν]ιῖο ἢν 18. οα]]οὰ ΟΡ]ιο] (δυη; 

ΘΟΙ. χΧχῖδ, 14; Ν ἢ. 11. 26, 27), δῃὰ ἐπϑτοΐὶῃ 
οομτ πιο {116 ογεϊ οαλέΐοππ οὗ ἰ5 ἔμί]ον ΓΠχχίαῃ, 
ἸΟἢ Πα ἀρ} 161 τηοτο ἴο {]|Ὸ νῦεβὲ ἀπαὰὶ ϑαβῖ 
δἰ ο5. οὗ {116 οἰἵΥ̓ ννα}]. [ὰ 2 Κζἰη 5 {1:18 18. νναμῦ- 
ἔπι, ἃ8 αἶ8ὸ ἴ}ὸ ποῖίοο πὶ {16 [Ὁ] υννἰ νοῦβ6 οὗ 
Εἶτα ἴουγ}}8 αἱ σα 5116 5 υ1}}} ὑγ ΦοῖΔῃ (ἴον ΓΑ») 18. 
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“6 ρᾳ531165, [ογί5,᾽ 866 οῃ χΥὶΐ. 12), ν 1116 0π6 ὑτρ- 
νἱουϑ πούϊς6 τοριγάϊηρ {Π1|ὸ ὉΠ ἰϊης (Δ Π6}) οἵ πὸ 
ὌΡΡΟΓ ᾿θπ}0}]6 ραῖθ, τὰς πογίῃ ραῦο ἴῃ (6 'ΏΠΟΥ 
σοατί οὗὨ {10 τοι ρα, 18 αἰ8ο0 ἔου πὰ ὑῆ6Γ6. -- Ἴ ὁγ, ὅ 
Απὰ ἂε Ζοιηλέ ιοξὰ ἐλε Εἰπ 9 η“μ6 δοπὰ οὗ Απιπιοι. 
ΟΥ {ἢϊ]159 νἱοϊογι ουϑ ννὰῦ ἰ{ 16 Αταπηοιῦοϑ, 490, 
ποϊπίης ἰ8 (ουηὰ ἰπ 2 Κίησθ. ΤΊν]8 νὰν, {Κ τῃ0 
ἀμλμ! ἢ ὃν ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀ6 ἃ ςφοπίϊηπαϊίοη οἵ [ἰμαῖ 
ναροὶ Ὁγ ὕζΖΖίαῃ ; ἴοτ, δοοογήϊης ἴυ χχνὶ. 8, [ἢ9 
ΑἸηιηϑηΐῦα8 ἢδιὶ 4180 ἴο ΡΑΥῪ ἰσίθαΐα ἴο πδ΄ Κίηρ. 
[0 νναϑ ὑμπογοίοσα δὴ αὐΐοιρῦ αἵ σονοῖ!, ἴογ ὙὙΠ1ς 
[ΠΘΥ͂ Μ6ΓΘ ΠΟΥ ῬαπΙϑμθα Ὁγ ΨΦούμαπι γτἢ ὅμε ἱπὶ- 
Ροϑβιϊίοῃ οὗ ἃ δῖ δηι Ἰιοανίογ {τ αἴ (100 ἰΔ]οη 8 
οἵ βιῖῖνοσ, νι 10,000 σογβ οὔ ὈΑΓΙΟΥ͂ δηὰ ψπῃροὰξ 
ΥΘΑΡΙΥ, 18 ὈτοὶτΥ ΜὙ6}} [ῸΓ ἃ ποῖ ΥὙΘΤΥ ΠΙΠΊΡΓΟΌΒ 
ῬθΟρΪ6). -- ΤΑϊδ ἔδι6 8οπ8 οὶ Αιπιπιοη ραϊα ἐπι αἴϑο 
ἐπ ἐδιο δοοοπά από ἰδέ ἐμγὼ ψεατ, Ὀὰϊ ΠΟ ἸΟΠΩῸΓ 
[8δη ἀυτίπς {π686 ζ᾿γΘῈ γὙθΆγ5; ρΟΓ Ρ8 οἢ δοοοιὴϊ 
οὗ ἴῃ6 ψὰῦ οὗ ϑγνϊα δηι Βρὶιγαῖπὶ τῇ Φυΐδῃ, 
ἢ ͵ο}) τοοῖς 118. τί86 ἀπο Φοίδιαπι, 2 Κίηρσε χν. 
837, διιὰ ῃγοσιγοὰ [ῸΣ ἴπ6 Απιπιοη 68 ἘΠΟΙΓ ΓΟΥΤΊΘΓ 
᾿παάἀοροηάδηοσα. -ῆ τ. 6. Αγμί υοίδαπε εἰγοπυέλεοιδώ 
λδιδοὶ, ἩΔπΟΙΎ, 4“ 1η 1ι19 Κι Κάοαλ"᾿; σοπλρ. ΧΙ. 
21, δὰ ἴπ6 [ΟἹ οννίης : ““ἢ6 ὁπ. ὉΠ|8}6 ἃ ΗΪἷ8 γα γ 8," 
Ῥγονυ. χχὶ. 29.---νεγ. 7. πώ αἷἱΐ δ ιϑαγα. Ὑδαὶ 
{Π686 νγαῖϑ οὗ Φοίμδμι, οὗ νυ ΐσ ἢ ΟὨΪΥῪ ΟἿλ6 18. ἢ ΓΘ 
τποηςοηρὰ, ψγΕγ0 ὉΠ ΪΟΥΓΪΥ δι σοβδίι 8 ποῖ 
αἰδαϊοὰ ἴῃ (Π6 ἰοχῦ : δητὶ {πγοΐογα 6 χὰ σοτὰ- 
πιορηοδὰ υἱῦὰ ϑγτία δηὴὰ Ερ! γαῖα, ἱπ ψ 6 ἢ 
Φοϊπαιῃ δι εγοὰ 5οπΊθ ΨΟΡΓΥ͂ 8 νοσΘ αἀοἴρεῦβ, ΤΑΥ͂ 
ὍὈ6 αγα ἱποϊυι ει (αραϊηϑὲ 1 61]}. 1ἢ ΟἾΠΕΥ ΓΟ- 
Βρεοῖβ {Ππ ΟἸοβίπα ποίίοε8, γ ΓΒ. 7-, ἄρτϑ8 ἐ886}- 
14 }γ. νἱτἢ 2 Κίηοβ χνυ. 86, 88. 

10. ΑἸΙΔ2Ζ : α. ΣΝ Ιἀοϊαίτγ, απὰ Ποίραϊ Ὀγ [89 
τίη διὰ ΕΡ ΓΑΙ Π}1 065 : οἷ... χχνἹὶ, 1--ὃ ; ΘΟΠΙΡ. 
2 Κίηρβ χνὶ. 1 ἢ, ποτὲ πῃ 6 ἤιβὺ ἴΟῸΣ γ Γβ68, Γθ- 
ἰαϊϊησ ἴο {1Π|πὴ ἸΔοἰαἴτγ οἵ ΑΙαΖ, ἀσιθα [Ο]ΘΓΔΌΪΥ νγ6}} 
ὙΠ} νογϑ. 1-4 οἵ ον ἰοχῖ; ᾿}}116 0.6 τοροτὶ οὗ [πὸ 
ΑΓ ρίνδη ἰῃ νεῖβ. ὅ-18 Ὀγοβθηΐϑ σοπεϊἀθγα ϊθ 
ἀσν!αςίοη5 ἔγοπι {Π|6 παγγαῖῖνο ἰὴ οὐ οἢ., ΥΩΓΒ. δ {ἴ., 
9, διὰ 16 Ηἧ ἧ Οὐοτμρ. οὐ {1π656 ΠΟ θιιοθ8, 88. Μ:|6}} 
ἃ8 Οἢ ἴμ6 ψ]ιοῖα ταρονὺ οὗ {16 ψχαγ, Ο, Ρ. Ομβρασὶ, 
ον δυγὶϑεἠ-ορλγαϊην δεῖς Κνὶο μπέϑγ “οίλαπι 
μη Αλιαυ, ΟἸντἰβιϊαμ δ 1849.----Α λας ιτρας ἐϊσεπέν 
ψνεαῦ8 οἷ. ΤΊι8 α͵80οὸ 2 Κίιρβ χνΐ. 2; Ὀπὶ οἵ 
δοοοιηῦ οὗ {Π|| ἀσὰ οὗ ἢ18 8500 Αι Βιισ 590 Υ,--- Ηδ6Ζο- 
Κίδ θείη αἰγολὶν δνεηϊγ-ῆνθ αὖ ἴΠ6 ἀεδῖῃ οἵ 
ΑἾΔΖ, ---ἰ 15 πογῈ ῬΑ Ὁ]ς [Ππ|λῖ ὕΠ|ὸ τολαά ὴς; οὗ [116 
ΟΡ, στ, δα Αταῦ. 18. ἴο Ὀ6 ρτοίργγοι, δηὰ (ἢ 9 
ασθ οὗ ΑΙὰΖ αἵ }}15 αούοββδίοι βοῦ ἀόντῃ αὖ ΕἸΥΘΏΪΥ- 
ἤνε (ποῖ, Ἰιοννανον, αὖ {Πἰτῦγ, ἃ8. ΗΖ, Οδελι. 
71.τὸ ν». 214, ν}}} Ἰιὰνς 10). Μουδουοῦ, 1116 ὩΔΠῚΘ 
ΑἸιαΖ (ὙΠ) 18. οὐ {}|6 Αϑϑυγίδῃ ᾿Ἰῃομ πλδι 18 (7α- 

λει λια-ὲ, ν οἱ 18. 6186} 16 70 τὸ [6 Ηοὗτ. ΤΠ οα ἢ αζΖ 

(ΠΡ Ν1}); 866 ΘοἸγαάογ, Ρρ. 256, 147, 151 Ε΄. ΤᾺ 8 

αἰ ογυοησο ὁ ἰβ οἰἴμαν ἴο δ τοίογγοιΐ ἴοὸ 118, ἐπαΐ 
1116 Ἰαΐοῦ 76 )5 ἴῃ ἴὸ ΟἹὰ Τοβίδιποηῦ οαησοιὶ τῃ9 
δαῖιαὶ ἤδη) οὗ πὸ Κιν, ΠΑΠΊΘΙΥ ΦΖεϊοιδαζ, ἴῃ 
ΘΟ ΒΕ 606 οὗ 18 ἰ(ἀοϊαῖΓΟιΒ ῬΓΟΡΘΙ ΒΥ, ἰηο 
ΑἸιαΖ, ΕΥ̓ {Π1Ὸ οἸη βϑῖοι. οὔ πὸ ΑἸΥ1 16 ΠΔΠ)6, ΟΥ̓ ἴυ 
1115, {πὶ [06 Αβϑυγληβ ἰα ϑοὶγ τα βίοττε ἴὸ 
ΑἸαΖ {Π|ὸ ΠἰΚα- βου ΐησ ἤδη6. οὗ δὴ Θλ ΠΣ Κίωσ 
(  6]ιολ 15), α5. ΤΉΘΥ πια 6. 6}λ ἃ δοὴ ἰπδιοιε οὗ ἃ 
Β᾽ ΟΟΒ50Υ οὗ ΟἸν}᾽" (βομναίον, ν. 1562). Γ {110 
ἢγβι οὐἨ {Π|6δ6 ὑνὸ σομ δος 168, δοοου ν ἴο τυ ιῖοὶι 
ΑἸΝΖ ἰ8. ἃ' σαν] ]ρὰ ἡαηλο, Ὀ8 οοτγουῖ, ψῸ ΠΙΒΥ 
ΘΟ 1 1ἢ6  ΙΟΝ οὗ δ11.}} ἡλπιοὸδ ἃ8. Δευυϊχιι} 
(ἰηΐο ΦαιαΡΟ5 16 1} οὐ ΜΟΡΙυλα] (Ἰπἴο Δί μ}}1- 
Ὀ0511611}), αἰνὰ απὸ {16 Ἰωσουνὰ οὐ ἔἰν6 πχο  δν] 
Βοοίβ, ἃ9 6 ΕΟ λζο8, ἰδοσοι}]»8, οἵό., (να 
δαῖδι Μ 88. ΟΥΡΊ ΠΥ Ομ] δαΐμδο, αὐάὰ αἴ ἐν 
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Ἰηἷ5 [4}1 8. ἢλπι6 88 ἀεργίνοα οἵ ἰΠ Ἰαβὲ 8υ}}4 016. 
(οπρ., π]ογέον Γ, Οἡ τ Γ, 2].--- εν. 2 ἢ, πώ )παάε 
αἰδὸ τποίΐδη ἱπιαρεδ ον Βααίδπι; σοτηρ. 8. ον]. 19 ; 
δυκᾳ. χνὶϊ. 8, εἴθ. Βοῖδ ὕΠπ650 νογάβ δηὰ ἰῃῸ 
ΓΟ] ον ηρ: ““8δηα ἢθ Ὀνγης ἰποθι8θ ἴῃ {π|6 να] ]Ὲ Ὺ 
οἵ Βομ- ίπηοιῃ," δῖ ψνδηϊίηρ ἰὼ 2 Κίηρβ; Ρυῖ 
ΤΠΟΥ͂ ἢδνο ἴπογα ἔμ] 16 ἢ οαΐ ὈΥ δι} ονθγδί χει (οὐσα- 
δἰοηθαὰ ὈΥ̓͂ ἃ ἱποίο!ϊ Ὡ}); οορ. ΒΔΩΣ οἢ ἴδε 

ἀβαρ δὲ τρηρμα διγποῖ λὶὲ᾽ δοη8 πη ἰδα ῆο, οὐ 
““τηϑίῖθ ὲβ Β0ὴ8 Ῥ888 ἰῃγου ἢ {πὸ ἤτα. "ἡ ΑοοοτΓά- 
ἴῃς ἴο 2 Κίηρβ, ἢθ μαεγίογμιθιὶ 18 ὈΔΓΌΔΓΟΙΙΒ 
Ἰνῆπιδι) δϑουϊῆοθ ΟΠΪΥ͂ ἦι ἴπ6 0889 οὗ οη6 δ80ῆ, 
ἘΠ ΙΟἢ 8 ἱΠΌΓΙ ΠΒΙ ΟΆ]]Υ͂ {Π16 ΤΊΟΤΟ ΠΟ Ευ (ςΟΏΡ. 
2 Εἰηρβ 111. 27, χχὶ. 6); {μ6 ῥ]υν. 155. Πὲλὲ οἵ 

ΘΌΓ 8 5, 85 ἰῃ ΧΧΧΙΪ 6, ΠΠΟΤΟΪΥ ἃ 
τ]ιεϊογί 41 σοηοτα] !Ζιϊίοη ((Α8Ρ., Καὶ], Βδὴγ, οἴς.). 
Οῃ συεῖβ. 8ὁ δπὰ 4, σοπρ. Βό ἢ. ̓8 ὀχροβίϊζίοῃ οἵ [ἢ 6 

6] ἴοχὶ.--- ον. δ. 7Τλε Ζονὰ λὶ αοα σαῦε 
ἴα ἑπίο ἰδὲ λαπά 47 ἰδε ἀἴπρ οΥΓ δυτία. Τ]ν686 

ἐπ οἀΟΟΤΥ ΟΓαΒ οὗ {}6 [0]]ον τὴς; τί οἵ 1.16 
ἜΔΙ, ΘΟΙΏΡΑγοαὰ ΜΠ 2 Κίηρβ χνὶ. 6 ἢ, ἀσπιοη- 
δίγηῖθ [πὶ ΟἿΓ ἈΓΙΓΟΙ ῬΓΟΡΟΒΟΒ ἴο ζιγο ΓδίθοΣ 8 
τῆοου 6 8}}}Υ οοποοὶνοά [Δ 8 βιυῖο Υ Ὠἰδβύογ! 68] 
ἀρ οὐδὰ οὔ [88 Ἡρα σθξο δὰ ἱπῇ]οἴοα οη ΑὯδΖ 
Υ̓ 16 Δ η5 ἀῃαὰ ΕΡἨΓΣαϊπ 85, (ΤΡ. Οὐ ΒΡδ.ὶ 

83 αὐσ τη: 42 [ἴ., «πὰ Κεῖ], Ρ. φ2 8 ἴ: “ΤΒ8 
ποῖ, ψ ΠΙΟἢ 8] ον ον ΑΜ4Ζ, ποῦν πβίδηάϊηρ 
11,6 στίονοι8 Ὀΐονν8 π αἰ ο ἢ (6}} ἡ ἰπὰ δὶ [864], 
“ππεὰ γεῖ ΤΏΟΓΕ ΚΥΪΘΥΟΌΒΙΥ ἀραϊπϑὺ ὑπ 6 ],οτὰ 18 
Οοιὐ, ἀγὸ Ὀσουριῦ οαἕ οὗ {πὸ ἰδίογ αὶ τηδίογ αὶ] 
ἰπῖο το] θοῦ, πὰ ογαου 6 }}} Τορτγοβοηϊοά, δὸ (ἢδὶ 
ΠΟΥ αἰβρίαν ποῖ ΟὨ]Υ πῸ ᾿μογθαβίπρς ΟὈΒυ ΠΔΟΥ͂ οἵ 
ΑΠ6Ζ, θα αἷδο, Ὀν δ ποίη 186 οοπάιοϊ οἵ {16 
οἰ ΖΟΏΒ δη ἃ ΨΑΓΙΊΟΙΒ Οἱ {π6 Κίἰηχάοχῃ οἵ Ἰδϑτγμοὶ, 
ἢϊο ἀορίἢ ἴο πίςῃ Φηάδῃ Ἰι4 [4] } 6 πη. ̓"---Α πα ἰμεν 
Φπιοίε ἀπε, ᾿λῦετα]γ, ὁ“ ὁ εἶπε, ̓ἡ τᾶν 18, ΤΠΘΥ ἴμ 
Πιοϊεα ἃ ἀοἔεαϊ οἷ ἢ8 ἄττην. --- (πώ ἰοος 7γοηὶ λἷπι 
4 φγεαΐ τπιαην εςαρίτοι, “" 1οὰ σαρθνα ἔτγοτωῃ ἢ πὴ ἃ 
βτοαὶ Ἰοδαΐηρ οὗ οαρίΐγοβ᾽"" (Δ᾽, 88. ἴῃ νοῦ, 11; 

Ν Ια, 111. 86).---- ον. 6. Απὼ οξαλι, δοη ᾳ επια- 
ἰαλ, δίεισ πα ὕωαάαΐλ 120,000 ἕπ ὁοπε ἄαν, ἱπδὺ ἰ5, 
ἴῃ δ τ Ὀδ 116, ψ ἢ Τη6 Ρασβυΐξ δπὰ ρ] υπάοτίηρ 
τιδὶ [οἱ] ονεὰ, Αμαείηδβῖ [6 διρὶσίοη οαβί οὐ 1}}18 
ὨΏΣΩΟΣ ὉΥ͂ ἀ6  εἴΐο, ἀὀβϑηΐιβ, ἮΝ 'ποσ, ἀπ ὰ οἴ Γβ, 
88 οχερροτϊαίοα, 866 (ἀβρασί, ἢ. 87 Ηἶ, νῆο Ροΐῃῖβ 
ψἰῈ [πσ1106 ---1. ἴο ἐπ ἰδ ηδίοῖϑηι οὗ {π|6 16 γθ 6 168 
δορὰ ἡμφῶς ψ}1οὸ δἱπιοά ἀϊγεοῦ!ν αὖ 16 8η}1}}}}4- 
τίου οἵ ἱπΠ6 7 8 ΡΟΝΟΣ (188. υἱἱ, 6, 2 Κίηρβ χν. 
16; ΠΟΠΡ. 8180 νδγ. 9); 2. ἴο 1ῃ6 τι} ΆΓῪ δίγοηρτῃ 
οἵ [86 δεννβ (807,600), βἰαῖθα βου Ὀεΐογα ἈΠΔῸΣ 
Τζσίδῃ, χχνὶ. 18, ν ὩΣ ἢ διιονβ παῖ 11 8 δῦουϊ 
ἃ ἰμ1τὰ οὗ ἐμποῖν ἴοτοθ {πᾶὶ γγὰ8 Ρυῦ ἴο {Π6 βιυνοτί ; 
8. ἴο ἴΠ6 σχουπὸὶ παρὸν 120,000 (88 4180 1116 βιιὉ- 
δοαποηΐ ΠΌΡΕ οἵ 200,000 οαρίϊνο8), βμονίη 
1156} ἴο Ὅ6 {π6 Ῥτοάυοῖ οὗ ἃ του ἢ οβυϊτηαίθ, Δ1} 
το 8 δχδοῖ ἢ ΘΓ ΊΊΟΙ. --- Ἴ οὐ, 7. Απα Ζιίελτγὶ 
“ον 8,(εισ Δέααδειαΐ (δε ἀπ᾽ δοη, ῬγοΟΌΔΌΙΥ ἃ 
ΤΟΥ͂Δ] Ῥγίποα οὗ δὴ οἱ δ᾽ φρο ογαο ἢ, ὉΠ6]6, σουβίῃ, 
ΟΓΥΓ Ῥ»γοῖδοσ οὗ ΑἸ)αΖ, [ὉΓ ἢδ8 Ὠϊπ 56] δ᾽ {115 ἘΠ) 6 
μαά 5οδγο ον ἃ 80ῃ οὗ τη} ΠΑ 1Ὺ ΑΖιΚατὴ 4180 
δ ῬΟΓΏΔΡ5 ἴο Ὀ6 ΤοραΓα 6 88 ἃ σοϊαὔνο οἵ [6 Κίιρ, 
ἴου ἃ ““φονοσηοῦ οἵ {πὰ Ποῦδο"" 681) ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἀρ- 
εἰμηδῖα ἃ ῥγεβίαθηΐ οἵ ἴῃ: ἰθιηρ]θ (Δοοον ης ἴο 
1 Οἤγοη. ἰἴχ. 11]: 2 Οἤτγοῃ. χχχὶ. 13); ταῦποῦ τοῖρῃϊ 
ἴδ Ὅς 1π6 {Π|6 οὗ ἃ Ὠἰ σῇ οΓ ΟΠ ΟΟΥ οὗἩ 186 τογαὰ] πουιϑὸ 
ΟΥΓ ρμαεΐδςο.---ν ὦ Δικαπαΐ {διε υἱοοηεγοηί ο7 {διε 
Κἴησ, Ἰἰΐογα!γ, “16 δεοοηὰ αἴζοῦ 116 ἰπρ,᾿ἡ 118 
Το θοῦ (6 66 }1]0Υ, Υἱχίθ τ). πο ον. 8. Απά ἰὴς 
80η8 ΟΓ ]εγαοέ ἰοοἕ οαρίϊυε 9, ἐλεὶν ὀγείλτεη. 
“Ἰὕκεσνο ἐμ ἱπηροσίδησε οἵ [μ18 σείθσοημοθ ἴο {116 

ΘΒΔγαοῖοΓ οὗ ἴῃ ΔΙ, ἃὉ 8 θατὕδχοιβ βίσι 6 ὑοξινθθη 
Ὀγοΐθο. ἐσ] 068. 

11. Οοπίἰηααίίοη : ὁ. Οὐδ [ἢ Ῥτορ]ιεὶ εἴἴδοῖῳ 
πο ο]οηβθ οὗ πὸ (ἀρίϊνοβ : νοῦβ. 9-15 (ὐἱπουΐ 
ῬΆΓΆ]1Ε] ἴῃ 2 Κἰηρμ8).---Απ ὦ α ρτορλεῖ οΥ ἐδα Γονὰ 
ισαϑδ ἰλεγό οΓ ἰλε παπιὸ οὐ Οὐξεά, ἴῃ ϑαιιαηῖα, ἐδ 0 
σδρὶϊΔ] οἵ ἴ6 που εση Κιηρίομι. Ἦργθ, 88 ν6}} 
858 ἰῃ ΟἾΠΘΓΣ μ͵δοο8 οὗ [Π18 ΚΙ ποάοχῃ, Ὠγορ]εἴβ οὗ [ἢ 9 
ἔγια ἀοἀ Δρρδαῦ δοῦν {1}} 118. ὁοιπηρ)οῖο [4}1 (722 
Β.6.}, 88 [ἢ ᾿μηρόξας ἢ κἸ6 ὨΣΊ ΤΥ οὗ Ποβοα 
ἐθϑο θα, Ποῦ πα ᾿ἰΚοννὶθθ ὄχογοῖβοὶ οἡ τηϊδα 
801].---ἀ πᾶ δ τοεπὲ οἰ ; σοΙῃρ. δε τοροτί, ΧΡ. 
ὦ, οἵ ΛΖΑγδἢ βοὴ οὗ (ἐοὰ ἀπιὸν 458.---- 71} ἐλε 
ιογαίδλ. .. ἀαραΐϊπδὶ “ιάαλ. Νοῖ 8ὸ το γοὺῦ 
ὈΓΑΥΘΓΥ͂ 88. [Π60 ια ἰεἶ4] ϑοηΐοπια οἵ αοα ἴον 186 
Ῥυνδητηοηΐ οἵ ἰἀοϊαίγυυ ϑγεὶ 18 188 οδῦ86 οἵ 
106 στοδὺ νἹἱοῖοσυ ΟΥ̓ΘΓ ΥΟῸΣ δ νθυβαυὶθβ----ἃ Υἱο ΓΥ͂ 
ὙΥ ὨἸοἢ γοῖι ἤαΥ6 δθιιδε6α ὈΥ͂ ἃ ἔγβῃ το 8] υ σ Γ᾽ δηὰ 
οϑιπ 836. Οη “μα τόβομοῖ ἢ ἀηΐο εάν," 
σοΡ. ὕδῃ. χνὶϊἱ, 21 ; Εζτα ἰχ. ἡ προ 10. 4πώ 
ποῖῦ γὲ ρ}ιγροδο ἰο. δι )εοοί ; οορ. Οδη. ἱ. 28 : 
Ι[μν. Ἂς ἴ ̓ μμ νὸς ἐλεγο μϑὶ ἡγῆῖναι ισέλ, γοι 
γομγδβαίυεβ ἰγοϑραλδέα αραὶϊηδὲ ἐλε ᾿ογα  Ἰοοῖὶς [ὉΓ 
ΠΟΘ δὲ Ὑουτγθοϊνοθ, ΟΠ. Γ γ0 ἀο ποῦ Ῥογοεῖνθ 
πογα που ρἢ οὗ ταῦ ψ] ἢ} ἱπου]μαῖοδβ γον ὈοίοΓΘ 
Οαοά. Το {μΐ8 ἀχμογίαϊτου ἴο τορϑηΐβηςθ ἰβ8 ϑυϊϊ- 
ΔΌΪν δ ἀδὰὶ ἐπα παγηΐηρβ ἰῃ ὙΓ. 11, ἴο Ὀοαγ οὗ 
{Π6 ΤΟΥΙΠΟΙ αὔδα οὗ {πὲ γόον Ὲ Γ Ν ἴποπι ἴο 
ὀχοουΐῖα ἴῃ6 ἀϊνίηο υάρτηοη!, δηαὰ ἐπογοίογο οἵ 
ἴπ6 ὉΠπηγοὶ 1] ἐγεαίπηθηΐ ΟΥ δου [86 ἸΟΠΡῸΓ 
τεΐθῃ [0 οὗἁὨ [116 σαρίϊνου. --τϑεν, 12 ᾧὕ, Εοιυγ οἵ 
[8 οἸιϊοῖβ οὔ Ερθγδαϊπη ἀθοϊαγα {Π|6 Ὁ ΘΟΠΟΌΣΤΘΠΟΘ 
ΜΠ [}18. Ἔχμοτγίαϊϊου δἀηὰ δ αγηΐηρ οὗ ()άθα. 
ΤΉΟΙΡ ΒΆΙΠ6Β ΟΟΟῸΓΣ ΟἸΪΥῪ ποτα, Ὀιΐ ΠΟῪ Ῥγρδρηΐ, δ 
81] δνθηῖβ, 8 γε ΠΥ εΒΕΠ ΠΠΟΩΥ [ῸΓ 1}16 σοπογοῖθ 
Ὠϊϑύου.8] ΟΠ δΓαςῖοΣ δπὰ ἀγθα θέ ιν οὔ {π6 ῥγεβεῃξ 
ΔΟΟΘΟΙΙΠ. --- 7 τοϊέλι ἐδ ἰγέϑρμαδδα 97 διὸ 1, ον προι 
8, {πὸ [πὸ εἴροῦ οὗ οὐγ πρᾶν σι] ἢ σα 
(νϑν. 10) πιΑΥ 41} ὍΡΟΣ τι8, {παῖ ὉΠῸ ἈδΆΥΥ Ριιηϊδὶ}- 
τηθηΐ οὗ β'ῃ: ΠΩΑΥ͂ ονοσίαϊα 8. ΠΣ" γεὺδΐ 8 

ἤδγα (Π6 εἴεοῖ, 186 γηπηβηπηθιΐ οὐ σι] 6οιι- 
ἰτβοῖοα ὑείογτε Οοα.--- τ. 14. πώ ἰδ6 αγπιρὰ 
λοδβέ ἰφ, ἴθ δγπιθὰ δβοοτὲ ψ1|ὸ οοπάποϊοα [}9 

οδρίλνοβ ἴο ϑδιῃ)δγῖδ. γϑππ, ἃ8 ἷηῃ 1 ΟἼἾἴτοη. χὶὶ. 

29.---ἶπσον. 156. 7Ὺλε πιο ἰὐλὸ σοῦ φαργτοδδοα ὃν 
πατης, ἴδια ἠοΐα}}]6 τη ῃ πηϑηἰἰοπαὰ ὈΥ͂ παι ἴῃ {116 
οἷά τϑοογάβ, ῆΟ βρθοΐδ!}γ ἀἰβι! σι Βηοὰ {Π|6})- 
Β61γ68 αἱ ἱμαῦ ὑϊπ|6 ὈΥ ἃ πΟΌΪ6 δι] αίοη οἵ ἰονθ 
δηι ΠΟΙ ραβϑίοῃ [ῸΓ {Π6 ῬΟΟΣΥ σαροϊνοβ ; ΟΟΙῺΡ. 1 
ΟἜ γοη. χὶϊ. 81, χνΐ. 41 : 2 ΟἸτοη. χχχὶ. 19. ΤΊ] 
ΔΏΔΙΟΡΎ οὗ 1Π686 Ῥαββαροβ [οΓ θ᾽ ἀ8 8 ἴο πη οἢ] 
οὗἩἨ {Π6 ἔοιιν δχηθὰ ἴῃ σοὺ. 13.---αἀηὰ εἰοίλεοα α 
ἐμαέ ἰρόγὸ παζεοὼ ς᾽ ἰδιοηι, ᾿ἰζοτα  }]γ, “58}} ἴδε 
ΠαΚΟΠ 688 (αὐκέγ. »Υ ςΟΉΟΥ.).---Α πα αποὶπέδα 
ἐλετι, Ὀθοαυδβ ΠΟΥ βου] σοί τη ᾿οη6 ΠΆΡΡΥ 
δη ἃ ἢ οογί!].---4 πα εαγτίοα ἱλμέτι ΟἹ ἀλδέδ; ἴο 
ψ ΠΟ. 8. Δρρεπάρα ἃ Ἰἰτηϊ την ἀμ πῆογθ ἜΧϑΟῦ] 
ἀοδηΐης Ρ]ιγα80, αἰ ἐλα ἐρεατῃ (τ “ 5᾽ απ Ὁ] π᾿ 

ἀγ 3.090). Οὕὔβογνα μὲ μἱοϊοτίαὶ το ΠΥ ἀπό 

αρίς Ὀτοδάτῃ οὗ [ὴ6 τ Π01]6 ἀοδοιὶρεΐοη, Ὑ 10] 
ΘΧὨ 118 1086} ὄνθη ἴῃ ἀοδὶ ρηαίης ΦεγΠ0 85. ἴδε 
οἰ οἵ Ῥδ]πὴ8 (σοι. δυὰς ||. 18), δὰ Ὁγ {116 
τηδηἰίοη οἵ ἰδ (48 16 ὈοΙάΟΣ ἴον οἵ Φιιά8)}", 
ΠΟΙ ἴΠ6 οαμτῖνοβ γα ἢγβὲ ὈΓΤΟΌΚὮΣΪ ; ΘΟΙΏΡ. 
δοβἈ. χυἱ!. 21) δυοονβ ἡ 1Π6 δίοσυ οἵ π6 ροοὰ 
ΘΠ ἵβη, ΕῸΥ, ἴῃ διοῖ, ἔτ ἰδ ἢριὸ ἃ στα 
ΔΡΟΒΕΙΎθ6 οἵ {μ6 ἀθρὰ οἵ σοτηραββίοῃ ἀεϑουὶ "δὰ ἴῃ 
{π|8 ἀϊάποϊίς παιταίϊνο οἵ [6 [ογὰ, α8 80ΓΘ 89 
ὮΔΕΥ ΜῸῚΘ ἱπμαυλίδηϊδ οὗ {πὺ ΟἿ᾽ διὰ ΪἸδὶον 

ο 



δ42 

δουμίτν οὗ ϑαπιαγία, νψῆὴο ἰοοῖς 8ὸ ἰονίηρ δὴ 
ἑηϊεγαβῖ ᾽ν ἐπ6 Π16 1} 1685 Φον5. ΤῊο ἹΒουρ)ιῦ παῖ 
ΟἸεϑὺ ἄγον αἰτγθοιΥ ἔγοιῃ (ἢ8 δρίϑοίθ οὔ {με 
ῬΓοβοηῦ ΜᾺΓ δανθιαὶ μοὶ 8 οἵ ΗΠ 5 ποῦ ἸΘβ80ὴ 
8Βοι)ὰ ΌὈΥ ΠΟ Ππιθ8Π8 Ὀδ Ὁ Ὀ30} {6 ]Υ τοὐοοοἀ. ΟὐΟιηῃ. 
Ἐνδῃρο] 164] ἀπ ΕΗ Ϊσαὶ οἤροϊοηα, Νο. 8. 

12. Ο]ο86 : 6. ΕἸΓΙΒΕΓ Υ ἰϑ τα τοὴ85 οὗ ΑἾΔΖ οἢ 
δοοοιπί οὗ ἢἷ59 ἀοϊαίγΥ ; 1}18 Επιὶ : νϑῦβ. 106-27, 
ΟἾΪΥ ἴδ 6 ραγῦ οὗ {1118 βροίίοη ὑπᾶὺ Τοίοτβ ἴο {Ππ6 
το] οηβ οἵ ΑἢδΖ ἴο 1ἴῃ6 Αβϑυγίδῃ "ὑοῦ ἀ- ΟΣ 
(18 βεοκίησ δἱά ἴγοπὶ ΤΊ αὐ ἢ - ΡΊ]6βοσ, ἢνΐ18 ῬαΥ- 
ταοηΐ οἵ ἰγὶαῦ6 ἴο (6 8άπι6, δηὰ 8 [Ἀ}] οσοα- 
δἰοποα ὈΥ̓ {Π|8 5]ανίδη δι ὈΠιϊβϑίοη ἴο [ἢ 6 ἸΔο]Δ ΓΥ 
οὗ ὅντα απὸ Παπιαβουβ, γογ8. 16, 20--25) 185 γορογίϑι 
ἴῃ 2 Κἰπιμϑ χνὶ. (νοῦβ, 7-18), δπὰ ἴπογο, ἱπιίθϑα, 
τη Οἢ τηογο [Ὁ}}ΚΥ (πὰ ὮδΓο. Οπ {88 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
ΠΟτΟ 18. ψα} δἰπσ ὕπο το 8 βἰαϊοιηθηΐ οὗ [86 σοη- 
του μΟΓΔΠΘΟΙ8 ᾿κ11|}}}}} 18 (10π6 οἵ Αἢ 42 ὈΥ ἴπ6 Εάοπι- 
ἐνθ5 δῃὰ ΡῬ}}}]βἔϊηθβ, 88. ΤΠ6Υ ἀγὸ ἤδγὰ χορογίαι, 
νοΓ8. 17--19.---Α ἐλαΐ ἐπι ΚΑ Αλαξ ϑεπὲ πηίο 
ἐλε ζὶπηϑ ο,Γ Αδ)γτία. Τὰ ταϊμοῦ ἱηάοβηϊνε 
δ ΠῸΞ δάπιῖῖβ [ἢ δβϑιιιηρίζοῃ [}ιαΐ [Ὠ18 Θῃ}- 

ὌΔΕΘΥ ἴο Αβδυτία ἴοοῖκ 9]80θ ἱπηπιοαϊαίοὶΥ ἰοὺ 
16 ἱηναβίοη οἵ ΕοζΖίη ἐπὶ Ρδκδὴ (Βογ.), 88. νν6]} 
88 ἰ(Ἰϊαῦ 5ΟνΘΓᾺΪ ΤΠΟΠ 8 ΟΥ ΥΟΔΓΒ οἰαρβοὰ Ὀδίνθοη 
{680 ονοηΐδβ (Κ6}}}. Βυῖῦ δοσοιιϊης ἴο 2 Κίηρβ 
χνὶ. 6 ΠῚ, {πὸ σοπδοασθηοα οἵ ἰμαΐ ἤγβι βέανγ 
ἀοίοαι ὉΥ {πὸ ϑιγγίδηβ δηὰ Ἐρῃγαϊπιλὶῦθβ, [ἢ 8 
ἰακίης οἵ Ε]αΐ ὈΥ ΠοΖίη (απὰ ἴπαΐξ ννῆϊο ἢ ννα8 
οοπῃποοίοά τὶ ἢ 1, [6 ᾿ηγαβίου οὗ ἴἢ6 Ἑιὠοιηϊῦοβ 
δηὰ Ρ}} 1} 150 11168), βοθριη8β ἴο ἤανα Ὀδοῃ 1ῃ6 τηοῖϊνο 
οἵ ΑΠὰΖ ἴο υΡΪγ ἴο ἴ6 Αβϑυτίδηβ ἴογ αἷὰ. Τῇδ 
Ῥυταὶ “(6 Νύιθα οἵ Αββυστῖα ᾿᾿ ἷβ ἢ Γἢδρ8 ποῖ 
γἱοίοῦ σα], ἃ8 αῦονο, νοῦ, 8, 1.0.,29Σ: (611), Ὀπΐ, 88 ἱΐ 

ΒΟΘΠΊ8, ΟΥ αἴ Πα ἢν τυτί ἴθ ἀπάθγ ἔπ 6 ΘΟΠΒΟΙΟΉΒΠ 688 
{παῖ τῃ6 ἰιοαὰ οὗ [6 Αββδυγίδῃη βρονοσηπιθιῖ Ἰγ88 
ΘΟΙΠΡΟΘΟα οὗ βϑνόγαὶ [βοΐοσβ, παᾶιοὶν, 86 Κὶηρ 
διὰ (ἢς6 580-Ο} 10 ΘΡΟΙΥΤΛΙθ. ΟΥ δγοῇοῃ οὗ [116 
Οτοηῦ ὙὙΘΑΓ; 866 ἴῃ ΡῬΑΙΓΓΙΘΌΪΑΓ ΧΧΧ. 4, ὙΠΟΓΟ 
118 νἱϑνν βθοϑ πάθη α}}]6 : αἰδὸ Χχχ. 8: δηιϊ 
οοΡ. ϑ'οδταήον, δὐιάίοη πὰ Κυμίζεη, 1811, ματὶ 
ἷν. ; 7226 Κειϊδολιγοι, εἴα., Ρ. 808 Ηἶ --τ.Ἧ ον. 17. 
Απα αγαὶπ ἐδε Βκοηνδίοα ταπιθ, ῬΑ Ρ8 τρδάθ 
ἴγθε δραΐῃ ὈΥ ᾿βοζὶ π᾿ Β δχρϑαϊτίοη ἀραϊηβὶ Ε]δΙΝ, 
2 Κίηρβ χνί. ὅ, ἔτοτῃ [86 ον 18}} γοῖκα, τ Ὠίοἢ 1α 
ἼΡο ἔδεπι ἴγοιῃ {116 {1π|6 οὗὨ Απγαζία! δηὰ [12χὶ 
(χχν. 11, χχυὶ. 2). Τα ἴθμβο ἰ8 ἤο Ὀ6 ἰδκθὴ 88 
{πὸ μ᾽ ροσχίοοϊ: “ δπὰ τηούθονοῦ (Π }), εἐ »γαίετεα, 

εἰ ἵπδιρεῦ ἢ ΘΟΥΩΡ. [ε8. ἱ. δ) {π0ὸ ἙΔοπιϊΐϊΐες Ἠδὰ 
σοι"; 84 50 1η ἴπΠ6 {π [Ὁ]] ΟΥ̓ ΠΡ ΨΈΓΒΟΒ, [ῸΓ 
186Υ αἷ8δο τοροῦί βοιηθιϊιϊης ἴῃαὐ ρτοοδάοὰ (86 [αἰαὶ 
ἰγοαῖν τ] ΤΊ] αἴ}}. ὈΙ]αΒοσ, ἀπά βοσνοά ἴυ Ὀτίη 
1 δου. -- εν. 18. Α πῶ ἐλε Ῥλὲ δίποδα ἱπυαάεά, 
ΟΥ̓ τ1Ἀ}6 ΡΙδοοϑ σοῃαπογοιὶ ΌΥ τ θηη, Βοὶ ἢ -9Ποιη δὴ 
(1 Οἴου. νὶ. 44), Α]αϊοη (1 ΟἌτοη. νἱ. δ4), ἀπὰ 
Ἔοοδο (2 ΟὨγο. χὶ. 7) ἤᾶνθ οσουττοα Αἰ τεδαῦ ἴῃ 
οἷν Ὀοοὶς ΕῸν Οδάστγοίϊῃ (1ἴη 16 Κορ ἢ οἾἶδ8}), 
Το. Φοβῇ. χν. 41 : ἴ[ῸὉΓ Τί πιπδἢ, πον Τί ὉΠ οΘ.,, 
ὅοβὶι. χν. 10; ἴοσ Οἴτηζο, ποῦν {τπη5ὰ, ἃ Ἰαῦῴθ 
ψ] Παρ Ὀεύνεοη ᾿γὰάα ἀπὰ Βοί ἢ -ἤόγοι, Βοίηβ. 
αίεδί. ᾿ιϊ. 271 ΤΤὴ6 πιρηϊίοη οἵ ἀδυρὶ ον 
οἰζίο5. (τ γα ]]ν, ““ἀασυρηίοτβ ") δ᾽οης ὑσὶ {6 
αἰλεῦ ῃϊδδοθ, δᾷ ἱπ χἧδί. 9.--- ον. 19. ἐὸν ἐλε 
1,οτὰ λιπιδίοώ Ψιααὴὶ οπ ἀφοοιιπὲ οὗ λας ξἷπρ φῇ 
]εταοὶ. ΑἸΔΖ 18 Ῥϑυθαρβ ἰγοῃίοα! ῦ δὸ παπιϑ - 
(υγ 1[Π6 {{Π||6 “ Κίπρ' οὔ 16γα 6] " ΘΔ 9ΟΔΓΟΘΙΥ͂ ὉΘ Δη 
ΒοΒου ΤΑ Ὁ]6 ἀδεϊρσημζίοη π᾿ Πἷπι, δ ἰῇ ΒοΠοθοδτη 
(χἰξ, 6) οΥ ζ6]}οβ)ναρηδῖ (χχὶ. 2), οὐ δβ ἱπ ἢΐ8 ἴογϑ- 
[αὐδογθ ἰπ βὍΠΟΓΑΙ, νοτ. 27. 10 σοῃ αΐπβ, ρογμα}.8, 
ΔῈ ΑἸ] τβίοη ἰ0 {16 σοῃύγαδβὶ Ὀσέθθα ἢἷ8 ἰΔο]αίτε ὰ8 

ΤΠ. ΟἨΠΟΝΙΟΙΕΞ. 

τοῖση δηὰ {Π6 πιϊηά δηὰ ψαὶκ οὗ 186 ἔγιι6 “" δγασὶ 
οἵ ἀοα᾿᾿ (ὀορ. Δ]. νἱ. 10, Οἀϑραγὶ, Κα εἰ!, οἴο.). 
--Βειαιδὲ ὧδε μαα τουοζέοί ἱπ “Χωμαλ. ὅο 18 
ὩΉΘΗ 9 ἈΠ 3. ΤΟ]ονης οογδ ΥῪ ἴοὸ 6 ἴδ κθῃ, 

ποῖ 88 Καῃρῇ. δηὰ οὔμαγβ {πἰηἸκς : ““ Ὀδολααθ ἮΘ 
πιο 7 64}} το ΓΔΟΊΟΤΥ ᾿᾿; συπιρ. ταῖδον ἔχ. νυ. 4, 
ν᾽ ΒΟ ΘρΘΑΪΚ5. 4180 ἀαὶηϑὶ [ἢ 6 το ογίηρ οὗ (ἢ6 
γυϊσ.: ἐο φιοά ἢ οἱ οὰπὶ αὐπὶίο, αι οἵ 
[ἰῇ (ταῦ ἢ τηαὰθ Φυἀ8ἢ πα]. 6α).--- γ. 20. 
Δπὼ Τ᾽ σἰαιλι-ρεπεβευ. Οὐποογηίηρ [818 ΌΓΤΩ. δὼ 
(ΟἸΤΟΒροη ἐπ ποῖ 80 τ06}} ἴο ἴΠ6 Αβϑϑγυτίδῃ 88 ἴἢω 
Τιρί αν -Ῥ ] 686. οἵ [6 οἴμοῦ ΟἹ Τοϑίι πῃ ΒΟΌΓΟΘΒ, 
866 οἡ 1 (Ἤτοη. γ. 6 : ἴον [86 σοπ͵θοΐατα} ΘΕ 
οἵ Ρὰ] ψ ἢ ΤΊ Δ .ἢ -ὈῚ]6 8. Γ, 566 θη 1 ΘΒ του. ν. 26. 
--- πὰ αἰειτοσβεα λὲπι, αὶ δἰγιησίλεπεα λΐπι ποί. 
ΤΙ ΐϑ 18 ἐΐιο ΟὨΪΥ͂ ΤΣ ἀθυλΣ ἈρτΘΘ Ὁ] ἴο (ἢ 6 ΘΟῊ- 
ἰοχῦ, δοοογάϊηρ ἰο ΜΕ ΐσ, ΟΥ̓ ἤόγθ, ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 118 

1511] ἐπ τα ϑἰοἶνα Τ ΘΔ, ΟΧΌΓΕΒ86Β [6 δοῦγθ 
80η86 οὗ Βίγοησίοπίηρ (οοπίοτίανγε, τοδογαγε). 
ὥθ6. συγ υδιιϊβοδιίίοη οὗ {1118 Γϑηιἰογηρ δραϊηϑὶ 
ἴδεν, ΤΊ θη., Βογίμοδῃ, εἴς. (νῆο ἴακο ΡΠ 

δοοογάϊης ἴο χχνυ]ὶ. ὅ, Φοῖ. χχ. 7, οἷς, Ξξξξ “"ουοσ- 
σοτὴθ ᾿): “6 Ορργοβϑεὰ δηὰ Ὀεβίερειὶ Ὠΐτω, Ὀαὶϊ 
δυναποὰ πὶ ποῖ,᾿ ἰῃ φατγίϊσαΐϊαν ΚοΙὶϊ οὐ ἐπ ῖς 
588 σα; ΓΙΟΥ͂ 4150 Νεΐδθϊοσ δηὰ Κατα. -- 
6Υ, 21. δῸΥΓ Α λμαά »ιωπαογεά ἔδεε ἤουλε ο᾽ 

ἐλε ἰοτιί. ΤῊΪΐ8 8 αὖ {Π|ὲ (πιὰ μα Ἦἢδ δβεῃηῖ 
ἴΠ|6 ΘΠ ὈΑΒΒΥ ὙΠ0}} 18 ΟἸῪ ἴοῦ Πεῖρ ἴο ἴῃς πιϊσἩ ΤΥ 
Αβϑυσίδη Κιησ (νοῦ. 16), ἴογ 1 1ἢ ΘΙΡΑ Παπ 8 
Ὧθ πορὰ ποῦ ΔὨΌΡσοδοῖὶ τη (οΟΙρ. 4150 2 Κιηρϑ 

ΧΥΣ. 7, 8). ρὺπ ἤδτθ 18 ποῖ ““ἀϊνϊάς᾽" (Ἰμι ΒοΣλ, 

δαΐ “Ῥ]υπάον, ροίδαγε᾽" ( αΪα.) ; δοιΏΡ. ῬθΠ, 

ὈΟΟΙΥ͂, 8ιαγθ οὗ 8001} (Ν πὶ. χχχὶ. 86. Τοῦ χνὶϊ!. 
δ). Τῇ βίγοηῃᾳΣ ὈΧΡΓΟβ8:05. ΘΟΥΓΟΒΡΟπ 8. ἴο ἴΠ8 
τοίοτγϊοαὶ ὕομθ οὗ {86 ᾿ϑιταΐοσ ; ὑπογοΥ τῃ6 
ΘΟΓΙΑΙΠΪΥ ἢ ἰϑίοτ 4] δἰδίοιηθιξ 8.105 πα [10 
ἰγθαβιιγοβ οὗ (π6 Κη Β ποι56, 85 νν6}} 88 {Πο86 οἵ 
106 ““ῥγίῃοοβ" (ἴπ6 Ὠὶρῇ οἰἤοογβ οὗ [Π6 μαϊδβδο, 
ΟΥ̓ ΒΕῈ βεὰ δἶδο ἴ{1ὁὸ ὈΓΪΠ668 οὗἩἨἉ ἴπ6 τογαὶ πουδβο ; 
ΘΟ0Π)Ρ. ΟἿ ΨΥ. 7), τηδῦῇ ἢδνο σοί γι θυϊοά, ὑμπαῖ 
[86 αἰ (ἼΠΙ’, 8.6. 2 Κίηρβ χνΐ. 8) βεηΐ νυ} 06 

ΔΙ ΑΒ ογΒ τηΐρῦ Ὅ6 ΜΟΥ͂ οὗἨ δοοορίαποο. 
ΤῆαΣ ΑἰὰΖ ραϊὰ {ὐθυΐο ἴο ΤΊ]. -ῬΙ ]6βεΓ 18 
αἰϊοϑίοα, Ὀ681:168 ΟἿΣ Ῥαϑϑαρθ δηὰ ἴῃ6 τορογὲ ἴὰ 
2 Κίησβ χνὶ. 7- (σοτρ. 4180 184. ΧΧΧῪἑ ὅ, ΠΕΙῸ 
ΒΔ Ὀ8]} 6 ἢ οἴαγσοβ Ηθζοκίδῃ τἱἢ τὸ το] ἔγοπι 
ΑΒΒΥΓΙΔ), 8180 ὈΥ ἴῃ6 Αϑβϑδυυίδη τποπιυπ)οῖ 8. [ἴῃ 
᾿ΐπα 61 οἵ 8π ἱπβουίρίίοη δοπιροβοὰ ἰῃ ἴπ6 1458 
γον οἵ Τί αἰ ἢ-ΡἰἸ6Βο γ᾽ 5 στεῖχτι (11. ΗΕ. 67), ἰδ ἷν 
β8᾽ὰ (δὶ [Πΐ8 Κίπρσ τεοοϊνϑα ὑσὶ ρυῖο (πεαα ἐμ) ἔγοιῃ 
“« ΜΙζηὶ οἵ Αβίζκαίοη, Αἢδὰζ (Ψε)οι α2-- 74- - 
Κἢ4-Ζ}) οὔ Φπάα!, Κ ΟΖτηδ] αὶ οἵ ἔοι." Τηδὶ Πότ 
ΔΏαΖ ἰ8 βροΐζθῃ οὗ ἃ8 ἃ ἰγὶ δαΐαγν οὗ ἴῃ στοδῖ Κίῃμ, 
δηὰ ποῦ ὈζΖΖίδῃ (48 Η. δν)} 8ο {]ιοῦρις οἡ 
δοοοιηῦ οἵ [π6 Βυγργί βίο ἴοτπι οἵ {Π|6 πΠαπι6), ἴ5 
δον ὉΥ ἴΠ6 Ὡδιηὴρ οἵ [Π6 συ ]ογβ οὗ Ρ} 151 
δηὰὶ Εάοπι, ν]ιο ἴῃ Ὁ ΖΖΙΔἢ 5 τἶππθ νου] ϑοδγοοῦ 
αν Ὀδθὴ ςο-οτἀϊηαίθα ἢ ἴμ6 δον δ Κίῃρ, 
ἴὴ6 πδπιίης οὗ ννοτὰ δ᾽ἱοὴσ νἱἢ ΑἾΔΖ 18 απϊῖς 
οοῃϑἰβίθηϊ ἡ] ἢ [86 οοηϊοηῖβ οὗ {Π6 γϑῦβοβ οὗ οἷ 
σμαρίοῦ. Οομμρ. ϑοιιγαάοτ, ἢ. 151 ΄ --ν ογ, 92. 
Απά ἷπ ἰδο ἐϊπιό 7 ἀΐκ αἰδέγ δον, ἃ ἀαῖα οἵ [κε 
ἱπάἀοἢ 6 ῃ688 απὰ Ρ] 16 ΠΥ ἩΣῈ Δ ΠΡΞ ἰἴυ 

νοῦ. 16. Τπαῦ [Πὺ τενοῖὶ οὗ ΑΖ ἴο {π6 ρσοὰδ υἱ 
1.6 ϑγτίδηβ ἴἢυ8 ἴοοῖκ Ρ͵]δοδ αἴζεγ [6 ἀἰϑίγοσϑεθ 
πο τ. ἘΔοχὶΐεα, ῬὮ  ΠΙΘΌ 68, ἀπὰ Κγγίδπο 
ῬΓΘΡασγο [0Υ Ὠἷπι, οδῃηοῖ Ὀ6 ἀοβηϊίοὶν οοποϊιάοὰ 
ἴτοια [18 Ῥαβδαρα ; γαῖμα 11 ϑδοὴδ ἰο ζ]]ον ἔσοι» 
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γε. 28 παῖ ὁ δὰ αἰγοδν, ἀυγίπας {πὸ ῬνᾺΓ ψ ἢ 
Ἐεσίη, Ὀοσιη ἴο {νυ 5 Ὁ 5 τοβροοῦ ἴον ἴἢ6 ροίβ οὗ 
Ἠ18 ἴοα δηι 1ε]8 οοαπῖτγ. ΤΊχυγο 18. Τπδγοουο Ω0 
ῬτΤΟΡΟΥ σοπττγαάϊοϊίοη Ὀεΐνοοπ ΟὟΓ μᾶβϑαρσὸ διὰ 
4 Μἰπρ χνὶ. 10 ΕΠ ; οπἱγ (παὺ {ΠΟΤ 18 αίνεῃ ἃ 
ΤΏΟΓΕ σοηογοίο δπὰ ἀεβηϊΐε τοροτῦ οΟΠσοΓπὶ ΠΩ {1118 
ἰατηΐερ οἵ ΑΒας (ὁ ἴῃς ϑιυτίδῃ μοιΐβ ὑμδῃ ἴῃ ΟἿΓ 
δοοίΐοη, νυ] ἢ 4180, αρϑῖη, ὈΘΑΥΒ 8 δἰ ΠΟΘ ΠΓῪ 
τβοίοσὶς8ὶ απὰ μαϊμοίίς σμαγαοῦρῦ, 68 ἰηήἠθοὰ 4} 
ἐμαὶ 8 γοϊαϊθα ἔγτοπι νοῦ. δ᾽ ον ψαγά8..---ν τ, 24. 
Απάὰ Αἰας. .. ομξ ἀρ ἐδ υεδιοία 9 ἐδ ἀοιιδε 
οΓ σα, ταὶ ἷβ, 88 18 βίδί θα ποθ Ὀγεο δε Ὁ ἰῃ 
2 Κἰηρβ χνὶ. 17, ἴθ ὕὍτοκο ουὖἍδεῃο βι(ἰ68 οἵ 186 
Ὀαδ65, γοσηονοα {116 ἰαγοῦϑ ἔγομη μοι, τγδηβίοσγοα 
186 868 ἴτοῖὰ ἴπ6 ὈΓάΖο ΟΧΘ ὅο ἃ βϑἴοῃβ ρᾶγο- 
τηοῃῖ, οἴς.---Απα δλιώ ἐΐα ἄὐονϑ Ο7 ἐλε ἀοιδο οὗ 
ἐἀε βοτὰ, ἰπαῖ ἷἰβ, δοοογτάϊπρ ἴο χχίχ. 8, 7, {6 
ἄοοτβ Ὡοῦ οὗ (Πα οουγί, δαὶ οὗἩ [6 ἰαπιρ]ο 1086], 
οὐ 186 Ῥοτγοΐ ὑὕείογε [86 ΠΟΙΥ δπὰ πιοϑσὲ ΠΟΪΥ͂ 
Ρίασοσ, Αδοογάϊηργ, [8 δἰναϊτίης οὗ {6886 ἀοογ5 
ἰσηϊβοα {πΠᾶὶ 6 βιιβροπάθα [ἢ ννοσθηϊρ οἵ ἀοὰ 
ἐμ ἘΠ6 ΠΟΙΥ δῃὰ ἴῃ 1Πὸ πιοβῦ ΠΟΥ͂ ΡΙασθ, ΨἈ1]6 }16 
Ἰεῖο [ῃ αἰΐαν οἵ Ὀιγη - οἴου ς ἐπ 1λ6 δοιτγῦ; ψΊῸἢ 
ὙΏΟΒ 2 Κίηρδ χυὶ. 16 ἤ. ἀρστεθ5, δ [πουσὶι ΓΠ6Γο ἴΠ 6 
εγθοϊϊοη οἵ ἃ βθραγαΐδ αἰ ἴαγ οἵ Ὀυγης-οἴεγίηρ, Ὀα}}0 
αἰΐοσ {116 τη οί 6] οἵ Πεπιαβοὺβ οἵ ϑ'γτία, Ὀθεια Τῃ 68 
ὈγαΖθὴ Α]ταγ οὗ βοϊοίποῃ, 8 τορογύθα (θε6 ΒδΠΣ οἡ 
με μαβδβειθ).---Απα τπας ἢιῖπε αἰίαγδ ἐπ εὔοῦη 
οΟΥπτ ο7 “Ψεγμδαίει. Αἰποπρ ἴμ680 δ] διβ ἰδ 
ἰηο]υάοά ἰδ πον αἰΐαγ οὗ Ὀυγηι-οἴοτίπρ ἴῃ [Π6 
οουγὶ, 2 Κιηρδ χνὶ. 10-16, Ὀ1}} δὲ [}16 σοπιπηεπὰ 
οἵ ΑΒΖ ὈῪ ἴδ ῥγίοδι ὕγἱλἢ αἴϊου. ἴη6 μαϊίθγῃ οὗ 

τὰς ἰ4.0]-αἸτας δὲ θαπιάβοῦβ. Το 2 ἴῃ Π9 5.23 

8. ποῖ ἴο ὍΘ ργοββοά, ὯΟΓ, [ὉΓ ΘΧΆΙΏΡΪο: “ ππᾶοτ 
ἜΤΟΓΥ ἴχο0,᾿ ἴῃ νδῦ, 4, ποΥ ἔπ6 ῬΏταβο : “ [ἢ ΘΥΘΙΎῪ 
διησὶα οἰ οὗ Ψυάδῃ,᾽" ἴῃ [Π6 [ΟΠ] ον ν γβθ. --- 
γεῖ. 25. Απώ ργουοξεί ἐο απγεν ἐλε ον (Ὁ, 

Αὲρῆ., α5 ἴῃ Ὠευΐ. χχχὶϊ. 16; 1 Κίηρβ χίν. 9).--- 
γε. 26, 27 ; σοι. {πὸ Ὀτίοίοσ οἱοβίηρ ποίΐοα ἴῃ 
2 Κιηρβ χνί. 19, 20.---Α πα ἐδπεν δυτὶείώ λῖπι ἐπ ἰἦμο 
εἰῳ ἐπ «εγμκαίσηι ; ἴλιιι5 ποῦ : “ἴθ {π6 ΟΥ̓ οἵ 
Δαν! ά,᾽ ἃ5 18 ἀβιδ! Υ καὶ, ἀπά ἔαγίμογ ποῖ: “ ἴῃ 
1Π6 ΒΡ ]ο] τὸς οὗ [6 Κίηρβ οὗὨ [5Γγ80] ᾿᾿ (866 ΟἹ ΥΟΥ, 
19), Ὀυΐ ἀρατὶ ἔγοτῃ 116 ὑσοροσ ἴομὉ5 οὔ ὑπὸ Κίη 
ῬΕΓΠΔΡΒ ἴῃ ὕ"ν6 [614 πιο ζἰοποὰ ἰπ χχνΐί. 29, θα 
ἘΠ6 ἰοεργοιβ []2ΖΙΔἢ 'γὰ8 υυγίο. 2 Κίῃρεβ χν]. 20 
Τορογίβ ποϊμίηρ οἵ ϑ160 ἢ} δὴ δχοορμίϊοη ὑμαὶ 68 
τλϑὶς Μ1 τοϑρεοῖ ὕο [86 γτανο οἵ ΑΠ 82. 

ἘΥΑΝΟΣΙΙΘΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, ἈΒΕΙΒΟΤΊΟΝΒ ΑΝῸ 

ΜΟΜΊΚΕΤΙΟ ΗΙΝΤΘ ΟΝ ΟΥ. ΧΧΙΝ, -ΧΧΎΥΤΙ!. 

1. ΧἃἍὄ Ῥοτίοἀ οἵ ΔΙΠΥ 4. ΘΠ ΌΓΥ δπὰ 6 ἢ] (877.-- 
727 ἴῃ {}ι6 αϑιι8] ἘΒΕΟΒΟΊΟΑΥ) ἰᾳ οσοσπρίεἀ ὈΥ {Π68 
ἢνο τοῖστιβ ἤογΘ οοπιθίηθα, σοΟΙρι βίης ἃ Γοίρη 
οἵ (οτίγ, οἵ ποαΥΪΥ ἘΠΙΡΙΥ, δπὰ οἵ ἥζιγ- 0 Ὑ6 88, 
Βαΐ ποηο οὗ ὑμοπὶ γ᾽ θὶα ΔΏΥ͂ μουτηδηθηΐ ρα [ῸΓ 
16 ἀδνεϊορπιεπῖ οἵ πὴ ἰἴο [ἢ 6 ΠΟΓΙΠΊΔ] ἴουπὶ 
οὗ α ἰτυΐγ τποοοσγαίϊο οοπαἑτοη, 88 πὸ ἀθθρ δοῦ- 
τορίίοη ὀχ ἰυϊοὰ πάθον ὑπ6 ᾿αβί, δὴ ἰἱπβίδῃοα οἵ 
ἀεοεϊάφα τηΐδτγιιϊ6, κῆονθ. ὍΝ οη ἴ)16 Οδπδδη {18}} 
δ ΔοἸαῖγΥ, παίυγα! χζοὰ ὈΥ̓͂ ΑΥ̓ΠΑ] Δ ἢ, οἴου ἃ ϑινοτὶ 
ῬΤΘἀοΠ ΐπδῃοθ, 85 ΕΝ ΟΧΡΘΙ ἰοἀ, 88 δῇ δἰ θπηθηῖ 
ὈξίογΥ ἰοτεοῖση ἴο ἴθ θανίϊο μουδθ δηὰ {Π6 
“εν δ ρθορὶθ, ἔνα τε 8 Τοσὰ ἈΠ (οἸ]ονίης ἴῃ 
Ἰοριτἰπαῖα δυςορββίοη, οἵ ψ 6} ΘΙ] ΔΡ8 ΠῸΠΘ 
88 οὐπογννῖδθ {πὴ ΠΡ ἕανοῦτα Ὁ 6 
διιδγΐοοθ, δη τι} ἰου 1] ΠΟρῸΒ οἡ ἔῃ βἰάθ οἵ 
10 (ποοσγαῖὶς ῬαΓΥ, [Ὀτηΐδῃ Ὀαίογο (6 οῃὰ οὗ 
160 γοαῦῃ πο βαὰ σόβιι!ϊ οἵ ἃ ἀθ. ἀο ΓΟ]αρθ6 ἐμἴο 

{πᾶ ἰΔοϊαῖσγ. ΕῸΓ {Π6 1685 ἰηϑἰ οι 5}ν ον] δηὰ 
ΤῊ ΓάθγουΒ ὕπδ ΤΩ ΡΓΟΙΥ Θὰ κ ΡΟ] οἵ ΑἾδΣ ἴῃ 
Υ̓ΟΓῪ ἰηπίαποις Ππιιιϑὺ ὍΘ τοραγάθιὶ 8 Βσἢ 8. Γθ- 
ἴαρβθ, ἐβουσῃ [Ὁ παϊρῦ ἢοῦ Ὀ6 ἴπΠ6 Τγτίδη- 
ΟἈΒΔΒη  ἰ5} ἸΔΟΪΔΟΥ οὗ Αὐἰμα] ἢ ἴο ψ] ἢ ἢθ 
οἰϊοῆν γί] 64, θὰ 1110 Παηηβόθηδ- ϑυ τίη ΒΌροΓ- 
ϑιι[ἴοπ οὗ ᾿8 δάνδγεασυ Ἐοζίῃ, δπὰ μουῦσὶι, 
Γγίποῦ, ἴΠ6 οιὔνδτι ἰοστπι δηὰ β ΟὟ οὗ [9 
Ἰοιτἰπαῖθ ΟΓΒΙΪΡ γὰ8 ῬοΥΒΡ8. Ὀούον οὈὐβαγυ θὰ 
ὉΠΔ6Γ Ὠΐπὶ ἴπδη ιτἰπιϊὸῦ ἴἢ6 ὕπιεε - ΟΡροβίῃς 
ἀδιιηΐζεῦ οὗ Οτγ. ()ῃ (86 ν Πο]6, 10 18 τηδηϊίαβὲ 
{πὶ ποῦ Α116Ζ ἔπ οοττυρίϊοη οὗ τοὶ σίοη δπὰ 
ΠΊΟΓΔ]Β δὰ μπανοιὶ ποτα ἀθέθ]νγ ἐπα αὐ ἐϊιος 
{1πη6, δηἀ βίγιιο θγιηογ τοοῖβ ἰηΐο {πα σοηβαΐοι- 
688 δΔηα ουϑίοιϊηβ οὗ {Π6 ΡΡΟρ]6. [{ 18 ΠΟΥ͂, δ 
ἰοαβῦ, αυἱῦθ ΟΟΥΤΑΓΥ ἴο 16 βίαϊα οὗ {πίη ρβ ἴἤθη, 
Αγ ΕΥ̓ ἃ ρυϊοβῖ, ροσ Δ Ρ8 ἴπ6 Ὠἰσὴ ρῥτίοβὶ (Ὁ υἰδ]ι, 
2 Κίηρσπ χνΐ. 10 [{.}, ψψίο το ΠΥ ὀλΐθσαε ἱπῦο {116 
Κη σ᾿ ἰἀο]αΐτοιιβ ἰη οη τἴ0Π9, ἀηὰ 16 ηι|5 ἃ απ ἰο 
ἀδδεοοταῖα 186 βαποίθατγΥ οἵ δοιλονα ἢ ἰογοίρη 
Ἰηοάεβ οἵ νι γβῃϊμ, οἰαθοταῖοα αἴοῦ θα ἤθη 
ΠΙΟΔ 18: 8. οπαγαοίεγιβιῖὶς πο ἴΠ6 (ΟἸγοηϊδὲ 
ΡΟΥΠΔΡ8. ΟὨΪΥ πομίθοϊθι! ΟΧΌΓΟΒΘΙΥ 10 τηᾶγῖκ, Ὀ6- 
ἔδυϑο Ὁ αἀϊδριδίιὶ αηὰ διιημογοὰ ἢ πὶ ἴὸ τερογὶ 
ΔΏΥ } ἾΠ 5 80 ἀγοδϑοηδὉΪ6 δη ἃ Ὡθοπ ΠΑ Ὁ]6 85. (ἢ 18 
ἰγώιβοη οὗ ἃ ρῥγϊεδί οἵ ἴῃ6 [οσὰ. Αμᾷὰ δ8 {16 
ῬΓἰυβί, 80 ἴπ6 Ῥθορῦ]ο ἀοεβ ποῦ ἢοῖν, δἵ {1τὸ Ὀθοὶς οἵ 
8 ὕγιιο νγ10Π1688, 88 Π6η οἵ Φεϊιοίϊδι ἃ, Γ86 ἘΡ 88 ΟἿ6 
ἴη8 ἴο Ῥυΐ δὴ δῃὰ ἴο {ἰτ6 ἰοτοῖσῃ αίείω! τ᾿πὶης 
ἂὉ Ο.Θ ἰοῦ, Ὀαΐ ρῥγαϑοηΐβ 80 ᾿ἰτ01|6 τοβιβίαπου ἴὸ 
ἴῃς βοάἀ ποῖοι ἴο βρί γί τι] ἀπ σοΥΡοῦθα] δα] ΘΓ 
Ῥγοσθο πη ἴτοιθ ἴῃ οουγί, ὑπᾶῦ ἴῦ γοπιδίμα, 
αιγίηρ ἃ Ττοῖρη οἵ δἰπιοβ δἰχύθθι; ὙΌΔΥΒ, οὐ [ἢ Ὸ 
αἰ οἵ .Δ)- νου β}ρ, δὶ 6βῖ Ὁ}15}168 ποῖ ΟΠ]Υ 

τιἰοϊαΐτουϑ αἰΐῶγβ ἰῃ ἜΥΘΓΥ͂ ΘΟΥΠΘΓ οἵ Ψ6 ΓΒΑ] ΩΣ, 
Ὀαΐ αἰδο ἰμὶι Ὁ]δοεϑ ἴοὸγ Ὀυσπιΐπρ ἱποθηβε ἴο 
Βίσθηρο ροχί8 “1 ΘΥΘΡΥ͂ δἰ προ οἰ Υ̓͂ οἵ ΦΔΦαάαὶι 
(60η}}. ΧΧΥ. 24, 25), ψἱτποιξ ϑιαπαϊηρ ἅΡ ἰὼ 
τἰσθῖοουβ ἱπαϊχηδῖϊοι) ἀραϊπηβῦ δον ἃ ΘΟΌΓΒΟ, ΟΥ 
Θ᾽ ἢ ΘΆΓΠΟΒΕΪΥ βοθκίησ ἃ τοΐυσγη ἴο {πθοογαῖίς 
οὐβάϊΐθηοα. Τα [Ὁ οου]ὰ οοτηθ ἴο {118 ἃ ΘΟ ΌΓΥ 
διὰ ἃ 4] αὔγον (1ὲ ἀνθηῖβ ἀπᾶον ΑἸ] Δ, τ6}}κ 
ἠοῦ οὗ ἃ φτγδάιϊιαὶ ῥγοσγοθβ ἴ0 ἃ ὑδίζοῦ βίαϊο οἵ 
{πϊηρα, Ὀὰῦ γαῦθον οὗ ἃ βονν θὰ ἰγγθβ] 8Ε10]6 βίῃ κ- 
ἴῃ Ἰηἴο ΜΟΓΒῈ δη ἃ ΝΌΓΒΘ---οὗἉἨ ἃ οΘοηϑίδπῦ ΓἰμΘὩ ΚΜ 
οἵ ὕὉΠ6 Ῥθορ]ὲ ἴογ {δὲ [κῦμ] ᾿πάσπχεις οἱ αοὰ 
ΜΘ ποῦν [6}] οἡ [ἢ 6 Κἰπεγοιὶ ὑβορ]α οἵ Ἐρῃ γαίῃ) 
ἱπιηιθαάαύθ  αἴνονγ ἴπ6 ἀφαῖ}} οὗ Α}14Ζ αὖ ἐπα δπὰ 
οὗ {Ππ͵π|86 160 γοδυβ, δῃὰ 10} τοβροοῖ ἴο νοι [ῸΣ 
δυάδῃ, τνἱὴϊἢ 41} [πὸ ΘΠΟΙΓΩῪ ΟΥ̓ ΠΙΑΠΥ͂ αἰ οιηρῖβ δὶ 
ΤΟΙΌΓπι (ΟΒρΘο Δ} τηιἰοὸῦ Ποχοκίδῃ απιὶ “οεἶδ}ι), 
ποὐὲηρ Ὀογοπὰ ἃ Ῥοβὶροποπι)ϑηῦ, ἃ 6]  οὗὨ 1688 
[ῃδπῃ 150 ΥΘΑΓΒ ΤΏΟΤ ν᾽ 48 Βροιιγοιὶ, ᾿ 

2. Νοπο οὗ πὸ [ὉᾺΓ ΘΟ ραΓα ἐγ ΙΥ τμοοσγαῖίς 
τοῖσηβ θεΐοτο Αμὰζ πδιὶ Ὀδθη δθϊ]6 ἴο σἴιθοῖς [86 
ἀἰδβοθηΐ οὗ ἴπΠ6 ρϑορὶὲ ψἼἢ ὉΠΟΑΒΥ σοΥΓΔΙ ΤΥ δηὶ 
ΟΠ ΔΠΟΥ͂ οἡ {118 ἀονην νὰ γμάτῃ ἴο πὰ} οογγιρ 
ἴοη ; [ὉΓ ὩΟΏΘ μοββδβϑβθιὶ [ἢ6 τύθῦθησα [Ὁ (οι, 
ἀπά Ἰανν, τπηϊαϊηϊεὰ Ὀν ὨοδΙΠἾβῃ Δοπλὶ δ 0}, 
ΜΠ ]οἢ οἰαγιοίογζοὰ [Π6 τ]ὰ οὗ δὴ Αβὰ οὗ Λ6- 
ΠοΒμαρῃαῖ. ΕῸΥ Φοδβὴ τπαϊηίαϊμθὰ ἃ ἀθοϊ ἀθα γ 
τη δοογαῖίο ἀθμμδΏΟῸΣ ΟἾΪΥ 80 Ἰοης 88 ἷ8 ραΐου- 
ΠῈὼ] ἤϊοπά, ἱποϊτπιοῖοσ, διὰ σου 86} 0 Ψα]οἴαιϊα 
ρονεγηρὰ Ὠΐτη, Οὐ 80 Ἰοηβ 88 ἴΠ|080 ὕνγο δυταῦ0]8 
δἴνϑη ἶπὰ (Χχὶὶ. 11) δὖ 8 ἀοοοβϑίοη--- [6 ΟΥΟῚ 
8ἃ5 ἴδ δἰχηῃ οὗἨ μονοῦ, αὐ [6 ΔῊ 85. {116 βίψῃ οὗἉ 
ἐμοοογαῖϊς ᾿τοϊβάοη)---οχογοϊβοα {Π|6 1} υηϊθὰ Ἰπῆα- 
ΘΏ6Θ ΟΥ̓Σ ἰδ ; ἰ αὐὕοΣ Ὑ]ιοβα ἀοαῖλι ἢ ρεττη 8, αἵ 

Δ (οπρ. 1ϑ0: ΟΣ 8 τηδρω πὶ] ποῖθ ὁη {Π|8 ΠΑ Βο8 (Ὸ : " ΕἸποὶν 
ΑΤΟ ὉΟΙΝ [Π 0 ΠΙΌΜΠ πη [6 ὈθῸΚ ργεβοῦ! οὰ (ο (ἢν Κὶπᾷ ἐπα 
6 ταῦ Ὀ6 ποῖ ΟἿΪΥῪ πη βῆτγ, Ὀπὶ Μ]Ὲ 0 Ψ ΚΘ, ΟΥ (8ν γ6 ΠΙΔΥ͂ 
δΑΥ) ΚΠΟῪ σοὺ δ ψοΓὰ νὰ τἱρῃ!. 5, ΟΥΟΣ πον, ΝῸ 
128 Κὸ κἰ κὸ {ΠῚ 8 εγοσγά δὰ ὑυοκ." ' 
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186 τοαιεδὶ οἵἁ {]ι6 ννοΣ] ἀγειηϊη θὰ “ ρυΐποοβ οὗ 
δυάδῃ " (ταργοβοηίαινεβ οἵ [6 ᾿ἰσιηοῦ ΟΣ, ὕο 
ἩΠοΠλ πὸ “ἢ ΡΥΪΘΒΓΥ ΡΟΝ ΟΣ τ τ ρμαῖ ἰοΩ σ᾽ δίποα 
Βανο Μὸ}} ὕὈδθὴ δὴ δὐυοιϊηϊηδίίοη), {116 6} ΓΟ 
δφαΐη οἵ ἰ(ο]αῖγΥ, απὰ δδι868 ἴπ6 ἴα! τ [1] τ] Π658 
οἵ 16 {γαῖῃ, νναγηΐηρ ὑπο οὗ {60 61] οοηδβο- 
ποηοον οὗ βιιο ἢ ἃ σοιγβ6, [ἢ 80η οὗ ὨῚ8 ἐπ Γι οὕ 
οῃοϊαιϊα (απΔ ὑπογοίογθ 1118 ΠΘΔΓ σοϊδίϊνθ), ἴο Ὀδ 

Β]αῖπ ἰῃ {πὸ οομγὶ οἵὗὁἨ ἰῃς ἴβῃρ]8. ΥΥ̓́ΒΟΓΡΏΡΟΩ 
8180 τὴς {Ππγοαῖοπθ ἠπἰστηοὶ οὗ Οοά, δοοομι- 
Ρ ἰβῃθὰ ὈῪ ἃ ἀδϑοϊαἰί πα γαϊὰ οἵ {π6 ϑγτγίδη ΗΖβεὶ, 
δας δ] Ὁ αἴθ γβ, δὶ 1 ἃ ΥΘΓΥ ποτὶ ἴλπηδ ὈΣΙΠΚΒ 
δΌους 106 ὁπ τοδηι τῆαῦ ἃ [Ε ΤΊ 016 Θηἀ---οἴ {Πιε 
παι ἃ} Κη. ΤΠ} τοῖστι τοϑθ} Ὁ]68 ἴῃ ἸΠΟΤΘ 
Πδη οἷδ τΌ5806.: [Π6 }} ΒΌΟΓΥ οὗ δ 0ἢ σι θΓβ οὐἨ [Π16 
Μίιάἀ]6 Ασὸβ οὐ οὗ πιοάθσῃ {Ππ|68 ἃ8 109 ΟΘΓΙΏΔ,Ι 
ΘΙΠΊΡΟΙΟΙΒ Οἰΐο 1Π|. διὰ ΗΘΉΓΥ ἹΝ., ΟΥ 1π ΤΩΔΏΥ͂ 
Γοβροοῖθ [,οὐἱ͵β ΧΙΝ. οὗ Εἴδποθ, 0 οπ)ογϑὰ [Π6 
ξυνὰ Δ Π5}}}} οἵ δχοο!]θηΐ ταρδιβ οἵ 16 πρὶ γα] 
ΟΥΟΥ δ ἴπ6 Ὀοσί πη οὗἨ {πον οάγθοῦ, Ὀὰ αἰ ζοῦ- 
ϑίδγὰϑ ἤμ 1191 ἴο Ὀδιναγο οὗ [88 6 ν᾽} σΟΠΒΘΑἸΘΏΘ68 
οὗ Ὁποἷγ Ῥϑβϑὶ ΠΩΣ ΟΥ̓Ὶ ἴο 8 8188 ᾿ηιορεμάθῃοα. 
Νοῦ πνὰοΐ ὈΘΌΟΡ οὐ ὨΔΡΡίοσ γὰ8 ὑμ6 τοσῃ οἵ 
Απιαζίμ ἢ, ὙὙ]10588 ΘΑΤΙΥ τηδαϑιγοϑ, 88 16 ΒρΘτΙΩρ᾽ οὗ 
[26 σὨ Ἰἰτοὴ οἵ ἴπ8 τανγιϊογοτθ ΠΟ σΟὨδρ) το 
τ ὐαο νὴ Φοαβῃ (χχν. 4; οοιρ. ])ει. χχὶν. 16) 
Βῆονθ, ὙΘΡῸ ΘΠ ΓΙ ΓΟΙΎ δοοουτίδην 1 [86 ρῥγδσορίβ 
οἵ ἴῃ ἴων ; υαΐ ψ|1ὸ αἴγογνναι 8, ἴῃ ΘΟ ΒΟαΌΘΠΟΒ 
οἵ 6 ϑβϑυοσοβϑίι} ὰγ νι Ἐκίοση, ΠΟ ἢ ΒόΘἢ}8 
ἴο αν πιὶθ [Π|6 ΘΟΠΩΛΕΤΟΓ Ῥγεϑυταρίιοιϑ, (18- 
ἐϑηογαῖειὶ ἰηΐο Ἰθα 6 18.) Ῥταοϊίοθβ, οἰΐδγαιὶ τἢ6 
{τὶ αῖϊο οὗ ψουΒ}} ἴο ἴΠη6 ροὰβ οὗ ἴΠπ6 σοησποτγοὶ 
Ἑἀοπ 65. (μαἴα ΓΑ γ τυ λοι τηθδηΐηρς ἴο δὺο] 88 
{Π6 Ἰερὶεἰπιαῦδ ὑνουβινὶρ οὐἨ Φοπονδῆ, ργοσοθήϊης οἡ 
δοπλ βογί οἵ ἐποογθῦϊοα] δηα ῥγαοίϊοα] πὶ σίϊηρ οὗ 
{μ60 ἴνο τηοΐὰδθ8 οὗ ΓΒ ἰρρίης Ουά), ὑπεν δι ἀρὰ 
ἴο [18 [Π6 ΓὈΓΊΠΟΥ [Ὁ] Κ οἱ ἃ ΒΌΡΟΓΟΙ οι ὑγονοοῦ- 
κἰοη οὗἨ [πὸ γμοννουα] Φουδβῇ οἵ βτϑθὶ ἴο ᾶσ. Αα 
ΒΟΥ γα ἢ ΠῚ} }}αἰΐοπ ὈΥ̓͂ {Π|8 ἴο6, 88 8 γενγαιὶ [ῸΓ 
(ἷ8. ἈΔΌΡΠΥ Ὀεατίης (ςοη) οὐδ ἢ Β]Ο ἢ ἃΓ 
ὮΟΓΟ, ἀσαῖη, ΒΟΟΓῺ 1 πορίεοῖ δηὰ γουρῇ ὑγθαϊηθεΐ 
οἵ ομεο οἵ ἴδ ργορὶιοῖβ οἵ Φοιοναῖ, νον, 16), ἤθΓα 
8150 [αἰ]οιὶ ἴο ἀοῖαν ὑπ6 ἰ5806 ; ἀπά [Π6 δὰ οὗ ἴδ68 
Κίηρ, οἰἴεοϊοά ΌΥ 4 Ὀαπὰ οἵ ἰγδϊζουβ δηιΐ ὁοῃ- 
δρίγαϊουβ, νϑῦ. 27, 8 88 Ὑἱοϊθηΐ 88 ἰμδῖ οἵ ἢ}18 
μον. ὙΥῈ τοβρθοῖ ἴο δσύθγῃδὶ ΡΟ {108 88 νν6]]} 
85 ΤῊ ἢ ΠΑΤΥ δηἃ δοοποπιὶς ( Π8ης]}8]} ΘΟ Βο] αἰ ἱοη 
οὗ Ὁποὶῦ ρότοσ, [86 ὕπο [ΟΠ] οἱ Το π8 ἀρΡέδῦ 
ἴο δᾶνθ ἐθὰν ΤΏΟΓΘ ἔογίῃπαῖθ. Τὴ6 Υἱρόσουϑ 
ὕ κξίδι, σεϊζηϊηρ τότ [μδὴ ἃ δα] ΟΘΏΓΕΓΥ͂, ΤῸ- 
δἴοσοθ ἢ ΤΩΔΩΥ͂ ΓΕΒ ΘΟῖΒ ΟἼΟΘ Τηοτο ἴΠ10 ρσὶοτίουβ 
ἀΑΥΒ οἵ ἃ Το βοβιαρηδῖ, οαρθοΐδ!}ν ἢ τεραγὰ ἴο 
[6 τηδὶπίοπδησα οὗ ἢἾβ ΒΊΓΔΥ ΟΥ̓Ρ [6 ΒΟ ΓΠΟΓΗ 
ἐγίθοβ, δη ἴπῸ ρτοαῦ δἄάνδποθ οὗ {π6 ἀοίθηδβίνο 

"ΟΣ δηὰ ἤπδηοίαὶ ΘΔ ΠΥ οὗὨ ΤΠ 6 ΘΟᾺΠΊΓΥ. 
υλ Ὠρη ἴΠ6 ἔτιιθ Βρ γι] δανίϑεῦ ᾿ΒΟΠῚ 

Ἦδ ἰοηρ [ο]ονοά, [86 Ῥγορμιδῖ Ζθοβασίαθ, νὰ 8 
βοραταῖδιὶ ἴγοτῃ ᾿ΐπη, 6 αἶβο ὀχ ῃἰ υἱ δὰ ῃδυσὮ ὶ- 
ὯΘ588, ἀδΡὶ ΠΡ ΔΙΤΟβΆΠΟΟ, δπὰ [196 ἱ ἀοροη ἀθηο6 ἴῃ 
δρϊγί(08] ΤΠ ησθ. Απά 1 ἢΐ8 Ῥ6ΟΡ]Θ τοῦθ ποῖ ἴῃ- 
τοϊνεὰ ἴῃ ἴμ6 ᾿πιάρτηδηϊ ἱπουγτοα ὮΥ {πὶ8 μα], 
γοὶ πἷ5 [ΓΔ 93 Ττοβ8 00 ἤδρο πν ΟἹ 111 186] ἃ ὮΘΑΥΥ 
δηὰ βῃασπιοίιιὶ ἴα]}, [Ὁ ψηΐϊ ἢ ΠΟΤ νὰ8 πῸ Τα- 
ΟΟΥΟΓΥ͂ ΟἹ ἰἢΐβ 5186 1868 ρταγσθὺ. Ηβ ἀΐδθβ 88 0Π6 
““ βυηϊτίοι οἵ αοἀ " (188. 1111. 4 ; σοτὰρ. Φοῦ ἱΪ. 7, 
νἱ, 4 ἴ, χνὶ. 12 [7) ἴῃ ἃ βἰοκ-ουβο, απ ἀ068 
ποῖ ονοὴ ἴῃ ἀδδῖῃ ραγίακα οἵ [06 οηουῦ ἀκ 
ἴο 6 Κίηρ οὗ ἔδθ Ἰη6 οἵ Ὀανιά, δὰ αἷβδὸ ἃ 
᾿ἀλϑόίθ δηἃ οοἰουγαϊοι γτίποθ (χχνὶ, 28). ΤῸ 

Βοη Ζοϊπδιη, τοὶ ζηΐησ ἃ πιο ΒΠΟΥΤΟΣ {1Π|6, 
πὶ ἴῃ ὁ 16 βρίγιξ ἀπὰ ντῦὰ 1|Κ δχίθγηδὶ ἴογ- 
ἴμηο, ἃ Βυμ ἰδ οι. οὗ [110 βδτη ἰκϊπα 18 ΟΣ Ὠ]Ὺ 

Π. ΟΗΒΟΝΙΟΤΕΚ. 
--τῳὝ»" - 

ϑραγοᾷ  ἴοὼσ ““ἢ6 οιηῖογοά ποῖ ἰηἴο ἔα [ΕΣ ρ}6 οἱ 
τὴ9 [οτιὶ,᾿" νομταγοὰ Οἢ ΠΟ 8110} ἀατίἐς δἰτοι ἢ οἱ 
᾿ἰ8. Δυῦ οΥ 45 [[2Ζῖ4}} ἴῃ Ὧ15 αἴίομιρὶ το Ὀυγῃ 
᾿βόθηϑο. Αμὰ ΒΟΥ ἴὩΓ 6 ϑ'ὰ5 ΠΟΛ ΟΥ τοι Ὀοῖησ 
ΜΊΓΒονΐ σαὶ, οὐ ἢ 66 ἤγοΩν ΠΝ ΉΆΓΙ Ραγ οἰμδίῖοι ἰη 
δι} ΟἰμΟ δ, 15. βιονῃ ΟΥ̓ ΤΠ ΓΚ] 85. δι ας ΠΥ 
ἢ ἩΒΙΘῚ Π8. οἷ ἀ)ὰ δι 550}, αἰἀΤ ἢ 15 
Π016 τοὶσῃ (οὗ 408] ἰθησί ἢ δαὶ υὗ δὶ 
ἴΔ0λ6 Ὁ}, νοι γιὰ ἴὸ δά ος Ὠἰμι8.} 7 ἴο {λις ἀὁ- 
ΤΟ ἰχίην; Ἰἀο] νυ οἵ [Π6 ποὶρηοινίης ἠυτίοιδ, 
δΔηἀ ἴο μγυςῦγα ἴον ἰδ ὉΠ] μη ἰδ Γῆ δ διποι: 
18 μθομὶδ. ΟἿὨ ἴμὸ ἰαϊ ον οἵ δι. ἢ ἃ 5ὺ}) νὸ δᾶ 
ἴουτι ἼῸ ΨΟΙΥ ἰανοιγα Ὁ]6. ΟἸἸΟἢη, ὄνθὴ {5 186 
ΒΟΔΓΥ ΠΟοίϊο68 Οἵ οἵἷγ δου ἀπ οαος {|| 
τῇ ποΟΙΒἰμ ΡΟΒΙ ΟΠ ΥΘΙΥ ἀμ αν ΟΣ Ὁ]6 υΟΠΘΟΓΏΪ ὩΣ 
πὶ. 
ὃ. ΤῊΘ γνολὶ λυάστηοη!ξ οἵ Οοα [ὉΓ διο ἢ οοη- 

ηπιοα γἱοϊάλ ὕο 1π6 ϑοι πον δινὰ σΟΣΤΌΓ ὩΣ 
ἰηἤπθηοθ οὗ ἢ 6. {ΠἸ6 ͵ 8Π}, ἃ8 ἰδ 5 ἀθόγοοι ἂρ η5ῖ 
διιάκιι, βορῃ δἴζογ [}16 σογγα ρ τοι διὶ Ὀτυκοι ἔτι ἢ 
1ῃ αἷἱ 15 ζγόββηθβα, ἰὴ ἴπ6 80-ὉἈ]]0ὸὰ πὰρ ΜΙᾺ 
ϑγτῖδ δηιὶ ρΡὮ Γαΐ), ἀρ ΟαΓΒ, δοοουησ ἴο [Πε τὸ- 
Ῥγοβοηϊατίοι οὗ [6 ( τυπϊδῖ, ἴο Ἰανο Ὀθδη Τουτι ον 
στολς ἀπ βόνοσο. δίοτε ἵδη 100,00ὺ0 ἢσπην 
16 4} 848. ἴῃ6 Βλ.γ  6 οἵ 8 βῖ πρὶ Ὀαι116- Πε]ὰ, 
ἐη αἰπιοδὶ ἀου }]6 τα Ὠιη ΟΓ οἵ ποιθσθη, οἰ} 1ἰ- 
ἰγθη, δη οἴ Σ ῬΓΙΒΟΙ 618 οἵ ΔΓ 8Γὲ ἀγασυοιὶ ΔΙναΥ͂ 
88 δίανος, διιὰ οὐὸ ἱμποὶσ ἱπδῖδῃϊ ἀποομ ἰοπεὶ] 
γΓΟ]ρα886. ἴο ὉΠ σοπ)ράβϑιοι οὗ τοῖς Κίμεηγθι, [ὴ6 
νἱοϊοτίουβ ΕΡΒγαϊπηἴο8, ὄνοῖκοιὶ ὈΥ̓͂ ἃ ὑο]ὰ διμὶ 
νϑ οπιθηβ Ῥγορ στὶς ϑαπιοῃϊτίοπ ; 80 ὑμαΐ ἴῃ {818 
836 ἴδ δον 8 6 γῈ μευὺῦ ἴο δβιᾶπηα ΟΥ̓ ὑ{Ππ6 ΠΟΓΘ 
τἰσηύδοιβ δηὰ μίουβ οσοματιοῖ οἵ [ῃ6 οἰτ1Ζ8}}8 οὗ 116 
πο ἢ ρουτης Κιησάοηχ (ὙΒῚΟἢ, Ὠονίενοσ, ἴοοῖὶς 
Ρίασα οἡ ἴθ ΥνΟΥ͂ Θν6 οὗ {ΠΗ} το]σίοιιϑ ππεὶ 
ΡΟΪΔ ὈσΑ] τι). Βαϊ [Π6 βρὶγίτιια] Ὀ]οββῖηρ Δ Οἢ 
Βα} ἤδνο ΒΡΓᾺΠΡ ἴγοπλ 80 ἤΘΑΝΥ διὰ ἀδορ)Υ 
Δαμ]Παἰϊησ ἃ νυἱ ἱαο 8 σοηθ. Νὼὸ {γαςο οὗ 
[Πη6 τεῖυνπ οὗἨ ἔπ μοασὶ ἴο {πὸ ἴτῃΒ αἀοα δηὰ ἴο 
Η]8 Ἰᾶνν ὁοπλ68 ἴο ἰὴ 1 {116 Β Ὀβοηπδηΐ δοσου 18 
ΘΟΠΘΟΓΠἾἢσ [116 δοΐϑ δῃὰ δνθηῖβ οἵ ἴῆ6 τεΐψῃ οὗ 
ΑἸ8ΔΖ. Απᾷὶ [6 ὁδ]διη  ἶο8. δ δὰ ἴὸ Πα σιοαὶ 
ἀείδει, {116 ἰηναβίοῃβ οὗ [6 Ἐοτηΐῖοβ 83π|] ΡῈ ]115- 
[ἴπ68, 88 Μ6]1] 48 ἴπ6 ἀἰβίγοββ 1ΧΣ01} ἴπ6 ΑΞΒΥΤΊ5 ἢ 
Κιηρ, ν᾽ οβὸ ΔἸ] δη 6 παι γα Ὁ δοοὴ Ῥσγονεὰ ἴοὸ 6 
8 ΟὈΡΓΟββῖνα βονογοὶ ΤΥ, Ῥτοάυοο, 1ηβϑιοδὰ οὗ 
Γοροπίδποθ ἰοναγιὶ (ὐοι], ΟἾΥ ἸΠΟΓΘΆΒΙΠΩ ΒΌ ΤΩ 5- 
βίοῃ ἴο ἴπ6 ἰ(ο18. Α8 αν υμη] νη ὙΠ σοιαὶ 
ΒΟΓΝΠΠΥ Κ|θ8 6 τοὰ νἱὶ νη ΐϊσῆ ΠΟΥ ΔΥΘ 
Οἰιαδίϊθοα, 80 ΑΠὰᾺΖ {}}}} 8 ἢ6 τητιϑὶ Ῥγαβθηΐ ὨΊΟΓΘ 
ἀοηγομϑσα  οἢ9 οὗ ταβροοῖ ἴο {ΐ6 ρσοαβ οὗ ἢἷ8 
νἱοϊοτίουϑ ἴοοδβ, πῃ ΡΓΟΡΟΥ Οἢ 88 ΤΠΘΥ ὈΓΘΡΑΓΟ [ὉΓΣ 
ἷπὶ Ποανῖοῦ Ἀυ πα ]οη8. Απὰ πῸ ΟΠ6 ΔΝ 
10:6 ῬΘΟΡΙῈ Ὀσγίησβ ἷπι ὑδοὶς ἴτοπι ϑι1}} [Ὁ]; 1ῃ9 
γοΐςθ οὗ "ο μγορποῖ, Ὁποηρὶ ΤΟΥ Ῥγθδδ ἃ4 ϑίγοησὶ 
Δ ΟἸΟΒΟΙΥ ὉμῸη 8. ΘΔΓ 88 ἴηδῦ οὗ δὴ |588] 
([86. υἱΐῖ. -χ.), 15 δΔΌ]6 ἴο σἤδοῖκ [6 ΟΥΠΏΣΠΑΙ ΘΟΌΓΝΘ 
ἰπίο ὙΠΟ Π6 8 ροηθ Ψψίτ ἷ8. Ῥγίησεβ, ἢ 18 
ΘΟ. 8611015, δηὰ Ἠΐ8 βίγοῃβν ῬΑ διηοβ [9 
ῬΘΟΡΙ6. Εἰγαῦ ὉΠῸΘΡ 118 δοὸὴ Η6Ζζοκία, τορϑῃῖς- 
ΔὯ06 δηαὰ διηγοηηπιοηΐ, ἴΠ6 μαΐῃ ἴο ἈΠΟ νγὰ8 
ΔΙτΟΔαΥ Ῥγοραγθα ἴῃ ἸῺ Ποαγίϑ κῇ 1}λ6 Ῥγουίοτιβ 
δἰ ος 8, οοηθ ἴο ᾿ἰσῃὶ; δηὰ παῖ ὉΠΌΒΌΛΙΠΥ 
ΒΡΥ Το ἡιάἀρστπεηῖΐ οὗ ἀοὰ ΠηΑ]Υ Ῥγονο8 ἴο Ὁ 8 
ΠΟΙ βοῖηθ σοϊτοοῖζνα τηθαβϑογο, {ἢ οἴἴοος οἵ ΒΊΟΝ 
8 ἴο βᾶνο, ογθᾶΐϊθ ΠΘῊ [11{6, δπὶ ΡΟΣ Υ ; ΘΟΙΏΡ. 
ἩδΖο κα ἢ 8 ον τοοοϊ! ο8 οὐ ἰϊ, ΧΧΙΧ. 9,---ἃ Ρ68- 
Βδ6ᾳ6 ὙῚΟΉ, αὖ [πὸ βάϊηα {ἶπι6, ἀθβογνθ8 [0 Ὀ6 4 Κ6 
Ἰηἴο ΒΟοοΌ ἃ8 ἃ ἘΠΕ ΕΟΡΠΡΗΥ (ΘΒὈΤΩΟΠΥ͂ ἴο [9 
ατοδίῃθβ8 οὗ [6 1085 βιιεγοι ὈΥ [86 Ρδοῦ]ο ἴγοσα 
ἴμο ἀοίθαϊβ ἴῃ αἰιοδβίϊοῃ. 

4, ἴπ [00 τογτθβεπίδιοι οἵ {Π|ὸ δυῦθοσ οἵ ἴδ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ. “4 

θοοκα οὐ Κίηρε, [Π|5 ργαστπιδίὶο δοηπεαοίζίοη οἵ 1π6 | οὗ ᾿ηἰβίονϊςσα! ἐτσαῦῃ, νοῦ, ἴῃ ἕδος, Ὀ6 δὴ ἱπουη- 
ἀείεαϊβ οἵ Αἴαξ, εβμδοῖδ᾽ ν τι ἱπῇϊοϊοά οἡ ᾿ιΐπι | οοἶ να ]6 πηοηϑιγι 3 Υ̓́, ἃ τριίσιηι ἴῃ 016 ὨἰβίοτγΥ οἵ 
δγΥ ὕμς ϑινγίδῃβ δῃά Εὑρῃγαϊπιίϊθβ, 0 19 βίης ἰ ̓ἐΓΟγαΓΥ οῦοπ9. Ὁ παν Ὀοΐῃ Πο] αηὰ βιιρροτξ 
δῃὰ 15 δἰ π]κῖ τς, ἱπίο δνὸσ Όγϑ6 ἱπιροη  ὕδηοθ δηιὶ δασῖ οἴμογ, [86 ππιἀοπία}]6 Ὠἰβίογί σαὶ το! ἐγ οὗ 
ἰαἀοϊαίσγ, 15 1658 ΒΑΓ Υ͂ ἀπ οἰ δα τ Υ Ἔχ ἰδ τη απ] [ἢ 656 ἤμτη68, αηὰ ἔπ 6 ογϑα Ὁ Υ οὗὁ 16 ἔμοῖβ Ψ ἢ 
ἴπ πὸ δίγοην, Γι δύοτι 4} -οοἸοιτοιί, δὰ χοηθγα ν 1 ψ σοῦ ἐΠ6 Ὁ τὸ σοπποοίοα ἈηῚ ον γοηρά, 780 
δηϊπδίθα δηιἱ ἱπιμαβϑβίομθὰ βίν}]6 δήἠορύδι ὈΥ ΟἿ δηίγι ποθ 480 οὗ {86 ργορμοῖ Ομἰδὰ, δπὰ [}16 ψογὰϑ 
δαῖθου. Βυΐ ἰζ8 8 ας 4] γε 11} } ὁ ῃ Βα οτὶ Βροκοη ὉΥ Ὠἷπι, ἃγὰὸ δοογρι δι ὉΥ 6 τοῦ 
ὯΟ ἀδπιαρα ἴγομι {π|5, τηδὺ 1 ᾿θγα δηλ {Π|6Γ0΄ ρονοῦ οὔ ὕποθ6 οοπογεῖθ παῖδ.  μαὺ 18 ἀοῃ8 
ῬΓοϑεμ 8 ΟἾΠΟΓ Ροΐηῖβ οὗ νυἱεν, δπιὶ ἴπ ραγί δοιι-  ἴο {π6 Ψ6νἰβῃ σαρίϊνοβ ὈΥ̓ ἐμο86 ἴων οὨϊοίβ οὗ 
Ὠροΐβ ἔπ6 ονθηΐβ οὔ μοῦ 86. ΑΒ [8 ταροτίβ οἵ [πε] ΕΡΗΓαὶπῚ βϑολα ῬΌΓΟΙΥ ἱῃοοποοῖνδ Ὁ] δἰ που 8 
ΟΒγοιϊδι, ρσίνίηνς στϑιῖ ργοιλίποηοθ [0 ἐΐ6 [μεν ῖοαὶ} νοῃοπιθηΐ δαπηοπί(ίοη, βιιοἢ 88 ἰδαῖ βροϊζθῃ ὈὉΥ͂ 
οἰεσιθῃΐ ἰῃ [86 τενοϊυίιοι ὀοπ  μοῖϊοα ὮΥ Φομοίαιϊα, ᾿ Οἀνά βρροτάϊΐηῃρ ἴο νοῦβ. 9-11. Οδβρασγὶ ὑπογοίογθ 
85 ΜῈ 1} 88 ἴῃ ἐπ6 ὁοηΐτγὶ δι {10ὴ5 ἴον [ἢ 6 ἴα πιρ0]6 ἀπὰ! ἀβοϊαγοβ ἱΐ ἴο ἴῃ “δϊσηοδβὶ Ἰον} ᾿ (ἀραϊηδῖ 
δ τεραῖγ Ὁθὰ ον Φολβῃ, ἰμὰ οοηΐγαϑῦ τ Ὸἢ [086 οἵ 
ἴῃ ὕοοκ5 οἵ Κίηρβθ, ἀο ποῦ ἀθβεογνο ἴο Ὀ6 οαβί ἴῃ 
[886 διδδ δηι ἱ ἰϊεραγαχοα; ΟΥ 88 ὑπαὶ νυ ἰο ἢ οὖγ 
δΔΌΪΠΟΣ τποτὰ Ξρϑοδ}]γ σοὶ αθϑ σοποογηΐης ἰζχία 8 
ἐγδηβρτοββίο δηὶ ρμρυηἰϑῃπηθηϊ ἴγοιηῃ δ [ζϑν. 168] 
Ῥοϊηΐ οἵ νἱονν ἰ8 ποΐ ἴο Ὀ6 δυβροοῖοδα ἐπ σοπιρατγίϑοη 
ὙΠΠ0 [86 Δἰ]αδίνα ὕὑγανινν οἵ [Π6 οἰιϊδῦ Ῥάγδ οὶ. 
δοοοῦπηΐ ; Εν ἢ 80 ΜῈ ἢᾶνϑ ΠΟ γἱψὺ ἴο Ἰιεδίϊαῦα ἢ 
Τοζαγὶ ἰο ὑμᾶΐ ν οἢ ἰ8. ῬΘοι] αὺ ὕο Βὶπὶ ἴῃ {16 
ἀεεογιρίίοι. οὗ [Ὁ ὅϑ'γτο- ΕρὨ γα πη 15} ψὰτ. 76 
ΤΟΌΠ 658, ΓΟΒΟ ΠΡ ΓΑ ΟΣ ΟἿ 8} δϑίϊπηαῦα [ἢ 8 δὴ 
ἐχδοῦ θη τηογαίίοη, οἵ [Π6 ἰρῖ παι ὈΕγΒ ἴῃ χχνπὶ, 
6-8 18 {ἴθ ΟἾΪΥῪ [πΐησ {μδΐ 6 ἴο Ὀ6 συποράθά ἴο {116 
ῥυάρτηοπῦ οὗ ἴμ6 ορροπεῃΐ ςΑἸ ΐπρ' ̓ μ φαθϑιίου [ἢ9 
δἰτιοῦ Ὠἰδύουίοα)] ποσιΣαοῦ οἵ 18 πδύγαϊίνθ (868 
δῦονθ οἢ ὑῃηΐ8 μβαβϑϑαρθ). ΑΚ} οὔμοὺ ἀοῖδὶ β οἵ {18 
ἀοβοσιρίζοη 6] ΘΑ ΤΥ τοβί οἡ ροοά ἰδύογί 4) στουηά; 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἢ6 πδλεβ οἵ [6 Ῥϑίβοῃϑ {11 [6]}}, γεν. 7, 
ἴη ἰῃ6 στοαὶ οπρηροιαθηΐ ννἱ 0 Ραϊκδ ἢ ἀπιοῖς [88 
ΕἰΠΘΕ ΓοΪαἴἶνε8 δη( πραγοοῖ οἶτο]α, ποὺ ἔμο86 οὗ {})6 
ΟὉ]68 οὗ Ἐρμγαίτη π|)0 βαρρογίοα ὈΥ {πεῖν νοΐβ 

Ὧδ6 δὐτηοηιίοη οἵ Οὐδὰ ἴο τϑ]θαϑθ ἴπ6 δεν βῃ 
ξαρίϊνεθ (γεν. 12), Ἰοοῖὶς 11ϊκ6 πιθγα ἱηνθῃιίοη. ΤῊΒΘ! 
Ἰπγεπίζοη οἵ δι16}}1 ἤδίηθ8, ἴῃ ογάεν ἴο ἰηνεϑέ δῃ' 
δοοουπί, Ἰορε παι ἴῃ 186], ὙΠ (8.6 ΔΡΡοδσϑμοο. 

Οεδβοπίαϑ9, ἰῃ ἰ8 ΟὉπιποηίετῳ οπ 7καϊαΐ, Ρ. 269, 
ἃπὰ ΟΥΒΟΓ ἱπαρυστοῦβ οὗ ὑπ ἰδίου 4] γα οὗ 
1π|8 ρτορμοῦς υἱζεγαηοθ) ἴο ᾿ιοϊὰ (δ τοροῦΐ ἴῃ 
νεῖβ. 9-]11 ο Ὀ6 ἉΠΙΝΟΓΕΥ οἵ οτοάϊξϊ, πὰ γοὺ ἴὸ 
τεχαγὰ (16 σοηΐδηϊβθ οὗ νοῦ. 12 Εἴ 89 κἰδίογίοδὶ. 
Απά ἴπ [86 βαιὴθ τοϊδίίοῃ οὗ βιρρ]πλθηΐ δπὰ οὗ 
οογγεϑρομάθηοα ἴο 2 Κίησϑ βίδα ἀβ ἰῃ βεπογαὶ 4}} 
ἴαῦ ΟἿΡ δι ΠΟΥ τ ροΥῦῖβ ἀπτογθας ὕγοτα 1μ6 βίαίθ- 
τηθηΐδ (Π6γὰ δοποογιίης ΑἸ 82 δηἃ [816 βίθῃ8 ὕβκϑιὶ 
ὉΥ ἷπὶ ἴογ (86 [γί ογαησθ οἵ ἸΔο]αἴΥ. ΑΒ {πε 
ΓΕΠΊΑΓΚΒ τηδὴ6 Ὀν ἷπι, νογβ. 17-19, ΘΟΠ ΠΟΙ 
{86 ἱπναβίουβ οὗ ἔμ6 Βἀοπιῖζοβ απὰ Ρ ἰ]Π1βἰλπ δ, 
δΩτθα Ἔχ θ Θηὑ]γ τ τ 2 Κίηρϑ χνὶ. 6, 80 δεΐννθθα 
μαι ψΔϊο ἢ μ6 ΓοΙδίθβ, νοῦϑ. 298-25, γτοραγάϊης ἐδ 6 
Ἰἀο]αΐχοιιδ Ῥγοίαπαίοη οἵ [6 ἰοιηρὶθ δηὰ ἐΐϑ 
ν6856]5 ἀῃὰ 2 Κίησπ χνὶ. 10-16 [Π61]8 18. ἢ0 60ῃ- 
ἐγαι ἰσοη ψῆηδΐονοσ, Ὀιϊδ ἸΏΘΙΟΙΥ ἃ τοίου οὗ 
ΒΡΡΙθιθηΐ ἂδπὰ οοπῆτγιπαιϊίοη. Οπ ἴδ νΒο]θ, ἐξ 
ψου]ὰ 866 πὶ Βα ρογἤμοιβ, ἱηάἀοοὰ αἰπιοϑὲ ῬΑ ΣῪ, 
αἰτοῦ Οἀϑρδῦὶ Β οι ριδῖίς δὰ ρμεγίϊηθης δυραμδηΐ 
ἰῃ ἰανουν οἵ (86 Θοββϑθης.41 ΠΑΥΠΊΟΩΥ͂ οὗ ἰδ6 ἱνὸ 
Τορογίβ οἵ (6 ναγ, ἴο δῖον ἔυγίμογ Ἰηΐο 8016 
οτ!64] Οὐ ΕἸ ΠΟΒΕ ΟΣ Μὶά6 δροϊοροίίο ἱηνοϑῦρα- 
(108 τοραγαϊηρς ἐμιοὶῦ Δρραγεῃῦ οὐ θύθῃ γϑᾶὶ ροΐῃηΐϑ 
οἵ αἰ} ΓΘ ΠΟΘ. , 

Ή. ἨΕΖΕΚΙΑΗ : ΤῊΣ ῬΒΟΡΗΕῈΤ [ΒΑ1ΔΗ.---ΟἼἪ. ΧΤΙΧ.ΣΧΧΙΙ. 

α. Ποκεκίαλ᾽ 5 Βεφίππίησα; (δὰ Ο᾽δαπεὶπο ἀπά (υπϑεοναίϊοη ΟΥ (λὲ Τεπιρίο: οἷ. χχὶχ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ, 1. ΗθΖοι δὰ Ὀθοᾶπια Κίηρ τ Π6η ἢθ γγᾶ8 ὑυθηῦν δπα ἤνθ γϑατγβ οἷα, δηὰ 
ἢ τοϊσποα ὑψϑηςν δηὰ Π]η6 γ6ΔΓ8 ἴῃ 96 ΓΒ χα ; Δα 18 Το ΘΓ Β ὨΔΙῚΘ ΑΒ 

2 ΑὈη) δὰ, ἀδυρσιύον οὗ Ζοομαγδῃ. Απὰ ἢ ἀϊὰ ῃαῦ ψ|ΐοἢ ψγ88 στρ ῦ Ἰὼ 0.9 ΟΥ̓́68 
οὗ τὍ06 ΠΟΒΡ, δοοογάϊηρ ἴο 81} ὑμαῦ Πᾶνα ἢ18 ἔλθ ἢδα ἀοῃ6. 

8 ΗΘ, ἴῃ ὑπο ἤσβῦ γὙϑᾶγ οὗ ἢϊβ τοίρῃ, ἴῃ ὕὍηθ βγβῦ πιοηῦ, ορθμϑὰ ὑπθ ἀοοτα οὗ 
4 {πὸ ἢουδο οὗἩ [ῃ6 ΓΟΒΡ, δὰ τοπονγοὰ ἤθη, ἀπὰ ἢθ δγουρῃῦ ἰπ ὕῃ6 ῥγιϑβίβ 
ὅδ δῃηὰ 1, ονιοθ8, ἀπα δεβϑϑι δα ἰἤθπι ἱπ ὑΠ6 Ὀγοδα τᾶν οὗ ὑπὸ ϑδϑῦ, Αμπὰ βαϊὰ 

πηΐο (δ θη, Ηθδῦ τη, γα [ον 68 ; ΠΟΥ͂ ΒΔΠΟΌΠΥ γουγβοὶν 8 δηα βϑ πο  Ὑ ἴἢ0 
Βουβο οὗἩ 86 ΠΟΒΡ αοἀ οὗ γοῦν ἔδύμογβ, δῃὰ σϑῆιονα ὑπο Β]ΠΠ 688 ουὖῦ οὐ ὕὉ}6 

ὃ ΠΟΙΥ Ρ]δοθ. ΕῸΓ οὔῦ ἔδύμουβ ἤᾶνο ὑγαηδβρτοδβοὰ δῃὰ ἀοπθ ὑπαὺ ψ Ὠ]οῆ ν88 6ν]] 
ἰῃ ᾽ὉΠ6 Θγε8 οὗ [π6 ΟΕ. οὖν 604, δηὰ δᾶγνο ἴοσβακοη Ηΐτ, δπα ᾿ᾶνο ἐπτγηθὰ 

7 ὕπο ἴλοθ ἔγοχῃ ὑμ6 ἀνγο  ηρ; οὗ [16 ΠΟᾺΡ, διὰ ββονψῃ ὕπο Ὀδοῖς. ΤΟΥ πᾶνθ 
8180 βιαῦ {6 ἀοοτβ οὗἉ ὕῃθ ρογοῖ, δπὰ ρευῦ ουῦ 6 Ἰάτρ8, δὰ ἤδᾶνθ ποῖ Ὀυτηρὰ 
ἸΏΟ6Π86 ΠΟΡ οἴτγοαὰ Ὀυγης οθουὶηρ ἱπ 0Π6. ΠΟΙΥ ρἷδοθ απο ὑμ6 αοα οὗἁ 1Βγδεὶ. 

8 Απά {16 ἀϊδροάβιγα οὗὨἩ ἰῆ6 ΟΕ. νὰ8β δρδι πβῦ υάδῃ δια “ϑγαβαίθμι, δηὶ ΗΘ 
ἀε]νουθὰ ὑἤθπὶ ἰο ΠοΙτοσ,; (ὁ δϑυοῃβῃτηθηΐ, δηα ἴο ιἰβδίηρ, 88 γ0 8566 Μ4}} 

9 γοῦῦ ογϑβ. ἀμαὰ Ιου, οὔἦ ἔδίμοσβ ἤδνο ἴδ] ὈΥ ὕἢ06 βοτα, δηὰ οὖν 850η8 δῃὼ 
10. ον ἀδυρῃῦοῦβ δηἃ ΟΡ υἶνθ8 ΓΘ ἴῃ σΔΡΟΪΙ [ῸΓ [ἢ18. ΝοΥ Ὁ 15 1 ΤΥ 

Ὠδαγῦ ἰο τᾶ ἃ οονθηδηῦ τι 86 ΓΟΒΡ αοα οὗἉὨ [8γ86], (ῃδῦ ὑπο Βοίῃϑββ οὗ 
11 Ηἰβ8 δῆρδν τη δῦ ὑυγη ΔἸΔΥ ἴγομη 8. ΜΥ 5Β0η8, ΠΟΥ͂ ἀ6ΙΔΥ ποῦ ; [ὉΓ [6 ΠΟΒΡ 

Βιδίἢ οῃὔοβθῃ γοι ἰοὸ βίαπα Ῥοΐοσγο Ηΐπ ἰο βοσνθ ΗΠ τω, δηὰ ἴο Ὀ6 ΗΒ ταϊηλδῦοσβ 
δια ᾿Ἰηοθη86- ΒΌΓΏΘΓΆ, 



946 Π. ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

13 ΤὭσδη [09 1ονηῦ65 ἅτοβο, Μδθῃδίῃ βοὴ οὗ Ατηδϑδὶ, δηὰ “ο6] βοὴ οὗ Αζαγίδῃ, 
οὗ ἰῃθ 8οη8 οἵ ὑμ6 ζομαιιῖοβ ; δπὰ οὗ [06 80}8 οἵ ΜοΓΑΡΙ, Κ δ} βοὴ οὗ ΑΡΒάὶ, 
Δα ΑζΖαγὶδῇ βοὴ οὗ Ψ6}}816]6] . 5 δηὰ οὗ [86 (ὐθσβῃοῃηιϊίοβ, ο08}1 βοὴ οὗ Ζισμηδῃ, 

18 διὰ Βάδθῃ βοὴ οὗ Φοδῆ. ἀπά οἵ [6 80ῃ8 οὗ ΕἸ Ζαρῆδη, μΙσηγὶ πα Ψοα6ὶ, ὅ 
14 απὰ οὗ [ῃ6 Βοὴ8 οὗ Αβδρῇ, Ζϑοῃπαγτδὴ δηῃὰ Μαίϊζδῃλῃ. Απᾷ οἵ τὉ06 80ῃ8 οὗ 

Ἡδιαδη, Φοθδιι6ὶ 4 δηα ΤῺ] ; δηα οὗὁὨ {π6 βοὴβ οὗ Φθἀπτῆιη, Θ᾽ μλδίδῃ δὰ 
15 Τ02Ζ16]. Απαὰ ὕΠ6Υ ραύμογθα {}16ὶῦ Ὀχοίμγοη, δηαὰ βδῃοιῆοὰ ὑποιηβοῖνοβ, δὰ 

οδηιθ δῦ ὑῃ6 οοτητηδηα οὗ ὑῃ6 Κίηρ, ὈΥ ἴἢ.6 σψογαβ οἵ ἴΠ6 ΓΟΒΏ, ἴο οἰθϑῆβ [89 
16 Βουδο οὗ ῃ6 ΟΒῈΡ. Απᾶ {ῃ6 ρῥγιϑβίβ σοῦ ἰῃῦο ὑχθ 1 ΓΟ οὗ ὕΠ6 ἤουξο οὗ 

ὑῃ8 ΓΟΒΡῸ ἴο οἰθδηβθ, δηἃ Ὀσουρσῃῦ ουῦ 41} [1.6 ὉΠΟΙΘΔΏἢ 6588 ὑμδῦ [Π6ῪΥ ἔουμα ἴῃ 
[86 ὕθτωρὶο οὗ ὑπ ΠΟΒῸ ἰπΐο ὑπο οουγῦ οὗἩ ὑμῃ6 ουδὲ οὗ Π6 [0Ε} ; διὰ 1ὴ9 

17 Ἰιονιῦθβ ὑοοῖς Ὁ ἴο ΟΔΙΡῪ ἰῦ ουῦὺ Δρτγοδὰ ἰηΐο πο Ὀτοοὶς Κιάγσοη. Απὰ {Π6γ 
Ῥορδη οἡ {πο ἢγϑὺ οὗ ὑῃ0 ἢγβὺ τῃοηθ ἢ ὕἤο βϑῃοῦ! γ, δα οἢ Ὅἢ6 εἰρη ἢ ἀλΔγΥ οὗ [190 
τομ ἢ ὕΠΘΥ ΟΆΠ16 ἴο ὕΠ6 Ροτοῦ οὗἩ πα ΠΟΙᾺ ; πὰ ΠΟΥ βαποιϑαά (ἢ6 Ὠοαδο οὗ 
Ὅη0 ΠΟᾺΡ οἷσῃῦ ἀδγβ, δηὰ ἴῃ {Π6 δι χίθοηθἢ ἀδ οὗ ὑῃη6 ἢχβῦ πιοηθῃ ὑΠ6Ὺ τηδάθ 

18 8η ομπά, ἀπά (λον ψοϑηῦ ἴῃ ο ΗΘ ΖοΚΊΔἢ ὕλι6 ἰπηρ, δπὰ βα]α, 8 ὕᾶνθ οἰθδηβοᾶ 
8}1} ὕηθ Ὠουδβο οὗ {Π|0 ΠΟΕΡ, δηὰ {Π6 δἰΐασ οὗ Ὀιιγηῦ- οθυιηρ ἀπά 8}1} 18 νβββοΪβ, 

19 δηὰ ὑπὸ ἰ80]6 οὗ βῃθοιγ-Ὀγοδὰ δηα 4}} 118 νϑϑϑ6]ῖ8. Απῃάὰ 4}} {110 νθ886]8 σῇ ἢ 
Κιὴρ ΑΠδΖ ἴῃ 18 ΤΟΙΡῚ οαϑὺ ΔΎΔΥ ἴῃ ἢ8 1866} }γ γ͵ὸ πᾶν ῥγορᾶτθα δηὴ 
βϑδηοῦοα, δηα Ὀ6Π0]α, ὉΠΟΥ͂ δ΄θ Ὀδίογο {16 δ] ίἂγ οὗ 6 ΠΟΚΌ. 

20ῳ Απὰ ἨΗϑοζοκίδιῃ 6 Κίηρ ΤΟ86 ΘΑΓΙΥ δηα ραῦμογοα ὑπο συΐοσβ οἵ [86 οἰΌΥ, 
21] δηὰ ψϑηῦ ἃ} ἴο 0 ουδὲ οὗ ἴΠ6 00. Αηά ὕῃ6Υ Ὀτουρῃῦ βονυθη θυ] ] 06 5, 

δα ΒΟΥΘῺ ΤΆΤΗ8, δα ΒΘΥΘῺ ἸΆΤΩΌΕΒ, ΔΠα βϑϑύθῃ Ππο-ροδίβ ἴῸΓ ἃ 51}-οἴθσιρ ἴῸΣ {89 
Ἰιηράομῃ, δηαὰ [ἴῸΓ (Π6 ΒδῃοίυδγΥ, δηὰ ἴοσ υάδῃ, δηὰ 8 Ὀδάθ 6 Βο8 οἵ 

22 Αδῦοῃ {Π6 ὈΓΙΘδίβ ἴο ΟΣ ὑπ Οἡ ὑπ6 δἰΐδν οὗ 9 ΟΕ. Απα {π6γ Κι]]οά 
[ἢ οαὐδ]6, δὰ [16 ῥγιθϑίβ γθοοῖνθα (ἢ6 Ὀ]οοα δια βρυηκὶθα Ὁ ο {86 δ᾽. ; 
δα Π6Ὺ [116 [ἢ ΤΔ15, ἀπ [ΠΥ Βργίη Κ]οὰ ὑμ6 ὈΙοοά ἀροὴ {π8 Δ][8Γ; δῃηὰ 

23 ὉΠ6Υ Κ1|1|Θὰ ὑμὸ Ἰαπιῦβ, δηα ὉΠΘΥ δρυΚ]ϑα 086 ὈΪοοὰ ὉΡοη ἴπ6 δἰΐασ. Απὰ 
ὍΒ6Υ Ὀτουρῃῦ 0Π6 Πο-σοαὶβ οὗἉ ὕΠ6 581η-οὔδιϊηρ Ὀθΐοσο ὕΠ6 Κιηρ δηὰ [ἢ6 σοηρτο- 

24 ρσαΐϊϊοῃ, δῃα ὕπΠ0γΥ ᾿αἰὰ ὑΠ6 1} ἤδη 8. Ὁροὴ ὑπο, Απάὰ {16 ῥγιοϑδίβ Κη] {ῃ θα, 
δα οἴετγοα δ 61Ὁ Ὀ]οοά ἴῸΓ 81} Ὁροη 0]16 Δ] 08Γ, ἴο δύοπο [ὉΣ ἃ}} 15Γ86] ; [ὉΓ 09 

26 Κιηρ δὰ ογάοσοα ὑμθ Ὀυγηῦ Οβοσηρ ἀπ [ἢῃ6 5] η-ΟἸ ΓΙ ηρ [ῸΣ 411 1βγαθὶ. Απὰ 
6 βού ὑῃ9 [ονιὺθ8 Ἰὼ δ μοιδβο οὗ 1ἢ6 ΟΕ, ὙΠῸ σγιη 0415, ντ]ῦ ἢ Ρ58] Γ6Γ168, 
δηὰ νιῦῃ ΠᾶΓρΡ8, ὈῪ ὕπθ οοτηιηδηὰ οὗ αν, δὰ δὰ {86 ἰηρ᾿β βθοσ, δηά 
Ναῦθδη [06 Ρῥχορῃοῦ; ἴογ ὈΥ 9 ΓΟΒΡ ψγὰβ8 ὕῃ6 οοτηηδπαμπηοπῦ ΟΥ̓ Η]Β ῥ᾿γχο- 

206 ρΡῃοίβι. Απᾶ [86 1 ον]68 βίοοα ψΙῈ [Π6 ᾿πδύτυχηθηίθ οὗ θαν]α, ἀπά ἢ 6 ργιϑβίβ 
27 ψιῦ} ἴη6 ὑγυτηροίβΌ Απᾶ ΗἩδΖϑ)δῃ βαϊὰ ἴο οὔ  ὑῃ6 Ὀυγηΐ ΟΠ τσ ἢ [89 
ἰδ ; Δη4 σι θη ὕΠ6 Ὀυγηύ οἴθγίπρ Ὀθσϑη, 0Π|6 βοηρ οὗ ὑμ6 ΟΕ. Ὀδρδῃ 8180 

28 ψἸῦἢ 086 ὑσυτηροῦβ,δ δηα δἰοσ [} 6 Ἰηβ σι τγθη8 οὗ Πδανιὰ Κίπρ οὗ Ιβγσδοὶ. Ααπὰ 
811 0Ὁ6}Ὲ6 οοημρστορδύοη ΜΟΓΒΏρΡΡρΘα, δηὰ ὑῃ6 βοηρ γγᾶ8 δυῃρ, δῃὰ ὑπο ὑσυτηροῖβ 

29 βουπαοα ,5 [ἢ9 ψγο]9 ἀπ0}} ὑἢθ Ὀαγη Οθγησ γὰ8 οἀθά. Απὰ ψῃθη ὑΠ6Υ 
Ιηδθ δὴ δῃὰ οὗ οβογιηρ, [πὸ Κίηρ δηὰ 41} ὑηδί σοῦ ψ] Ὁ τὰ Ὀονοα ἄἀονῃ 

80 δῃηὰ ψουβῃρροᾶ, Απά σπονδὴ 1ῃ6 Κὶηρ ἃῃὰ {110 ὈΓΙΠΟ68 βαϊἃ ἴο 16 ον ῦθϑ 
ἴο Ῥγϑῖβθ ὑ:9 ΠΟῈΡ τὶ [0 ψογὰβ οὗ αν ὰ δπὰ Αβαρῇ ἴῃ Β6Ὲσ; δῃᾷὰ ὑΒΟΥ͂ 
Ῥταϊβοὰ σι ἢ ρ]δάπδϑβθ, δα Ὀονγθα ἀονῃ δηα σγοσβῃὶρροα. 

81 Απάὰ ΗρζΖοι ἴδῃ δηβνγοσθα δηὰ βαϊά, ΝΟΥ͂ γ8 πᾶνο ἢ]]οὰ γοῦν μδπᾶ υπΐοὸ ἐδ9 
ΤΟΕΡ, ἀγα πὶρὴ δηὰ Ὀγηρ 580. ῆσο8. δηα ὉΠΔη}-οΟἤθηρβ ἰηΐο ὑπ ἢουδο οὗ 
116 ΠΟΒΡ : διὰ ἴῃ οοπρτορδύϊοῃ Ὀγουρἢῦ βου Ή 065 δηα {Π|8η}κ-οἴοσηρε, δα 

82 ΘΥΘΙΥῪ 0Π6 ὑμδῦ γγἃ8 ὙΠ οἵ Ποατύ, Ὀυσηῖ οἴἴθσιηρθ. Απά [86 πα. οὗ 186 
Ῥυγη οΟἴθυϊηρθ, σοῦ [Π6 οοηρτοραίίοη ὑὈτουρῃῦ, τγαϑ βουθηῦυ ὈΠ]ΠΟΟΚΒ, 8 
Πυμάγοα τϑιηβ, ὕγὸ πυμαγθα ᾿ἸΆΙΩῸΒ ; 4}1 (ἢ6056 [Ὁ ἃ Ὀυγηύ οἰογπρ ἴο [188 

33 [0Ε0. Απά ἴδ σοῃβθογαίθα ὑπ] ηρ8 ὝΟΥΘ ΒῚΧ υπάγοα ΟΧΘῊ δπὰ ὕΠγθο ἱπουὺ- 
84 βδῃὰ βῇῆδθορ. ΟἾἿΪ {1.86 ῥγθδίβ γεγο ἴοο ἔδνν, δῃὰ ὑΠ6 } οου]Ἱὰ ποῦ ἢδγ 4}} [86 
Ὀυγηῦ οἴ γηρΒ, ἀμ ὑΠ6}Υ Ὀτούμσθῃ {ῃ6 1 ον ]ῦο8β δβοιϑίθα {θὰ {1} (86 ψτοσκ 
γγἃὁ8 δηἀδά, δηά [1}} {16 ῥγιϑϑίβ δα βδῃοῦ ρα ὑπειωβαὶνοβ; ῸΣ ἴπ6 [ον ῦοβ 

8 ὙΟΙΘ ΙΏΟΥΘ ὈΡΓΙΡῦ οὗ ποασῦ ἴο βδῃο  ὑποιηβοῖνοθ ὕΠ8ὴ [86 ργοβϑίβι Απὰ 
8130 86 Ὀυγηῦ- ΟἸ τ ηρ᾽ τγχᾶθ 1 Δρυπάδηοο, χη ῃ6 δῦ οὗ (06 ρϑδοθ- ΟῚ ἢ 
διὰ {δὸ 1 θαύϊοη5 ἴῸΣ ὕδ6 ὈυΓη ΟΠ σης : δὰ ὑἢ6 ΒΟΣΎΪΟΘ οὗ (86 Βοι8θ οὗ (δθ 
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86 ΓΟΚῸ νγῶβ θϑυδ Ὁ] 18η6α. Απὰ ΗδζΖοϊκίδῃ δηΐ 41} {π6 ρϑορὶθ ψοσθ σἰδαὰ {1185 
(οὰ μά ρῥγερδγοὰ ῃ6 ρϑορίθ ; ἴον ὑμ6 ὑδίηρ γγὰ8 ἀ0ὴη6 βυαἀθη]γ. 

β. Τλε Ταβδούεῦ: αἢ. χχχ. 

Οη. Χχχ. 1. Δπὰ Ἠϊοζοιεῖαὶ βοηῦ ἴο 4}} [βτδὸ] δῃὰ ΨΦυάδῇ, δηὰ ψτγοῖθ ἰούῦουβ 480 ἴο 
ἘΡὨγδίηι δηα Νδηδββθῇ, ὑο οοτὴθ ἴο ὑῃθ ποιβο οὗ ἴθ ΓΟῈΡ δὖὺ ψΨθγυβδίθιῃ, ἴυ 

2 ΚΘΟΡ ὕ}: ΡάΒϑΟΥΘΓ ὑπΐο ὕπ6 ΠΟΒῸ αοἀ οἵ 5γδθ]. Απὰ {μπ6 Κίηρσ ἴοοὶΚς σου 86] 
γι ΠΪ8. ῬΓΙΏΟΕ6Β, δηα 8]}] ὑ1|6 σΘοηστορδίϊοηῃ ἴῃ «6Γγυβαίθιῃ, ὕο κε ρ ὕΠ6 ῬάΒΒΟΥΘΓ 

8 ἴῃ {πὸ βϑοοῃα τιοηΐῃ. ΕὟΡ ὑμοὺ οου]α ποῦ Κθορ 1ὑ δὖὺ ὑμαὺῦ {τπη6, Ὀδοδαδθ {116 
Ῥυιδβϑίβ Δα ηοῦ ΒΑ ΠΟ] ἢθα ὑΠθιηβοῖνοδ 8 ΠΟΙ ΘΠ Ογ, ΟΣ ἢδΔα 0.6 Ρ600]6 ραιογθα 

4, ὅ ἴο Φογυδβαίθῃ. ἀπά δε ἐδμίηρ Ρ]οαβθα (ῃ6 Κίηρ δηὰ 8}} [π6 ρθορὶθ.0. ᾿πὰ (ΠΟῪ 
βούυ]θὰ 086 ὉΠϊπρ, ὕο 188110 ἃ ΡΓΟοΪδηγδύϊοη ἴῃ 41} [β8γδ6], ἴγσοιὰ Βθϑγ- 6 Ὀδ ΘΥΘΙ} 
ἴο δῃ, ἴο οομθ ὕο ΚΘΘΡ ἢ ῥάββονοσ ὑπο 6 0ΕΡ (ἀὐοὰ οὗ 8Γ86] δὺ Ψογυ- 

6 βδίϑι :; [0ὉΓ ὕμπ6 γ δα ποὺ Κορύ [Ὁ ψιῦ ἃ τη 46 88 1Ὁὺ γγα8 τυυϊτθη. Απά {ἰιὰ 
Ροβίβ ϑηῦ νι) [16 ἰΘςζο ΓΒ ἔγοτα 0Π6 ᾿δπὰ οὗἉ ὑπ6 Κἰηρ Δηὰᾶ ἢΐ8 ῬγΪπ668 ὉΠγουρ]ι 
811 18τ86] δῃὰ υάδῃ, δηὰ δὖ δ οοιησηδηα οὗ ὑπὸ Κίηρ, βαυἱηρ, 8 80η8 οὗ 
Ἰβγϑδοὶ, τύχῃ αηΐο ὑμ6 ΓΟᾺΡ αοἀ οὗ ΑὈτγδἤῆλτη, 8880, 8πα [βγδεὶ, δηὰ Ηθ ν}]}} 
τούαγη ὕ0 06 6ϑοδροιὶ γοσηδι πη; [0 γοῦ ἔγοτῃ ὕΠ6 Πδπὰ οὗ ὑῃ6 Κίηρϑ οἵ Αβϑυγίδ. 

7 Απά ὃ9 ποὺ γο {|κ γοῦγ ἔδίμουβ δῃα γοὺγ Ὀγούῃγθη, ΠῸ τϑνοὶῦθα δσαϊηβῦ {116 
ΤΟΒΡ ἀοὰὐ οὗὨ {ποῖ ἔδύμοσβ, δὰ Ηθ ρᾶνθ ὕμϑῃ ἈΡ ἴο ἀδβοϊδίϊοῃ, ἃ8 γ6 866. 

8 Νον Ὀ6 ποὺ 518} π|η6οΚοα 116 γοὺγ ἔδύμογβ , γ161Δ γουγβοῖνοα ἴο ὑπΠ6 ΠΟΙ, δπὰ 
8ο 1ηἴο ΗΪδ βαποίιδγυ, τ 10) Ηθ δύῃ βδποῦ ἢ θα ἴοσ θυϑῦ, δῃὰ βϑοῦνθ ὑπ 0Ὲ0 

9 γοὺγ αοά, ὑμαῦ {10 ὨΠούηα588 οὗἩ Η18 ΔΗΡῸΣ ΠΊΔΥ [ΓΗ ἴσοι γοι. ΕὟΡ 1 γα σϑῦμΓιι 
ἴο ἴἢ:6 ΙΟΒΆΡ, γοὺγῦ Ὀτοίῃσοη δῃα γουγ οἰ] άγθη 8ἢ8}} ἤπα σοτηραββίοῃ Ὀθίυτθ 
ΠΟΤ σϑρίογβ, ἀπα ὑΠ6Υ 84} σοῦιγῃ [0 ὑ818 ἸΔηα ; ἔὸγ ὕμθ [00 γοὺν σα 8 
ἌΝ δα χηογοῖα, ἀθαὰ Ηθ Μ11]] ποῦ ὑυση ΗΒ ἴδοθ ἴσο γοῦ 1 γὸ τοῦ τῃ 
ἴο Ηλι. 

10 Αμὰ [0 ροβίβ ραββθα ἵγοτῃ οἱδν ἴο οἰζγΥ 1η [6 Ἰαηα οὗ Ερἤἢγδϊπι δηὴ] Μὰ- 
11 Πλ886ἢ δῃὰ απο Ζθρυϊυῃ ; δηὰ ὑπ 6} βοοῆθα δὖὺ ὑἤθιῃ δηά τηοοϊζοα ὑπο. Βαϊΐ 

ΒΟΙῚΘ 6 Οὗ ΑΒΠ6Γ δῃὰ Μδηδββοὴ δηὰ Ζθριυυπ Παμπι 0]6α ὑποιηδβθίνθθ, δηὰ 
12 οδῃθ ἴο Ψογυδαίθω, Αἶδο ὕμθ μδῃὰ οἵ ἀοὰ νβ ὑροῦ Δυάδιι ἴο ρῖνο {π 6 πῃ} 

016 Ποαχὺ ἴο ἀο [86 ὀΘοτμιηδηά οὗἉ ἴπ6 Κῖηρ δῃὰ [86 ὈΓΊΏΟΘ68, ὈΥ ἴμ6 ψοτγὰ οἵ ὕΠ6 
ΓΟΒΡ. ὶ 

1. Αμπα χπθοῖ Ρ6ΟΡ]Θ 8556} }]6α δὖ “τι βαίθση ὕο Κορ 16 ζεδϑὺ οὗ ὑῃ]θανυθηθα 
14 Ὀτοδα ἴῃ ὑπ βδοοῃμα τηοπίϊ, ἃ ΘΓ στοδὺ οοηρτορδίίοη. Απὰ ὑπο ν δγοβο δῃπὰ 

ἸΟΟΚ ΔὟΔΥ 86 Δ᾽ίασβ ὑῃδὺ ΨΟΓΘ 1ῃ «6 ΓΌ58]6Πὶ ; δα 4}1 [Π6 ΔΙ[Ὧγ8 ἴῸΓ ἸΠσΘηβυ 
16ὅ ὑμ86γ ἰοοὶκς δΤΑΥ, δηα οδϑῦ Ἰπίο ἴθ Ὀγοοῖ [ψάσοπ. ἀπά {πον Κι ]οα [Π|6 ρᾶ59- 

ΟΥ̓́ΘΔΓ ΟἹ ὕπο Τουγίοθοηθῃ οὗἨ [86 βοοομὰ χηοηίῃ : ἃπὰ (6 ῥγἹοϑίβ πὰ {πὸ [ον]ῦο8 
ὝΟΙΘ Δ8Π81η66, δΔηα Βα ποῦ θα ὑποηηβοῖνοβ, δηα Ὀγουρῦ Ὀυγη οἤεγίηρβ Ἰηἴο ὕ}18 

16 ἢουβθ οὗ ὑπ ΟΕ. Απά {60 βίοοα ἴῃ ὉΠ 6}. Ρ]806 δίθ8γ 061} τι], δοοογάϊησ 
ἴο ἴΠ6 αν οὗὐ Μοβεβ ὑμθ τηδῃ οἵ ἀοά, ὑπὸ ῥγίθδίβ βρυηΚῆηρ 86 Ὀ]οοά ἔγομι 

17 ὉΆ}6 δηὰ οὗ [πΠ6 1μϑνῦθϑ. ΕὟΙ ὕΠ6γ6 ὝΟΓΘ ΤΩΔΠΥ ἴῃ ὑἢ6 σοηρτορϑίίοι ὑπμαῦ ΨΟΓΟ 
ποὺ βδῃοῦ θα ; δηὰ {86 1,ουτΐθβ ὕοοῖς ομᾶῦρα οὗ [86 ΚἸΠ]Π]Ἰηρ οὗ ὉΠ 6 ῬΆΒΒΟΥΘΓΒ [ὉΓ 

18 411 ὑμαῦ ογθ ὑθπο θη, ὕο Βδ ΟἿ ὑπο ὑπο ὑμ6 ΒΡ. ΕὟὉΓΣ ἃ τηυϊυῖαιο οἵ 
{86 ΡΘΟΡΪΘ, τῶν ἔγομι ΕΡγαῖὰ ἃπαὰ Μδηδββθὶ, ββδοθαγ δηἃ Ζερυϊυη, ἰδ 
ποῦ οἰοαΠ86α ὑποιηβοῖνϑδ, γοὺ ὉΠΟῪ δῦθ ὑῃθ ῬΆβΒΟΥΘΣ ποῦ 85 1ὑ γγαβ ὙὙΥἹ 6} : [ὉΓ 

19 ΗΖ κίδῃ ργαγϑὰ ἴον ἤθη, βαγίπρ, Το ροοὰ ΓΟᾺΡ Ρδγάοῃΐ οὐΘσῪ οὔθ ὩΤμδῦ 
δι ρῬγδρασϑὰ ἢΐβ ἢθαγὺ ἴο βοοεῖς ἀοά, ὑ!ο 10} ἀοα οὗὨ δ18 ἔδίμοτυβ, ὑπουρὶ 

20 ποῦ ἰῃ ὑῃθ Οἰθαῃηθ88 οὗ ἴΠ6 βδῃούυδσυ. ἀπά {ῃ6 0ΒΡ οαγὰ ΗδθζαἸείδῃ, διεὶ 
21 μοδ]ϑά ἔπ ρϑορὶϑυ Απά 9 βοῃηβ οἵ 1βγϑδὶ ὑπαὺ γϑῦθ 1 «ΘΓ ΒδΙ θη Κορῦ {16 

ἔοραβὺ οὗ υῃ]οανοπθα Ὀχοδα βϑύϑῃ ἀδΥβ Ὑ1 ρτοδὺ ρἸ δά 688; δηα Ὁῃ6 [,ον1068 
διὰ 186 ῥγὶοδίβ ΓΘ ῥγδιδίηρ ὑὴ6 ΟᾺΡ ἀΔΥ ὈΥ ἀδΔΥ, νι ἰηδύγυτηοηίβ οἵ 

22 τιὶρηῦ ἰο ἴπ6 00. Απα ΗφζΖο δὴ βρᾶῖκθ ἴο [ῃ6 Ὠοεγῦ οὗὨ 411 {π0 1μον]ῖθ8 0 
ξοοα υπαογβίδηαϊηρ οὗ [6 ΠΟΒΡ : δῃηά ὑΠ6Ὺ αὖθ᾽ [6 ἔδθαβῦ βϑυθὴ ἀδγ8, 

οδοσίηρ; Βδου 68 οὗ ρθ806, δὰ οοηΐεββίηρ ἴὸ ὕμ6 ΖΘ. ΕΌ Οοἀ οὗ ὑπεὶν {ΔΈ ΠΘΓΒ. 
2232. Αμπὰ δ ψ}0]6 σοηρτοραύίοῃ ΓΌβο]νθα ἴο ἴκθθρ οὔδῦ βονυθῇ ἀδύβ ψῃὶ σἰδά- 
24 πο88. ΕῸΣ Ηθζοκῖδῃ Κίηρ οὗ Φυάδῃ γᾶν ἴο ὕὍΠθ6 δοοηρτοραίίοη ἃ ὑπουδβαπὰ 

Ὀ]]ΟΟ ΚΒ δηὰ ϑονθὴ ὑμουββηα ΒΏΘΘΡ ; δηα (89 ΡΥΙποοΒ σζᾶγθ [0 [6 σομρτοσϑίϊοῃ 
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8 ὑπμουδαηα Ὀυ]]οοἶτΒ δῃαὰ ὕθη ὑποιιβαῃμὰ βῆ 66ρ : δῃιὶ ἃ γστοδῦ ἴὩΔΠΥ Ὀγίθϑίβ 81η0- 
2ὅ υἱῆθα ὑπδιηϑοῖνθβ. Απαὰ 4}} ὑπ οοῃστοσαίίση οὗ διάδῃ, δηὰ ὉΠ 6 γμγιθδίβ δπά 

[νϊῖο8, δηὰ 41} 86 σοπστασδίίοῃ ἰπαῦ ὁπ ουὖ οὗ [δϑγδοὶ, δηὰ ὕΠ6 βΌγδῃροιβ 
20 (ῃμὺ οϑῖηθ ἔγομι ὑμ6 ἰδπὰ οὗἁὨ βγδοὶ, δῃὰ υΠπαῦ ἀνγοὶῦ ᾿η Φυάδῃ, νγοτο σἰδά. Απὰ 

{πο γὸ νγ88 στοδὺ ρ᾽δίίμθβϑα ἴῃ 0 6ΓΆ84}6πὶ; [ὉΓ δίποο [86 ἀδγβ οὗ δοϊοιηοῃ 80η οἵ 
27 αν! Κίηρ οὗ 18γδ6ὶ ψγὰ8 ποῦ {π6 1 'π Ψογαβαίθῃ. Απα [Π6 ργίθβίβ [αν4] [86 

[ον ῦο89 ἈΓΌ80 δπὰ δἰθββθα ἰῃθ ρθορὶβ: δηὰ ὑπ8ὶγ νοΐοθ νγᾶβ μϑαγὰ, δινιὰ 6 ὶῦ 
ΡΓΑΥ͂ΘΙ Δ Π16 ὉΡ ο Η]Β ΒοΙγ ἀν] ] ηρ, ὕο Ὠδάνθη. ἢ 

᾿ψ. Ἐαγίλεν εἰσίοι Πρζογπιδ ο77 Ἡεζοκίαΐ : οὨ. χχχΐὶ. 

ΟΠ. ΧΧΧΙ. 1. Απᾶ ψὮθῃ 411 0818 νγαβ δη18}6 4, 41} Ι5γδθ] ἐῃαὺ στοσθ ργεβοηῦ νγαπῦ ουὖδ 
ἴο ὑπ οἰζἰ65 οὗ Φυάδῇ, δηα Ὀγαΐκο [ῃ6 βίαίι68, δά οαὖ ἀονῃ ὉΠ 43Πθσγίπι, δηά 
Ῥυ]]οα ἀονῃ ὑμθ Ὠϊρὶ Ρ]Δο68 δηὰ {86 δ] ίδγβ ουὖὐ οὗ 4}} Φυάδῃ δηὰ Βθῃ) τη, 
δηἀ ἴῃ ΕΡΒτγαῖπὶ δηὰ Μδηῃδββθἢ, σουρ] ο ο] Υ : δπα 81} [ῃ6 Β0ῃ8 οὗὨ [8Γ86] τοϊυσηθα, 
ΘΥ̓ΟΙῪ ΙΔ ἴο ἢ]8 ρῬοββϑββίοῃ, αηΐο ὑπ  ὶγ οἱ0168. 

2 Αμπὰ Ηδοζοκίδῃ δρροϊηϊθα 0}16 σουγεοβ οὗἩ [86 ῥτιϑδβίβ διὰ ἴδ [μουὶῖθ8 δου 
ἈΠΟΙ͂Σ ΟΟΌΓΒΟΒ, ΘΥΘΓΥ͂ ΙΔ ϑΟΘΟΓΟΙηρΡ ἴο ᾿Ϊ8 Β6ΓΨΙΟΘ, οὗ ὍΠ6 ῥγίθδίβ δῃὰ [ἢ9 
1υτῖθ8 ἔογ Ὀυγηῦ ΟΠ τ ηρ' δπὰ ροδοθ- οἴϑυὶην,, ἴο τα! πἰβύογ, δὰ ἴὸ {Π|8ηΚ, ἀπὰ ἴὸ 

8. ῬΓΔΙ86 ἴπ {Π6 ραΐδθβ οὗ (Π6 σδρ οὗ ὑ6 00. Απά [86 Κιπρ᾽β ρογίϊοῃ οἵ 818 
ὈΓΟΡΘΟΓΓΥ ἴῸΓΡ Ὀυγηὺ ΟἸΘΓΙἢρ8, [ῸΓ [86 ὈυΓη -Οβ τ ηρΒ οὗ [ἢ 6 τηοτηϊηρ ἀπ οὗ ὑἢ6 
ουθηΐηρ, δηὰ (6 Ὀυγηΐ Οἴὔοσίηρβ [ὉΣ {Π6 Βα δ Π8, αηα 0116 ΠΟῪ ΙῃΟΟη8, ἀπά 

4 [16 8βοὺ ἰραβίβ, ἃ8 1ὖ 18 σι ς6 ἢ ἴῃ ἴΠ6 ἰ]ὰνγ οἵ {6 ΒΡ. Απα ἢ 5διὰ ἴο 18 
ῬΘΟΡΪΘ, 006 ᾿ῃμδοϊδηβ οὗ 6 ΓΆΒΆ] θη, ἴο σίνο [86 ρογύϊοῃ οὗἉ Π6 μτγίβδίβ δηΐ 

δ᾽ ἴῃ Πιον]ύεβ, ὑυἱαῦ ὉΠΘΥῪ ταϊσηῦ Ὀ6 βἰθαΐαϑὺ ἴῃ 0Π6 ἰὰνν οὗ {1ιὸ ΘΚ. Απὰ ψῃθη 
ὑ86 ψοΓα οδηηθ ἔοτίῃ, {6 8βοη8 οὗ [βγϑϑὶ Ὀγουρῃῦ δυυ πάη} ἴ.6 ἤχει. ἔγι!8 οὗ 
ΘΟΣΊΙ, Τηυιβύ, δπα οἱΪ, δῃὰ όπου, δηὰ 4}} 016 ᾿πογθδβθ οὗ ἴμε Β6]ὰ ; δπὰ (ἢ6 {6 

6 οὗ 411] ὑὉποὺ Ὀσουρῃῦ π᾿ δουπάλησθ. Απά [ῃ9 50η8 οἵ ἴβγϑϑὶ δηὰ Ψιάδιῃ {Π|ὰὲ 
ἀν ὶῦ ἴῃ ὑ86 οἸὉ0168 οὗ Φυάδῇ, {Π6Ὺ 84]50 Ὀγουριῦ ὕπ6 {ὉΠ 6 οὗἩἨὨ ὌΧΙ δης βῆθορ, 
δηὰ {π6 {Π0{Π6 οἵὗἩἨ ΠΟΙΥ τη ρΒ᾽" σοηβοογαίρα αμΐο ὑπ ΠΟᾺΡ {πεῖν αὐα, δπὰ ἰδιὰ 

τ {Ποῖ ἴῃ ἤθᾶρβ. [Ι͂ἢ ἴΠ6 ὑπιγὰ τποητ ὍΠΟΥ Ὀοσλη ἰο ἰᾶῪ ἀονῃ ἴΠ6 ἢθᾶρ8, δπὰ 
δ ἴῃ {μ6 βϑνυθηῦῃ τηοηῦϊ ὑΠ6 Υ Πηϊβηθὰ τΠρ. Απὰ Ἠοζεκιδἢ δηὰ 08 Ῥγη6 68 

ΟΆΙΩΘ δηα 8807 [ἢ6 ἤΘΆΡΒ, δηὰ ΠΟΥ ὈΪ]Οδδοα τἢ06 [ῸΕΡ δπὰ ΗΪβ ρϑομὶθ [βγϑοὶ. 
9,10 Απὰ Ηϑζοκίδῃ ἱπαυϊγθα οὗ ὉΠ6 ῥγιθϑίβ πὰ 1,ον]ῖθβ οοῃοογηίηρ Π6 Ὦθ8Ρ8.. Απά 

Αζαγίδῃ ὑῃ6 οῃϊοῦ ῥγιθϑῦ, οὗ 16 ἢοιι8θ οὗ Ζδάοϊ, δηβυγογοα ἢϊπὶ δηα βαϊὰ, 51:ηοθ 
(ΠΥ Ὀδρσδὴ ἴο Ὀτίηρ [86 οὔεσίηρβ ἰηῦο ὕΠ6 Βοιδο οὗ ἴῃ86 ΓΟΒΌ, γγ ἤδνθ ϑϑΐθῃ 
Δηα Ὀθδη βαίβῆθά, δηὰ Ἰοῖθ ἢπ δρυηάδποα ; ἴοσ ὑπ6 ΓΟΒΡ μαΐϊῃ Ὀ]οββοα Ηἱἰ8 

11 ΡθορΪο, διὰ {}}18 ρτεδῦ βϑύοσγο 8 ἰο. Αηὰ ἨβθζΖοκίδὴ βαια ὕο ργδρϑγθ ἤδη Ὀ6Γ5 
12 10 πὸ Ὠουβθ οὗ 6 ΠΟΒΌ, δὰ ΠΥ ργοραγοὰ ὕπο. Απα Π Ὺ Ὀσχουσμύ ἴῃ 

0η6 οὔἴἶεσίηρβ δηὰ ἴπ6 ϊπηῸ δηὰ 6 σοηῃβοογαῖθα (Πίηρβ ἰδ ὉΠ }ΪΚ ; ἀπα ονοῦ 
ι3 (δὰ ΟΟμδη 8}}}5} [Π6 Τουῦθ ννᾶβ ΣΌΪΟΓ, αηὰ πη] νγᾶ8 βοοοθ ἃ. Ἀμὰ “68}1ε], 

δηὰ Αταζίϑῃ, δὰ Ναδῃδίν, δπὰ Αβαῃοὶ, δῃᾷ Ψογηοΐῃ, δηα Φοζαῦδα, δπα ἘΠ16], 
δα ᾿βηδοῃιδι, δηὰ ΜδΠ δίῃ, δηὰ Βϑηδδῃ 6ΓΘ ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΙΒ ὑπᾶάϑν (Ὁ ΠΔη δῇ 2 
Δα ἢ]8 Ὀγοῦμογ ϑῃΐτηὶ, ὈΥ ὕΠ6 δρροϊηςοηῦ οὗ ἩδΖοϊκίδῃ {μ6 Κιηρ, δηα Α Ζαγίδὶν 

14 {89 ΤΌΪΟΣ οὗ 6 ἢουβ80 οὗ αΟοα. Απάᾶ ΚΚοΙο, βοὴ οὗ Ψιπηηδὴ (Π6 ]μον]ῖθ, (86 
ῬοΓΙΟΣ ὑονγασὰ {Π6 οϑϑὺ, τγᾶβ ονϑὺ {86 γον] οθοσίηρβ οἵ Οοα, ἰο ἀϊϑυγιυῦθ 

16 {π6 οἴδενγίηρ οὗ ἱῃ0 [0ἘΡ, δπὰ {86 τηοβύ ΠΟΥ ὑπῆρ8. Απα ὃγ δἷτῃ βίοοά Ελίθη, 
δΔηἃ Μ|ιπη)δπιΐη, δηὰ Ψ968ῆπ8, ἀπ ἢ πηδίδἢ, Αὐηαγίδῃ, δηὰ ϑΘ'ῃθοδηϊδῃ ἴῃ [89 
οἷὯ68 οὗἨ ὑῃ8. ῥγιοϑίβ, τὰ ὑγατἢ ἴο ρὶνθ ἴο ὑΠ6ὲ Ὀγθίῃγθη, 1π [Π6 σοΌΓΒ68, ἴο {Πθ 

16 στεδῦ 88 ἴο {6 81:)8}}. Βϑβιάθ ὉΠ6ῚΓ τορ βῦου οὐὗἨ τη8]68 ἴτοια ἰὮγΓΘΘ ὙθΆγβ οἱ 
Δα Ὀρτγαγά, ὕο ΘΥΘΥΥ͂ 0η6 ὑμδῦ Θηΐογοίἢ ἰηῦο ὑμ6 ἤουβθ οὔ ἴ!6 ΓΟΒΡ, ἴογ {πε 

17 ταῖϑ οὗ ϑδοῇ ἀδυ, ῸΓ ὉΠ61Γ βαύνῖοθ ἴὴ ὉΠ6}Ὶ σμαγρθβ ὮΥ ὑποὶγ σουσθθα. Απὰ (ἢ9 
Το βίοσ οὐ {ῃ6 ῥγιϑδίβ Ὀγ ὑμοῖγ ΤΑῚ ΠοΓ- ἤοιΒ68; δηὰ ὑΠ6 [μον]ῖ68 ἴσοι ὑνγθηεῦ 

18 γϑδγϑ οἱ δῃηὰ ὑρνγαγά, ἴῃ ἰποῖτ σμδῦροβ ὈΥ ὑμοὶγ οουγβοβ. Αμπα ἴο [86 τορ βίον 
οὗ 81} {ποὶσ 110{16 Ομ 68, ὑμῖν τίνβϑ, 80η8, δῃα ἀδιρῃογβ, ἴῸ Γ᾽ 81} 1}16 σοηρτορᾶ- 
6Ἰοῃ ; ῸὉΓ ἱπ ὑπο. 7810] 088. ὉΠΟῪ βαποιβοὰ ὑμποηγβοῖνοθ ἴῃ {6 ΠΟΥ ΤΒϊηρ. 

19 Απά ἴον 1Π6 βοῃβ οὗ Αδγοῃ ἐμ ρῥγιϑδίβ, ἰῃ π6 Π6]48 οὗ [ὸ βυθυγθβ οὗ τὉΠοὶν 
οἰδΐθ8, ἱπ ΘΥΘΙῪ ΟἿΟΥ [ἡπεγο δρροιηιεὰ} ῇθη Ὑ0 Ὑ6͵Ὸ ΘΧΡΓΕΒΕΘΩ ὈΥ̓ ΠδΙη6, [0 ρῖνα 
ῬΟΣΌΟΠΒ ὕο ΘΥΘΓΥ Π181]6 δμοηρ, 080 ῥγίοθβίβ, δῃά ἴω 411 [ἢ6 γϑσϊβίθν οὗ {Π|0 1μουτῦεβ, 
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90 Απά Ηεξοίκίδῃ ἀϊά ὑμ08 ἴῃ 4}} Φυήδῃ, απα αἰ (μαῦ ν πῃ οῆ 88 ροοα δηὰ τσ 
241 δηὰ γὰρ Ὀθίογο 6 [ΒΚ δῖ8 οἀἁ. Απῃά ἴῃ ΘνογΥ ψοῦκ ν οἢ 6 Ὀορδῃ ἴῃ 

186 βοῦνὶσο οἵ ὕΠ6 Ὠοαδ οὗ (ὑ0:}, δηὰ 1η. ὕ6 ἰανγ δῃα ὉΠ σοπμιηδηστηρηῦ [0 5θ6}ς 
ἢϊ8 αοά, ψ|} 4}} ἢἰβ οαγῦ 5 ἀἰ4, δηὰ Ργυβρογθα. 

ἃ. Ἐσρεαϊεὶοπ 977 ϑεππαοσλεγὶδ ἀφαϊπδὶ ϑογιιμαίεπι, απα αὐογεϊπο ο (λε ἰλγεαίεπεὼώ δαποεν ὃν 
)ινίηε Πείρ: οἷ. χχχὶϊ, 1--20, 

ΘΗ. χχχιι. 1. Αἴὔον [ἢ686 ουθηΐβ, δηὰ ὑῃι18 [αἱ Ὁ] 688, οπμηΔοἤ ΓΙ ἰηρ οὗ Αβϑγσγίδ 
δὴ δπὰ δηὐΐογοα ἰηΐο Ψυάἀδῇ, δηὰ Ὀδϑίορθὰ ὑπο ἔθησθα οἰδίε8, δηὰ ὑπουρῦ 

2 ἴο Ὀτοδκ ἰηΐο ὑπο ἴοΣ ᾿ϊπη861,., Απηὰ ΗοζΖοκίδῃ 8. Ὁθῦ Ομ ΠΟΥ τναβ 
8 ΘΟΙΏ6, δηἀ ἈΪ8 ἴϑιοθ νγὰ8 ἴ0Γ ὙΑΓ ἀσαϊηϑῦ ογυαϑάϊθῃ, Απά [6 ἴουϊκς δσοιιη86ὶ ψ ἢ 

Ἦ]8 ῥγίησοθ δη4 8 τοϊσῃΥ ππθῃ ἴο βῖορ ὅπ νγαῦογϑ οἵ ὕὉπ16 ἰοπηΐαιϊη5, νυν] 0 ἢ 
4 πόγὸ ψιυῃουῦ [8 ΟἸΌΥ ; πὰ {ΠἸ6Υ μοΙροὰ ἢ, Απὰ πὰςΐ ρθο}]6 ννὰβ ραῦπογοα, 

Δηὰ ΠΟΥ βίορρϑα ἃ}} ὑμὲ ἔοιηίδίηβ, ἀπὰ ὕῃθ Ὀγοοῖὶς ὑαὺῦ ἤοννοά τῃγουρὴ ὑδθ 
ἸΔῃά,. δ βαγίησ, ΥΥ 8ῃου]ὰ ἴῃ6 Κίησβ οὗ Αββνσίδ οοῖηθ δῃὰ μά τιθῇ νγδῦοσ 1 

ὅ Απὰ ἢ βιγθηρίποπθα μλιη56} ἢ, ἀπὰ ὈᾺ1]Ὁ ἂρ 8}} (ἢ 6 νν δὶ] ὑπμαῦ νγὰβ Ὀγοϊζθῃ, δπὰ 
Τϑὶβοα τὖ ἴο ὕΠ6 ὕονγο δ, . ὁ δη 1 δποῦμοΣ νγ8}} χη πουῦ, δηἃ δυγοησιῃοηθὰ ΜΙΠ|Ὸ 1ῃ 

6 {μ6 οἰζγ οἵ Ὠαν!ά, δηὰ τηδ4θ ψϑᾶροῃβ ἴῃ Δοιαηάδηοο, 8Π6 8}}16145. Αηὰ [9 βοῦ 
σαρίδίῃβ οὗ ΑΓ ΟΥ̓ΘΡ ὑπο ρϑορίβ, δηὰ μαύμογθα ὑἤθηλ ἴο ἰ᾿ιΐτὰ ἴῃ 0.10 Ὀγοδά 

7 ὍἝᾺΥ αὖ πο ραΐθ οὗ (86 οἰΐγ, ἀῃὰ βρδῖζθ ἴω ὑοῦ Ὠθαγῦ, βαυϊησ, Βὸ Ὀγᾶνθ δηὰ 
ΒίΓΟΙσ, ἴῸΔΓ ποὺ ὩΟΓ ὈΘ αἰδπιαγοα [ὉῸΓ ὑμ6 Κίηρ οὗ Αβϑγγία, ποῦ ἴοσ ἃ}} [86 

8 τουϊυἀθ ὑπδὺ 18 χιῦ Ὠΐτὰ ; [ἴὉΓ ψιῦ 8 18 τόσο ἤδη ψιῆ πηι. Δ 1|}} ᾿τὰ 
18 δῆ ἅττη οὗ ἤοβὶι ; δῃηὰ σι υ8 18 ὑπ ΠΟΚῸ οὐ Οοά, ἴο Ποῖρ υ8, δῃὰ (ο βρὰῦ 
ΟἿὟΓ Ὀαύ(]68: δῃηὰ ἴμθ Ῥϑορίὶθ σϑι θὰ ἀροὴ ὕμὸ σψόογὰβ οὗ Ηθζοκία! Κιηρ οἵ 
ψυάδῇ. 

9 ΑἴΟΡ {818 θη ηδοθοῦ! Κίηρ οὗὨ Αββγυίδ βθηῦ ἢϊ8 βουνδῃίβ ἴο « ἐγιβΆ] 61, δηά 
ἢ Ὠϊη861 βίοοα δραϊηϑῦ [Δ οἢ 18}, δημὰ 41} ἢ18 ῥοῦ ἢ ἢΪπὶ, ἀραϊηϑῦ 
ἨοΖοκίδῃ ἰηρ οἵ Φυάδῃ, δηὰ δραϊπϑὺ ἃ}} δυάδῃ ὑμδὺ νγὰ58 δὖὺ 6 γυβα θιω, βαυηρ;, 

10 Τυβ 8410} ϑοπηδοῃ Ὁ Κιηρ οἵ Αβδγτία, ΝΥ βϑσθοη ἀο γὸ ὑγυβί, ἀπά ΨΠῪ δι0 
11 γο ἰῃ σοϑύγαϊηὐῦ ἴῃ Φοτγιβδαίθα ἢ οῦι ποὺ Η6ΖοΙκ14]} τηἸβ᾽θδά γου ἴο ἀοἰἶνοῦ γοὰ 

ἴο 416 ὈΥ ὨΌΠΡΟΣ δηα ὑπ γβῦ, βαγίηρ, ΤῊΘ ΠΟΒΡ οὐγν αοα 5}4}] (6) νϑῦ ἃ8 ἴσοῃὶ 
12 {86 ἢκπὰ οἵ ἴἢο Κιης οὗὁἨ Αβϑυτῖὶδ} Ηδίῃ ποὺ [818 Η 6 Ζε κιδὴ γοτηονθα ἢ]8. ρὲ 

ῬΙδοοβ 8πα δ18 δ] ἴδγβ, δῃὰ βαι ἃ ἴο υἀδ} ἃπά ἴο Φθγιδβαίθι, βαγίηρ, Βοίοσθ οὴ9 
13 ΔΙΌΆΓ 884}} γο ΟΣΒΒΙΡ, δῃηα ὈυΣΠ ΠΟΘ 86 ὉΡΟη 1Ὁ;1 Κηον γ8 ποῦ ΨὨδαὺ 1 δηὰ 

ΤΩΥ ΤἈΌΠΘΙΒ ἤᾶνο ἀοηθ ἴ0 8}} {6 ρϑορίδθβ οἵ ἴῃ ἰδῃ]81 Ηδνε [6 ροάβ οὗ [ῃ9 
παίϊοῃβ οὗ (ῃ0 ἰδηᾶβ Ὀθοη δὺὴ δὶ δὺϊΪθ ἴο ἀθιῖνον ὑπο ἰδ η 18 ἴγοτ ΤΥ ὨΔηα 1 

14 Ὑιο νγᾶβ ὕμοσθ διημοηρ 8]] [ὴθ ροάβ οὗἉ [8686 πδίίοῃβ, ὑμδῦ τὴν ἰδίῃ γβ οχυϊγραῖοθα, 
[μδὺ οοὐ]ά ἀρ! ο Σ Ἀ18 Ῥϑορὶθ ουῦ οὗ ΤΥ Ὠδηά, ὑμᾶῦ γουγ (ἀὐοά 5ῃου]ὰ Ὀ6 80]9 ἴο 

156 ἀθ νοῦ γοὺ ἴγοτη Τὴν βαη41] Απάὰ ποὺ ἰοῦ ποὺ ΗδΖεκίαἢῃ ἀδοοῖνο γοὰ ΠΟΥ 
Βοάμπο0 γοὰ ἴῃ [818 ΑΥ, ὨοΠΟΣ ὈΘΙΙογΘ δΐπὶ; ἴῸΓ πΠῸ φρο οὗ ΔΩΥ ΠΟΘΙ ΟΥ 
Ἰϊηρσάοτῃ νγῶ8 δΔ0]6 ὅο ἀδ]ϊνοῦ ἢϊ8. ῬΘΟΡ]Θ ἔγομι ΤΩΥ͂ ἡαη ΠΟΓ 86 Πδπὰ οὗ ΤΩΥ͂ 

16 ἔδῦμογβ ; το ΤΟΥ γοὺγ Ὁ 8}4}} ποῦ ἀ6 ἴνοσ γοιῦ ἴγοότῃ ΤΥ μαημά. Απαὰ 18 
Βουνδηΐβ Βρᾶῖκο γοῦ ΙΏΟΙΘ δραϊηβὺ 6 ΟΕ, 8πα ἀραϊμηϑὺ ΗΖ κίδῃ Η 8 βογνδηῦ. 

17 Απὰ ἢθ ντοῖϑ 8 ᾿ϑύζσ ἴο γαῖ] οὴ ὑῃθ ΠΟῈΡ αοα οὗ βγϑβὶ, δηὰ ὕο βρϑαὶζς ἀραὶ μϑῦ 
Ηἰπι, βαγίηρ, {|Κὸ ὑ}9 ψοάβ οὗ [86 πδίϊοηβ οὗ ὕμθ ἰδῃ! 8 ψῆο αν ποὺ ἀδ]ινογοά 
ὉΠΘΙΤ ῬΘΟΡΙΘ ἔγομημ ΤΥ Βδηά, 80 58}}8}} ποὺ ὑμ8οὸ ἀοα οἵ ΗρΖοκίδ ἀθ νοῦ Ηΐβ 

18 ΡΘΟΡΪΘ ἔγοιῃ ΤΥ δη. Απηά (ῃ6Ὺ ογϑαὰ νι 8 Ἰουαὰ νοΐοθ, ἴῃ 1ῃ6 96 18} 
ἰοηρῦθ, ἴο 6 ΡὈΘΟΡ]6 οὗ ΨΦοτγιβαίοιῃ ὑμαῦ ὍΟΓΘ οα ὑῃ6 ν8]}}, ἴο αθτιρίιῦ ὑπ θπὶ 

19 δπὰ ὑγου]ὸ ἰμοτα, ὑΠᾶῦὺ ὉΠΟΥ͂ ταὶρῃῦ ἰδ κο ὑμ6 οἷγ. Απὰ (μ80 βρϑΐκα ὕο {}10 
Οοά οἵ Φογύβαιθτω 88 ἀραϊηδὺ ἰη6 σοάβ οὗ [86 ΡΘΟΡΙ68 οὗ {ῃ6 οαγίῃ, ὑμ6 σψοῦϊς οὗ 
ΤΩ Β ἢΔη68. 

20. σ Αμὰά ἴον {μ198 Ηθζϑι δ {πὸ Κιηρ, μα βαδὴ βοῃ οὗ Ατηοὸζ ὑ8 ῥτορβοῦ, 
21 ρῬγαγϑὰ δηά ογὶϑὰ ἴο ἤθϑασϑθῆ. ἀπά ἰδθ [ΒΡ βθηῦ δὴ δΔηροὶ, ἀπὰ ουΐ ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥῪ 

ν᾽ ]δηῦ ΠΟΙῸ δηάᾶ ᾿θϑ 6 Γ δηὰ οδρίδίη 1 ὑ89 σϑῺΡ οὗ (6 Κῖηρ οὗ Αβδυγία : δῃὰ 
86 τοὐυτηοα τι Θμδηηθ οὗ ἴδοθ ὕο 18 ον ἰδηὰ ; δηὰ ἢθ οδιῃθ ἰηΐο ὑΠ6 Βοιβθ 
οὗ ἢἷ8 χοᾶ, δηὰ ὑῃϑγ [Πδύ σάτα ουῦ οὗ [18 ΟὟ Ὀονν6}8 ὁ ἴΠ6γ0 β]ονν τὰ ΜΙ 

22 [0 ἐ'ὐσψοσὰ, ἀπά πο [0Β0 βανοὰ Ποζοίτδη, δμὰ ὑπ ἱῃμδ  δηΐδ οὗ Φ σβδ σα, 
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. ἤτοϊῃ {Π6 μδπὰ οὗὨἉ βϑπηδομοσιν Κίηρ οὗ Αϑϑγτγίδ, δηὰ ἔγοτῃ ὕῃθ δηά οἵ 4]],1}5 διὰ 
28 ἀοίεπάοα ὑμ6πὶ ατοῦπά. Απά τπδηῦ Ὀτουρῃὺῦ ἃ βἰἔν ὕο [16 ΓΟΚΡ δὺ “ογιβδίεπι, 

Δηὰ Ἰονοἶβ ὑο Η6Ζοκίδῃ Κίηρ οἵ δυάδι ; δπά ἢθ νγγχὰ8 Ἔχδὶ θα ἴῃ ὕδθ θγϑδβ οἵ δ] 
ΠδΔ[ΙΟΠΒ ὑΠΘΓΘΔΙΌΟΓ. 

“. διοζηδε, Πεηπιαϊπῖπς ὕεατα, απ’ Επιὶ ὁ. Ηεκξεκιαϊ ; γοτβ. 24-88, 

24 ἴῃ ἴδοβε ἀδγβ Ηθζθκίϑῃ νγὰ8 βίοὶς απο ἀθδίῃ, δῃὰ 6 ργαγοά υὑηΐο [1.0 
25 [ΒΡ : δῃὰ Ηθ βρᾶϊο ὑπο ᾿ΐπι, δηὰ ρᾶνθ ἷπὶ ἃ βὶβῃῃ. Απὰ Ηρζϑκίδὶ τοραϊά 

ποῦ δοοοσάϊμσ ἴο ὑπ Ὀοηθῆῦ ἀοπθ ἰο  ἶπὰ ; Ὁ ἢὶ8 ἢθαγὺ Ὀοοδῖηθ ῥγοιά, πὰ 
20 {μθγθ νγἂ8 ἱπαϊσπιδίύϊοῃ. ἀσαϊηϑῦ ΐπὰ, Δ ἀραϊηϑῦ Φυάδῃ δηὰ Ψογιβαίθα, ἁπὰ 

ἩΖοϊκίαι μα πα Ὁ]6α Ὠἰπιβ6} ἢ ἴογ 0.6 ῥγίἀθ οἵ ἢ͵8 Ὠοαγῦ, ἢ δπὰ 16 ᾿πῃ δ δηῦδ 
οὗ Φογυβαίθιι ; δηά ὑμ9 ἱπάϊσηδίίοη οὗ [26 [ΟΒᾺΡ ὀλταθ ποῖ ὑροῖ ὕμϑια ἴῃ [9 
ἀδγβ οἵ ΗδΖο δῇ. 

22 Αμπὰ ΗδρζΖοκίδῃ διδὰ ὙϑῪ τὰς] τἰοἢθ8 δηά ρίοσυ ; δῃὰ 6 τηδᾶθ Ὠϊτηβο]ΐ 
ὑΓΘΆΒΌΓΙΘΒ [ῸΓ δῖ 'νϑσ, δῃα ρο]ᾶ, δῃὰ ργϑοῖουβ βίοῃβϑβ, πὰ βρίοθβϑ, δπα 8[116148, δῃᾷ 

28 4]] αὐύϊοϊθβ οἵ ἀθϑῖγθ.υ Απμπὰ βίογθῃοιιβοβ ἴοσ {πΠ6 ἱῃογθῆβα οὗ δοογῃ, δῃὰ τηιβὶ, δὰ 
29 01] ; δηὰ ε041}8. Ὁ 411 ἰκϊηἀβ οὐἩἨ οδιῦ]ο, δηὰ ἤοοκβ ἴου 09 10]45.}7 Απὰ ἢθ 
Τα 6. ἢἷπὰ οἰ(1θ8, Δηἃ ρῬοββϑθβϑίοη οὐ βοοῖβ ἀπὰ ἢθγὰβ ἰὴ δϑυπάδηοα ; ἔος οα 

80 δδαά ρίνϑῃ Ηΐηλ ὙΘΓῪ τῆὰο}ῖ Βα δδίδηοθ. Απᾶ {πὶ8 ΗοζΖοϊκίδῃ βίορρϑα [86 ἅρΡΡεῦ 
ουϊῆον οὗὁἩ [π6 ψαῦον οὗ ΟἸΒοη, ἀπά ]Ἰοιὶ 1Ὁ ̓ 5 βιγαίρῃῦ ον ἴο ὑῃ6 νγεβϑύ οἵ ὕ}}6 

81 οἰζγ οὗ θαν!ὰ : δὰ Ηδζοϊκίδἢ ῥσοβρογοα ἴῃ 4}} ἢἷ8 σσοσκ. ἀπά 80 ἴῃ ἴῃ ὁ850 
οὗ [86 δι θαββδάοῦβ οὗ [ἢ9 Ῥγη068 οὗἩὨ ΒΑὈ6], ψγο βϑηΐῦ ἴο ἢϊπὰ ἴο ἰπχυῖτα οὗ 1ἢ6 
ὙΌΠΟΘΓ ὑμδὺ γ͵χἃϑ ἀθη6 ἴῃ ἰἢθ Ἰληὰ, αοἀ εἴ Ὠΐπι, ὕ0 γγ Ἶπι, ὕο Κυον 81} ὑμδῦ 
Ὑδ8 1. 18 ὨοδΓῦ. 

92 Απά 86 τοϑὺ οὗ [}9 δοῖβ οὗ Ηδζοκῖδι, δπᾶὰ ἢ18 Κιηάηθββ, Ὀθ 0], {ἸΘῪ ΔΓΘ 
τι θη 1 [16 νἱδίοῃ οὗἨ ᾿βαΐδ) ὑΠ6 ργορμδῦ, βοῃ οὗ Απιοζ, ἰῃ 0Π6 ὈοΟΙ οὗἩ (Πθ 

838 Κιηρβ οἵ Φυάδῃ δῃηὰ Ι͂ϑγϑοὶ. Απὰ Ἠθζεικιδῃ δορὶ τι 18. ἐΔΌΠοΓβ, δπὰ {Π 6 Υ 
Ὀυσιθα᾽ ἰπὶ ἴῃ ὑπ6 Ποὶσμῦ οὗἨ ὑἢ6 βορυ οἢΓαβ οἵ ὑΠ6 8ϑοῃ8 οὗ Ὀανὶά : δῃὰ 8]] 
Φυάδῃ δῃὰ ὑῃ6 ἱπμδοϊδηΐδ οὗ Φογυβδίοια ρανθ ᾿ἶπὰ ΘἸΟΥΥ͂ ἴῃ [118 ἀθδίῃ : διὰ 
Μαδμδββοὴ ἢ18 βοὴ Ὀθοϑῆηθ ἰῃσ ἴῃ 118 βίθδά. 

᾿ Χειλίδ: χ}"}} (86 ἴῃ ὅετ. χυ. 4, οἱς.); Χογέ: ΓΘ (δε, ἴον Ἔἐσχδπιρῖο, 'π Ὀδαξ. χχυί!. 35). 
τι τ" 

3 ἘρτΊ 6 Ὠδτηθ ΠΥ 188 ϑερὲ, ε 4]., φίνεο Ἰαλλήλ : ς. Ῥαί., Ἰλαλεήλ: Υαᾳ..ὄ «Ψ1.αἹαϊεοῖ. 

8 Χαλίδ: “3ειεῖ": Χεγί: “ δεῖοι "; σοτνρ. 1 ΟΒτοη. 1Σ. 3δ, δπὰ εἸϑενἤετα, 
4 Χερέδ: “9ειε1"; Χερί: “9 6}}16)." ΤΏΘ Ἰαίζοσ ἴοστο ἰῃ χχχί. 13 ἰδ τ Ζειλίδ. 

8 Το δορί. ἀοδδ ποὶ δσρζοδα [6 Ἱ Ὀοίοτο ἌΚΟΣ ΤἘΠοὸ αυϊᾳ. δηὰ 8.Γ. ΔΡῬΘδσ (0 δυο τεδὰ 1ὲ, Ὁὰξ γεπᾶοσ ΥΟΡῪ 

Φι οὶ. 
4 Χειλίδι ὈΣΙΥΥΠΌ: Χορ: ὈΣΥΓΙΘ: δα η 1 σθτοῦ. χν. 24: 3 Οἤτοη. τ. 13, υἱ]. 6, χιῖς, 14. 
3 ΤΌο δορί, γαϊκ., ἀηὰ δρραγθῆι)γ 6 8γ1.. ἐδουσὴ ἰδ ἰταποϊδιεα γδίμον ἤγϑευ, αἷνϑ ὮΡ μοῦ 1.6 Μαροζείίο ἀϊνίδου οἵ 

Ὧ8ο νεῖϑα, δηὰ οί ἽΨ3 ἽΕΒ3᾽ ἰπιτοοάϊδίοϊγ πὴ ἐπ6 10] πίη τοῦθ. 80 αἷοὸ Ἐ Κιπιον, διὰ δίθμοσ πἰτῃ τοοας οἵ ἐδ 9 
. “ἢ 

τοοάογηδ, 

8 ογ γδϑνη, “δῃὰ [ΠΟῪ δίδ," [6 δορί, δρῬεδσε ἴο "διὸ τοδὰ ἜΣ: (χαὶ συνετέλεσαν»). 

8 Το ἢ Ὀαΐοζθ ὈῚΣΠ ἴῃ ϑόζὴθ Μ88., δῃὰ ἰῃ ἐδο οἱ γεγείοῃς (θερί. Ὑ14.. 8.1.), φϑεῖῃϑ ἃ Κ᾽ 0866 ἤοπι γος. 286. Οὐσαρ. 

ϑύελο δεγηδεοῖρο: “116 νεδεῖβ, ἔπ 1,ονθδ," ΤΣ ὁχδτηρὶα, χχί. 18. 

19 Ῥο͵ῦ ὈῸΣ» βοΙ18 Μ88. δηὰ οἱά γείηϊδ αν Ὁ ὍΣ (δοους. οἵ ἀϊγοσείου). 
. 8Ἄ1 Εθὸγ ΟΡ ἽὝΨΌ 180 βερέ. (ἐν ,δέπατα αὖγῶν καὶ ἡγίασαν) ϑεδιδ ἴο ὨδΔγο τοδὰ ὈΊΡΙΙ 5). δοᾶ οο δι΄ 6 

“ οί" 8100 δοπαῷ τι οχδῆ δηὰ δθο. 

«5 Ἐὸ͵ῦ ὙΠ) }3 89 Χοιλέδ μα8 ἐψῖοο (γοτα. 12, 18) Ἅ775)}},3) (80 αἷδὸ 1: Β6). 

15 Ἰπεῖοδά οἵ ὕβ ἘΠ ΠΠΓΙΞ [Δο δορί. μα τοδὰ ὝΜΠ ΓΞ} πὲ ἐν Μαβογοῖ!ς γοδάϊπα ἰδ ἕο ν6 Ῥγοίαγγοά οἱ τινὲ 

ἐτουπάθ: οοπ,Ρ. τετ. 80; 3 Κίηξε χα. 30; δ8Ιτ, χη! 17. ὶ 
4 ον Γήσηλο ον ὄν (νοτὰφ Ἡδίοῖι [ἢ 6 ϑορί. Ἰοᾶνϑα ὈπιΣδη᾽διο), ἔσοτῃ [16 εἰ ἐπείγει σι ΓΡΡΤᾺΣ: ἀρερον οἵ [6 

νος. γάρ τῶν γν) θέσαν ἴο μδτὸ οὐ εἰ Ὁ4117 δἱοοά ἴῃ {86 ἰοχί (Επ΄., Κεὶ!, Καπιρὰ,, οἱς.). 

" ΤῊ Χειλ ἸΒΟΥΔῸ 1» τοῖεπσπείδα τος ἩΚΉῚΘ (οοπέγαοιφὰ ἔὅσοσα [Ὁ αϑὰ ἀξτνα, οοαεῖς. Ρὶ. οἵ δι), ὁ ὥπα ἔχ 

ΠΡΌ, 1. Οἴτου. σσ, 4 



" 

- 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΙΧ. 1-19. 251 

16 ϑ0ζὴ Μ86. ὉΪδοθ δ δἴϊει ὑπ ῬΡΌ, 8 δυρρίοηιαην Μοὶ, ἀποφοθαδα Υ ἰῃ {186}. [5 ποῖ οου ὅγιδά ὉΥ ἴθ 8; ι, - τ 
α΄ ναυϊκᾳ. 

ἸΣ ΤῊ ϑέρε. (σαὶ μάνδρας εἰς τὰ ποίμνια) ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο Παῦθ πδὰ δῃοίεσ τολάϊῃς ; ῬαΡΌΔΡΟ αἷδϑο ἐδ Υυ],7. (ςαμϊσεφυθ 
βουργ αν)  οὐτηρ. (Δ Ποτ᾽ν ἐγδηδίδιίου : δ μὰ (οἱ ὁ ἴοΥ {1|6 ΖΘ }."" 

" Χείλ: ὈΦΝῚ (Ρ). Χενέ: ὈΘ (ΡῚ. οοπιγεοιοά), 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΆΕΙΙΜΙΝΑΚΥ ΒΕΜΑΒΚ.--- 10 Τ86. τὰ ΠΑ τΥ 
δηὰ ρο  ςα] δἰὰς οὗ το τοΐχη οἵ Ηοζεϊκίβη, 18 
τεϊαϊου ἴο ἴΠ6 Αββϑυστίδῃ τ οπΑσο ΠΥ, [8 [πγοδίθηθα 
8. Π1} 14 οῃ ὈΥ ἴπ6 ἰηναβίοη οἵ βϑοπηδοθοτγὶ Ὁ,  Ὶ ἢ 
16 αἀϊνίπο ἀδ  νογαηοῦ ἔγοπι [18 σα δϑίσορμα, {ἢ 6 
Ἰαῦεσ βσΚ θ88 διὰ ΧθοΌν ΓΥ οὗ ἴπ0 Κίησ, δηι 8 

ἰζ8 1  {Π6 δι θαββδάοτγε οἵ Βαῦγνϊοι, ---- 
ἘΠῚ1]16 41} {ΠῚ 13. πη σἢ τπογο ἔᾺ]}Ὺ Ὡδτγαϊθὰ ἴῃ [ῃ6 
ὈοΟΚδ οὗ Κίπρε (2 Κίηρθ χτὶ!. 8-χχ. 9), ἀδηὰ ἴῃ 
ὅπι6 ῬΑΓΆ116] τϑοογάβ οἵ [86 Ὀοοῖϊκ οἵ 364}, [δῇ 
ἈΕΓα, ΟὟ δυΐδοσῦ, οἡ [86 σοπέγαγν, ἰγοαῖβ τι ἢ 
ΤΟΣ [ΠΥ δηὰ ΟἸΘΑΥν οὗὨἨ [Π6 τοϊογιηδείοη οὗ ΜγοΓ- 
δΐρ ὉΥ Πεζεκίδῃ δὲ [86 Ὀερίπηΐηρ οἵ μἷβ γεΐψῃ, 
᾿ἷα οἸδαμϑηρ δηὰ τι φοῃβοογδίίοη οἵ {6 ἴδῃρίε, 
ἢ8 ἃ δῃὰ ρβθηῆθσαὶ οα]θγαίίοη οἵ {Π6 ρβαββονογ, 
ἴῃ ὙΓὨ ἸΟἢ ΤΩΔΗΥ͂ ποίδ 1Βγβ ] 168 ραγί οἰ ραϊοά, δηιὰὶ 
Ἀἷδ οἴ μ6. τηθαβαγοβ ἴῸΓ [6 ογάδὺ δηιὶ ρυγίοβεϊοι 
οὗ τοὶ σίου 116. ΤῸ 186 βϑοϊίοῃϑ οοῃοογῃίηρ (18 
ἵΠΏΘΓ σα] ρίοιβ ἀπά (Βεοστγαιίο σἰὰθ οἵ 186 τεῖρῃ οὗ 
Ἡεσοκίδῃ, Ἵἢ. χχῖχ. -χχχὶ., σοστεβροῃά ἰῃ 2 Κίιρβ 
ΤΏΊΘΓΕΙΥ [Π|6 δαεύθῃ ἰπιγοα ΠΘΓΟΥΥ ΥΟΓΒ68 οὗ ΠΟ. ΧΥ]]., 
80 ὑμδῖ αἰτηοϑὶ {86 Ὑ8016 οοηΐθηΐβ οὗ ἴπο86 [ΠΓΘΘ 
ΟΠαρύθτβ ἃΓΘ ῥοῦ  ἷὰσ ἴο [8 ΟἸχοπίβ., 

1. Ηεζοκκίδ᾿ ἱππΐηρβ : [86 ΟἸεδηβίηρ δηὰ 
Οοπδβοοσαίίου οὗ (με δῃ.ρ]6 : οἢ. χχίῖχ.--- Πεσεξίαλ 
δεεαηιε ξίησ. ἈΠΡΡ)Γν, [86 {1680 ἔοστῃ οἵ 1815 

ΠΆΓΩΘ, βἰστΐῆες “’ σοτὰ ) ὁΒον δὴ δι γθη ρΈ 8, 85 
1.6 δοιηον δὶ βῃοσίθιοα ἈΓΌΡΊΠ, 188. χχχυῖ!, 1 (΄., 

ΟΣ ΓΡΡΊΠ, 2 Κίηρβ χυ]ἱ. 1 8΄., τηϑδὴϑ “"βισθηρίῃ 

οὗ Ζεβοόνδὶ." Τῇθ Αββυτίδῃ τποπυτηθηΐβ ῥτεβθηΐ 
[6 ἴοττα 27α-ξα-ξἰ-γα-ἣμ, δοττεβροπάϊηρς ἴο ἐπαΐ 
οἵ παῖ δὴ ; 866 ϑοιιγαάοσ, ἢ. 168 ΗἿ. Μογϑονεῦ, νϑσϑ. 
1, 2 ἄστθα δἰπιοβί [Ὡτουρῃμουΐ τι 2 Κίηρβ χυι!. 
1-ὃ. ΕὸΡ [6 ΘΕΓΟΠΟΪΟΘῪ 860 Εσδρα οι] δηά 
ΕΛΏϊσΑῚ Βεβοοϊξίοηα, ΝΟ. 3.---  γ8. 8-19., ΤῈΘ 
ΟἸοαππίηρ οὗ [86 ΤΈΠΊΡ]6. --- 6 ἐπ ἐλε ἤγδέ γεαν ο 
λὲδ γεῖση, ἰπ ἐλε δας γιοπίδ, τῃδὲ ἰδ, ἰῃ Νίβδη, 
186 ἔἢγβῖ τοοητι οἵ [Π6 600] οβίαϑίϊοαὶ ὙΘΔΥ, Ὡοΐ (688 
Ομβρασὶ ἐπίῃ κθ, ει γασε σὰν Αβεδ ἴπ αα8 
Βιολ “εδαία, Ρ. 111) ἴπ 189 ἢγβί πιόπίν οὗ 186 
τεῖχτι οὗ ΗΖ κῃ. Ηον ]οπα, {μ8 '5, ΒΟΥ, ΤΩΔῈΥ 
ἸΩΟὨἴη8, μ6 Βδά τεϊρποὰ ψῃθ ἢ6 ἴῃ [μ6 ἢτγβὶ 
ΠΟ. ἢ οἵ [10 ἈΔῊ Υ6ᾺΓ Ὀοβθη Ϊ8 ΤηθΑΒΊΓΟ8 οἵ 
τ ίοστη, ταπιδίης πηοογίδίη ; (Π6 δβϑυτηρίίοη οἵ 
Ὕου Οππιρδοῖι (2 6 Ζεὶίγεολπ. ἀεν Βαῤγνίοπὶεν 
τὦ Αδδυτεῦ, Ὁ. 99) δηιὶ Βευίδοδυ, ἐμαὶ ΗδΖο- 
ΙΔ 5 τεῖση θαραὶ ν ἢ} [16 θγϑὲ τηοπίμ (Τίδτι) οἵ 
116 ῬΓγενίοιΒ ὙθΓ, ΔΡΌΘΟΔΙΒ ἃ ὈΔΙΘ ΠΟηἠθοίαγο ἰὴ 
ἴαος οἵ {{π ἱπάοῆμπ ὕδηοβ8 οὗ [6 βίδίοσηθπς ἱῃ ΟἿΓ 
ἰεχί.---Απὰ τεπειοοα ἐΐδηι, τοραϊγοὰ {8 6Πὶ--- ἃ Γο- 
ΟΥΑΙ Πρ ὈΓΟΘΘΆ5 ἩΠΟὮ 8 ΙΏΟΤΘ ΘΧΘΟΙΥ ἀεβογ θεὰ 
ἴῃ 3 Κιίηχμο χνὶϊ!. 16 25 δῇ ΟΥ̓ΘΥ]ΑΥ Πα’ ὙΠ} ρο]ὰ 
ῬΙδίε.-- -Ἄ εν, 4 «πὰ αδϑεπιδίοα (λιδηι ἴπ (δε δγοαὰ 
τσανν οὔίλε ταδί, ποῖ, Ῥεγίαρα, ἴῃ 186 ἱθποῦ οουγί 
(Βεγίδοδυ, Καιηρὴ.), Ὀὰΐ ἱῃ δὴ ορϑῖὶ δῦοα ου δἰ δ 
[80 ψΟ]6 ἰδιηρὶο Ὀυϊ]άϊηρσ, οἢ [6 δου! ἢ-οαδὲ ΟΥ 
ἐαδῖ ; ΘΟ Ρ. ἘζΖτια χὶ 9, Νεὴ. υἱῖῖ. 1, 83, 16.---Ὑ ἐν. 
ῦ. οι ϑαπείζίψ ψοιγδείυεθ, δὰ ἰπαἰβρθηβα 6 

υἱδίτο ἴοτ ἃ ᾿ψΟΣΙΏΥ πὰ οἰἴεοξαδὶ μϑυοστα- 
Δ06 οἱ ἔπ Ὀπδίποδα οἱ οἱθδηβίηρ (πὸ ἰδιηρὶθ : 
ΘΟΙΩΡ. ΤΕΣ. 1ὅ δηὰ Εχ, χὶχ, 10. 5, ΔΙ11- 

ΠΘ88, ἃ8 ἃ ἀδεδὶ σπιαϊϊοη οὗ ἰΔο]ΔΙΤΥ, σοι. [ματῃ. ἱ. 
17; ἔζτα 1χ. 1] ; δηὰ ἴΠ6 δ ΠΟΥ πὶ ΠΝ πῃ γ6 Γ. 

16. ---Ὗοσ, 6. Ζον ουν  αίλογε λαῦε ἰγχαπδηγοδϑοά 
-Αἢδ2Ζ δηὰ 1118 σοῃ θΠΙ ρογαγΐ 68, [ῸΓ 0.6 5ζατοιηθης 
ἴῃ γοῦ. 7 δυϊϊ ἴΠ6806 ΟἾΪΥγ. ΟἿ “ἴο ΤΌΤ {ἰιὸ 
Ὀδοὶς ᾿ (ΡΓΟΡΕΥΓΙΥ “ὁ χῖνο᾽"), οορ. Νοὴ. ἷχ. 29.-- 
γεν. 7 λαῦε αἰδο δ.ιμὲ ἐδε ἀοογα οὗ ἐδα 
Ῥογεοῖ, διὰ ἰπὺ8 οἵ [86 τῖ01]6 ἴδιιρ!α, ἴοσ ΟὨΪΥ͂ 
ΓἈγοῦ ἢ [η8 Ροτοὴ νὰ8 ποῦ 86 685 ἴο ἴῃ6 ΠΟΪΥ͂ 
διὰ πιοϑῖ ὨΟΪΥ ῥΪδοα : δορ. χχνὶ, 24, ὙΠΟΓῸ 
8130 ἴῃ ΠΟ δἰΐδσ οἵ θατηϊ-οἤδετίπρ ογεοϊεα ὈΥ͂ 
ἈἢΔΖ ἴῃ [ὴ6 σουγί αἴνονγ {6 θαι ΠΘ ἢ ἸΒἢ τηοάθ] 18 
τηθηϊοηθα, ψὨΐσἢ [Π6 ΟἸοηἰ8ὅ, δοοογάϊῃςς ἴο ΟἿΓ 
ἔπιες (“ποῦ οἴδετγει Ὀιγηῖ- οἰογίηρ ᾽᾽), τορατιϊοὰ 

ὯΟ Τ68}8 88 8 ἰανν] Ρ]δοα οἵ ννογβῃ  ῃ.--- ὕ 6 Γ. 
8, Απα ἰδ αἰδρίεξαδιγε οἱ ἰλε Πογά, οἷς. ; δοπιΡ. 
χῖίχ, 2, 10, χχὶν. 18, χχχὶΐ. 25 ; δῃὰ ἴοσ ἴ}6 [οἱ]- 
Ἰονίηρς δίγοηρ, ἴδγῃβ : ““ἸΟΣΤΟΥ, δβίομ Βῃπηοηῖ, 
δηα Ὠϊδϑίηρ," οι, χχυὶὶ. 25; ΨΦ6γ. χὶχ. 8, χχὶῖν. 
9, χχγυ. 9; [,8π|. ἰὶ. 1δ ; δηὰ 450 οἢ. χχχ. 7. ΕῸσ 
γΟΓ, 9 ΟΡ. ἴδ Ενδῃρε]16 4} δπὰ ΕἸ ΙοΑ4] [οΠοο- 
Ό]0Ώ8Β οἡ ὅπ 6 γογβθ Ὀσδίοτο, Νο. 8.---  ογσ. 10. Νοισ 
ἐξ δ ἵπ τὴν ἀδαγί ; σοτῃρ. Υἱ. 7, ἷχ, 1; 1 ΟἸιγοη. 
χχὶϊ, 7, χχυ δ, 2.---Ύ ον. 11. Δ δοη8, [τη ΔΓ, μ6Γ- 
δυδδὶνο δ ἀγθββ, 88 ἰῃ Ρζου. ἱ. 8, εἰς.---ἦοιο ἀείαν 

ποί, λύεται] γ, ““ἱ άσανγ γουσθοϊνοβ ποῖ᾽ ρθη, 

ΚΊΡΗ. οἵ πδρ; ΠΟΠΡ. Φοῦ χχνὶϊ. 8). Οχ ὃ, 

ΘΟΙΏΡ. χΧχνὶ 18; 1 Ομγοη, χχὶϊὶ. 18. Πουΐ, χ. 8. 
-- εν. 12. Τλθη ἰλε 7 ουϊο8 αγονο. Οἵ {πὸ [0]- 
Ἰονὶπρ Τουτγίδοη Πϑῖη68, Ψοδἢ 80 οἵ ΖἰἥἙ πιτηδὴ, δπὰ 
ΕΚΊΒἢ βοὴ οἵ Αὐάϊ, ὁδοῦ δἰσοδαν ἰὴ [Π6 1, ον 168] 
ΟΏΘΑΙΟΦΎ, 1 Οἤτοη. νἱ. δ ἔ., 29; Μεβδίῃ, ήδη, 
δαῃὰ Ψ6}16] τεσὰγ ἴῃ χχασί. 18-]18.--- τ, 18. Α4πά 
49 ἐἰδε δοπδ οὐ ιξαρλαη, δλὶπιγὶ. Ὑδαὶ οἵ ἰδ ΐ5 
[απ ν ὑνὸ 1, ονἱῦοθβ ἃγὸ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ταθη  ἰοιοιὶ, ἰδ 
ἜΧρ]δι θα ὈΥ [6 πἰρὴ τορυΐα ν μ1οἢ ΕἸ ΖΑ Δ ΟΥ 
ΕἸζαρίνδῃ, βοῃ οὗ ἴΖζίεὶ, βοὴ οἵ Κοδδίὰ (ἔχ. γνἱ. 
18), Θῃ͵οΥ θὰ 48 ρῥσίποο οἵ [6 βουδβο οἵ Εομαίῃ ἴῃ 
186 ἔπιε οἵ Μίοθεβ (Να. 11}. 80). Ηδφηςα ἐποὶν 
δο- ΟΡ ἀϊηαἰϊοη ἤδγο, οὐ ἴῃ6 ομὰ δαηᾶ, νὴ ἰδ9 
ἴῃτοα 1,ον 1641] Ποδα [87 1} 168, πὰ οἡ ἴπθ οἵδ ῦ 
ὙΠ {116 ΤΠγ66 δἰησίπα [Ἀ1}1}168 οὗἁἨ Αααρ, Ἠθτηδι, 
8παὰ Φοιϊυτπιη. --- ον. 1ὅ. Απαά ἐλεν ραϊλεγεοὰ 
ἐλεὶν' ὑγείλγεη, ἰῃ6 Υοπιαϊηΐης [ον ῦ88 Ῥγοβϑηΐ ἰῃ 
Φε γι Β4] 6" ).--- τ ἐλ οοπιπιαμα 9 ἐλε ΚΕὶπρ ὃν ἐδ 
ισογάβ οὗ ἰἐδλε ᾿ογα ; σΟΙᾺΡ. χχχ. 12; ΟὨτγοη. 
χχν. ὅ. ΤΊ Κρ 8 σοτηηδηα ψ͵Ὰ8 Τουπἀοα οἡ {ἢ 6 
ἀἰϊνίπ Ῥγεβου ρου οὗ [ῃ6 ἸΑΥ. -- ἐγ. 16. 4πά 
ἐλ »γοδίβ.. . . ὅγοισὴέ οὔξ αἰξ ἐλε ὡποίδαπηδδ8 
. 0. ἐπίο ἐἰδδ εουγί, ΑἸ} ἴμ6 βδογίβοϊαὶ γθ886]}9 
οηιρίογαὰ ἴῃ ἰἀΔο] αἰ ΤΥ, ΡΟ Ρ8 ἃῖ8δο [ἢ Γϑῃγδὶ 8 οὗ 
[89 ἰΔο]αίτουβ οἴϊογίρβ, δῃὰ 11:6 ]κθ. Εοσ ΠΏ, 

860 ΟἹ ΥΕΙ. ὅ ; [ὉΓ [Π6 Ὀτοοῖκ Εἰάγοη, ΘΟΤΏΡ. ΧΥ. 
16, χχχ. 14.---ὅεγ. 17. Τλεν δεσαπ οἡ ἐδλε Κγϑδὲ οὐ 
ἐδλε τοί πιοδ. Οἱ ἴΠ6 ἢγβί εἰχῃϊ ἀδγβ οὗ ἰδ 
τιοη τ ΤΠΟΥ͂ δ ]ογοὰ Ἐμοτηβοῖνοβ ἰὴ [Π}6 Οἰοδηβίηκ 
οὗ [86 οοιυτὶ, ἴδ οἱρῃὶ [ΓΟ] ς πὶ ὑπαὶ οἵ τ} 
[δτΡ]6 ἰϊβε!, 80 ὑπαὺ {πο Πδὰ ἢπὶβιιθὰ οἡ {πὸ 
βἰχιθοηίῃ.---ὅγ. 19. Απαὰ αἰἷἱΐ ἐλ υδδδεία τολῥοὶὺ 
Κῦινσ Αλαξς. .. οαδέ αἰοαν ; οορ. χί. 14, 
ΤΏΘ8Β6 ἃτὸ ἴδθ ὈτάΖζΖθη δἷίαγ οἵ Ὀυσγης- οοσίηρ, ἐδ 6 
ὈΓΆΣΘΏ 868, δηᾶὰ ἰΠ0 ἸΔΥΟΙΒ Οἢ ἴπ0 δβἰδηὰβ ; 860 
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2 Κἰῃρθ χυΐϊ. 14, 17. 

[οσὩι οὗ γ»4))5 (1 ΟἌτοη. χχῖχ. 16), βε6 ἔν. 8ὶ 190, 

ὃ. --- ΑἸ δολιοί, ἐμον αΥὰ δοίοτε ἐπε αἰίαν οΓ (16 
1 ογά, ἴλ6 αἸΐαν οὗὨἨὨἁ Ὀστγη -οἸζοτίησ. -- - ει8. 20-80. 
ΤῊ δαογίῆοοβ αἵ [16 Εδοομϑοσγιίχοη οὔ {πὸ ΤΘμ}}}}6. 
-- ἐν. 21. Αι ἐδοῃ δγοιισίιἐ ϑουοη, ὑπίἰοοςα. Τ]ιο 
βενθη ὑ} } ὁ. Κ8, ταιηϑ8, δὶ απ ῦ8 ΜΟΙ, 88 ὑῃ6 
Βοηι6] ϑἔιονβ, ἴο 8έῦνα ἃ8 ἃ ᾿ναγηξ- ΟἿ δι], (86 
ΒΟΥ͂Θ πο-σοαΐδ, νοΓ. 28, ἃ5 ἃ δἰ ῃ- θυ ηρ ; ΘΟΊΏΡ. 
Εστια υἱϊ!. 88. ---Ἶ οὐ, 22. 4 πώ ἰλε ργὶϑδίβ τεζεὶυεε 
ἐλε ὑϊοοκζ, ““ τοοῖς 1{," 468. ἴῃ συγ. 16. --- Ἄγ, 2}. 
1αϊώ ιἱοῖγ παπάβ ὠρορ ἔδεηι, “Ἰοαπθὰ ἐπεὶγ 
παπάθ ἀρὰ ἴἰθηι,᾽᾿ οοπιρ. [μον. ἱ. 4, ἴγοῖὴ ἡ] οἢ 
ἐΐ τχόγϑονεν [0]]οῖν8 ιαΐ υἰχ18. ἸΑΥΤΏΖ οὨ οὗ ]ιαι}8 
ἱοοῖς μΙασα αἰ8ὸ ἰῃ {πὸ Ὀαγαῦ- ΟἹ ΘΙ Πρ. ΤΡΡΤΕΡΣΕ 
τ ἰβ. Βρϑοίμ! Υ πηοϑηἰομεα ΟὨΪῪ ἴῃ ἴ6 σα86 οἵ {6 
δὶ -ΟἸἴουίησ, Ὀδολιβα ἴἢ6 αἰτουμηβίλῃηοα {παῖς {116 
Κίῃς δῃὰ ἐἰο οομστεχαϊίοη (μα ῦ Γι }}ν 1[5 ΓΘΡΓΡοβθη- 
ἰατνεβ, {110 ἈυἽ1ι069) αἰ τ ΟΕΥ Ἰαἰὰ οἷς Πα) 8. οἡ 
ἐδιο δἰ - οἴου οἰοα.Ἵ. οχ ἰ υἱγζοαὰ {1|ὸ τοϊαϊοι οἵ 
6 οχρίαίοιυ δοὺ ἴο {πὸ ν "1016 οἵ 8γᾺ 6] ; 601}. 
116 ΓΟ] ον νΈγ86.---Ἴ ον. 24. Απά ἐλε ρ»γὶεδίβ 
. ον. οἤενοί ἐδιεὶν ὑϊοοώ 7ογ' δὶπ ἀροη ἰδλ6 αἰίαγ, 
Ἰϊΐογα]γ, “τδὶο ΓΒ εἰν Ὀϊοοὰ ἴο δίοπϑ᾽"; ἐξ, 88 

ἷῃ [,ον. ἱν. 80, 84, ἰχ. 15. ΤῈ Ὑ10]6 οὗὨ 5τ86] 
ἦ ποῦ ΙΠΘΙΟΪΥ ἔἰιθ βου Βόση Κη σάοπι (πάἀ δὴ ἀπά 
θη] τη), ὑαῦ, 48 χχχ. ὅ ΗὟ δοινβ, [6 ΨΒΟΪ6 οἵ 
16 ὕνεϊνθ {068 ; ΠοΖΟ ΚΘ 8 στεαῖ Ἐχρί ΟΣΥ 
«οἵ ψγὲ8 ἰηὐδηἀδα ἴο αἰδοῖ ὄονθῃ εἶ Ἐρδγιμιηϊῦθ. 
--νεν. 26. Απά ἐδ δοέ ἰδὲ ζευΐϊίεα. . . τιεοἰ(λ 
ὀψηιδαΐδ ; οοΡ. 1 ΟἼἜτοη. χνυ. 16, δῃὰ νὲτῃ 
τΤοβροοῖ ἴο ἴμ6 οοπιπιδηι οὗ Πανὶ, οἢ. Υἱῖ!. 14. 
Εον ἀδὰ δπᾶ Ναίμδῃ 88 σου "86}1]0γ5 αῃ δνβἰβίμϑη [8 
οἵ θανίά ἴῃ }ιῖβ διταῃρομηθηΐ οὗ [Π 6 ὕδιη}}6 βογνίςς, 
οοιΏ}.. 1 ΟὨγοη. χχὶ., χχίχ. 29.----δυ Ηἰδ ργορλοία, 
“4Ὀγ [Π6 )ιαπὰ οὗ Ηἷ8 ρτορῃοίδ," 8 δι) Ἔχ ρἰδῃαῖογυ 
δρροβί(ἴοα ἰο ΠΝ ἼΞ3, δμῃὰ ἀδποίεβ ἰπαΐ {6 

αἰνὶπθ ΘΟΙ ΤΠ ἀπιοπὶ ἰ8 ΒΟΘΟΙΏΡΙ ΙΒῃ6ἃ Ὁ [86 
ἐπδίγα  ἿΔ}Υ οὐ 1Π6 Ργορ] οί. --- εῦ. 26. Κμλ 
ἔλε ἱποίγιηιοπέδ 9. αυϊ, “ἰτὰ τἢ6. ἐπϑιγιιπιθη 5 
ἰηϊτοάδποοα ἰηΐο {16 αἀϊνίηθ δβοῦνίοθ ὈΥ ἢανὶὰ : 
σοΡ. 1 ΟἸ του. χχὶϊὶ. δ δῃὰ χν. 16.---εσ. 27. 
«Απὰ ιολεη ἐλε διιγπἰ-οβεγίησ δεσαπ, ἐδ ϑοηρ 9 {δι6 
ον δεέσαπ, τἰμαὶ 18, 1116 Ῥγαΐβο οἵ ἴπ6 1ογὰ ὉΥ 
δίησίηνσ ὙΠ πιτι8ῖ081 δοοοι ρα πη ;ἢ ΘΟΙΠΊΡ. 
1 Ομγοη. χνὶ. 42, χχν. 7.--- πὰ αὐέεν ἐλε ἱπδίγω- 
4η6πὲ8 οὗἩὨἁ αυϊά, Ἰἰΐοτα!}}]γ, αὖ ἴπ μαπὰβ οὗ {6 
ἱποίγυτηοηΐβ οὗ Πανίὰ ; ὁοαιρ. 1 ΟἼτοη. νἱ. 16, 
χχνυ. 2, 8, 6: 2 Οἤγου. χχιϊἹ. 18. ΤῊΘ ἱπδίγιυ- 
τηοηῖβ οὗ Πενία Δρρθᾶσ, δοοογὰϊΐ ΕἸ, 88 ρον ΓΗ 
δπὰ Ἰοράΐπρ ὑδ6 νν ΠΟ] τη 1504] μογοσπαποε, δοοοτά- 
ἱῃρ ἴο 8 νίοιν οἵ [Π6 τοϊαϊοη Ὀδῦνθθῃ εἰηρίης δηὰ 
Ταῦ δὶς δβοιηον δῖ αἰβδγοιὶ ἴσοσα {86 τηοάο τη .--- 
εν. 28. Α4πῶὼ ἐδιε ϑοης τυαϑ δ: , ῬΤΟΡΟΥΙΥ, ““Ῥνὰ8 
δἰπσίηρ, δουπαοά." ΤῈ βθ6ῃ8β6 οἵ [6 ψ}10}8 ΨΥΒ6 
ἐβ οὈνιοιβ: αὐτὴ ἰῃ6 Ὑ8016 ἰἦτηθ οὗ 1116 οὔἶοτγ- 
ἱηρ [6 ῥργαϊδίηρ, πιιι8ἷ6 81} ρουξοστηδηθα οοητηιοιὶ. 
ἈἈΘΟΟΝΪΠΡΙΥ͂ νογ. 80 680 τηῦσδί Ὀ6 υπάογβιοοα 
ποῖ 68 ἰΐ ἰῃ09 [οὐνϊΐοβ πὰ βίσυοὶς ἘΡ ἃ βοὴ οἵ 
Ῥταΐϑθ οὐ 6 ο]οββα οὗ 186 οἴϊοσίηρ δ (6 οοϊη- 
παδπὰ οὗ {86 Κίπρ, θυ ἴῃ {Π|6 8688 οἵ 8 βιιρῃ]ε- 
ΤΑΘΩΓΔΙΎ ποίϊοο οὗ (1,8, ἐπαὺ ἰπΠῸῪ  γο Πα α]ο 
δι Αβαρῇῃϊο ϑοησβ, ΒΟ ἴπ6 1,ον]οα] δ ΠΡῸΓΒ 
Ῥογίοτιηϑά ἀυγίηρ ὑΠ6 Βο]θιηη γ. ΑΒδρὶὶ 18 ΠΘΓΘ 
Ο8]10ἀ ἃ 866 (Ὶ),) 88 δἰβονβϑγο 6150 Ηδθηιδῃ 

(1 ΟἜσου. χχυ. δ) απὰ Φοἀυϊηη (2 Οἤτοη. χχχν. 
15).---4 πᾶ ἐλεν »γαϊδοώ εσἰδὦ, σἰαάπδδα, ““ ὄυθῃ 
πηΐο φἰαάηοδ8,᾽" ἂ8 πῃ 1 ΟἸμοη. χν. 16.--- γα. 
821-80. ΤῊΘ Ῥχοβοιηρ οὗ ϑδογίβοθα, ΤΏ δηΪ Οὔογ- 

ἔον 937, ΔὈυτονϊαϊοα 1); 55, δι τϑο- ἈΝ ΟἸδυΐη ΡΒ, ὧδ 6 (ἸἹοβίης ας 
Οἵ ἰὸ (ὐπβοογατίοι, --λήοισ μὲ λαῦς βία γον 
λαμ «ἰπίο (ὦν ογά, “αν ςομβοογαῖθα γουτ- 
Βεῖνθβ ἴο Η.8 βοῦν] ᾿᾿; ΘΟΙΏΡ. ΧΙ. 9; ἔχ. χχν, 
41, χχχῖϊ, 29, εἴθ. Ὑπὸ νου δ ἈΡΡΘΑΥ δα ἀγοββοῦ 
ΟΥ̓ ἤο 186 μιϊοβίβ; ἢιΐ ἃ8. {116 10] ον ΩΡ 96 ῃ- 
ἴθθθ: “ταν ἰσῆ ἀπ Ὀτγΐπυ διισγιἤςο8. ἀπά 
{Δ Κ΄ ΟἸοτ  σ8,᾽" οἴο., δοοογάϊηρ (0 νογ, 832 ἐἶ, 
ἂυὈ}165 ἴο 0110 νυν 016 ὁομ πη γ, {118 18. ἴθ 6 σοη.- 
81,1 ογ 8 8. ἱποϊυι οὶ 101} {116 γι οδῖβ, ἀπὰ Ῥατὶϊοὶς 
γάϊηρ ἴῃ ὑποῖγ οἴἥτο. ΟἿΓ μαβϑᾶσο βοϊοημε, 
τποιθίογα, ἴο [}|1|6ὸ ΟἹὰ Τοβίδπιθηϊ τοδί πο 65 [ῸΓ 
ὴ6 ἘΠΙΨΡΘΙΒΑΪΠΥ οἵ {16 ῬΥΙΟΒΌΥ αὐ ἴπ [10 
κΚιηχίοιμ οἵ αοι, ᾿ἴκὸ ἔχ. χῖχ. 6, Ηοβ. ἰν. 6 :; 
184. Ἰἰχὶ. 6.---δαογίβοοθ απ ἱπαπὶ-οῇονίδ, τμαῖ 
8, ῬΟΥΠαΡ 58, “ὁ ἐδου σ68 ἐνθὴ ὉΠ }}κ -οἸ οι σΒ, ἢ ΟΣ 
“ΒΒ οι ἢ 68. 88. {πη Κ- οἴου σΒ"; ἴοτ, δοςογαϊῃ 
ἴο [μον. υἱῖ. 11, 16, π6 ὉπΠΔηΚ. οἴετί σε (Π} )) 
ΔΡΡΘΑΓ 88 ἃ Βρθοΐαὶ οἶδβ8 οὗ βαοιϊῆςοβ (ὩΠ2]) οἱ 

Ὀορο! ὙΠ27), δἰοηρ σὴ νοσβ ἀπά [τϑϑ ἢ] 

οὔιτίηκα.--Υ̓͂Ετ. 38. Απὦώ δε ςοπδοογαίρι ἰλὶησα, 
ΟΨΊΡΙ, [116 ἸΟῪ τϊηρβ ; βογὸ [ῃ 6 ΔῃΪπ|818. μγθ- 

δβοηἰδὰ 848 ὑπδηκ οἤοτίησθ. ΤἸ8 8 Οἷον ἠοΐ 
ΟὨΪΥ τοι νεσ, 82, Ὀιι 4͵80 [τῸ πὶ δι16}} ῬΆββα ΜῈ 5 88 
χχχν. 1ὃ  Νεῆ. χ. 84.--- ον, 84. Ομπὶψ ἐλδ ρτὶνϑέ8 
σε Υ6 00 79610, απὦ ἐπε σοι ποῖ ἤαν αἰ ἰδ δωττ- 
ὀϊογίι σα. “1π γγναῦα θυγη -Οἤοστ ἢ σ8 {0 ΠΑ ῺΣ 
οἵ {116 Δηΐτη8] ψγ88 {Π|6 Ὀυιδί 685 οὗ {116 ᾿ΨΟΥΒἢ ΡΡΟΥ, 
μεν. ἱ. 6; Ὀαΐ ἴῃ ἐπ ο88 Ὀγοβοηῖοὰ ὁ Τιατἰνοὴν ἴῃ 
1110 παπια οὗ [6 Θοπιηπηἰγ, ἰδ ὰ8. ἐμπ6 Ὀυδβὶ 685 
οὗ ἴῃ ῥγίθβδίβ, ἴῃ δ ἴοι, Ὀδόαυθε ὁ Βμμὶ πὸ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ὈυΙΒΌΥ ΟΠαγαοῖοῦ, (6 ον δδ8. πὶρηὶ 
Β6ΙΡ "᾿ (Κε1|). ---ΟὨ ῥγη, ““δἰγεηρίμο," ΠΘΓΘ 

“ὁ αβοἰϑῦ," σομΡ. ΧΧΥΪ. 20 ; Εζτα νἱ. 22.--- ον 
(λε 1 ουϊξοα ἰροῦὰ ποῦς ὠρτίσλί 977 λεατί ἰο βαποίδ 
ἐξεπιβοίθει ἔδαπ (δ γτὶοβέβ. πιο, Ῥόταρ8 Ὀθσαιιβα 
ΠΟΥ͂ ΕΙΘ ΠΟΑΙῸΓ ἴἰῃ6 σοιγΓί, ΟΓΟ ἸΔΟΤΘ ἀΘΘΌΙΥ͂ 
ἰηνοϊνοά 1η [ἢ ἰΔο]αύτουβ πιονεπηθηΐ υποῦ ΑἸ ΔΖ. 

ὩΡ τ, ῬΤΟΡΟΙΥ, τεοίδογεβ απέπιο, Ὀεὶΐετ ἴῃ- 

οἰϊηθὰ, ὉπάῸΣ ἃ τόσο σἰῃϊθοῦβ ἱτῃριι]86. --Ὑ 6 Γ. 
9ὅ. Α πὰ αἰδοὸ ἐλε δινπέ-οβογῖπς τοαϑ πα αδιιάαπεε, 
1μ6 νο] απίδυυ ὈυΓη -ΟἸοΥηρβ, νοῦ. 81 ἢ. (70 ὀχθη, 
100 σαῖηβ, 200 απ ῦθ ἰπ ὨῸΠ. 067), ἩΜΙΟἢ γ ΓΒ 
δαάρὰ ὑο {6 ῬΓΟΡΟΓ βδοσίβθοθ οἵ σομϑοογαίίοῃ : 
δ ὦ μθη06 ἴ6 Ὀσγάθῃ οἵ 1 ΠΟῸΓ οα {π6 ᾿γοδίϑ 8 
ΨΕΓΥ σιοαῦ. ον ἴπ6 ἴαϊ ῥΐθοθβ ἠοχὲ τηουτἰομοά, 
ΘΟΙΏΡ. μεν. ἰϊ|, 8-ὃ ; ἴοῦ ὑπὸ ᾿ἰδαϊίομβ 88 δῃ 
δοοοιῃρδηϊμηθηῦ οὗ ἴῃ9 Ὀυτγηῖΐ - οἴϊοτίησ, ΝΌΤΩΙ. 
χν, 1-16.---(πῶ ἐς δογυΐϊοο Γ ἐΐε λἀουδὲ οὐ 
ἐλε᾽ Σοτά τα εδίαδίϊδλο, γτορατοά, δττδηροά ; 
ΘΟ. γα ὺ. 86, χχχυύ. 10, 16... Τ|ὶθ ““βογνΐοο ᾿"" 
(π13») 8 [1:6 ΤΟΊ βδογὶ οἶδ] ΜΟσβμΐρ ἴῃ 186 

ἴδ0]6, ποῖ ἰΐ οἰοδηβίησ δηὰ δοηϑδοσαιομ, 88 
Βερίῃ. τμληκ8. --τ εν, 86. εγε σίἰαα ταὶ Οοά 

λαά, δἰο.; ΠΣ Ὁ Ξε ὕ3Π Ἴγὴς Ὁ} ϑοταρ. 1 
ΟἾγοπ. χχνὶ. 28. Τῆϊβ τοΐϑγβ ποῖ, Ῥογῆαρβ, ἴο 
[86 ΨΠ]ΠΣΉ στ 688 οὐ {118 ῬΡΟΡΙΘ, ψ 0} αοὐ οἴοοϊεὰ 
ΌὉγ Ηἰ8 στβθο (βδῃ., Βεγί.), θὰϊ 186 ο]δοαῃ βίης 
οἵ 186 ἴδ] δπκὶ τοβίογα!οη οἵ ἔμα ἔστι ἴῃ 6ο- 
ογαῖίς ᾿τουβΐρ, ψ ἢ 16}. τνᾶ8. δοςοτα ρ 5 ῃφὰ ὈΥ̓͂ (Π6 
π ΠΕ Ῥαγΐ ἴδκϑῃ ὈΥ̓ {Π|6 ΡΘΟρΐςδ. --- »γ ἐλε ἐλὶπο 
τρα8 ἄοπε δικί επί, 1 ἀποχροοϊθα στοδάϊηθβα ; 
ΘΟΠΙΡ. Υοσ, 8. 

2. ΤῊ6 Ῥάββονεσ : οἢ. χχχ.-- -Ἴὕ γβ. 1 -ν}. Ῥσο- 
ῬΑΓαςΙΟἢΒ [ὉΓ 10. --- Αἰ πα τογοίο ἰοίίετα αἶϑο ἰο ρλταῖτα 
απ Δαπακβεῖ, ἴο ἴοδο θεϊοησίπρ ἴο ἐπ ποΣ ΠΟΣᾺ 
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ἰσημίοιν, ΠΟ 3ΓΘ Ἰ6γ0 πατχθιὶ ὈΥ ἐπυὶτ οἰϊοῖ | “αίλενα, βίῃ συ ἐῃο {πιὸ οἵ “ϑγοῦοιτα. Οἱ ὁὁἸηαἸκε πα 
ΓΠ0ῈΒ ; σΟΙΡ. νεῖ. δ, 10. --͵ ἐγ. 2. Α4πι ἐδ ξὶπι 
ἐυοΐξ οομππεί (ἐοτὰρ. Χχν. 17). .. ἐο ἔδορ ἐδ ραβ8- 
ΟὐεΥ ἕν ἐδ «εοοπ ταοηπλ. ϑαοἢ δὴ δἰρου τσ ]ο ὈΓὰ- 
τίου οὗ [86 μβΆ 58 08 γ 8 μεγγιιζοι! Ὀ. ὑπὸ ἰᾶν’, Ν αη. 
ἦχ. 6--18, ἴο ἤοϑε Ψ8ο, ἴτοπὶ [ζντιϊοα] «6 ]σΘτ᾽ νη, 
οὐ Ὀαίην οἷ᾽ 8 ἸθΆΓΊΟΥ, ἍΟΣΘ ργονθηῦοι ἔγΟτ) οἰ 6. 
Ὀγαιΐης 1Ὁ αὖ ἰἰἸ6 τισης τἰπγο, οὐ [6 141 ΝΊπδι 
Οἱ 1}}8 ἀδεϊδίοῃ οὗ ἴϊ0 ἸΔῪῪ Ηδζο κί ἢ ἤυτο τοϑὶϑ 
ἰῃ ἐγαπδίεττίης ἴ6. Ψ 016 σοἰοθγαϊίοη ἤιοτη {ἰἸ6 
ἢγϑὲ ἴο ἔμιο βοοοπὰ τχοηπίῃ, Ὀδοδιι36, 8.8 8 ΘΧΡΓΟΒΟΙΥ 
εἰαῦδα, νοῦ. ὃ, ἐΐοβϑο ἔνγο σ45368 οἵ ᾿ἰη ΤΆ Ππ0ο ({π|- 
ῬΏΣΙΥ οὗ ἰῃ6 [υίοβιϑ, δηιϊὶ ἀἰβίαηοα οἵ [Π|6 ρσγθαῦογῦ 
ματί οἵ [π6 Ῥ6ΟΡ]6 ἴγοι Φεγιιβα ἐπι) ψ9γΘ δόλια} }ν 
᾿Ἰηνοϊνοα. δον αν, γοῖ ἀῤϑιϊτιῦθ οὐ βιιϊοίδωι 
δτουηὰ, 18 ἴπε δϑϑιιυμοίοη οἵ ΗἰϊΖὶς (Οεδ8ιλ. "Ὁ. 
219), ᾿παΐ ἴα ἴα ἰπ Ναπι. ἰχ. 6 Π᾿ ννὰ8 ἢιπ5ὲ 
οὐσοαβίοηθά ὉΥ ΗοΖοϊκία ἢ 8 αἴτατ- ΟἹ] γα τίοη οἵ ἐὺ 

ΨΟΓ, οὐ ἢ ἃ8 4] πηοϑῖ 4}} [Π6 4105 οἱ {πὸ [ΟπΓ{}} 
ἰς οἵ Νίοβο5 ογἱ σι ηαῖοα ἴῃ ἴῃ {{{π68 οὗ Η6ΖΕ Κία]}. 

--τὠὖἶῖῆῊν. 8. δεραιιδε ἐδδ ργίδοία λα ποί σαποίβεοώ 

ἐλεηιβοίυεα διιβὲοεμεν. νηοῦ, οοιηρουπάοα οἵ ὡ 

Π. διὰ νῇ, δίῃ ϊβε8 τόρ  Υ, “ἴο {πὶ ΜΏΪΟΝ 

Ὅπ88 ΘΟ ἢ," αὐ δι βέοϊονέξαπι, ἀπ ὰ, ἰῃ σοπποοίίοη 

αἰτὰ δῦ, ΟΧΌΓΟΒ565 Παγο πὸ Τῃυυρηῦ {Ππ 8 δ {ῇ- 
οἰσηῦ ΠΏ ΟΓ οὐ δαποιῆοὰ 1,εν. 01 }}}7 α]έδη 
ῬΓγίοδίϑ σοι] ποῖ Ὀὲ ΓΟΔΑΥ͂ ἴῃ 6 πχοητ οὗ Ν βίη 
ἴο ΟοοἸοὈγαϊο ἴπ6 ὈάϑθονΓ δ ἴδμαὶ [πὶ (3 

δ 71); οοπιρ. χχίχ. 84. ΟΌϑογνθ, ΙΠΟΓΘΟΨΘΓ, 

ΠΟΥ οἰαΥΎ ἰἢ6 σοηἰδηΐβ οὗ {}:18 γ 86, 88 61} 88 
ἴῃς (ΟἸ]οννη, Ροϊπΐ ἴο ὑπ|5, ὑπὰΐ [816 ςο] ἐθταϊίοη 
οὗ ἴὴ6 Ῥάβϑόονοσ, οἵ ψΐο]λ 10 ὑγθαῖϑ, ννγὰ8 ἴ0 ἴδϊκε 
γα, δῃὰ ἀϊὰ ἴακα ρίαδοθ, ἰπ 86 πΕΧὺ Πηρ ΠΤ}, ΔἴΌΟΥ 
[88 σοηϑθοογαίίοη οὗἉ {8 ΛΘ ρ]6, δι ὑπεγοίογα ἢ ὕΠ}}6 
ἢγβι γϑᾶγ οὗ Ηεζο κ 4}}᾽8 γυϊχη. Οὐοιηρ. δὖ {116 610868 
οὔ [818 οὨδρίου, --- Ὗ ὁΓγ. δ. 4πώ ἐδεν κριἐοι ἐδ ἐλίηι, 
τοβοϊνοὰ ὑροὴ ἰδ; σοπρ. χχχίὶϊὶ. 8; Νφῆ. χ. 80, 
Εογ [86 ΡιΌν γα] ἴοστῃ : ““Γτοπὶ Βθογ-Βηοθα ουθῃ 
ἴο ιη," ἴο ἀοίχιαϊα ὑπμ 6 016 ογγ ΠΟΥ οἵ 
18γϑε}ὶ, σοτηρ. δυάς. χχ. 1:1 ὅπηι. 111. 20; 2 ὥὅδπι. 
1:.. 10, εἴς. ; 800 δῦονο οἡ χίχ. 4.-- - δ ἐλεν μα 

ποί ξΣερέ ἐξ υἱέ α τιιιϊδεμδ; δὸ ἰ8 2 δῈ) πιοϑὲ 

ΡῬΓΟΒΔΌΙ ἴο 6 ἴακοη, ὙΤῇο σοοὈγαϊίοη δῃου]ὰ 
ἴδῖὶςθ θ]δοα ψἱ1ἢ ἃ ΠΌΙΘΓΟῚΒ ΘΟΠΘΟΊΓΒΟ οὗἨ ΡΘΟρΪΘ; 
σΟΙΡ. ψαῦ. 18; ἘΖγα ἰἰϊ. 4. Τὴο οχρ]απαίίοη 
[0] οντοὰ ὈγΥ Εἰπηοδί, ἔθη ὈΥ υἵηογ, ἀπ τεσ ΜΕ} 
ΌΥ ἀο Υείϊϊε: ““Εογ ποῦ ἰοῦ ἃ Ἰοῃφ ἰἰΐπη6,᾿" 18 

γε ΑΙ ἱπδα τη ΐβαὶ Ὁ}]6 (οοπιρ. [ῸΣ 220, ἱπ {δὲ 
Β6Π896 οὗ “ἴῃ τη]εξἐζἀθ, ΠΌΤ ΘΓΟυ 5," 4150 ΨΥ, 
24). ΑΑ βίἰδβίδιηδηϊ 8]80 [Ὁ]]οὐνγ8 ἴῃ σοῦ. 26 οἵ {16 
Ἰοηρίῃ οὗ ἰἶἰηα ἀαγίηρ Κ᾽ ΒΙοἢ ἘΠ 6 ρμαββονοῦ δὰ ηοΐ 
Ῥδοῖ σα] ταιθα ὈΥ στοδῖ πυβηΌΕΓ9. --- τ. 6. Α4πὰώ 
ἐλε Ῥοδίδ ισεπέ, Ὁ 6 ΤΟΥ͂Δ] σου τ 6ΓΒ (ν ποῖ ΠΟ Σ Ὀδϊοη β- 
ἰμς αἰτοῦ ἴο {86 Κὶηρ᾿Β ρυάγιβ ἱδ, πον [ἢ- 
δἰΔΠα Ωρ χΧΧΙΪ, 1 4 πἰποογίδιη); σον. ἔϑιν, 1. 
18, 15, νἱῖϊ. 14.--- Πεπιαϊηῖηῦ ἰο γος ἥγοια ἐλε 
λαπά οΥ ἰδὲ Εἴπσε οΥ Αδεντία, οἵ Τὶ. ΒΗ 1686 
δηᾷ ἢ ἷπ ὙἹΟΘΓΟΥ͂Β (ΓΟ ΟΠ 5, ΘΡΟΠΥΤΩ8); 866 Οοἡ ΧΧΥῚΪΙ. 
16. Ρὺυ] (νη εῖμοῦ αἰ εγοηΐ ἔγοιη ΤΊ σ δ ἢ - ῬῚ [686γ, 
ΘΟΙΏΡ. οη 1 ΟἸγοῃ. ν. 26) εδῃηοῖ Ὧ6 ἤθγὸ ἱπἰοπάδα, 
Ὀεοδα86 6 Ἰρὰ Ὧο ᾿δγαθ} [68 σαρί ἑν ; 8606 2 Κίηρβ 
εν. 195. ΝεΙΓΠΟΡ οδῃ ΠΤ ΠΟΒΟΥ Ὀ6 Τηρδηΐ, 88 
Ἦθ σαΠη0 ἴο ἴδ ΓΠΓΟΩΘ δἰπιοδὲ δὲ [ἢ 6 886 {1Π|6 
σὑἰ ἨδοΖοκίδῃ, δηὰ ἢϊ8 ἱπινδβδίου ἴοοϊκ ρ]δοο ἴῃ 
{6 δἰχί ἢ γοαῦ οὗ {μῖ8 Κίηρ, 8116 1μαὲ ψὩΙΘἢ ἰδ 
ἐμ 8 τοοογάϑα Ῥεϊοηρβ ἴο (86 ἤτγβ( Υ̓6 ΔΓ; 8068 ἁπᾶεν 
γοῦ, 27.---ὙοΓ. 8, Δι οἷο δὲ ηοέ δἰ ηεοξεῶ ἰἐξα γον 

τ6 ΠΟ 5} Π᾿ ΞΞ Ὀδίμσ 5: ΕΠ που Κο, ὁοιαρ. 2 Κη μα 
χνὶ!. 14; Νόἢ. ἰχ. 10 ἴω; οὐ “ρίνϊηρ [π6 Βεπὰ," 
ἤυτ γί οὶ οποϑοὶ, νονῖπε αἰ]ορσίαμισα ἴο, 2 
Κίησο χ. 15; ἔζτα χ. 19; ἔζοϊς. χνὶ! 18 (5. δἰϑὺ 
1 Οἤγοη. χχῖχ. 24, [αἴἢ. ν. ὁ, “"βιυαδιὶς ἴο ᾽,); [Ὁ 
[6 οἰοβϑα οἵ ἴῃ6 νογϑο, χχίχ. 10.--- Κουμν ὑγεοι λυ 
απα νοι οὐ ἰάγοη δι ἰΐ πὰ σοιπρασκίοη, δαοτο, 
᾿Ππογα] ]γ, κ᾽ 51Ὰ}} Ὀ6 ἴογ σοπιραφηίοι Ὀοίυγα γυὰΐ 
ΘΑ ΘΌΟΓΒ ;᾿ ὁομ. Νο}}. ἰ. 11.- γεγ, 10. Απὼ 0 
Ζεδιίωπ; ἴ3 ποῖ ηἰἴ8 ἴο -'9 Θχίγομιθ ὩΟΓΙΪΙ 
Ὀογίον (ποῦ ᾿ἰΓΘΓΆ ἢ ὄνοὴ ἴο ἴλη, νεῦ, δ). ΟἾ- 
β6ῦνα {1106 σοῃογοῖα ἰκίον Ὁ] ΒΗ οῦοῦ οὗ [18 
Ὠοζϊ66, ὈΟΥ̓͂ ΠΟ Πγη68Π8 [ἀνΟΌΓΙΠΩ 016 δυμὶοϊοη οἵ ἃ 
Ρμῖτο ἤοίίοη οἵ {ἰἸ6886 τορογὶβ οὐ ζἰὸ ματι οἵἨἁ οὺγ 
ΔΓ Πογ, ΤῊδ ΤησβΒθη σ 0 Γ8 8.180 τηϊσὶιῖ ΨΟΓῪ ΘΑΒΙΙΥ͂ 
θοῇ Ζοθυ!αη (πὰ τὉ6 Βο  ἤθγη ΑΒθοΥ, νοτ, 11) 
ἴῃ {{π|ὲῈ ἰπίογνα! Ὀοθνθοη ὅπ 161 Νίϑπη (χχίχ. 
17) ἀπὰ πὸ 14{π| οἵ ἴ16 ἴο]] ον Σ ποτὰ ; {ΠἸῈῪ 
σοι" βοαγοο Υ αν ἔσαν] ]οα ἴο [8 πηοΓγθ ΠΟΓΌΠΟΓΗ 
ΝΑρί ζ4}1}, μεχὺ ἴο Πλη ([,415}}}, δὰ ΝΥ Λ5} 6 Γ, 
Βυῦ [Πλ6856 τηοϑῦ ΠΟΓΣΠΟΓῚ ραΓίβ οὗ ἴ}Δὸ σοιηῖγν μα 
Ὀδθη αυίῦθ νναβῖοι δηὰ ἀδμοριϊεῖοά Ὀγν ΤΙ] αἰ ἢ- 
ΡΙ]οβοτ; 8662 Κίηρβ χν. 29θς. ΤΊῦ ψ] σὴ 18. ΠΘ ΓΘ 
βίαιοι (νοῦβ, 10, 11) ἀρτθαϑ 8101} 1699 ἢ [ἢ 9 
ἢ ρου 6818 οὐὁἩἉ Οἀβραῦ διὰ Κ6}}, 6πᾶῦ 4}} τῃδὺ ἰδ 
τοϊαῦθι! ἴῃ οὐὉ ΟΠ ΡΙΟΓ ΠΡΡΘηδι ἴῃ {116 {{π|6 8 ΘΓ 
πὸ ἴα]}ϊ οὗ ϑαπγχηγία (866 ἀηοῦ νοῦ. 27), 88 [10 
ΔΓΌΠοἾ4] αἴίοιηρί8 αἱ αὐαρίαιίοη Ὀν Καὶ} »Πονν.--- 
γεγ. 12. Αὐὐὸο ἐλε μαπὼ ὁ" οι τσὰϑ. προ ναὶ 

0 σὶνε ἰδλεπι οπς ἤδαγτ. Τὴ ρἤγαϑο : ἸΆΡΛᾺ, πὸ 

ἃ ΠΝ, ἤοτθ δέπδμ ὅοη0 οἵ 1116 Ὀϊοβϑοὰ οἰωος οὗ 

ἴΠ6 ἀϊνῖπο Ῥοόνοῦ (οορ. ΕΖτα νἱἱ}. 22), οἰ Ποσυν 80 
1194} ἴῃ {|Ἰ6 86 η86 οὗὨ ῥαι[1οἷα] μη] 5 τηθηΐ (Ἰὐχ, 
ἶχ. 8; Ὠροιιῖῦ, ἰϊ. 15, εοἴο.). -τὐῦοὦννν εἶδ τσογαζ οὐ ἐδι6 
Δογώ ; σοταρ. χχῖχ. 1ὅ.--- Ἴ  ογβ. 183-22, Το Βοονα} 
0501}. -- Του αὐσαῃ ἰῃλ6 αἰίαγα, ᾿ἰ΄οϑο ἀγουτεα ὈΥ̓͂ 
ΑἢδΖ ἴογ ἰιοϊαἴτοιια Ὀυγα - ΟἸ ΓΤ] Ζ3 πὶ ἰποθηβ8 ; 
ὁοΙΡ. χχνὶι!. 24.--- εν. 15. Απώ ἐδε μγίθνδα αἢ ἐ 
{Π6  ιευΐθ8 τσογὸ απὴπαπιοα ; ἃ οἸαῖθα ΤΟβογσίησ ἴο 
νον. 8, ΜὨΪΟΙ Ροϊπὶ8 ὈΥ ὙΔΥ͂ οὗ Βιρῃ]οιηθηΐ ἴο 
83, ὕπἋ΄ ἴΠ6 Ῥχγοβοπὶῦ 1} μαγοϊραυοη οὗἨ [ἢ9 
[μον [168] δρί γι 4} τγ, ἴῃ σου ίγαϑῦ ἈΠ 1Π16 [ΓΟΥ̓ΤΊ ΕΣ 
ἀρ: σἰ ΘΠΟΥ͂ (ὀΒρΘυ ἘΠ} Υ τυ ἢ τοραγὰ ἴο {}}6 ᾿γ]ςἴϑ, 
χχίχ. 84), νγχα8 οὐίης ἴο ἴΠ ἰροϊ ηρ οὗ βῆδιπο Ὠχθδη- 
Ὑ8116 αν κοηθὰ ἴῃ ἴμ6 γι 0]9 οὐ Γ οα δοσουηΐ οἵ 
{πθὶτ ἔογιηδὺ ματγίϊοὶ μαΐλοιι ἐῃ ἰ(ΔΟ]ΔΙΓΥ. ον. 10. 
Απι ἐδεν εἰοοα ἐπ ἰδεὶγ ρίαοσε. ἽΦΩ, ““Ρὶδοδ, 

δἰδηά,᾽" 88 χχχνυ. 10: ἤδη. Υἱὶϊ. 17, 18.---Α[ὸν 
ἐλεὶγ γεΐε; οοιιρ. 1 Οἤτοη. υἱ. 17.---7 δὲ ῥγὶθϑϑίᾷ 
γὶηκί 7 ἐδε ὑ 7τονα ἰλὲ λαπα οἱ ἐδ 1,ουἱέ68, 

ἴϊμε 5, {π6 [ν᾽ῦοβ μαπάοὰ ἰἤθπὶ ἴπθ Ὀϊοοα ἴο 
ΒΌΤΙΚΙῚΘ οἡ {116 αἰῖατ, Τὶ {16 [μοντῖ68 ἰθτὸ ἀπὶ 
[ἢϊ8, ὙΠοΓθα5. {18 Ὠαπάϊης οἵ (Π6 Ὀίοοιϊ νγ»ὶ58 [Π9 
Ῥαγὶ οἵ ῃ6 βόνϑτσαὶ ΤΟΤΕ ΠΡΡΙΠΕ ᾿ιουϑ6] 9] 618 
(χχχν. 6, ἔἴΖτα νἱὶ. 20), 18 ὀχμρίδι θά, νοῦ 17, ὈΥ͂ 
Ῥοϊηϊίης οἂξ {Ππ||ΐ ΟἾἿΪΥ [6 [ον ῦε8 6 ΓῈ 88 γοὶ ἃ}} 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ αἰοαηπβοὶ, δηὰ ποῖ ἢ 6 τοπηδὶ πη ρ μι }}1}- 
ἴδ (Ὡ 3 6Γθ, δηὰ γϑὺ, 18, ἃ ἤθε 805 Δ ν6 

Ὀοΐοσο 86 ρῥγχοροβίτἰοη, δῃὰ ηοΐ δῇ δάνεγῦ, 85 ἰὴ 
Ῥᾳ. οχχ. 6). -ῦ ον. 18. αην ἤοπι ρλγαὶπι απὰ 
Μαπαδϑοῖ, 16βαολαν απα Ζευμίιηα. Τ]νῈ ΟἸιγοη δὲ 
ΤΟΡοΟΤί8Β ἐπὶβ ποῦ ἔγοιη “80 δχθθβθ οἵ παίϊομαὶ 
[δ] 1," 88 ᾿ξ 6 τυυϊϑιιοὰ ὕἤο τοργεϑοηῦ ὑπ6 ὑγ}0]9 
ποτέῃογῃ Κίηχάοτα α8 βυ)]οοϊοα ἴο [Π}8 6 18} Κη Ζ 
ἨἩεζοκίδῃ (Η. βόμα]ιζ, Τ᾽ εοίοσὶς ἀε8 Αἰἰεη 1! Ἰὶ, 
809), Ὀυΐ βἰΠΡΙΥ Ὀδοαι86 8οπι6 οὗὨ 1116 ἔΓΙ 5 οἵ {Π9 
ποΡ ΒΟ Κιηράοτα, ἔμοη ρονογπθὰ ΟΥ̓ ἤοδεα, δηὰ 
Δἰσοδὰγ οὐ 186 τϑγρὸ οἵ (οἰ8] τιιΐη, μδὰ βοΐ ΣΈ ρτθ- 



οδξ 

βοῃἰαϊίνοβ ἴο (ἢ ράβϑονογ οἵ Ηοζοκίδη, 0 βἰ χη 
(παῖ {6 ἰροὶ ης οἵ πδιϊοηδὶ χα} τν88 ἀγα θη δα ἴῃ 
{Ππ6πὶ ἐπ 41} ἰἴ8 δἰγοιχίῃ, Τῆδῦ ἴῃ νοῦ. 11 [}8 
ἐγ 65 οἵ Αϑῃοῦ, ΜΙ δηδββϑοῦ, δηὰ Ζορθιυλιη, Ὀιῦ Π6 ΤῈ 
ἘΡΗγαίπι, ΝΜ ῃδββαὶι, 16βαύῆαγ, δηὰ Ζουυ πη, δὲ 
Ὡδηηοι 68 “ Βυπιῦ 6} " (τοϊαγηΐης Ροπίϊεηΐ ἴο {ἢ 8 
τῃοοογαῖίς οεηΐγα οὗ ψψΟγϑ 10), ΔρρΌδΓβ ἴ0 τοϑί οὴ 
ἀεβηΐτο εἰβιογί σαὶ στουηάβ, [6 πεῖαγα οὗ σ᾽ ἢ οἢ 
τ ολπηοῦ ποῦν (ἰοὐδγηη6. --- Χο  ἰλον αἱε ἰδε Ραδε- 
οὐεῦ ποί αϑ ἰξ τοι ιογέεπ, 88 ἴον] οα } } Υ ἈΠοΟΙΈδη, 
ἈΠ ἐμπὺ8 ΘΟΒΙΓΑΓΥ ἴο 1ῃ6 ῥτγδοορί, Ναπι. ἰχ. 6; 
ΔΟΙΡ. δοδορθιβ, ἐς 8. “ιά. νἱ. 9. 8, ἀπά ὑπάογῦ 
νοῦ. 26.-- 1 ρσοοὰώ ᾿οτά ραγάοπ. ΙΔ [ἢ688 
αἰοδίηρ νογὰβ οἵ σοῦ. 18 (Ἴ"2 ἼΒ2᾽ 2. [17) 

ΔΙῸ ὑο Ὁ6 ᾿ῃλ 6 Αἰ Ὶ Υ οΘομῃποοϊοά, ποῦν δ δηαϊηρ 
ἴῃς Μαβογοίϊς ἀϊνιβϑίοῃ οὗἨ ἐπ γούβοϑ, [6 ἱη1{ἰΑ] 
νογὰβ οὗ χοῦ. 19: ““ΕΝΘΥΥ͂ οη6 (δ΄ παίῃ ρῬγορατγοὰ 
.ιὴ8 Ὠθδγί ὕο βδεεὶς 6.1. Ἵ"3 δίδπαβ 88 Ὀεΐογε 

[6 Σοαϊδέλνα δϑαηΐοποο, ΥῸΓ. 19 [ταΐῖμεῦ Ὀείοτθ “5531. 

αι μοῦυΐ να (48 κς, 1 ΟἾτγοι. χν. 12. θα 

ΒΞ, ἰπ [86 680 οἵἉ ἰογρίνίηρ, οοτὰρ. Ῥβ. χν. 

4; ἴων. χνΐ. 6, 11.-Τλουσὴ ποὲ ἐπ ἰδὲ οἰεαπηδ88 
9Γ ἐδε βαποίματῃ, ᾿ἰμου ἢ ΠΟΥ͂ ἀϊὰ ποῖ δι γ οὐ 
ΠΟΙΡΙΥ ἢ [6 ἰεραὶ Ῥγοβϑοσιρίοηδ ΘΟΠΟΟΓΠΙ δ᾽ 
ἴη)6 ῬΌΓΠΓΥ ἴο Ὀ6ὰ οὐβογνθὰ ἰῃὰ δρργοδοπίπς 1ἢ6 
Βιλποίιασγ. Α το ΚΑΌΪΘ τ]ὰ 688 ἀπμὰ δἰ πχοβὶ 
ἐνδη 6 104] ἰγοθίοιι οὗ νἱθὺγ ἀγὸ Ἄχ ργεββθα ἴῃ [8.686 
ὙΟΓ8. --τ 7ννον, 20. Α πὰ λεαίεα ἐλέ »εορίε, ἴογβανε 
ὑμῖν σα δ, Βοα]οὰ ὑποῖὰ ἰπ δὴ δἰ ῖςαὶ τγοβρεοῖ ; 
σορ. ΡΒ. χ]ὶ. δ; Ηοβ. χὶν. ὅ; ψεγ. 11}. 22, ΤΒῸ 
ὨοδΙὴρ οἵ ἀΐϑοαβθ οὕ οὗ ἀδαίῃ, ὑμαὺ τὰϑ ἴο 068 
ΔρΡΡΓΕΒδηἀοα δϑ ρυμπβητηθηὶ ἴοῦ ἐμ εῖγ ρη (μὲν. 
χν, 31), 18. ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἱποηἀοδὰ (αραϊηδὲ ἰλογίῃ. ἀπά 
Καπιρῇ.). --Ἴ ἐγ. 21. Απαὰ ἰλδ δοπδ οὐ 7]εγαεί (δαί 
1067 ἴπ υεγιδαίεπι, “ποτ ἰουπαά ᾿᾿; σοι Ρ. χχίχ. 
29, χχχὶ. 1.-- μἢ, μοίγπεδηίδ 97 τεῖσλέ ἰο ἰλε 
“ογά, ἱμϑιταπηθηΐβ ὈΥ ΜΒ σἢ (ΠΟΥ δϑογ θα πρὶ 
ἴο ἴδ [,ογὰ, αἰοτίβο, Ηἰ5 ταϊρῦ (οοτρ. 8. Χχῖχ. 
1), ἐπογοίοσο ψὶ νὰ ἱπδίσγυπιθηῖβ ἴου Ῥγαϊδίηρ ὑδ6 
τηϊσῃξ οὗ ἴμ6 1οτὰ. [πίργοϑίϊηα, Ὀὰὲ ποῖ αυϊῦθ 
οογίαί:, (8 [86 ἱπίοτρτγοίδίϊοη οὗ Ρδαβθη, ΜῸ 

ΚΘ {Ὁ 0.) ὉΥ ἰἴβε: ἴῃ ἴη6 86ῆ86 : “18 ἰπ- 

εἰτατηοηβ οἵ ταϊσεῖ," 1Παὖ ἰ8, ν ἢ Ἰουὰ ϑομπά.--- 
γον. 22. Απὼ ἢ ἸρΑ τώ ἐρᾶξε ἐο ἐδ ἠδαγί οΥ αἰ 
ἐλε Σευΐοθ, βρακα ᾿οαγίυ, Ἰονῖηθ, ἐποουγαρίηρ 
ὙΟΓ8 ἴο πρπος Ἶ7ζλο καά σοοα ὠπιὠεγδίαπαὶπι} οἵ 
ἰλε Γογα, οἵ ἴμ βογνΐοα οἵ ἴθ [μοτὰ.--- πα ἐδον 
αἱε ἰλε εαδὲ ξεύοη ἀἰαν8δ. 6 ἅ16 Βοδτοθὶν ἴο τοδὰ 
ὙΠῸ [86 δορῦ. (866 Οτξ. Νοῦθ) : ““Αηά τῇε6Υ οοτὰ- 
Ἰοεῖθα ἐ}6 ἴοαϑί .᾽ ἔογ [ὴ6 τοδαϊηρ: ““οδὲ [ἢ6 

ἰξβαει, "ἈΡΡΘΔΓΒ Β ΠΥ τ] 0446116ἃ αἰΐοῦ ἴ6 Κπονψῃ: 
“φαΐ {Π8 νοΓ, "88 [86 [Ὁ] οὶ πα : ““ οἴεγίησ 
ΒΔΟΓΙ 668 Ο " Ο]ΘΑΥΙΥ βῆον"β (600. 4180 8. 
ὀχϑ!. 27). πογευύεν, 18:6 ὁο]]Θο 6 ΓΒΕ ΡΡΘΥΒ, 
ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ [86 [ον ἴε68 δηἀ ῥγίθβίβ, ἀγὰ [ἢ 6 βι ]6ςΐ, 
--σθ᾿ πὰ οοπ εδεὶπρ ἰο ἐδε 1.ο»αἱ Οοά οἱ ἐδεὶν  αίλενϑ, 
ΠΔΙΘΙΥ͂, ψΠῸ ᾿γαΐβα δὰ μδηκερίνίηρ---ποῖ, ρ6Γ- 
μα 08, ᾿ ἢ Ραπίζοιιῦ σοηζοββίοῃ οἵ {Π6ὶγ σι], ἃ 9 
Βοὴ9 οὗ [δι ἀποίθηΐβ {πουρ)ιί. ΠΗ 18. αὐ 

11Π6 ἱξομολογεῖσθα, οὗ [ὴ6 Ηο] θη βεῖο τοῖς (Δηὰ 580 
οἵ ἴ)9 ϑερῖ, πῃ ΟἿἿὟΤ ῬΑΒΒΆΡΘ). ---  ἐγΓ8. 283-27. ΤῊ 
Βεαβῖ οἵ ὅϑϑυϑῃ 1)ὰγ8 δἰζεν [6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ. --- δ εβοϊυοὼ 
ἔο δερ (“τοῦθ ᾽᾽) οὐδεν βδευφη, ἀαν τοδ σἰαάπο,. 
ΠΣ», δά] δοουδαιίνα ἴοΣ ΠΏ .--- γον. 
τι" . 4 

94. ον Ηκεεξίαλ, .. . ραῦε ἐο ἐδε εοπργεσαξίοη 
(Φεορεῦγ, ἔθανοὶ, ρανο 48 ἃ ϑαγο-οἴϊεσίη σ᾽; σοΙΏΉ. 

ΠΠ. ΟΠΕΟΝΙΟΙ ἘΞ. 
ἀπο ϑῷ 

χχχν. 7) α ἐλοιπαπα δυζίοοίη, οἷα. {ως ἷν, {ἴπὸ 
ἰχίηρ διὰ ῥγίησοβ δὰ οοπίγθυϊοὰ νἱοϊπιδ ρα 
ΕΣ ΌΘΓΑΙΙΥ ον Π6 ῥϑηβόνογ, ὑμᾶς ΓΠΟῪ ᾿διὶ ποῖ δοη- 
βυ πιο [Π6 ψῃοϊα ἀυγίηρ [6 ϑανθὴ ἀδᾶγε οἵ ἴ86 
[οαϑῖ, Ὀπὺ δα 5}}}} ᾿γον βίοῃ (ογ 8ὸ ἰοῃρβ δὴ αἴθοσ- 
[ραϑ8.. ---Α πά α σγειὶ τιατὴ ὑγιεδίδ ϑαποίἐβεα {λιδιη- 
δοίυεα,; ἴἢ6 Θχίσγδογ Πα ΓΥ δυυηάδησς οἵ οἴδεγίησε 
οου]ὰ {Πππ|8 θὲ ονεγίδΚεη ; ΘΟΙΏΡ. νεσ, 8, χχίχ. 84. 
-- ον. 25. Απὸώ ἐλε εἰγαπσετα ἐμαὶ σαπις ἤτοις ἐδό 
ἰαπὰ φ ]δγαεί, απά ἐλαὲ ατοεὶς ἐπ Ψιμαλ. ὙΤΏεΡ6 
ΒΓΔ ΚΟΓΒ (Ὁ53) ἴγοιῃ [5γ86] δὰ Φυάδῇ ἀγα ἤθγο, 

88 ΟΟΓΔΙΠΪΥ 88 ΠΟΥ 6 Γ αἀἰδίϊηςς ἔγομχ “ἐπ 60ῃ- 
Βτοσαίιίου ἐ]ιαὶ οαπλ6 οἵ οὗὨ 18γ86] " (Ξ Ερῃταὶπι), 
[πδὉ 18, ἔγοτχ (ῃ6 ΕΡὮΓαϊπιὶ 68 πηδηςοηοα νογα. 11, 
18, δοίιια! }ν “ὁ Βύγδηρογϑ, πὶ ἰ8, ργοβοϊγίοβ Ιὲ 
8 Οὐογνίβα ἰῃ χν. 9, ὙΏΘΓῈ ἴμοβὲ ἀνθ} ] ρ 89 
ϑίγαηοῖβ διμοὴσ ὑπ ὅενβ, ἔγοτῃ ΕρΡἢγαΐπὶ δηιὶ 
Μαμαβθοὶ δηὰ δἰ πηθο, ἀσθ δ τ ρὶν {Ππ6 Βγδ}]} [69 
{μαι αν πηϊσταὶθὰ ἐμ θποα.---ογ, 26. δῸΓ δίποῦ 
ἐἶιε ἄαν 97 δοίοπιοπ.. . τὰ ποὶ ἐδιό ἰδξε ἴῃ “οτὰ- 
καἴδτα, ὯὨῸ 8ὸ ἴα! δηὰ βυ]πιθ ἃ [ἐβεϊναὶ οὐἷο- 
Ὀγαϊοὰ ὉΥ͂ 80 στοαΐῖ αὶ του] ϊυάθ. Βυϊ 1π6 ροὶπὲ 
οἵὁἨ σοι μβαγίβοη 15 ρογΔ}8 ποῖ ΔΩΥ͂ Ῥάβϑου εΓ ὉΠῸῈΡ 
Βοϊοηοι, Ὀὰΐ ταῦθ {Ππ|6 [ραβ οὗἉἨ [6 σοπδοογαϊίοη 
οἵ [86 ἤδη ρ]α ὑπάδγ 119 Κιίηρ (γ᾽. 1-10).. ΤῈ κα 
ΓΟΒΘΙῺ Ὁ]65 [ἢ 6 ράβϑονοῦ οἵ ἢ οζο κί δ ἴῃ 118 γαβρθο', 
ἐπα, σι [86 δαϑ οὐὗἨ ἰαθογηδο}68 Το] ον ίπρ, 1 
ἰαβῦθιὶ 4180 ουγίθοη ἀδγβ. Βούδιβ6 [Πΐ8 ΟὨΪΥ 18 
ἰηϊοπα θά, δῃηὰ ποῦ ΔΗ͂ μβββουοῦ οὗ ϑο]οπΊοῃ, εἶς 
18. 0 σοηῃίγδαϊοίοη ὈΘΌΧΘΘΙ ΟἿΣ Ῥάββασο, οὐ. π 
ΟΏΘΓΑΙ Ὀείινθοη ὑπαὶ ΨΏΪΟἢ 5 ἀδρίοίει ἴῃ ΟἿΓ 
ἜΠΡΕῚ δηιὶ χχχν. 18, δπιὶ 2 Κἰηρβ χχὶϊὶ. 22, [10 
ἰη ἴῃε ἰδῦῦεῦ Ῥαβϑαρο 1 5 βαϊά οὗἉ  ο518}}8 μαββουδγ: 
ΤΠογς 85 ποῖ ποϊάθη βις ἢ ἃ ῬΆβϑΟΥ ΟΣ τοι ἴῃ 8 
ἀαγϑ8 οὗ {πὸ Δυάροβ,᾽" (8 Το ατκ τοίυτα, ἴῃ 106 
Πἰγϑὺ ρίδδθ, ἴο {Π6 ΡΟΣ απϑπὰ Ἰορ πα οΥ οἵὨ {δ 
[εὐθὺ ; δηιὶ ἴῃ (18 τδϑρθοῦ 0116 ῥγεβθηΐ τὸ δ ὑπ ποὶ 
ὈΥ Ηοζοκίδη ννᾺ8 ἀπ τεῖνο: 7υ8ὲ 48 ΟΌΓ διυῖδογ 
88 ΕΧΡΓΕΒΗΥ͂ δοΚηον]οι κοα.--- εν. 27. Απά (δὰ 
»τὶοδίδ (ΔῈ) ἐλ Ζρυΐδεα αὐόοϑο; σοτρ. (τι. Νοῖο. 
ΤΠαῦ ὑπ6 Ὀδπεάϊοϊτίοη οὗ ἰῃ6 ῥγίοϑίβ ντὰ8 Ποατγὰ, 
δηα δοίι!!] Υ μεποίγαϊθα ἴο Ηἰ8 (οι ̓ 5) μένεα 
ἴῃ [6 ὮθᾶνοΠ, ΟἿἹΓ ἢ ἰβιογίδη ταΐμῆξ σοποΐαἀθ πῖὶ 
8: οἰ ἐπὶ οογία! ΠΕ, ἔγοηι ὑπ ΓυγΈΒ6. σφ] π688 ἀπά 
οἰεναϊίου οἵ μοαγὶ νυ σἢ 6 Βα ἴο τϑοοιπὶ ἰῃ [89 
ἴνο [0] νης σπαρίογβ οἵ Ηοζο ἢ Β τεῖχῃ (πὶ 115 
ἴπη6ῦ ἃ8 06}} 8 ουὔοῦ ἀϑροοῖ). 

Οἡ ἰδ ἀαΐθ οἵ ΗοΖαο κα] 8 Ῥαββονοῦ, ἢγβί  εἱ]} 
(Κυπιπιοηΐ. σὰ ἀσπ Βιολόγη ἀδν Καὶ πῖψο, 1845, Ῥ. 
815 (.), [ῃ6π Οαβραῦὶ (δογᾶσε τὰν Αἰπίοίμς ἴπ 
αα8 βιιοὴλ “εδαῖα, Ρ. 109 ἢ.), ἀπὰ δραίη Ἀεὶ] 
(Κοπιπιοηΐ. τιν Οἦγοπ. ν. 848 Π{.), Ἰαϊά ἀοῖνι {Π6 
ομἱπίοη ὑπαΐ ἰὉ 88 με] 4 ποῖ ἴῃ [8 ἤγβι γϑδτγ οἵ 
1.18 τεῖζη, ἰὰ [86 ποχῦ τηομὶδ αὔθοῦ [Π6 οἰδαηδιην 
οὗ {π6 ἴθι ρ]θ, Ὀὰξ ΠΟΙ ΚΙ ἀΘΥΔΌΪΥ Ἰδίοσ, Πα ΟΪΥ, 
ΔἔοΥ {πὸ ἀθδίγυσίίοη οὗ [6 Κιηράίοπι οὗ ἐλ) ἔτ 
{068, ἴῃ 8 ΒΙ ΧΙ γοΆσ. Αμρϑίηβὶ {Π}}9 ΔΑΒΌΠ1}" 
[ίοη, διὰ ἴοσ ἴ06 πδὺ4] νίθνν, δοοογάϊηρς ἰο ψΠ ΟΝ 
ἴΠη6 ΟΠ γοη ἰδὲ ἴῃ οὔτ ΟΠαρου πηθδῃ8 ἴο Τα ροτΐ βοπιθ- 
τίς ἱπηπιραϊαίοῖγ ἐΟ]]ονσίης ἐἰπ16 ἔραϑι οἵ {πὸ οοιι- 
δοοσζαϊίοη ἀθβουὶ υθὰ ἰῃ οἢ. χχῖχ., βρϑδῖ----}. Τὴ ἢ 

σοΊδέο. ἴῃ γυγη αὖ ἴθ Ὀορίπηΐηρ οἵ τοῦ. 1 ; 2. 

ΤῊ βἰδίοτηθηϊ ἴῃ σοσ. 8, ὑπαὶ “116 Ῥυίοβῖν δά 
Ὠοῦ δβαποίίβεὰ {πριηϑοῖνοθ 8:6 θη Εν," πῇ ϊοὶ 
ΟἸΘΑΥΙ͂Υ Γεΐετβ ἰο χχὶχ. 34, βπὰ ἐοὲβ ποῖ δἱ δ]]} 
ἀρ 1:6 ἱπίογροϑι οῃ οὗ ἃ γμογὶοιὶ οἵ βἰχ γωιε 

ὑνθθη 16 ἔννο οπαρίοτβ ; 8. ΤῊΘ παιηΐηνρ οἵ {δε 
βοοοπὰ τηοηΐ ἴῃ γογ. 2, νη ΐοῖν ἰδ ΘἐπΑΙηΐν ἴο δ 
ἀπαεογείοοὰ ἴτομῃ χχίχ. 8, 17 ((δ6 ““ἢγϑὶ τηοπίν,᾽ 
᾿δαῦ 18, Νίδαι, ἴῃ 116 ὅγαί γον οἵ ᾿ΐ8 τοὶζτι), δὰ 
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1ῃεογοίογο ἴο Ὀὲ γοίοιτο ἰοὸ πε ἢσγεϊὶ Υ̓ΘΑΓ οὗ ἢ 6Ζ7ο- 
κίαῃ. Τὸ {μέβο ἰὴ ὑποιηβοῖνοβ ἀδολδῖνο ρτοΟῦ 8, 
πο ΚοΙ] νδὶη}ν δπἀθανοῦγ ἰῃ 8 ἰοπρ ἀϊδουδββίοῃ 
ἴο ἱηναϊ ἀξία, ἀγ ἴο Ὀ6 αἰϊιἰοὰ, 48 ΠισΠὉΓ ηὶ 
δτριτηοη 5--4. ΤῊ οἰτοιιπιβίδιιοα [πα΄ ΟΡ δυο Γ, 
Μ|ΠἼ16 δὰ δοίυδ]}]ν τηόδηὶ ἴο τεργεβθηΐ [ἢ Ῥάββου τ 
88 ἰπϑιϊςαϊοα δἴτοσ [η6 1Ἃ4}} οἵἠἨ ϑαιηαγίδ δηῃὰὶ [89 
ἀεδιτγιιοίίοη οἵ ἴ[Π6 πογίβεγῃ Κιιρσάομῃ, απ ὄνθῃ 
ὙΠῺῈ τοίρτοπσο ἰο ἴπ6 οοπ το πὰ Ὠρδοσϑϑὶὶν οἵ 
86 Ῥοραυϊαίίοι οσοδδίυηθα ὈΥ̓͂ [118 οδίδϑίγορῃο, 
τὲ ἤάνα ΘΧΡΙΌΒΘΙΥ βαϊά 80, Ἀ8 υ6}} 8η ἱτηροτίδηϊ 
Ἱποῖν ἴον ἱποϊπάϊηρ ἴπ6 ΕΠ Γαΐ πη} [65 88 Ραγία ΚΟ ΓΒ 
ἴῃ ἢ ἔραϑὲ σου ὰ οὶ ἤᾶνθ ὈΘῸΠ Ῥαββοά ον 1} 
8] 666: δ. Το οἰγουιηδίδηοα ἰδὲ [Π6 ΤΏΆΠΠΘΓ ἴῃ 
ΜΠ] ΟὮ [686 ΠΟΙ ΠΘΤΙ μιοδίβ δ ἃ [Ποῖν βοαΐβ ἀγα 
πιο Ἰοηθὰ ἰῃ γνεγβ. 6, 10 ἔ. δπά 18 ϑι}18 ΟΠ] 
1:6 Εἰπην δίδου [Π ἱπναδίοη οὗ ΤΊ δ0}}- ΡῚ]6 θοῦ, ποῖ 
παῖ δἵζοσ [116 [4}} οὗ ϑαγηδγία (566. Ο1) {{|686 00»88- 
δι Ὲ8, ὀρθοί} Υ νοῦ. 11); 6. ΤῊ αἱγουπιβίϑηοο 
1παι [ἢ 6 ἀφδογιρίίοη Εἶνε ἰῃ γοτβ, 10-]2 οὗ {Π6 
γτεραγαΐοιδ ἴοῦ [86 [εβέϊναϊ!, οοπιραγθὰ σὰ ἢ [6 
ορουΐης οὗ [16 ἀεδβογίριίοη οὗἨ ἴπ6 [οδϑὺ 1186] ἴῃ 
γοῖ. 18, ΤΠ Κ68 ΟἿΪΥ ἃ βιιοτί αἀυπγαϊίοη οἵ {Π686 
Ῥγορασγαϊϊοηβ ῥγοῦαῦο; 7. Απὰ Ἰδβίγ, ἴπ6 οἷτ- 
συπιδίδησο ὑπαὶ ἴἢ6 ΔρΡρϑδγαποθ οἵ ἃ "οΐ ἱποοῦ- 
δἰ ἀγα Ὁ]6 πυπι θὲ οἵὁἨ οοπιπιιπίοδηΐβ ἴτοση ἴδε 
πογίμοτ Κἰράοτη αρτοοβ νΟΤῪ Ὅ}} ἢ τμαΐ 
ὙΠ Θἢ ἰ8 αἰϊεβίοα ἴῃ 2 Κίηρβ χυ. 2 οἵ 1π6 σοπι- 
γ ΓΑ Ίν ΕἸ Υ Ρἱου8 δηα ὑΒοοογϑίϊο ομαγαοίεῦ οἵ Ηοβθϑα, 
ἴι6 ἸΔϑῖ Κιὴρ οἵἨ ΕΡὨγαΐπι, δηὰ, οἡ [6 σΟΠΓΆΓΥ, 
(ΔῈ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ὍΘ ΓΕΘΟΠΟΙ]οιὶ ΙΓ {116 Τορογὺ ποτα, 
γογ. 21 ἢ, σίνοιι σοι ΓἾρ ἴΠ6 τηογαὶ δηὰ τοὶἷ- 
Εἰουβ οοπάϊτίοη οὗ {Π6 φῬορΡυϊαϊϊοῃ ἰοῖδ ἱπ {δ 
ΠΟΥ ΘΤ Κιηράοτη αἴϊεσ ἦτ ἀοίειί οἵ Ἠοβεδ δῃὰ 
1ἋἪΆ0)6 (11 οἵ δαπγατία. Τὴ 8084] δβϑαϊηρίίοῃ, 
ΨὮΘῊ τηᾶῖκοβ [Π6 ἴθ ρ]8Ὲ σοπδβοογαϊΐοῃ δηὶ [Π6 

ΟΥ̓́ ἴο [86 Ρ]δοθ ἱπ ἱπιπηοάϊαῦδ διισοοβϑίοῃ 
ἴὴ [Π6 ἤγβ᾽ γοῶῦ οὗ ΗἩοζεκίδη, δρρθᾶγβ ἔγοπὶ 4]] 
{1118 ἴο Ὀδ τηοδῖ ἈβτοΘὉ]6 ἴο ἴη6 Τοχῦ, δη δ]οηα 
ἘΓΆΪῪ οοττεβροπαϊηρ ὙΠ [86 Ὠἰδίοτίοαὶ τοι: 008 
πδ΄ Ππαγο ἴο Ὀ6 ἴα Κοη ἰηΐο δοοουπῃῖ. 

3. ΕΘΓΙΒ6Ρ "ἰοΙ σίου οίοτγπιβ οἵ Ηοζοκίδῃ : οἢ. 
ΧΧΧΊ.---Οπ συϑσ, 1, σορ. 2 Κίηρ χυι ὶ. 4, ψΠΘΓΟ, 
δόονονοσ, οἡ ἴἢ6 ὁη6 παπά, ἴπ6 ἀοβίτυοϊίοη οὗ 1116 
πῃ 8δηἀ Αἰἴδγ5 8180 πῃ ΕΡὮγαὶπὶ πὰ Μδπ ββθῇ 
18 ποῖ τησῃίϊοποα ; ο {Π6 οἵπον Βδηά, [ἢ ὈΓΘΑΪΚ- 
ἱῃρ οὗ {πε ἤρττγε οὗὁἨ [6 Ὀγάζοη βογροηΐ (ΝΠ 08}}- 
185} 8 Ππαγαϊρα, νη ἰο ἢ ΟἿΓ τορογὶ ἀοθβ ποῦ 6χ- 
ῬΤΘΒΒΙῪ ΤΠ] ἢ 0η.--- Αἰ 7δγαεὶ ἰλαΐ τοοῦὰ ργεδοπί ; 
ΘΟΠΡ. ΧΧΧ. 21. Εοσς {ῃ6 βέαϊιοβ (ποπυ 6} 18) 
διὰ Δ ϑῇ οσῖ πλ, ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΙΥ. 2. ---Απά ἐπ ρλναίΐπι 
απαὰ ἈΓαπακδεὴ οοπιρίοἰεῖν. ΜΛ τοΐδγομο ἴὸ 
ἘΡΉτατα δὰ Μαμδαβοῦ, ἐπαΐ 8, ἴῃ6 ΠοΥΏΘΓΏ 
Κιπχάοτω (οοηΡ. χχχ. 10), {πὶ8 ““ ΘΟΙΙ]ΕΙΟΙΥῪ "᾿ 

(τ 2) ἰδ παίαγα!] ἰο 6 υπάογβίοοά ομηι 

δαϊδ, ἀηὰ ποὶ ἴο 6 Ῥτοβϑοὰ 85 δ κἰτίςι]} 
ἔτιοταὶ δβἰαἰοιηθηΐ. ΤΏΘ τορογὶ (μαΐ ἴῃ Μδμπδβϑο 
δὰ ΕΡἨγαΐπ 4180 ἴπε ρΡ᾽δοοβ οὗ ἰΔο]αίτου 5 ὑγουβ ἢ 
ὝΕΓΟ Τειηονοά, σου] βοΆΓΟΟΪΥ, οἡ δοοουηΐ οἵ 2 
Κίηρσε χυΐ!. 24 δ΄, θῸ Ὁτοῦσ ὗ ἱπίο ΠΑΓΙΊΟΩΥ ΜῚῈ 
{16 δοδιτηρίίζοη οὗ Καὶ! ἐπαΐ {Ππ686 ἴδεῖβ ἀγα ἴο Ὀε 
Ῥἰασοὰ αἴνες 722 Β.0.---ογ. 2. 4πὼώ Πεχοζίαλ 
αρροϊπίεα . .. αὐίεν ἰλεοὶν οουγδϑέδ, δοοοσάϊης ἴο 
186. εἰακεϊβοδίίου οτἱρίπαίϊηρ τὶ Βανί α ; οοπιρ. 
1 Οἴτοη. χχίν.; 2 (Ἔτοῃ. υἱ]ἱ. 14. --- υετν πιαλὶ 
αοοοταϊΐηῃ ἰο δὲδ δεγυΐος, ῬΤΟΡΟΙΥ, “δ [16 τηουι 
οὗ ἷβ ϑογνίοθ᾽᾿᾽ ; σορ. Νυμ. νἱὶ. δ, 7.---1π ἐλδ 
ψαίοδ οὗ ἐλ ἐατὰρ 97} ἰδὲ Ζονά, ἴἰὰ 16 ἴδ ρ]6 88 
ὙΜῈ]}} δ5 πῃ {Π6 οουτί οὗ {Π|ὸ Ῥτίοδίβ; οοσωρ: 1 ΟἾγοη. 
ἶχ. 18 ἢ. -- Ύ ΣΣ. 8. πὰ εἰς ξὶπιρ᾽ 6 Ῥοτίἑοη, ᾳῇ λὶδ 
Ῥγορεγίῳ 70 δωγπέ-οβεγίμρε, δ, 10 Κὶησ 

[τη βῃοὰ νι ῇῃδὶ ἢς ππά ἴο σοηί τὶ Ὀυΐα ἴο [6 Ὀπτηῖ- 
οἴϊεσίηρς ἴῃ νἱ οἰ πὴ οἱ οἵ ἢ]8 βϑίοῃ (ν}ἶο]ὶ 
8 ἀρρου θεὰ πηἀογηθδῖδ, χχχίὶ 27 ΗἶἾ, 88 νοῦν 

Ὁ. Οὐμρ. {π6 ᾿γοβογ ριοη8 οὗ [ἢ ἴανν ὑπαὶ 
6Γ6 ΘσΟΠλ6 ἐπΐο δοοοιηΐ, Ναπ). χχνὶϊ!. ὃ ΠΠ, χχὶχ. 

1 [---ἰὴνσεσ. 4. πω δε δϑαμὲ ἰο ἐδιὲ μεορίε. .. ἰο 
σίσε ἰὰλ6 ρογίϊοπ 97 ἐι6 Ῥγίεδία απὰ 7, ευὶίεα, ἩΔΤΆΟΪΥ, 
(6 βιβι! σβ διὰ ὉΠ|Π168 οὗ {1|ὸὶὲ ἱπόγθαϑθ οἵ [16 
αι δηὰ ἴῃ6 ἢοϊὰ ; 8ὲ6 Εχ. χχὶϊἹ 19. ΝΠ). 
ΧΥΪΙ. 19, 2] {Π{. ἴϑν. χχνὶὶ. 80-38, Τὴ τηοζτο, 
Ἔκ Ὁ ὙπῈγ τηῖρς 6 δἰοάίαβι ἰῃ ὑπ Ἰαὺν οὗ [Π9 
Τοτγὰ,᾿" ἜΧρυθβϑθβ πὸ ὑπουκιῦ, ὑπαὶ ἴῃ ογάοσ ἴὸ 
[164] (Πεῖτ οἴ οἶα] ἀυτι68 ΠΟῪ τηυδὺ Ὧ6 840] ἴἰὸ 
ἰῖνθ ἔτι δηῃὰᾷ τηἰτγαηγπ]]οὰ ΟΥ̓ ΘΑΓΓΠΙΥ͂ ΟΆΓΕΒ ; 
ΟΡ. ΝΟἢ. χῆϊ. 710 1 ΟὐΥ. 1χ. 4 ἰἰ; 2 ΤΊνεβ5. 
1... 9;}1 Τίπι. γ. 17 ἤ πο οσ. δ. Απὰ ισλεη {{ι6 
ἰοογώ εσαπὶὸ 7ογίδ, ῬΤΟΡΟΥΙΥ, ““ Βργιδὰ ἔοι"; 
σομῃ. Φοῦ 1. 10. ΠΝ ἑ Β0ὴ8 οὗ 18γδ6] " {ῇ0Γ8 
᾿πθ  ἰοπμοα ἀγα ἢἤγβί ΟὨ]ῪΥ [6 ἱῃδὈϊ Δ 18 οἵ 96 1ι- 
ΒΆΪΘΙΠ, 88 ΥΟΓ. 6 βῆον 8, Ὁ ἔπογο ἤγβέ 18 πηοηςίοῃ 
τηδὰς οἵ (δε τοιηδί πίη ὁ Βοη8 οἵ [8ΓᾺ6] ̓̓  (ἰπ|1|}- 
ται ὶβ ἴγοπι ἐπ 6 πουῖπογηῃ Κίμάοπι) αηα ““Β0}8 οἵ 
Φαάδῃ,᾿᾿ --ν ον. 6. Απώ ἐδε {μ}ι6 οὐΓ λοὶν ιδὲπηΑ 
ςοπεοοταίρα ιτἱἰπίο δε ἢονγώ {ἰιεὶν Οὐ. ἸἸἴ ἴῃ 
Ναπι. χυῇ!. 8 Πἴ. ποῖ πὸ (ΡΨ) ὑυϊ Ὠθανο- 

οἴοσίηρβ (ΠΥ) οὗ 4}1 δοηδβοογαιοα ἰμίησ, 

{παΐ 8, οὗ 41} [πΠ6 σοπβοοσαϊοα μἰ5 οὗ [6 15γδε]- 
165, ἃς βαὶὰ ἴο [41] ἴο {πὸ 1, ον ῖα8, {1118 αἸ ΈΓΘ ΠΟΘ 
[το πὲ οὖν δἰδίθπιθπ 18 ΟὨΪΥ Δρραγειῦ, ποῖ ναττδηῖ- 
ἱπρ 8ΠὉΥ̓ δπγχοπακτίοη οἵ ἴπ6 ἴεχὶ αἴ Ὁ ἴῃς τοδάϊηνσ 
οὗ 6 Βορῖ. (ἐ τιδίκατα αἰγῶν, καὶ, οἷο. ; 866. Οτῖϊ. 
Νοῖθ). ΤῊ 8 18 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ αἰνουβιςν οἵ ἴΠ6 ΡΏΓΑΒΘΟ ; 
ΨΠαῇ 8 ο4]]εἀ, ΝΠ). χνὶὶ., “ὁ τόσ ποίη, 18. θ γα 
ἀεδί παῖδα {ΠΠς, Ὀδοδυβο 1Π6 ἰοτιηοῦ ἢ Μ6ΓΟ ἢν 
11 ΣΔΏΠΟΡ “8 γοιιπαπὶ οἵ παῖ ν᾽ ιοἢ 88 00η- 
βοογαϊοα ἴο {π6 1 ονὰ, α8. ἴῃ6 ἘΠ 6 νν88 ἃ Το δης 
οὗ 41} {Π6 οαὐ]8 δὰ ἢο]ὰ ργοάυος" (ΡΒ γ Κεὶ]. 
ἀσεϊηδὶ Βυτίῃ. δηὰ Κδηιρῃ.). --τον. 7. 75 ἐμὲ 
ἐλέγτά πιοπίλ δεν δόσαπ ἰο ἰαν ἀἄουσ, οὐ [ουπὰ ; 
ἴο ἴοττῃ 116 ἤθαρϑ ὈΥ με μοτίπρ ἰοροίμον {8 ὸ αἰ δ 
πῃ σταῖη. Τα {γα τηοπίν, τὰ ἢ] σἢ Ῥαηΐδοοες 
[8]15, ἰ5 186 της οὗὨἨ {6 δηϊδ)ιοὰ Παγγοβῖ, 48 ἰδς 
βονθηΐῃ τηοηῇ (τὰ Πα ἔραβὶ οὐὁὨἨ ᾿ΔΌΘΓΠΔο]68) 15 
τὲ οὗ {Π|ὸ βηἰδμοα ἔτι αηὰ ννηο παγνοθί, ΕΓ 

188 ἔοτπι Ἴ δ, ψ ἢ ἄἀδα. 'ῃπ Ὁ, 866 Εν. 8 248 α. 

--ἶ ετβ. 9-19. Το Αρρὶοαίϊου δηὰ Ῥγεβογνδίίοη 
οὗ {π6 Ο(οἸ]]οοῖοι! ΟἸϊ8. -- φωνῶ. . . σοπεετἴπῦ 
ἐλε ἤδαρδ, 'ὰ ἱπαυϊγοὰ ἤον ἰδ σαῖὴθ ἐπεΐ 80 
δτεαῖ ἃ υδη. Υ̓ οὗἁἨ ρὶΓ 8 88 δοουπ)υ]αῖϊοα. ΟἿ]γΥ 
ἴο {118 πιδδπίηρ οὗ 8 αποϑίΐοη ἀοοβ ἴπ6 [Ο]] οἰ 
ΔΏΒΟΓ οὗ [Π6 Πἰρὴ ᾿γιθδῦ σογγοβροπα, οϑρθοία}} 
1:6 οἰοδίπρ δβεηΐθησθ οὗ 1.-- ον. 10. 4πᾶὰ Α21α- 
γιαλ ἰλὲ εὐϊφῦ μτίεδί, ἈΝ ΠΟΙ ΠΟΥ 118 Ὀ6 1Π6 ΒΆ1ηῸ 
88 ἴῃ6 ΑΖΑΓΙΔῊ σου ρ, χχνΐ. 17, ἴῃ ἴἢ6 9’ “Ἢ 
οὗ ὕκΖίαῃ, (ΟΥ̓ γϑασβ Ὀοίοτγο, ἰβ αἵ ᾿ἰθαϑὲ ΘΓ 
πηςοτίαίη.---Ανα ἰξὲδ σγοαξ δίογε ἰδ ἰο(ί, Ἰἰζοτα}]}ν, 
““ηα [δὶ ΜΟΙ 18 Ἰοΐς ([ὉΓΠ}58) [118 ἰ βἴογο. ̓ 
ῬΟσμ ΡΒ ἽΠ)) ΒΙΤΩΡΙΥ 8 ἴο Ὀ6 σθαι ἱπβίεδα οἵ 

ὙΡ ΣΤῚ (Καμρ}.). --Ἶ ες. 11. Απά Ἡπεκεζιαλ δαἰμ 

ἰο »γέρατε ἵπ ἰδε λοιιδὲ φ ἰλε Τογά, Ῥοσδδρ8 ποῖ 

ΠΟῪ Β[ΟΓΘ- ΓΟΟΙΏΒ (ἰοῦ, 8ὃἃ8 1 (τοι. ἰχ. 26), 

Βαξ ΟΠΙΥ 8 ροτέίου. οἵ ἔμοβδ Δἰγοθὶν 110 ὉΣ 
Βο]οσποῃ (1 Αἰηρβ νἱ. 5) ἴοσ [86 τοσοορίίοη οἵ ἴδῸ 
δἴογεβ (2, 88. Κίηρβ υἱ. 19).---΄ τ. 12, 4πὰώ 

ἐλον δγοιρ δ ἐπ ἰλε οἤεγίπρα, ἴμ0 ἢγεί-ἔγα 8, νοῦ, 
ὅ. Οἱ ἴδε πογὰ “(αἰ 8 [}}Υ,᾽ σομβοϊ ἢ ΓΙ ΟΙΒΙΥ, 
ΘΟΙΩΡ. χὶχ. 9.---Απαὶ οὔὐεν ΟΥ̓ (86 δγοῦ» 
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ὑγϊ 5, ἘΠΉ6, δηἀ σοπϑβοοσαϊθά τῆ ΐη ον 116 
πηπιὸ ΟὈπαπ͵αδι,, οοῖαρ. ἔἶἰ6 Οτῦ, Νοῖθ ; ἴοῦγ 186 
ἴογι ““βεοοῃα ᾿᾿ (ποχῖ αἴδογ ἈΪπι), ΠΣ Ὁ, 866 1] 

ΟὨτοη. ν. 12; 2 Κιίηρθ χχν. 18.---Ἄον. 18. 4πά 
«7ολιοί,͵ απαὰ Αταξσίαλ, απα δαλαϊξμα. πο οἵ [686 
ΠΆΣΔΦΆ, δε 1ε] δηὰ ΝΑ αίῃ, οσοιγγοά 8180 ἴῃ χχὶχ. 
13, 14; Ποῦ ΠΟ Γ (ΠΘΥῪ ΤΕΙῈΓ ἴο ἴΠ|6 8816 ῬΘΓΒΟΙΒ 13 
ἀοι [].----Οὐέγϑόογα ἀπάϑν Οοπαπίαλ, Ἰἰτοτα ῖν, 
“ χὮ ἴΠ6 παμῃά οὗ (ηδηίδῃ, ᾿᾿---ὐϑν ἐδο αρργροὶϊπίτπεηΐ 
ψ Ἡδοχεκίαλ, οὐ ὉΥ ᾿ἰβ8 ογτάοσ.0Ό Τὴὸ Αζαγίδ᾽, 
“ΤΏ]ΟΓ οὗ {π6 ᾿οιι86 οὗ Οαοά,᾽" πατηθά δίοῃρ τι 

{π6 Κίηρς ἷ8 ὕ6 πἰσῇ ῥγῖοθδὲ πδιηδά νου. 10 (οοηρ. 
1 Οἤγοη. ἰχ. 11). -- τον. 14. ἀπὰ ἄοτε... ἐλο 
ΟΥ̓ΦΥ ἰοιοσαγὰ (δε ἐδαδϑέ; οοτηρ. 1 ΟὮγοη. ἱχ. 18. 
Ὁ νγ)͵2Ὃὸ8 Π18 ρασγί ἴο ἀϊϑίτί υῦθ “Π6 οἴετίηρ οἵ [116 

Ιωοτά,᾽" {Π6 ρογιίου οἵ {116 ῬΡεβδοθ- οϊεσίηρ θη ρίπρ, 
ἴ0 ἴη6 [,ογά, δπὰ ὈΥ Ὠἷπι ἐγαηβίεττοά ἴο 6 ῥγιεβίβ 
(μὲν. νἱΐϊ. 14, 32, χ. 14 1.), ““δηὰ [ὴ9 πιοβὶ ΒΟΪΥ͂ 
{μῖηρα," {116 ραγὶ οὗἨ [86 8βἷπ δῃηᾷ ὕγοβραβ8 οἴ ἢ 8 
ἴο Ὀ6 οαΐρῃ ὈΥ̓͂ ἴπ6 ῥΓίεϑῖβ ἴῃ {Π|6 ἴδπιμ]6 (μον. ΥἹ. 
10, 22, υἱΐ. 6). -ΟἼ τ. 1δὅ. Απαὰ ὃν ἀπε (ΡΓΟΡΟΣΙΥ, 
““δἱ ἷ5 Βαηὰ," νοῦ. 18), πηᾶοῦ Ὠἷπη, ἀηάθν ἢ 8 
ον ρ ῖ.--- μα ἐγιμδλ (οοταρ. σεῦ. 12). ΤῊΪ8 
1Π9 ΥΪΖ. Ῥογπαρ5 ΓΙ ΧΒΟῪΥ ςοῃηροῖβ τ τ [ἢ [0]- 
Ἰονίης ογάὰφ: “ΠΟΙ ΒΟ 6 ΓΙ ΟΌΒΙΥ [0 αἶνος ἱποιρὴ 
ἀραϊηδὶ {116 δοσοηΐβ. 786 οὈ]οοῦ οὗἁ [818 “αἰ νίη 
ἷθΘ {πὶ 5ῆασε οὐ βγβϑιυϊίηρη, εἰτῆ 8, ἀπά σοπβοοναιϊθὰ 
το ϊη,8 τ ΔΙ τΠ6 [μον 65 ἀν }] ησ ἰὼ [6 ΡΥ ΘΒΌΥ 
οἰνῖ68. ΟΓΘ ΘΕΌ 16 ὈΥ ἰαὺν ὕο ΤΟΟΕΙ͂Θ. --- Ὑ γ. 16. 
βεδίιἰο ἐδ6 γεψέδίον 9. πιαΐϑβ, σὶτὰ [ὴ9 ὀχοοροη 
οὗ ἰὴ τερίϑίεγοα π)8165 ἔτοτῃ ἴσο γϑαῦβ οἱ ἃ δπὰ 
ὈΡρνγατὰβ  ὴῸ αν ““δηΐοτοά ἱπίο 6 μουβ οὗ 
86 [οπὶ," τμδὺ 18, Δγὸ οοπβεοσγαϊδα ἐὸ {16 ὑθῖ }]6 
βοῦν 6 ἴῃ ΦοΓι βάθη, δηἀ δΓο ᾿πογοίογο οἴ ποῦν 186 
Ῥγοντοὰ ἴογ (ἀχοιηρίοα ἔγοπη [ἢ 6 Ῥχου βίοι πὶ {6 
ΠῚ Ὁ οἰ]68 ἤθη ΠΟΥ ΕΓΘ δὲ ΠΟΙ6) ; σΟΙΏΡ.;, 
ΟΡ ΘΧΆΣΊΡ]6, ϑιατηιοὶ, οἷο. -- Ὁ ἐς ταί 977 εαοὰ 

ἄαν; ἡ." Ὀδ Δ, 88 ΥἹ͵]. 18 ἢ. ; ΝΆ. χὶ. 23, 

-- ον. 17 18, 11κὸ νοσ. 16, ἃ Ῥαγθη  θβῖ8, σοίοιτίη 
ἴο ἴΠ8 τορίβίοτβ οἵ [6 ῥγίοδὶβ δηὰ [μου]ΐ68.--- 
ἐλε τερίϑίεν Γ {δὲ ργτίεθίδι Τη), δοοογάϊηρ ἴο 

Ἐπ. 8 277, ὦ; ὁοορΡ. Νοῆ. ἰχ. 84,:. Οἱ ἰδὸ 
ὑοῦ ἢ γοασ οἵ ἴῃ6 1,ον ζεβ, αἵ [Π6 Ὀδρίηπίης 
οὗ ἐμοῖς οἤϊοὶα] Γυποίΐοηϑ, ὁοταρ. 1 ΟἼἜτοΙ. χχὶϊ!. 
24, 27.---- ον. 18 18 σοππροοϊοα νγ} ἢ νοῦ, 1δ, αἰου 
186 ὕνο Ῥδγθῃΐ 868 γΈΓβ. 16 ἀπά 17. ΠῚ [ἢ6 

ἀδίνα [Π6ΓΟ, ὈΠπνῦ, ΘΟΥΤΕΒΡΟΠ 8. {ἢ9 ΠΉΤΡΑ, 

ψαΐομ ἩΚοννῖβο ἀδρομάβ οὐ ΠΠῸ, “0 βῖνθ ἰο 
εἐὐοῖς. ἐγοϊ θη," ἀν 16. πὲ Φεριαίεν "αἱ ἐπεὶν 
ἀἰμεῖα οπθα ἴοτ' αἰϊ ὅἱε οοπρτεραίίοι. ΤᾺϊβΒ “550 

δῃΡ ΔΡΡΙΪεΒ ἴο [86 ψΠ.01]06 ΘΟΙΩΤΩΠΗΣΥ οὗ ἐνιὰ 

Ἰ1ϑυὶϊοα, ἱποϊααϊπρ τῖνοβ δῃὰ οἢ ἄγοι, ποῖ 
ΤΉΘΓΟΪΥ ἴο {18 ΤΠΟΣΥ ογάοσ (α8 5. ϑοιπαΐ, 
Ἐδπῦ., Καιρῆ. ἰηϊδηα)[. --- ῸΣ ἐπ ἐλεὶγ αϊλ(μί- 
φιέδ8 "λον βαποίϊ εα ἐμποηιδοῖυοθ ἐπ ἐι6 ἢοὶν ἰλίηρ. 
ὈΓΟΘΝΞ, 881 Οἤγσοη. ἰχ 22. 76 ““βαῃοῦ γίην 

1μεπιβοῖϊνοβ᾽" (ὉΠ ΡΓ) τείεγβ ὑο 16 ἀϊδίπίογεβιθα 

αῃὰ τἱρηΐεουϑ αἀἰβιτ! ὈΠΙ0ἢ οὗἨ [86 ““ΠΟΙΥ της," 
1παἴ 15, {πὸ οἤδετί ρα Ὑ Π1οἢ ΠΟΥ τεσ δ ]οἃ ἴο 
ΤΌΘΟΙΨΘ. --ν ον. 19. 4πᾶ 707 ἰδέ δοπ8 οὗ Ααγοπ... 
ἐπ 6 βεῖάδ ο ἐς διιδιιγὸδ 9 ἐλεὶγ' οἰἐὶδϑ; σοταΡ. 
Ὠοιῖ, χχν. 84; Νυμῃ. ΧΧΧΥ. ὅ.--- ἤεγο ἀαρροὶϊπιοα 
φεέπ, τολο τροα ἐαργεδϑεά ὃν παπιε, τιθῇ οὗ τεραῖς; 
δοΣΡ. χχσίὶ, 1δ; 1 ΟἼτοι. χὶϊ. 81. ΤΏ656 ΟΒΊΟΕΙ, 
βουοσάϊῃα ἴο θοαὶ ἰο]] ον, δὰ 0 Ομδγρα οὗ {16 

Π. ΟΗΕΟΝΊΟΙΕΞ. 

[μον 1016] ἀπά ᾿τΙ ΘΒ Υ [τα] 168 οσσαργίηρ [}ι6 Ἰοη4 
διοσηὰ [Π6 ὈΓΙΘΒΟΥ οἰθλθ5, ἃ8 ὕποβο τηοηἰοηθά ἧι, 
ΥΕΓ. 15 δὰ (6 σῆαγρα οὗ (ἢ8 Ῥγθϑίβ δηι 1 ον ῦε9 
ἴῃ. {π686 οἰ 68. --Ἶ ὁγ8. 20, 21. (1οϑὲ οὗ [6 Εεροτί 
οἵ ΗοΖοκίδ 8 Βδίοττηβ ἴῃ Ν᾽ ΟΥΒὨΪΡ. --- 4 γκὶ αὐὼ ἐλαξ 
τσλϊεὶ ιοσαϑ σοοὰ απ τρί (οοταρ. χῖν. 1) απὰ ἐσὼσ 
δοίογε ἐδλεὲ ῥοτώ; ἘΝΩ͂, 85 ἴῃ χχχὶὶ 1 ; Ζεολ. 

ψὶὶ. 19.---Α πῶ ἵπ ουενν τὐοτὰ ὐὐλὶοῦ δὲ δέσαπ... 
ἐο δεῖ δ αοα, ΟΥ̓ 8180, “ βοοϊκίν 818 ((οα,᾿ Ὑ{}116 
6 δουρᾷῖ ΗΪπὶ ; οομ!ρ. χχνὶ. δ; ἔζτα νἱ. 2]. 

4. ϑμΠδοΠοΥ θ᾽ 5 ὈΧΡΘα οὴ δραϊηβὶ 6 ΓΏ58]6Πι, 
δὰ Επά : οἢ. χχχὶϊ. 1-28. Οορ. [86 [π]} 
ΡδτΔ]]εἰ δοσουηΐ ἰῃ 2 Κὶηρϑ χυὶϊὶ. 18- χὶχ. 87, δηὰ 
ἴπ 88. χχχυΐ., χχχυῖὶ., ἴο Ψ ΕΪΟΔ 186 ᾿γεβαπὺ ἢδγ- 
ταῖνα, πον ἘΠ ιϑίδηαίηρ 118 παοίϊο, στθζουῖοαὶ 
ὑγαν Υ, τη 8 (68 δοιη6 ποῖ αἱ πηρογίδηϊ δα! 0 η8. 
τὰ τμ6 ἴὮγθο 1161] ἀθἰμραϊ οη8 18 ἰο ὈΘ 
οομμραγοά ἰδ6 ἢι}} Αϑβϑυσίοϊορις δογητηθηίατΥ οὗ 
ΘΟΒγά ον, ρ. 168--212. -- 4767 ἐ}ι686 ευοέθ απαὰ 
ἐλὶ8 ΓΝ ϑεηπαολεογὶδ, εἴς., ῬγΟΡΟΓΪΥ, 
““ Βα ποβου " (ϑορῇ, : Σεννυχηρείς ἴῃ ΟἾΓΟΠΙΟ]68, 
Σιννα γηρίβ ἴῃ 2 Κιηρβ δηὰ βδἰ8 8), ἰδ δ͵5-αλ᾽-ἐχὶδ 
ΟΥ διπ-αλὶ-γεδα (“ Βίη," 116 πιοοη-βοὰ, “ μῖνεϑ 
106 Ὀτοΐδογε τηποῇ ") οὗ ἴπ6 ἀβδυτίδῃ 1 Π8ΟΣΙ ΡῚ]ΟῊΒ ; 
δοοογάΐῃρ ἴο {86 Αϑϑνυσίδῃ Ἵσδῆοη οἵ δονογεῖσῃβ, [86 
800, Γεϊμηΐης 705-68] Β.6., ἀπ 5 ,880Γ οἱ ὅδζ- 
δοπ, 88 δι: οαββ8οῦ οὐ 5.8] ΠΊΔΠΟΒΟΥ διλὰ ΘΟΠΑΌΏΟΙΟΣ 
οἵἨ ϑαχπηδγία ; οοῖηρ. Ενδηροὶ σαὶ δπὰ Ετῃ ϊοαὶ "δ6- 
Ποούοπηβ, Νο. 8.---Απαὰ ἐλοι ὴέ ἰο ὅγεαΐξ ἑπίο λα 
ον ἀὐπιδοί, ἴο ἴαϊκα ὑῃδῖὰ ; σοπρ. χχὶ. 17.--Ὗὖ ἐγ. 
2. Απὼ λα ἔασε ισαϑ [ὉΥ τοαῦ' αφαὶϊπδὲ ὕετιιδαίεπι; 
ΘΟΠΙΡ. Χχ. 3; [Κα ἰχ. δ8. --ΟὟ ἐς, 8. Τοοῖ οσομηϑεὶ 
ονς ἴο δ8ίορ ἰδὲ ιτραίετα οὗ ἐδ Τουπέαϊπε, ποῖ ἢ 
ΟΙΪοβα ἴθ Ρ ὙΒΟΪΥ, Ὀαΐ ἴο οον ῦ ἵποπι οσνοῖ 
(μα 6ι, σον ῦ), απ ἀἰὐγαῦ ΔΥΑΥ ἰποὶγ τναίογβ ὉΥ͂ 
ΒΕ ΘΓΤΆΠ ΘΔ ΘΠ ΔΉ Π6Ϊ8. ---Ὗ Σ. 4. Α πῶ ἐδον δίορ»εοὰ 
εν. απὰ λοὸ ὅγοοῖ ἰλαὲ Ποισεά ἐλτγοιισὰ ἐλέ {ὰ 
ἴ80 αἴμοι, ἴμ6 Ὅτοοῖς οὗ 16 νδ]]εν οὗ Βϑῃ- μϊη- 
ὨΟΙΏ ; ΟΟΙΏΡ. γᾺῚ, 80; 2 Κίηρϑβ χχ. 20.-- ἩΔν 
δηοιία ἐλε κίπρε 9 Αδευγία... Ξηα πιμοὴ, τοαΐδγν ἢ 
Οὐ ἴδ6 Ρἰγαβο, σοΡ. 188. ν. 4; ἴογ 186 ὈΪΌΓΑΙ 
““ΚΊηχ8,, ΔΌονα οἡ ΧΧΥΪΙΪ. 16.--- ον, δ. “πᾶ δὲ 
διτεησίλεηεά ἐιἰπιδεὶ (ὈΥΓΓ.Ν}), 88 χν. 8, χχὶϊὶ, 1. 

--Απα διάϊε ὦρ αἰΐ ἰδλε υαἱὶ ἐλαξ τσαᾶ ὄγοξεη; 
οοΡ. Νοῆ. ἱν. 1; γον. χχν. 28.---( πῶ ταϊδοα ἐξ ἰο 
ἐδια ἰοισεῦϑ, ΟΥ, ταϊβοὰ 18 ἴονγοτβ, δοοογάϊηρ ἴο [89 
του οΥ θα] τοδαϊης ; 866 (Υῦ. Νοῖθ. ΤῈ 

Ὁβογθῖϊο ἰοχὺ ρίνου [6 αυΐΐα ἈΠ80}8 Ὁ]6 τ] ΘΔ ἢ (, 
“Ἅ Δηἃ ΓΟΒ8 ρου 1ἴὴ6 ὉΟΜΟΙΒ," Οὐ, ““δηα ὈτοΟΌΖΕΙ 
ἴο ἴπ6 ἴοινετβ  ([Π6 νγ8]}} ἢ οὐ 16 ΑΙ ΘὨρΡΊΠ 65 ὃ). 
--Απὰ αἀποίλεν ὡραῖϊ ιοϊιομέ, Ἦν Ὀ81}} ΟΥ τεραϊγθα. 
ΤῊ 8 γοΐδιβ ἰο ὑῃ:6 νν8}} δι ο]οβί πα ἴΠ6 ΟΜ ῸΓ οἰ Υ, οὐ 
Αοτα, ΜΉΪΟΝ αἰτεδὰν οχίϑίθα, δοοογάϊηρ ἴο [58Ά. 
χΧΧὶ!. 11, [86 τομαὶγ οὗ νι ἢ 18 ἤθγα πουϊοθα. Εοῦ 
ΜΏ1ο, δοτὴρ. οα 1 Ομ γοη. χὶ. 8 ; ἴῸὉ [Π6 ἩΘΔΡΟΣ! 
τηϑᾷὰδ ἴο ἀοίοηἀ {686 ἔοσ Βοα.Ι ΟΉ8,---αύτονσα, τη ]5- 
51168, δηὰ 53}}16115,---οοτῃρ. χΧΙ. 10, χχνὶ. 1 4.---ῦ ἐγ. 
8. «μὰ ρψαϊλογε( ἰδεηι ἰο μέτα ἐπ (λὲ δγοαά ισαῃ αἱ 
ἐλε σαίε οΥ ἐδι6 εἰμ; ψἘἈΘΊΠΟΓ οἡ {πὸ 886 ὀρεϑιὶ 
ατθα δ ἴΠ6 ραΐδ 85 ἐπαῦ τηθη!]οηθὰ χχῖχ. 4, ἴο- 
ναγὰ [6 οδοῖ, πηυϑῖ, ΠΌπ (ἢ 6 πο ἢ 6655 οὗ 86 
Οχργϑδίοι, σοηδίῃ ἀποογίδίη ἢ ΠΟΏΡ. αἰ8ὸ ΝΈεὰ. 
νἱ. 1, 16.-τππὼ δραζε ἐο ἰμεὶν ἠξαγέ; ΠΟΤᾺ. 
Χχχ. 22..--- Ἄγ. 7. δον υἱἱδὰ τι ἐδ πιοτε ἰλαπ το ἢ 
λὲπε; σορ. 2 Εἴηρβ νἱ. 16 δῃὰ ἔπ 10] ἢ 
νεσβο, ΜΉ ΟΝ ρίνοβ ἴΠ6 ΡαΓΠΟΌΪΑΙΒ ἰοῦ Πεσὸ ἡ 
“τ οΥθ᾽ (2, ποῖ “ἃ ρτοαλίοσ,᾽" 88 ΠῈΣ {Τὰ Π5- 

Ια 68) ψἹ ἢ ΗΘ Ζο Κδἢ δπὰ [πο 15τ86}1168 1ῃδη τ ἢ 
[86 ΘΏΘΙΥ. Οἱ “8ῃ 8Γἢ οἵ δ65ἢ "88 8 ἀεδίρτιδ- 
ἰοῃ οὗ δυχηδῃ ἱπηροίθμοα διὰ δρρασεμΐ ῬΟΓΕΓ 
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οοπρ. ἴπι. χχχὶ. 3, 96γ. χυὶ, ὅ, 8. ἱνΐ. δ; οἡ 
““ἴο ἰστηϊ ΟΌΓ θ40 1168, 1 ὅ4ηι. νἱ1}. 20, χνὶ. 17. - 
ΨεΓβ, 9-19. ϑθηηδοδοτὶ ὃ᾽8 Αἀναηοθ ἴο 6 ΓΒΑ θη). 
(Ὁπὴρ. ἴπ6 Ἰῇογο ἀπιρὶθ δοσουπί, 2 τ μα χν ]]. 
17-36.---Απὰ ἀε ἀὶπιδεί  δίοοά αχαὲπδέ ᾿αοσλίδλ; 
ΟΌΙΏΡ. Χχν. 27.--Α πα αἰΐ ἀὶδ Ροιυεῦ' ιοἱδὦι, ἄδην, 

᾿ξ γα], “411 μἷβ ϑονδγεὶ κατ ἀπρυῆθὉ); ΘΟΙΡ. 

184. χχχὶν. 1.-- -τ ον. 10. Ἡλεγεοη ἀὯὁ γε ἰγιδί ἢ 
᾿ΠΘΓΑΠΥ, “’ ΣΤ ΠΟΓΘΟΠ ΔΓ γ6 ἐγυιϑίϊηβ, δπα εδἰζπρ ἴῃ 
τοβίγαϊπῦ ἔ᾿ (αἰδίτοββ ; οορ. Πδαῖ, χχυνἹἱ. δ8 Εἴ ; 
2 Κίηρθ χχῖν. 10, χχυ. 2; Εζεοϊς. ἰἱν. 7).---ῖὺΊ ὅὺὺ. 
11. 2οιὰ ποὲ Πεχεξίαλ πιλδίφαα οι Ἰἰλατα} ]γ, “ἰδ 
ποῖ ἨφΖο ΚΙ τα 9 δ ησ γου (ΠΘΌ, 885 2 Κίηρβ 

ΧΡ. 82), ἴἰο ἀ6] νοῦ γοὰ ἴο ἀΐθ ὈΥ θη ροῦ ἢ οἷα. 
-Οἰ νοῦ. 12, σοπῖρ. 2 Κίησβ χνἹ!. 22 ; ὁ. ψ ΓΒ. 
13-1δ, ὁοπιρ. 2 Κίηρβ χνὶϊ. 85, 184. χχχυὶΐ. 20, 
χχχνϊ, 11-18.- -νοὸγν. 16. Απῶ λΐδ δεγυατΐα δραζε 
ψεὲ πιόῦέ, ἴῃ 6 Βοσυδῃ δ ΑἸγοδαῦΥ, νοῦ. 9, Ἰθ ]οπ66, 
ψο86 Αβδυσγίδηῃ 1101.8 (Τατγίδη, ΒΔ βδγ8, δηὶ Ἐδὃ- 
ΒΏΔΚΟΉ, 2 Κίηρθ χυὶ, 17 ; οὐ ΜΈ. ΘΟΠΙΡ. 
ΝΟ γδ οσ 8 18 γαϊομβ, Ὁ. 198 ἢ.) οὐῦ διῦποῦ 
ἘΠ] η}κ8 δὺ ποῖ ἴο δάάμοο, 85 ἢδ6 οχχὶίβ {πΠ6 ὙΠοΪΟ 
Ἄοοη θη 8 οὗ ὑπεῖγ ὈΪΔΒΡ δι ΟΒ ΒΡΘΘΟΙΘ8. --- ὅ ἐγ. 17. 
πά ἦς τογοίε α ἰεἰίεν. ΤῊ5 ννα8, δοοου πῃ ς ἴο 
2 Κιηρβ χὶσχ. 14, αἵ ἃ Ἰδίδν ρογίοά, αν ἘδΌΒΠ Δ Κοἢ 
δὲ τεροτγίδα ἴο ᾿ἶτῃ ἔπ οὈβίϊ δἴο γοβδβίαδποα οἵ ἴμ6 
6 8} ΡΘΟ}]6 ; ψΏΘΓΘα5 ἴἢ6 ἣν Βογα γϑροσίθα 
ἰῃ νοσ, 18 οἵ {Π6 βογγαηΐβ οὗ δαπηαο θυ! Ὁ 1η [16 
εἰ Υ ἸΒἢ ἰοηρσπθ 8 ἔπογο (Ἰη 2 Κίηρ8) δ ἀγεββθὰ ἴο 
16 δεῖν δ ἴΠπὸ β8π|6 ἔπι ψἱ ἢ ὑπὸ ἤγβὺ ποροίϊα- 
ἄοη. Οὐ δυο ἢΔ8 ΔΡΡΑΓΘΠΟΙΥ ἰγαοθὰ {ΠΠ|6 ΘΟΌ ΓΒΕ 
οὗ ἐπηρδ ἴῺ ἃ ΓΟ] Γαθο [π8ῃ ἃ σῃγοποϊορίοαὶ 
ΟΥΟΣ, Ὀδ6.41136 ἢἰΒ αἰπὶ νγχὲ8 ἴο ΘΧὮ ΟΣ 80 1 ὈΓΘ68- 
εἶνο δᾶάνδπος ἴῃ ἴΠ6 βἴθῃυβ (βγβὶ ἃ βρϑθδὴ οἱ [ἢ 6 
Βετυδηΐβ ἰπ {Ππ6 Αϑϑυγίδη ἰοησιιθ, ἤἤδη ἃ Ἰο εν οἵ 
ΘΟ ΠΔΟΠοτῖῦ ἰο ΗδΖοίκ)α)ι, ἀπ ἰ48}} 7 ἃ ἀοτηδηὰ ἴο 
ΒΌΓΤΟΠΑΘΡ ἰὼ ἐῃ6 Φοιν 88); Τοηρι6), ἔἴγοπι 6 841}6 
τρβοίοτίσ8] τηούῦννα παῖ Ἰοα ἢϊπ, 8180 Ὀθΐοτθ, οῃ [ἢ 6 
οσοβδίοη οὗ (6 Μὰ σι} ϑυτία δά ἘΕΡρἈγαίπι, 
ΧΧΥΪΙΙ. 16 ΗἾ,, ἴο οο-ογάϊπαῖο 1Π6 ἴδοῖβ ποῖ 80 πιῦοὶ 
1Π 8 ἐδ) ΡΟῦἉ] 88 ἴῃ ἃ Τ68] ΒΕ ΘΠΟ6θ. --- Ἶ 6Γ8. 20 - 2}. 
Ἡεζεκία ἢ Β δηὰ 153614 8 ῬσΆΥΟΣ, δηὰ ἴη6 Ὠἰνίηθ 
Ηεὶρ ; οορ. 2 Κὶπρϑ χὶχ. 114-88 ΠἸ,, 188. χχχνί!. 

15-19.--- 4 πὰ 707 ἐλὶε, Ὠνέσον, ΟὨ δοοουῃῖΐ οἵἉ [18 

ταὶ] ηρ οἡ {μα Οοὐ οὗ Ιδγιδὶ, τ] ἢ ΠΟΥ͂ τηυβὶ 
αν δρωαγὰ.-- ὕεσ. 21. Απὰ ἐδε ᾿ογὰ δεπὲ αἢ 
απσεῖ; οορ. 2 Κίηρβ χὶχ. 835 ἢ, ἀαπὰ Βδῃγ οἡ 
{Ππ|8 μαβϑᾶρθο. ΤῈὸ “ γδ]ϊαπὶ ἤστοοϑ᾿᾿ ἀοδίγογοά 
Ὧν [86 δηροὶ δὸ [86 σοϊατηοη 80] ἀἰθσβ (ΘΟ ΩΡ. 
χΥΙ,. 14), αἱοιρ Ὑἱτ συ Πο ἀγὸ {Π 6 ἀροδιδὴν 
πδτηδὰ ἴΠ6 “Ἰεδάθτβ δηὰ οδρίδιηϑ " (οὔοοτβ δπὰ 

6Γ819). Οὐ ““νΠῈ βἤδιηο οἵ ἔδοαδ,"" ΘΟΙΏΡ. 
ἷχ. 7, Ῥβ. χ]ῖν. 16; οῃ “" Π6Υ [δῇ σαπι6 ουξ οὗ 

115 ονῖῃ ὈΟΥ 618 ΞξΞ 80η8, οοτηρ. θη. χνῦ. 4, χχν. 28, 
42 ϑδτη. Υἱ!. 12, χνΐ. 11: δηᾷ 806 ἔμ6 Οὐ, Νοῖο. -- 
Ὑεγ. 22. Ἀπὸ ἀφίεναεα ἐλέπι ατουπα, Ἰἰύδτα]γ, 

μ. 

““δῃὰ γσάνὸ ἴδθπὶ τοϑὺ δτουπὰ "}; ΘΟΙΏΡ. ὅγ), ἷῃ 

[8 56η86 οὗ ῥτοϊοοϊίπρ, ῬΒ. χχχὶ. 4; 188, χ]ῖχ. 10, 
Ἰ1. 18, οἷς. --- οῦ. 28, 4πά πιαπὺ ὁγοισλί α οἱ ἰο 
ἐλε ἡ ΟΟΙΏΡ. χΥἱΐ!. 11, χχυὶ. 8, 2 Κίη 
χχ. 12. ΑἸηοηρ [δ6 “ΤΊΔΏΥ "ἢ Β66ΙῺ ἴο Ὀ6 τροϊκοηρά, 
8.35 ἴΠ6 [0] ΟΊ οἰαιθθ ΒΠΟΥ͂Β, ΤΠΘΙΩ ὈΘῚΒ οὗ {Π8 
Ὁ ΕΘ Ή θΟΌ ΤΙ Πρ πδοη5, Ὑηο μὰ Ὀθθὴ ἀθ] ἱνεγοὰ ὈΥ 
1ὸ δ ἸρΓ.] Ἰηϊογροβίπου οἵ με σοά οὗ ἔλθ 268 

ἴγοπι ὅλ 8απηθ σδἰατα Υ οἵ γψὰγ δηὰ ἀδηροῦ οὗἉ 
τυ ΐη. 

ὅδ. Β᾽οηοῆβ, Βαοπχεϊηΐησ Ἐοὶρση, δηὦ Ἐπὰ οἵ 
ἩδΖο κί : νοῦβ. 24--3.---Ἴη ἐλοϑο αν Ἡεζρκιαὴλ 
ισαϑ δἰεξ. Οὐοιιβί ἀ ΓΑ ὈΪΥ [}}6Γ ἰῃ 2 Κὶιρθ χχ. 
1-11 δπὰ ἴ8ὲ. χχχυ!.---Ὑον. 25, Απὰ Ἡοχεκιαὴ, 
γϑραϊα πο ἀαοζοταϊη ἰο ἰὰε δεμοῆέ ἀπο ἰο διῖηι, Ἰλῦοτ- 
ΑἸγ, ““δοοογάϊηρς ἴο 6 Ὀαποῖῆῦ ἴῃ Ἀΐπὶ ᾿; σοΙΏΡ. 
3. οχγὶ. 12. --- βῸ γ᾽ δλὶδ ἄδξατί δόσαταο μὑτομεῖ, Ἰἰϊοτ- 
Δ}1Υ, ““16ἀ 1086} ΠΡ ἢ; σοτιρ. χχυϊ. 16. ΝΥ Βοσοὶὰ 
[Π6 Ῥγοιὰ υρ] την οοηβίβιθα, παιηθὶγ, ἢ 6}16 
Ὀοαβύα] Ἔχ ἰ Οἱ τοι οἵ ᾿ἷβ Γδαβιγαα ἴο [ἢ 6 ΔΙ θ88- 
Βδάύογβ οὗ Βαρυΐοη (3 Κίηρβ χχ. 12 ἢἴ.), 15 ποῖ Ὦδσθ 
βαϊὰ, Ὀὰΐ 18 ὈΓΙοΗ͂ν Ἰηἀϊοαϊοα ἴῃ γογ, 81; Ὡδ᾽ ἘΠ ῸΓ 
'θ. {Πμ6 Τηϑῃ 6 Ὁ ἴῃ ΜΕ ΟΣ “ Ἰπ σπδίλοι σα ΡΟΣ 
ΤῊΝ {000 χίχ. 10; 1 Οἤγοη. χχυῖ. 24), πβηλοὶγ, 
ΌΥ ἃ ῬιΙῸΡ μοῦ. ψγηΐηῦ δη4 δηποιποοιοηὶ οὗ 
ΡΒ πιοηΐ (188. χχχῖχ. 5-.; 2 Κίηρε χχ. 16 {{.}, 
ΤΆΟΓΕ ῬΑ ΘΟ] τὶν ἀεῆποά. ΤῊ τηοὰ6 οὗ Ὠαγταϊΐνθ 
ἴῃ ΟἿἿ δοοϊϊοη 8 σΘΏΘΓΑΙΙΥ ὑδαῦ οὗ π6 ορὶ οτηδ. 
Οη σοῦ. 26 οορ. .88. Χχχίχ. 8; 2 Κίηρβ χχ. 19. 
-Νοῖ5. 27-31. Ἠοζο κί 8 Εἰολε8, απὰ Βυϊάϊης 
οὗ ΟΥδ165 δηὰ ἮΥ αὐδι-οΌΓΒΕΒ.--- ἀ πα Πεςεξιαὴ ἠα ἰ 
Ὁεγ πιμιοὴ τὶολέδ; οορ. 2 Κίηρβ χχ. 18, δπὰ 
186 οαγ] θοῦ δοσοιηῦβ 'η [ἢ 6 ΤΟΙ η8 οἵ θανία (1 ΟἬτοη. 
χχίὶχ. 28), ϑοίοτηοῃ (2 Οἤτοη. ἱ. 12 [7.)}, δηὰ Φ6}ο- 
Βιιδρἢδί (χυ ϊὶ. 1). Βοϑιά68 [Π πχοίδ]8 ἐμ Πλ 86} 68, 
ἅΓ6 πη ΘΠςἸΟΠ 64 4180 ΔΙΊΟΠ ἰδ ἰγοαΒΌΓΟΒ ϑρ 668 (85 
Ῥδῃ. χὶ. 8) δπὰ “" βῃΐθ] 4,᾿᾿ ἐπαΐ 18, σοϑίυ σά θὰ 
ὙΟΔΡΟῺΒ δηά [6 111 (ΠΟΠΔΡ. 188, χχχίχ. 2).----  6Γ. 
28, Απὰ δβἰογελοιδεδ [0 ἐᾷς ἱπογεαϑα ο77 (ΠΟΥ. 
Γή) 9 (;». ἐγαμϑροϑ. ἐξ. ἴον Τὴ Ὁ)5)0, ἴγοπι Ὁ), 

ἮὮδΑΡ ὉΡ), Τηδρᾷζί 68 ; ΘΟ. ἔχ. Ἢ 11:1 Κίηρβ 
ἶχ. 19; 2 Οἤγοῃ. νἱ}]}. 4.--- 4 πᾶ δίαϊ 8 ΓοΥ' αἰ κίπα 
ΩΓ οαἰέϊο, Ἰιζοτα! γ, “ἦ ἴου 411} οαὐῇ]α δηὰ δδίι]θ." 

.}} ΤΥ ΝΣ, “ 508118,." ΡΙΟΡΕΣΙΥ, ““ ΤΆΘΚΒ ;᾿᾿ ΘΟΤΩΡ. [86 

ΟΠ]Υ οΥ̓ΒΟρΤΑΡ ἰ64}} ΑΙ ογοηΐ Πδνν, ἰχ. 25, δὰ 
ὺὴΝ-ςκ 

αὖ ἴη6 ο1086 οὗ ΟἿΓ ΥΟΥΒ6, ΤῊΝ, ὙΠΟ 866Π})8 ἴο 

το [01185. Βαΐ ροῦθαρθ 1Π6 Ἰαϑ8ὲ οἵαιιβα ἰ8 σου- 
τυρῦ, δη ἰπϑἰοδα οἵἉ ““ 068 ἔογ ῃ6 ζ0].49,᾿" ταῦθ 
(ν10}} 16 ϑερῖ. δπὰ 167) δὴ ἱπνογβίοῃ οἵ {110 
ΤΘΥΓΙῺΒ 8 ἴο ὈΘ6 βδϑυϊηρα : 866 Οτὶξ. Νοῖα. --- γ͵ 6ῦ. 29. 
Απαὰ δε πιαάε λΐπι οἰέεδ, ὈΝΝ, Ῥετἢ 08 ναίο- 

ἴοΟΓΒ ἴου [η6 Κϑοροῦβ οἵ ἐπ6 οί] ; Θοτηρ. οἢ 
χχυΐϊ. 10 δῃὰ 2 Κίῃηρϑ χυ]ὶ. 9.---Απῶὼ Ῥοδκεβδῖο οὗ 
βοοῖθ απαὰ λεγάδ ἐπ αδιιπάαηποε; σοτρ. 900 ἱ. ὃ ; 
ἴου ἈΦ, Ροββεββδίοη, χχχὶ. 83.-- Ὑεγ. 80, 7}λὶ8 

Ἡεκεκίαλ δίορρεα ; 866 ὁ νϑυβ. 8, 4.---Α πα ἰεφὰ ἰὲ 
δίγαϊρλέ ἀοιση ἰο ἐδε τυεδὲ οΓ᾽ ἐλε οεἷξῃ οΓ αυϊά, Ἰοὰ 
ἰδ, [0 ψαῖον οὗἩ τπ6 ὕγοοῖς αἰμοη, δονίησ ΟΥ̓ {Π6 
ΟἸΕΥ͂ οη ἴδε δαϑ', ὈΥ͂ ἃ δ Ὀὐθσταῃηθαη ΟΠ ΔΉ Π 6] νγθϑὲ- 
νὰ ἰπἴο ἔπ6 Οἶὐγ.---  ογ. 81. Απώ 80 ἐπ ἐλια σαλα 
ΟΓΓ ἐλε απιδαβοαάογτδ οὗ ἰδλε ργίηςος οὔ βαδεί, Ἰη- 
βίβαα οὗ 15) ({Πᾶῖ σαπποῦ Ὀ6 τεπάεγοὰ, τε Γα ον 

δπὰ οἶδεγβ, ἰπ δὴ δἀνογβαίνα βθῆϑ8 ὈΥ “"Ὀυ "ΟΣ 

“που ἢ) πὸ οχρθοῖ 9) ΟΣ νὸ "Ὁ" ΟὨΪΥ͂ 

ποῖ." Βυϊΐῖ [᾽6 διῖμοῦ ἀοοβ ποῖ ᾿πηΐομὰ [0 ΓΕΡΓΟ- 
βοηΐ ὕπο ἰηζογνὶον ὙΠ ἢ} {Π|6 δι θα βθδάοῦβ οὗ ΒΔ ΌΥ- 
Ἰοῃ 88 8ὴ δχσορίοι ἴο ἴῃς οὐδοῦ 86 ῬΓΤΟΒΡΟΓΟῸΒ 
ΠΑΓΘΟΥ οὗ [Π6 Κίησ, Ὀϊ ΤΑΙΒΟΓ 88 ἃ σοη τι αίϊοη οὗἁ 
1παΐ νὩ]ΟὮ 18 βαϊὰ ἱη {818 τοϑρϑοῦ ; δη ἃ δβρβθοΐδ}}ν 
8ἃ8 Ηεζο Δ ἢ νὰ9 ποὺ ῬΌΠΙΒΏΘα ἴογ ἴῆδ Ῥογνογβὶὶ 
οὗ μὶ8 οοπάποϊ αὐ {πᾶΐ ταθ, θα ΟἿΪΥ Ἐπακευιδς 
8ι.ἃ ἴογ ὨΪτη 86], αἱ Ἰοδϑὲ, βραγοὰ {π6 ἀεδεγνεὰ ὰμ- 
τηδῃὲ οὗ ἀοἀ (οοτηρ. νοῦ. 26). Τα Ρ] γα] “ὁ ῬΥΙμ 65 
οὗ Βαδο],᾽ 1π8 οὗ [ἢς 5ἷηρ., ννὨ]οἢ, ΒΟσΟΓΑΪΠμἤ 
ἰο 2 Κίῃρβ χχ, 12 Β΄., νψὸ τηϊρδῦ ὀχρθοῖ, 19 Ῥϑσῆαμῳ 



2: 8 Π. ΟΗΠΟΝΙΟΙ ΕΣ, 

ἴο Ὀδ6 ἱπτογρτγοϊοα 48 [Π6 ὕδστῃ Κίμρβ ἦι χχυὶὶ, 16, 
Χχχ. 6, χχχὶϊ. 4. Οἱ {πὸ ἰεῖϊπρ Μεγοάδοι- θα] δάδῃ, 
δηαὰ οὐ {Π|6 ΟΠ ΓΟΠΟΙ]ΟΡΥ͂ οὗ [118 ἀνοπῦ, 566 Ενδηρε]!- 
Ὁ] ἀτπὰ Εἰ. 4) βου ῦώομα, Νο. 8.---ὙΎ  6γ8. 82, 88. 
(1086 οἵ (}:6Ὲ Ηἰδίογγυ οἵ Ηζοκιδῃ. -- πα λὶδ κἰπά- 
φόδ͵ ἸἰὕΈΓΑΙ]Υ, “ Κἰ ΠάΠ65868 (ὩΥἽΘΠ, οὔποτν δε 

{π8η νἱ. 42); οοῃρ. σαῖμες Νὴ. χἱϊ. 14 (ασαϊηϑῇ 
Ἰ( ε1}).----Ἐ οὐ. δὃ. 4{πά ἐλεν διε λἀῖπι πὶ ἰλε ἰιεῖσ λέ 
(ογ αἷϑοὸ “"ἰῃθ δϑοθηΐ᾽᾿ ἢ ΟΡ. ΧΧ. 16) οΥ ἐὴδε δεμεί- 
οὐγὸβ οΥΓ ἐλε 8οη8 οΥΓ αυὶϊά, {ϊαὶ ἱκ, πῃ 8 μῥίδος 
ριον τμδη {86 Ὀγενίουϑ ζομηὺβ οὗ ἴΠ6 Κίηψϑ, 88 
ἴῃ ἴΠ686, Ῥογῆδρβ, ἴμθγ 88 Ὧ0 ἸΟΏΘῈΓ βυ Ἰοϊοηὶ 
Βρ866.---Απὸ σραῦὲ ἀξΐπει σἰοτν, πδπιεὶγ, ὈΥ ὕδ6 
Ὀυγηΐης οἵ βρίοθβ δῃὰ ἴπ6 |Κθ, 88 δ με ἀθαὶῃ οἵ 
Αβὰ (χνὶ. 14; οοῦρ. χχί. 19). 

ΤΓΥΛΝΟΕΙΙ͂ΘΑΙ, ΑΝῸ ἙΕΤΗΙΟΘΑΙ͂Ι, ΚΕΡΙΕΟΤΙΟΝΒ ΑΝΡ 
ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟ ΒΕΜΑΒΚΒ. (ἘΒΡΕΟΙΑΙΙΥ ΥὙἹΤΗ 
ἈΒΟΛΒῸ ΤῸ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ) ΟΝ ΟΗ. ΧΧΙΧ.- 
ΧΧΧΙΙ. 

Ὶ. ΤῊΘ τοϊαϊίοπ οἵ ΟἿΌΓ ΔΌΓΠΟΥ σοποογηΐηρ [ἢ6 
ηἰϑίοτυ οἵ Ἠδοζεοκία! ἱποϊαεβ ἰῃ ἐϊ86 1} ὑνοὸ ὑῃ- 
6408] ρατγὶβ οἵ [ΟἹ] γα Ὀ]Ὺ μεύθγοσεπεουβ ταδύοσ 618, --- 
ἃ ἀοἰδ]οὰ τοροσῦ οὗ ἴΠ6 τείογτηβ 'πὰ ψοσβΐρ 8 
τ ἘΙΟἢ [86 Κίης Ὀαβδη 15 γεῖσῃ (χχῖχ. -ΧΧχὶ.), δπὰ 
δη ὀχοογρίθα δηὰ οοιηργθεβοὰ ἀθϑοσ ρίζοῃ οἵ 1Π6 
οἰνϊε Κα ἀνθηΐβ δηἃ οΟἴμοῦ ρα] ς δοῖβ δπὰ 
οοουττουςοβ οἵ Ὠἷβ τείμζτι (χχχὶ!.). ΤἈβθ ρῥΐδῃ, 
σοι Ὀἱηἰης {δ ἘΠΡΡΙΠΕΘΗΙ αὶ τὴ 6 ἀχοογρῦ- 
ἰῃσ Ῥγοσθββ, οἰβαγὶΥ δέον ὕδαὺ ἰδ ἰ8 ΗδΖοΚΊΔἢ 
116 ΤΟΙΌΓΙΩΘΥ οἵ ψογβηΐρ, ἀπά ποῖ {π6 ΜΑΓΚΘ 
Ῥτγίποα δηά ρίουβ γυ]ογ, ἐμπῦ μ6 ἱπύθηβ ἤτγβὶ δηὰ 
ΟὨοΗ͂Υ ἴο ἀερὶοῖ. ΑΒ 8 ΓΘίΟΙΙΏΟΓ οὗ ἁ ψΌΓΒΙρ, 
ἨοΖζοκίαι ἀόβεσνοβ ἱπάθοά ἴο Ὀ6 δεϊὰ ἀρ αἰοῃς 
ὙἸ Φοβίδη, διμοηρ 411 ἴῃ6 ΚιησΒ ἴγοπὶ ϑοϊοϊηοῃ 
ἴο ἐπα οχὶθ. Τῇ Ὁπογουρηροίηρ δορὶ, βίτοη 
αὶ, διὰ ὁποῦρν ἀϊβραγοά ἴῃ ᾿ΐ8 Τη ΘΑ ΒΊΓΟΒ ἰοδν 68 
81} {πὶ πδὰ ὑδθῃ [οστη τ} ῦ ὑπαοτγία κα ὈΥ̓͂ Α88 
δηὰ ΨεΠοβδαρμδῖ ἔα ὑσϊμὰ ; )ἀπἀ ἀν ϑῃ [86 Ἰαΐον 
“οεἰδι, ποῦν Πϑίαπάϊη {π6 Θμαγδοῖθγ οὗ δίτ]οίοσ 
Ἰερα!ν πα οι ᾿ἷβ τηδαβαγθθ ὈΟγΘ, ϑῃ ποῖ ΘΟΙΏΡΘΓΕ 
ἢ ἐπα ἰπαβπιῦς ἢ 88 ὑΠ6 τοί ηρ δ. ΤΥ 
οἵ Ηδεζοκία ρνγαραγοὰ ἴΠ6 ὙΔΥ [ὉΓ ᾿ἷ8 οσσῃ, δηὰ 
48 ἢθ δίοοά, 88 ἰδ ψογὸ, οὰ ἴπ6 βῃου]άοσβ οἵ 
Ἠεοζοκίδα, δά ᾿ιαά ἴο Ἰοοῖκ ὉΡ ἴο ψῆδϊ νγ88 δοοοτῃ- 
Ρ δηθὰ ὈΥ [86 Ἰαϊϊες 88 818 πηοᾶθ], Βεΐνθοῃ 
μοθα 1688 οδιοϊρηῦ δηὰ 1688 ἀδθοϊἀθὰ ργθάθοθβϑοσα 
διὰ {ἢ} 18 βυσσοιβοσ, πιοσὸ Ζοαΐοιβ ἱπάθοὰ, Ὀυϊΐ 1688 
ἔανουτοα ὉΥ ἰογίαπο, δπὰ δἰπιίηρ δὶ πὸ ρογρϑίι 
οὗ Ὠΐδ ἰαθουγθ, Ηοζο κίδη βίδημἀβ 88 {116 ρτοαύδϑβι 
ἤθρο οἵ ἕαδἱτη, 28 [6 Ῥυγεβὲ δβνδηρθὶ θα] σΠδγαοῦοσ 
ἀτμός [ἰ 6 δεν 8 ἰκηρθ οὗ Π6 ΟἹ]ά Ταδβίμπιηοηΐ. 
ἩΪ8 νιοῦὶς ἴοστηβ, ὈΥ νἱγίιιθ οἵ 8 ρλιδευυσο τοῦ !- 
Ἰυβϑὶγ εἰτίηρσομϊ ορροδίἰΐοῃ ἴο ἰάἀοϊαῖγΥ, δηὰ Ϊβ 
ΔΟΠΟΙΙΓΔΌΪΟ Ζοαὶ ἴου [Π6 ἰανν, οουρ)]οαὰ ΨΠῈ δ ποθ γα 
ἀονοΐοάπεβ8β οἵ ποατί ἴο αοἷ, 8 βιίγιϊκίηρ ἰγρίςαὶ 
ῬΆΓ4}16} ἴο {παξ οὗ [6 δνδῃκθ} 081 Ὀτίποοβ ἴῃ [δ6 
"ἢ: οἵ {Ππ6 Βοϊογιηαύίοι, ---- ὁ [6 Οοηδίδῃϊ, 
ῬΒΠΙρΡ ἴμ6 Μαρπδηίϊπιοιιβ, Εὐπταγὰ νι., Ουδίανυβ 
γαξα, οἷο. ; ψὯ11|6 ἷ8 ργθάδοθββουβ, 488, δε βοβῆδ- 
βαΐϊ, αῃὰ Φοδβὴ, οοτγεβροηὰ πεσὸν ἴο [ῃ8 
ἔρις ἀϊβροδοὰ Κίῃρδβ δηὰ ἐπ ρετοΥΒ οὗ [6 Μ144]6 
Αμεβ πιαϊηἰαϊπίηρς 8 οογίδί ἢ ἱπάθρεπάθῃοθ ἴον αγὰβ 
Βοπηα (ει8 Ετοάοτίς Βαγθαγοββα, [μουΐ 1χ. οἵ 
Ετδηοο, οἴα.); δαὶ ἴῃ Ψοβίδῃ 18 ργεϑεπίδα ἴῃ ἴγ068 
οἵ βῃς ἢ} “ρὶσοπὶ οὗ [86 τηοτο ροϊθηϊ τηδηϊοπίδ ϊ οἢ8 
οἵ ἴ:6 Ἐείογπιαιίου ρεγίοα 5 Εγῃπεϑὺ ἴῃ6 Ρίουβ 
οἵ ϑὅϑαχο Οοίδα, Ετοάογὶο 1ν. οὗ Ὀοητηδσκ, οἷο. 
ὅο ΓᾺΡ 88 δ.0}} Ραγβὶ]εὶβ βεΐνψθθῃ ᾿ϑ1α 6} {15} δὰ 
Ομγίβώδη ἰδύογυ δ. 4] ον 8 016,---Ὀπῖ (αν ΤΏΟΥ 
δοουμὶ νο ἰοδιυἰδὰ Μὴ} ἀτεαὶ ργϑοδυϊοη δοὰ 

πὸ ταοϑὲ οαγε}] δνοϊάδιιοα οὗ {π6 ἱπιτα ποι 
ἀἄδησεῦ οὗ δυριΐγαγγ {ΠΠίηρ, ἰ8 5]ιονα ΕΥ̓ νΕΙΥ 
ΤΊΒΗΥ͂ ΜΔΓΠΪΏ ΘΧΘΙ ΠἾ 68, ἜΒΡΘΟΙ Δ} Υ 1 [ἢ 6 τυζήοα 
οὗ 186 Ποιηδῃ (δῖΠ0]}ς ὈΠΘοΟΪορίο ᾿ἰροσαῖατε οἱ 
τοοοπῦ {{πΠΊ6Ὰ, ---ἰῦ 18 Ὠδί ΓΑ] ἴο 8έι Ὀεδῖά6 {116 σταιξ 
ΤΟΙΟΓΙΠΑΙΟΤΥ δεν! οὗ Κη ΗοΖζο κί} ἴῃς οου- 
[ΕΠΙΡΟΓΑΣῪ πογοηθηΐ οὗ 8 μονθγ ἢ} γοίογπι δῃιὶ 
Γονῖνα] οἵ 86 ψ 016 το] σίου δπὰ ποσὰ] λυ ὮὉΥ͂ 
Β10ἢ ΠοΓΟΟΒ Οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 88 1δαίδῃ, Μ ΘΔ (πὰ 88 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ δὴ οἷον Ζοιβαγίαἢ, δαϊμοῦ οἵ Ζ6.}.. 
1χ.--χὶ.), δπὰ ἴο ΒΌρΡΡοβθ [6 οὰ οομαϊ!οηοαὰ δπεὶ 
ΒΡ ομηο δὰ Ὁν ττ ΟἸΠ ΕΓ, .--- ἢ18 ἀοτὶοη 8 ἘΠ 6 το- 
ΠοναΙΟΥ οὗ ἢ το] χίοιβ "16 δηὰ ἐδ6 Ἔχίογηδὶ ᾿που- 
ογδίῖὶς Ἵγάϑγ δηὰ ἀϊβοῖ μηδ, διὰ 16 ὁπεθανοῦγ οἵ 
1Ππε86 Ὀγορ οἴ πη ἢ δἔζεῦ ἴ86 ρυτγἤοιϊίου οἵ {16 
ΓΕ] μίοι8 ΘΟ ΒΟϊ ΟΌ ΒΗ 658 δη ἃ [Π6 αιεἰκοίης οὗἨ [6 
ΤΊΟΓΆΙ σΟμδβοίθηςθ οὗ {ποὶγν Ἅηε ΕῸΓ ΘΘΥΙΆΙΗΪΥ 
ἢΪ5 τε] ρίουϑ γεΐοσταη Ψψου]ὰ ποῦ πᾶν ὈΘΘῺ ῥγδο- 
τἰςαὈϊς ψἱτῃοιῦ 1}}16 οο-ορογαίίοῃ οἵ {Π||8 σοηϊειημο- 
ΓΆΏΘΟΙΒ. [1{6- Γείοστῃ ὈΥ͂ 18. ρτομμθῖίο {τθη 8 δπὰα 
ΘΟΙΏΒΘ]]ΟΙΒ ; δὰ ΜῈ σδῃ δ8 11{1]6 βεραγαῖθ ἴῃς γογδὶ 
Γοίοστη ον ΗθζΖεκίδῃ ἴγοπι [Π6 τοΥ αὶ Β6ΟΡ, 88 {{|088 
Ἀπ να οἵ ἴ6 είοττηδίϊοι ἀρὸ ἴγομι [6 ΕΘΙΌΓΤΙΩΙ ΓΒ 
ὉΠ Ρ, ΜοΙδποίμοη, Βυροπῆασεη, (ἰαἸνίη, οἷο. Ὁ 

᾿πάθοὰ, [86 οἶτο! οἵ ἰβοβαὲ ψῖβε τηοπ δτουπὰ 
Ηεζεκίδη, ἴο ἀπ οπὶ, δεοογάϊηρς ἴο τον. χχν. 1, 
γ88 ἀπε ἴΠ6 {πδῃ οομμρίεἰεδα 6οΟ]]οεἰίοη οὗ ἴπ6 ο]ὰ 
ϑοϊ]οσηοηΐϊο δ έτος ἰτογαΐατο, δηὰ ἰῃ τοί γος δ 
ἴο Βοη) ΗοΖοκίδῃ ἢ 56}[ ἢδ8 ὕθθ 64]1] 6 {116 
Ῥἰβἰβίγαϊι οὗἉ {ΠῸ 18τγδο] 1 {18ἢ ᾿ἰτογαΐατα (1}6] 11Ζδοῖὶι, 
Κοπιπιεπίαν ἐἰδεν ἀεη ϑαίξεν, ἰὶ. 877), 6 ΠηαΥῪ 
ν06}] αβϑογὶ ἴο Ὀ6 ἃ πιοιηθηΐ οὗ ἐπ6 ἰὐρίεδὶ ΡαΓᾺ] - 
Ἰε] 8, δηὰ τοραγὰ ἴπῸ σοῦΐκ οἵ ἴπ686 ΠΠΘἢ 88 ἃ 
ἔγρε οὗ (ὴ9 Βυπ)δηϊβϑῖβ ΟΠ ΟΙΠΡΟΤΑΙΥ ΠῚ ἴῃς 
ἘΘίοΓΙ6ΓΒ, δὰ οΐθηῃ θα ϊηρ {Π16 πὶ ΒΌΡΡογί. 

4. Τὺ ἰῃ ΟἿΣ δυΐμοῦ {Π|686 Τη8 {6518 1008, 00Π- 
ἰδιηροταηθουβ ἢ ΗδΖοικίδ ἢ, ἀπ σ0-ΟΡΕΓΑΠ ΩΣ 
ΜΓ ἶσα, [86 ἱτπηρογίδηςθ οἵ ΠΟ ΘΕΣΙΑΙΗΪΥ͂ 
Βῃου ]ὰ ηοῦ Ὀ6 υῃάογνα]υδά, τοῦ γα ἰηΐο ἴἢ6 Ἀμ0Κ- 
στουηά, δπὰ ἐμαὶ 6 πηδῃτὶοῃϑ {116 ρσορμοῖ [8888 
ΟὨΪΥ͂ ΟὩ66 ἰπ Ῥαδβίηρς (χχχὶϊ. 20), πὰ {Π|ο86 158 
“ἐχηθη οὗ ΗροΖζεκίδη ᾿᾿ ποῖ αἵ 41}, οοστοβροπὰβ 
ΘΧΔΘΟΙΥ͂ πὶ ἢἷ8 μα γδοῖοσ 85 ἃ ἢἰϑιοτδη αὐ ἀὐῃ 
ΔΙ Αγ 8. ὈΥ͂ 186 ΠΕΣ δὰ [μον 064] Ροϊπῦ οὗ 
γίον. Τδ6 ΘΓΘα ΠΥ οὗἁ |}18 παγταῖνο σαπηοΐ Ό8 
ἀἰδρυϊοά οἡ δοοουὴξΐξ οἵ {}}18 οποδίἀθάμεββ. αὶ 
τοδῖ πυμῦοῦ οὗὐἠἨ ἈΙΘΉΪΥ ἀοβηϊῦα διά οομῃογοῖθ 
βιδίο ἢ ἷβ ἴῃ [Π6 ΟὨδΡίοΓΒ ῬΟΟΌ] τ ἰο Ὠἷπὶ αἰίεβὶ 
ἴὴ6 οἰδγαοῖον οὐ ὑπϑὶγ σοηΐοηῃῖβ ἃ8 Μ6}} ἰοππάοὰ, 
δη ἃ ἴγϑα ἴγτου) δΔῃΥ βυβρίοίϊοι οὗ ἤοϊΐοη. ΤΏ [ἢ 
ὨδΙΏ68 οἵ [Π6 ἰουγίθοη [ουὶῦοβ ἴῃ χχίχ, 12-.-14 

Ὁ ὙἯὯε τοῖδν δαρϑοῖ}γ 10 16 ὙΓΙΠη μα οἵ ΡΏ]. Κτσδιὶ δ ΤῈ 
ἡ μοδεθν Βίοομ οὗ Βγδυ πῦον) --- ΤᾺε ἡ Τελίατηθπί αε 156 
γε οὔ δε Νει (ΟοὈϊεηςΣ, 1858). ναοί (δφ Τγρο 47 1.6 ΟΝ “ττῆ, 

αἰΐεν. Ρὲ ἴο φἰμειάαίε ἰλε λίείονν ὁ ΟΝ ἐκίενεῖν ἢ (Μ6 τῳριουΐ 
δλιαίονν ὁ, ἱεταεῖ (αλπς, 186): ΤῊὴι αοιρεοί ἐν τᾶς δοοῖ ο7 
Θεπ είς. οὗ ἰδ 6 ].ἐζε ὁ, “ετῶ ἰψρΡ'ῆε4 ὃν ([Ἀ» Ηἰδίονν 7 136 αν 
ανος Αὐναδν τη δαας, “Ψαςοὺ πὰ ἀσρὴ (ΟουϊοηΣ, 1867) ς 
Τὰς [4{ε 977 “τεμε ἰλὲ ΟΥ̓ ἐλ Μίκε ἐν ὁ τα Ολαωτὰ 
(Εγοιίθυγχ, 1869): ᾿κδυλα τὸ σῇ ΜΌΥΓΚΑ κ8 {πὶ ΟΥ̓ να 
Ὀδνείοοιεα Οσυγπιο! τς ΟδΥὶ 8ῖ. Αἰοννίνβ, 7}ε Πείονῳ ὁ λέαπ, 
α δοίης ονκ οΥ στεαίΐον οΝ ἐλα ἐξεσίον ο7 (46 Μονασὶ ον 
(Ὗ γσχθυτα. 1861), δπά εὸ ἔυι ἢ. Α υδεζι) οὐ  ΓρΑΙ 1. 
16 ἐχιγανκκησου οὗ 6 να ὙΟΤΚΑ, νεἢ ἘΠΘΙΓ ῬΘΓαὶ ΠΘιἰδεις 
τὴ ῆιημ, (5 μου δά οὐἵ Ὦγ ἮΝ Ζ. Τιϊίογϑοῦ : Θένόεες, "ὁ ΘΟ’ τανῷ 
ἰο 5 Μονοὶ απα Ῥτορλοίϊοαι! Ἰπιρονί (ΕνανκίυτίἪ α Μ. 1569). 

3. Οοιρατα 1π6 τῆιδε οἵ πυἠεϊυαοι ὦ τῆς ἔγμις 
ταϊδι θη οὔτ ΟΙά Τεειϊδιηθηϊ Ῥτοροῖνς τὸ 11.806 Ἀδίνκ ΓΤΏΕΓΒ Ώ 
δονιυτω! υ ᾿νΐ- κ Κα ΠΠκὸ : [οΥ Ἔχνιπμ]ο, ἢ Κοογινα ον, ἕλεν.» 
ἱδλωπι, ὑνὰ ὕνίον ; τῷ 6 Ὀιουταρὴν οἵ δυγοιδγιὶ (. 281 
{}: ἰπ τὴὸ ἴσο ἰ66, δία Θνιωκαϊοίσ κλο Τλοον δε πὰ ΟΝ 
ἐειμλενίεδα ΚΧίγελε (π τι Ζεῦ γᾳν αἷς ρεεαπεινε 
ἐκιλοτίφελε Τλοιμυρέο, 1857. 1. Ὁ. 14). Τὸὦ 111 δου Ὀ6 κἀιεά 
116 ἔωγ δῃά ν»]θ «Ὀνΐοῦι δἰποθ τπ6 Ἐείοιτηδ θη ἐΓδε} ((0Γ 
Ἔχϑιιμῖα, ἰὼ Ζιυϊη αι ἰη ἢ» Ἰοῖι ον σα Ζαείω, ἰῃ Ὑεἰδοον- 

ἔποῦ. οἷς.) οἵ ἀταν πᾷ μβδγα! οἷα Ὀεὶ τεσ ΖΓ δηά δυοὰ 
Ῥιορμιοῖδ οὔ τῆς ἤγωϊ τδιῖς μδ ΕΠ} ἢ, [παίαη, εἰς. Οὐ. δἱ9θ 
Ἐν διά, Θορολεολίε ὧδε Ῥοίξοι ἰογωοὶ, ιλ. 1, ὑἈ. 821, 841. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ -ΧΧ ΧΗ. 

Τεβῦ 8ἃ9 ὈΠουΓΘΑΙΥ οἡ ἰϊϑίοτί 41 ὑγααὶ το 88 
{μοθὲ οὗ [6 οἴεῖξβ ἰῃ χχχὶ. 12-1ὅ. Απὰ δβ 1{{| 16 
88 ἴ 686 868 δ ὃὉ6 ἰπνοηϊοά, ν.1}} (ας τ πο ἢ 
ἦκ τεϊαῖοὰ, χχχ. 1 ἢ, 10 ἔν, 18 ἐν κα χχχίὶ. 1, 
οοὨοοσγηΐησ ἴἢ6 μασι οὶραδίοη οὗ ἰπ Πα Δ πῖ8 οἵ [ἢς 
κίηρσάοτα οὗ [λ6 ἴδῃ ἐγ ῦ85. ἰῃ Ηοζεκ δ 8 γε] ρίουϑ 
δοὶβ δη γϑίοσιηδ ὕθδγ ἃ Που  ἴου8 ομαγασίθσ. "“Ὧ6 
δ ΒΟ ΟΙ οἵ ἐῃη6θὸ δβίδίθιηθηΐβ 8 118 0]6 ἴο ἢ0 
ΤΩΔΏΏΘΓ οὗ ἀουδῖ, Υἱοῦ {ΠἸ6ὴὶ ΘὨΓΟΠΟ]ομίοα ] ] ν ἃ8 
νὸ Ὑ]}}--- ποῦ '᾿1͵Ὑὀ᾽ τοίου ὑποῖα, ὙΠ ζ61] δπὰ 
Οὐαϑρασὶ (8β66 οἢ χχχ. 27), ἴο θυθηΐβ [ῃμδὺ δαρρθηϑὰ 
δἴζοσ 722 Β.0., οὐ, 11 [Π|6 τη 8] ΣῪ οὗ ΘΧΡροβίἴοΓ, 
δϑαίρη [ἢ 6 πὶ ἃ μΐδοα ἴῃ [Π6 γβῦ γϑδγβ οἵ Η6Ζθ 8 ἢ 8 
τεὶ ΤῺ ἐχοεγρί αἶ9οὸ ἔγοτι 2 Κίηρϑ χυὶ].--Χχ. 

88. χχχυϊ. -χχχῖχ., ψ] οἢ ἢ ῥγοβοηῖθ ἴῃ οἷ. 
Χχχίϊ., ῥζονθβ, ὈΥ͂ 118 6896} 114] ἀρτοθιχεπὶ τ] 
1056 [Ὁ]16Γ 6]8, ἔπ 6 σοηβοϊθη οΌ53η685 δὰ 
ΤΟΙ 80] 6 η 6858 οἵ (6 Ῥτούθάυσγο οἵ ΟἿ διζῃογ. 
ἌΝ Βετα ἢθ ργαβθῃΐβ δι18}}Γ ΒΌΡΡΙ δ 8 ἴο [ἢ 6 
τοροσίβ ἔθ οΓο, ---Ὧ8, ἴὉΓ ΘΧΘΠΊἢ]6, 1 ἢἾ8 δοσουηϑ οἱ 
1ῃ6. ἰογοϊβοιίο)8 δηὰ τηεϑϑιιγο οὗ ἀεδίθμοθ ὉΥ̓ 
ἨοζεκΚιδἢ ἴῃ νεέγ. ὅ (οοΙ Ρ. τ γ. 80),--- [ἢ 686 ΒῈΡΡ]6- 
Τηθηΐδ ὈΓΑΣ ἰη ΤΟΙ 561ν 65 ἐΠ Γ ΑΓ 88 δοίιια) 
δηὰ {τυβίπχογίγ. Απὰ ποῖ ἢ, ἴῃ δοοογάδῃσο 
ὙΠῚ ἢ 8 Ταῦ ΟΣ ΓΘᾺ] [δὴ ΘὨΤΟΠΟΙορο4] στουρίηρ 
οὗ ὀνοηΐδ, Πη8 |Κ608 4] [ογαϊ! ἢ 8 ἰῃ 16 ογοσ οὗ ἴῃ 
[οἴ ἴο Ὀ6 τοϊαϊοά, 88 ἴῃ γὑϑγβ. 16--18 (σοι. 4]80 
νοΓβ. 24-9]}, ΓΒΟΓΘ ὭΘΥΟΓ ΓΟΒ}}18 ἃ ΣΟΡΓεβο (Δ []10ὴ 
ΒΕΓΙΟΟΥ ΘΟΙΓΑΣΥ ἰὼ ἰδίου. ἦε ἅτὸ ἴο μοῖρ, 
Ἱπόγθονοσ, ὑμ6 οἰγουτηϑίδησαο, δἰρηϊβοιιξ οἵ ἢἰβ 
[Ὠδοσγαιὶς ἰάἀοα] Ζίπας ἰσπἀθησῦ, δηὰ χορ] ηρ 
ΒΗΔΙΟΡΟΙ 5. ΟἸΏ 881 0}8 1η {8 ὨἰΒίΟΤΥ οὗὨ [86 ΤΕ Π8 
οὗ Ἰγινί, Βοϊοπλοη, δπὰ Ψεοθῃαρῃδῖ, [αὐ δα 
Ῥᾶ8568 ΟΥ̓́Θ νΑΙΟῸΒ ἱποϊἀδηΐβ 1668 ἰᾳνΟΌΓΘὉ]6 ἴο 
16. ΘΙ ΓβΟῖοΓ οὗ ΗἩδΖο κί δἢ 88 ἃ ΒρθοΐδἹ ν [ογίυἢ- 
δί6 δηαὰ 1Π]υδύγου8 ΤΌΪΟΓ; [ῸΓ Ἔχϑ 0]6, [6 ἴαοῖδ 
ἐμεῦ ΘΠ ΠΔΟ ΘΓ ποῦ ΟΠ]Υ Ὀεδίαχεὰ Ὀαΐϊ ἴοοϊς 
ΤΑΔΗΥ͂ δον 5} οἰτἴ68 (οοπὶΡ. χχχὶδ. 1 ψὶ τ 2 Κἰηρβ 
χυ!, 18) ; μὲ Ηδζεκίδῃ νν88 οι ρβὶ]ϑὰ ἴο ΡᾺῪ ἃ 
ἰδυχο {τ θαΐο ἴο {π6 βαΠπ|6 βονϑγοῖῃ, δηὰ [ὁΓ [ἢ15 
ΕΌΤΡΡΕς ἴο ἴα οὔ ἐπ ρο]ά ρῥ]αίίηρ οὗὨ [Π|6 ἴδῃ ρ}6 
οοἵὔβ (2 Κίηρϑ χυἹ[δ 16); ἐμαῦ Π6 τεπί πὲβ ο]ο ἢ 68 

δηὰ μαΐ οἢ 580 κο]οΐἢ (2 Κίηρβ χὶχ. 1), εἴο., διιὰ, 
οἢ ἐδ ὑ8016, τερογίϑ ΟὨΪΥῪ {πᾶῦ ΨὮ10]} υγοόνθδ ἢΪἷ8 
εἰοτγίοιιβ ἀπὰ ΠΑΡΡΥ͂ φονογπιηθηῦ. Η8 σϑργεβθῃ- 
ταϊϊου οὗ [86 χοῦ οἵ Ηοζοκίϑῃ ἢ48 {πι8 τοσεῖνοά 
ἃ ῬΘΟΌΪΙΓΙΥ ορἐπηϊδίο οΟἹουτίρ, Ῥοϑίἀθ πολ 
παῖ οἵ ἴδ οὐδοῦ [116 Γ τοροτῦ ἸοΟ ΚΒ δἱπιοδὶ 1116 

ἰυγίθα. Βιυιῦ ουθὴ [Π6 Βμαγρθδί οὐ ἶς πουἹὰ 
ΒΟΆΓΟΕΙΥ Ὀ6 80]6 ἴο δδον ὑπαὺ (6 ΟὨΓΟΙ ᾿ἰδὲ16 Παῖτὰ- 
Ὦνο, ποὺ μδίδηάίπρ 15 ἰάοα! ϑιϊς ΟΠ ΘΒ᾽ ἀθι Π 688, 
ἵν γῈ8 ΔΠΥ͂ τη ἰβδίδίοιηθηΐ οὗ [δοΐθ οὐ ἀϊδίογιοη 
οὗ Ββίογυ. 

8. Απ ἱπιρογίδπξ διὰ αἰ βῆουϊῦ ἸπαῦίγΥ, παῖ, 
Βονανοῦ, ΘΟΠΟΟΙΏΒ [(ἢ6 παΊγαϊδννο οἱ ΟὟΓ ὍΟΟΚ 
ΘαΌΔΙΠΥ τἰΐπ [86 Οἷ6Γ ρᾶγα]]6] ἰοχί, 18 ἱπνοϊνοά 
ἴῃ [πὸ ΒΥΠΟΒΓΟηΐβπὴ οὗ [86 ἰϑίουυ οἵὗἠ ἩΖζοκίδῃ 
ἦπ [88 δδογοὰ βογρίυτα δπὰ ἴῃ [Π6 ΘΟὨΟΙΏΡΟΓΑΓῪ 

ἴδῃ πο υτηθηΐ8. ἘΝ Ὦ116 {Π6 τιοβὲ ἱπηρογίδεϊ 
ενοηΐ οἵ 1118 ΠΙΒΌΟΤΥ ἴῃ ἃ ΡΟΝ ΟΣ δβρί τὶ ἴυ18] 
Τεβρεοῖ, [1:6 [4] οὗ βαιηατγία οὐ ἴμ6 ἀεδδίτυοίίοη οὗ 
186 πογίμοσγῃ Κίηρσίίΐζοτη ὈΥ ΘΠ ΔΙΤΏΔΉ6Θ6Γ ἀπ ΘΑΓΡῸΠ 
(πατηοῖν, ὈΥ ΒΑ] δ πθβοσ [ϑα] πηδηυ -ἅδεσ, “ἀοὰ 
δα τλαπ 18 " 88 ὭΠΟΥ, δηά ὈΥ͂ ϑαγζοπ 
ϑαττο κίπ, “τα ΠΥ 1Π 6 τα εν 83 ΠΠἾ5Π6Γ οἵ [6 

ἱερίηρ, δῃα ἀθβίσουηρ ΜΟΓΚ),᾿ δοοογάϊηρ ἴο [86 

1 ΤῊ Γευϊδι οὗ ἴη0 5ΠΔἸ πα π δον οἵ 2 Κίτ 8 10 108 
ϑατροι οἵ ἴκπ. χχ. Ορρογῖ δηά "σῃγηάδοσς (δίκα, ὦπα Αγ. 
1510, Ρ. 697 δ: 187]. ». 679 4.) ἤανα πον Η͂ΠΑ]1Ὺ ὁδί ὉΠ δ 6, 
δζαϊπεῖ [πὸ ἰΔΘΠΕ Ὺ ΟΥ ΟὨἿΥ ποι] ἀϊγογοι ἣν οΥ ΛΠ δκΘ ὟῸ 

ΘΓΏΟΤΒ δαβοῦί δα ΌΥ͂ τΏδηΥ (Μ. νυ. ΝΙΘΌσΣ Ὀυηκοτ, ὅαγοα, 
οἷς). ΟὐΣΙΡ. δ'δὸ Ιὼ Κηοῦο} 5 φαῤαδ, 418 

οάϊὲ, Ῥ. 149, 
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ὉΠΘΠΙΤ]Ου8 ὑρβε ΠΟΥ οὗ Ὀοΐὴῃ δβουγοθβθ, ἰ8 ἰο Ὧ6 
Ρἰδορα ἴῃ {6 γϑαγῦ 722 (ογ 721) Β.6., Ψ10} τορατὰ 
ἴο [86 πεχὶ τοτὲ ἱτηροτγίδηϊ οναπί, (ἢ ἱπναβίοη οἵ 
ΘΘΒΏΔΟΠΟΣΙΌ (ἢ. χχχὶὶ, 1-28, δηὶ 016 Ρ4Γγ4}16]), ἃ 
ἀμπἴδγοηοθ ἰ8 Ἔχ Ὀοαὰ οὗὨ ποῖ 1685 ἴδῃ (δ γΐθοῃ 
γέόδῖθ Ὀούνγθοῃ (π6 βίβίεπιοπίβ οἵ ἴΠ6 Αβϑυσχίδῃ 
ἸΠΟΠΌΙΏΘῺ 8 8ηα ἴΠ066 οἵἩἨ βδογεὰ δου ρίισο. ΕῸΣ 
ἴΠο86 δϑδβίψῃ {π18 οχροάϊ οη ἴο ὑῃ6 γραγ 701, [Ὁ}} 
ὈΘΩΓΥ Υ̓ΘΔΓΒ ΔἰΘΓ 186 δι: 6831: 0ῃ οἱ ΘΑΓΡΟῺ δηιὶ 
[Π6 [41] οὗ ϑασωδγία ; ὑνἤογοαβ [π6 ΒΪΌ]6 (2) Κίηρῃ 
ΧΥΙ. 18; 188, χχχνΐ. 1) Ῥ]δοο5 ἰδ ἴν 186 141ἢ 
θα οἵ ΗδζΖεὶεδἢ, ΟΠ]Υ͂ εἰρῃῦ ΟΥ ηΐῃθ 688 αἱ" 
[86 [4}] οἵ ϑατηαγία, τ ἰςἢ τοοῖκ ρ᾽αου ἴῃ [88 εἰχίδ 
Υ̓́ΘΑΥ οὗ [8 Κίηρ, 714 Β.06. Α Τεοοποὶ!αϊίοι οὗ 
ἴπ686 ΥΘΤῪ αἴνοτθε ἀδύββϑ θ66 108 δ ψγοβεπξ τη ρο9- 
8: 01]6 ; δῃᾳ 88 ἴΠπ|6σὲ ἰθ ἃ ζτοδῦ πυτηοΓ οἵ Αϑϑυτίδῃ 
᾿ΠΒου ρΡΟη8 ῬΏΪΘΏ ἀρτοθ ἴῃ δβϑισηϊηρ [ἢ6 ρτοαῖ 
Εαγρῖο- Ρα]οβεἰπῖδιι ὀχρθά οι οἵ θη ημδομογιῦ ἴο 
(86 ἴουγ ἢ γϑᾶγ οὗ Πιἷ8 τείχη (τπδὺ 18, 88 μ6 πηυδὲ 
αν τοϊχηοα 705-681, ο ἴθ γραῦ 701), 10 Β66Π|8 
ΠΟΟΟΒΒΑΙῪ ἴο δραῃάοη ἴδ ὈΪΌ]1ςα] ἀδίθ 88 ἰη- 
ὀογγθοῖ, δπὰ ἴο 8ι:Ὀ8{{τ{π|ῖὸ ἴῸΓ {86 141ἢ [6 27} οὗ 
28. γραῦ οὗ Ηφζο ἢ 88 1Π6 ἀαία οὗ [ῃ6 δνυβθηΐ. 
Α ἔαγῖμεῦ σὨτοΠΟ]ορίοαὶ αἰ ἤεγθη 8 ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ορθμ 
Ὀεύψοοη ἰη6 ΒὶὉ]6 δπὰ ἐμὲ ἱπβογρίλοτιϑ ν᾿} Γο- 
ἡγὰς ἴο {πὸ ΘΠ θαβδΥ οὗ 16 ΒΑΡΥ]οηΐδη Κίμ 

ἐσ δοἢ- ρα] δη ἴο Η6ζεκίδῃ (2 Κίηρϑ χχ. 12 ἢ"; 
μ.4. Χχχῖχ. 1 .). ΠῚ νὰ Βοϊ]ὰ {18 Μεγοάδοῆ- 
Ὀαϊδάβῃ (Αβδϑυτο- Βαρυ]οηΐδη, 2Γ]αγάικ- λαθαί- 
ἰἀἰαΐπα, ““ ΜετοάδοθβθἨ Ὀοδίονοά {186 800" ; 860 
ΒΟ γαάογ, Ὁ. 218) ἴο Ὀ6 ἰἀδηςοαὶ νῖτῃ [Π6 Μαρ- 
δοκίμπαδος οὗ ἴμ6 Ῥίο]επιαίς ὀαποη, ὕπ6 ΒΓ Κίης 
οὗ ΒΑΌΥ]Οη δοοογαϊηρ ἰο 1818 ἀοουπηοπί, (Π 6 Ἡ ΒΟΪ8 
ὑγδηβαούοῃ ἱῃ αυθβίίοη τηιϑῦ, 88 18:6 ΒΥ ΠΟΒΤΟΙΐΒΠῚ 
οὗ [16 Αϑϑυγίδη ἐπβογ ρύϊοηβ δῃὰ οἵ 11) 18 σβῆοη 
ἀδίοστηΐθ8 [8.6 γϑαγβ 721--710 88 ὑπ6 ρεγίοά οἵ ἐ}}}8 
ΤΟ ΆΓΟΝ 8 Ταῖση, Ὧ6 μ͵ασοὰ ἃ πυταῦο οὗ γοδι8 
Ὀδίογθ {π6 ἱμπναβίοῃ οἵ ϑθηπδοβ γι Ὁ, ο ὑδ6 ῥγε- 
δυηρίζοη ἰμαΐ [18 [6}} ἴῃ 701. Απά ὄγϑη 1} ᾿6 
ἴαϊκα, ποῖ {παὶ Μαγάοϊκοιηρδὰ (οῦ Μαγάιυ- Π806]- 
14.114), Ὀιιΐξ 8 Ἰδΐοσ βονϑγεῖβῃ οὗ 1:6 δᾶ πλ6 ΠδΙὴΘ 
ΓΟΙΡΉΣ ΠΩ ΟὨΪΥ 8 βῃογίὶ {{π|6 (8 χ πῃοῃ 8), Π16Π- 
(ἰοπθὰ ὈΥ̓͂ ΒΕΓΟΒΌΒ (ΟΥ ΑἸοχαπάεν ΡΟ] ἰβϑἴοῦ) 1π 
Ευβοδία5, Ολγοπ. Αγπιθη. ἱ. Ῥ. 19, οαϊς, Μαὶ, ἴον 
116 Μεγοάδοῆ-Ὀα]δύδη οὗἨ ΗΟΙΥ ϑεγρίατο, 859. 18 
ἄἀοηθ ὈΥ͂ Υ μογ, Κποῦεὶ, ΗΙἰζίρ, δμαὰ σθοθ Ὁ] ὉΥ 
ΘΟοῦγμαΣ (ρΡ. 218 [{.}, γεῦ [8ὸ τοίμηι δυϑῃ οἱ 818 
Βδοομαὰ Μογοάδοι ἴμ}}8 ναίοσα 701, πα π ΕἸ, δοσουὰ- 
ἵπρ ὅο 86 ὁδποῃ οἵὗἨ Ρίο]θπιΥ, ἴῃ 86 γὙ6 87 704 οὗ 
708, ΤΏ ὑταμβροβι οῃ οἵ [86 Γοροῦίϑ 1η α 65 0 
866 ΠῚ8 {πογθίοσο ὑπανοϊ 8 Ὁ]6. [6 δβίδίθιηθηϊ ἴῃ 
ἴ8α. χχχίχ. (αάὰ 2 Κίηρε χχ. 12 ἢ{.) ΟΠ ΟΟΓΙΪ ΠΩ͂ 
ΗοΖοκῖδ 8 ἀἰπρίαυ οἱ ἥμ ΤΓΘΑΒΌΓΕΒ Ὀοίοτο [ῃ68 
ΔΙ θαββδάοτβ οἵ βαργϊου τηυδὲ ΔΡΡΑΓΘΔΌΥ Ὀδ 
ΌΟΙ; ΜΠ Ορρετὶ (““ Ὠῖ6 ὈΪΌ]Βοὴς (το πο]ορία, 
οϑἰροβίθ]ῦ πο ἀθὴ αβϑυτίβομθη {61} } ΠΟ} Γ1}- 
ἴδῃ, ἱπ [)6 Ζεὐῥδολιγὺ ἀδν Πειυίδελεη ΑΙογσολί, 
Οεϑεεἰἰδελα, 1869, ». 187 11.), ()6] ςΖβοἢ (Δίολη- 
Ἰπϑηξ. χὰ υ͵ε8. 2ὰ οἀϊῖ. 1869), Π)᾽οδί6] (οη ποῦθε} 8 
1δαϊαλ, 41ἢ οἀϊϊ.), δηά βοηταάον (εἰ ηϑολτι θη, 
Ῥ. 218), Ὀεΐοσγο ἴη6 δοσοῦπί ἱπ 84. χχχνὶ. ἴ. 
ι2 Ὑτο ὦ ΧΥΪΙ. {.) οὗ πὸ Ἔχραϑα το οἵ ὅ6:- 
ὨΔΟΒΟΓΙΌ, ΒΑῪ δροιΐ ὕβδῃ Ὑϑαῦϑ, οὐ (ἱῦϊπ ΘΟ γα") 
δὶ Ἰοαϑὲ {πὸ ΟΥ ἴπσοθ ὑθδγβ ; δηᾶ ἴδε [1] ὕγοαϑι. γὸ- 
σΒδΙΏθ6Γ5 ΜὨΐσἢ Ηοζε κί βῆονβ ἴο 6 διῃθαβ- 
Βδἀογβ πιιϑῦ Ὀ6 Ττοραγάθα 88 ἴμοβθο ψδὶσἢ ὅθη- 
ΠΔΟΒΟΙΌ δα ποῦ γοῖ εἰηρϊοα (2 Κιπρ8 χυῖ!, 18 
{{}, ποῦ (νὰ Καὶ, Κποθοὶ, ΤΉΘπϊα8, δ τ, 
Νείβὶοσ, δηὰ οὐ βογβ) 88 Τρ] 86 ἔγοιῃ [16 ὈΟΟΙΥ͂ 
εξ. οὐ [6 οὗ [1186 ΒΑΘΟΥ τεϊγοδιης ΘΙΙΩΥ͂ 
οἵ ΒοπηδοΒ Ὁ, ΠΟΙ δυ θῇ 88 Τοτ δἰ πἰηρ' 8 Π οἱ 6 η1} 
[}} ποὐπὶιμδίαπαΐϊηρ ἴλ6 οοπίσὶ σα 0 ἱπὶ 
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Ργ [6 ΑΒϑυτί 8. ---ΤῊ αὐοβίίοη, ὙΒΘΙΠΟΓ 6 ΓΘ 
ὙΠ τταποα ΟΓ ποοοβϑιἑαίθα ὈΥ ἴπ6 αἰνοτρίηρ ἀαὺθ8 
οἵ [16 πηιοῃυπιοηῖβ οἵ ρῥγοίΐδῃβ ὨἰϑΌΟΓΥ ἴο 8538.1ηλ6 
δι) Σαγμογίδηϊ ὉΒΓΟΠΟ]οροδὶ ἱηδοοιγϑοθθ ΟΥ̓ ΡῈΓ- 
ὙΟΓΒΙΟΙΒ ἴῃ πα Ὁ.ὈΪἸοαὶ Βουγοθβ, ἰδαῖ 18, ἰῃ ἴδ6 
ΠΟΓΘ 81 0.8} [14}}} ἀστθοίην τορογίβ οὗ {Ππ6 βοοοῃὰ 
Ῥοοῖ οὗ Κίηγπε, [π6 ῬοΟΚ οἵ ἰβαιδῇ, δῃὰ ΟἸγοη ο] 68, 
ΒΏου] ἃ δβοδγοοὶΥ Ὀ6 ἀροϊάφὰ 80 ΒΑΒΕΠΥ͂ δπὰ υῃ- 
ΔΟΓΕΙΠΟΙΙΟΌΒΙΥ ἴῃ ἴανουῦ οὗ ἴΠ6 [ὈΥΙΏΘΣ [δ8}}- 
ΤΠΟΠἾ68, 88 848 66 ἄοῃς ὉΥ οῦγδαογ (ρ. 292 {{.}, 
ἐῃ δοοογάδησε ψὶῖ Π 6516] (ρΡ. 169, 825), ΒοΒ]η 
(ἰὰ τῇς ΖΔίίετατ, Ηαπαιοοῖδεν ΚΩΤ ἀα8 [Καϊλιοί. 
ειιοελίαπα, 1872, Νο. 124), ἀπὰ οἴμοτβ. ΠῚ 
Τορατα, α'8ο, ἴο 6 ψἱὰθ αἰ ἴδταποοβ Ὀεΐνθθη ἰδ 8 
Αβϑυτίδη ἀπ ὰ ὈΪΌ]16 41 ΘΠ ΤΟΠΟΙΟΡΎ Ὀδίοτο {86 Ταὶς. 
οὗ Ἡεζοκίαῃ, ψ  ῖ ἢ διπουηΐ,Ἶ ἰπ ἴῃς οβιλμηαία οὗ 
Αββυτὶοοσίβῖβ, ΒΟ) Πη68 ὕο ΤΟΥ ΟΥ ΒΓΓΥ ΥΘΑΓΒ, 
ἴδε ρστοαῦοβ᾽ Ῥοββὶ Ὁ]6 ῥσθοδυύοη δηὰ σοβοσνα 18 ἴο 
6 ΓΘΟοΟΙΤΩΘηἀρα ἱπ ἀγανὶηρ ΘΟΠΟ] 810η5 υἢ- 
(ἀνοῦτγα Ὁ]6 ἴο {116 δα Βοτὶἱγ οἵ ΗΟΪΥῪ ϑετρίατο. ΕΣ 
ἱΐ ποῖ ἰπ [Π8 ννΑΥ͂ ὑΡτοροβϑὰ ὈΥ͂ ΟὈρρετῖ (ϑοοοτάϊῃς 
ἴο ψ ὮΟΝ ἃ Ὀτγοαὶς ἰὼ 16 Ἰδὲ οἵ Αϑϑυγίδῃ ΘΡΟΏΥ 8 
ἴοτ που] ΠΕ γοατβ πο] ἃ πᾶν ἴο Ὀ6 ἀϑϑιιτηθά, 
δὰ [6 στεοαῖ αἰ ἴδγαποῦ [ῸΓ {}}18 ΘΑΓΙῪ ροσγὶοά ἀθ- 
εἰνεὰ {πογοΐγοηι ; ψΐοἢ, μόνενογ, βῆ γδάοσ, ἰὴ [86 
Ζοϊιϑελτίε ἐγ δεμέϑελεη Δίογσεπί. Οὐφδοἰβολαι, 
γο]. χχυ. Ρ. 449 {ἴἰ, ἀθοϊαγοβ ὕο Ὀ6 ἰπδά π)1581 0165), 
γοῦ ἴῃ ΒΟΠ16 ΟἾΔΘΓ ὙΥΔΥ͂, ΒΟΟΏΘΓ ΟΥ Ἰαΐογ, ἃ ταῦ 
ΔρΡγοχίτηδίϊοη οὗ [Π6 ἀϊνεσρεηῦ ὑθβυϊσ "168 τηϊρὶιὶ 
ΟἿ Ὅδ6 ΔοΟοΟΙΩ]δμ δ, δηᾶ 80 {πὸ αἰ ἴδγθποθ οὗ 
186 ἀαἴο8 αὖ Ἰθαβδὺ δοῃβί ΘΓ ὈΪῚ σϑαποοιὶι---8ὲ 88 
ἴη6 ΟὨτΟΠποΟ]ορίοαὶ] ἀδνὶαίοηβ οὗ 16 Εσγρώδη 
Τοοδυμλθηΐβ ἴστοιῃ ἴ86 ὈΪΡ]1041 βἰδίδιμμοπίβ Ψ6ΓΘ 

Π. ΟΗΠΟΝΊΟΙΕΚ. 

(ΟΥτΉΘΓΙΥ με] ὰ ὈΥ πλὴν Εργρίιοϊοσίϑιβ ἴο δ τηοτγς 
σοΟμϑὲ ἀγα Ὁ]6 ἰἢδη 18 ΠΟΥ͂ “ἜΠ ταν [86 οᾶϑε, αἰδοῖ 
ἃ ἸΏΟΓΘ ἱὑπογου ἢ δηὰ ἐχιειδῖνε ἱπνοϑιρατίοι οἵ 
ἴθ οχίϑυηρ βουγοοθ. Νούθϊου 88 ὑλΔθ 8 
δἰτειηρῦ, ἱπ ΒΕ 6 ΓᾺ] τόβρθοῖϑ ἈΠΕ ΠαὮ]Ε διὰ Ρσθοὶ- 
Ρἰϊαῖθ, ἴο σθοοῃοῖϊθ πὸ ἀϊνεγζθηςοβ οὐ Ὀοΐα αἰ ὸ9 
ἴῃ ἰδδ ραγίβ οὗ [ἰ8 Οοπισιεέαγμ οη ΟἸϊτοπίοίοϑ 
ὑπ γοίοῦ ἴο ΠὨΓΟΠΟΙΟΜΨΎ (Ρρ. 195 Πἰ, 22:1 {{, 269 67.) 
ἰπ ψὨΐϊοῖ μ6 Ὀτίηρθ ἀονὴ ἐς Τοῖρη8 οὗ ἴδο 
153γβθ} 1015} δῃὰ δον Κίηρβ ἔγομλ [86 αἰνιδιοι οἱ 
1ὴ6 Κιίηράοιῃ ( ϊοῃ ἢδ ἀἰαἴθ5 αἱ 988 1ηϑ᾽επὶ οἱ 
975 Β.0.) ἴο Ζε οἰ 8 ΟΥ̓ βόνογαὶ ἀδοθπηὶδ (ἔγοιι 
ὦ οϑίδ δ ἰθαδὺ ὈΥ ϑένθγαὶ γϑδγβ), δι ἃ οοογ Δ Σ}ν 
ΙΔ 05 Φοιὰ τεῖση 846-819, ὕζΖΖία} 786-766, 
ΑΔδζ 720-705, Ηεζοκία! 706-678 (ἔτοπὶ 692 ΜῈ 
Ὦ18 80ὴ Μαμαββοὴ 88 οο- Γοροηΐ), δοβίδῃ 687-007. 
ΤὨδὶ [8 αἰἰδηιρῦ, 88 ν0}} οῃ ἴπ6 ὈΪ] 1.4] 58146--- 
Παγὸ ΘΒ ΘΗ͂Υ ὈΥ͂ ΔΓ ΓΑΥΎ δββυχηΐηρ οὗ νᾶγῖοιβ σ0- 
τομοποῖθβ, 88 οὗ ΑπιαζΖίδῃ ὙΠῸ 118 δῦ ̓ ΦοΑΒὮ, 
οὗ ὑκΖίαιι ψ ἢ Απιαζίδῃ, οὗ Ηοζοκίδη χ ἢ Αἰλδζ, 
διὰ οἵ Μδιδ93801}. ψ ἰῇ ΗοζΖοκίδῃ --- 8 οὴ 86 
Αϑϑυγσοϊορῖς, γοβίβ οἢ δϑνόσγαὶ ἈΠΈΘΠΔΌΪ6 Ῥγοβϑὰρ- 
Ροβιοηβ (πὰ [6 Ἰαῦεγ σοβρθοῖ, ἴοῦ Ἐχδηρ]ὸ, ΟὨ 
6 Ἰοη-ϑῖπος τστοξυϊοὰ ορίμϊοη οὗ [6 ἰάθητν οἵ 
ϑαγροη ΜΓ ΒΠΔΙΤΏΔΏΟΒ6Γ), 6648 10 [ΓΙ μοΣ ἀδ- 
πιοπδϑίγαίίοη. (ὐμὰρ. τα γ᾽ 8. ΟΣ Ἵ 10 8} σΟΌΤΕΥ 
ΓΘ ΑΙ ἰπ 1.158 τανῖον οὗ Νείθ] Γ΄ 8 ΘΟ ΘΠΊΔΤΥ ἴῃ 
0 1 οτατίπολεη Οεπίταίϊίδίαξ, οἵ ἴη6 γεαῦγ 1572. 
Δ8 0016 οδὴ ψἶῥὺ ΟΟΥΔΙΏΪΥ τορασὰ ἴῃ οποοϊάἀοὰ 
ΟὨΓΟΠΟΙΟΡΥ οὗ δοβγαάογ, ἰσυπάεα οπ ἴΠ6 Αβϑϑυγίδῃ 
ἀοουπιοηῖθ, 88 ΔΌΒΟΪ ὕΟΙΥ δα βίβοςοσυ, θβρθο δ] 
85 1 ἱνοίνο8 ποῖ ἃ [6 υπσογίδι 168, ἀπα οὔθ 
Τιοοίβ οἡ ἀοοσιχτηθηίδ ποῖ γοὺ [Ὰ]}Υ ἰπιογμτοιοά. ὃ 

0. ΜΑΝΑΒΘΕΗ ΑΝῸ ΑΜΟΝ.--Ο)Ε. ΧΧΧΠΙ. 

α. Μαπαββοΐ: γοτϑ. 1--20. 

ΟΗ. ΧΧΧΙΠ. 1. Μδηδββοὴ γ88 ὑσγοῖνθ γοᾶσβ οΪ4 τ Ώθη μ6 Ὀδοδτηθ Ἰεηρ;, ἃπά Π6 τοϊμηθᾶ 
2 ΒΥ δηὰ ἔνθ Ὑϑαᾶσβ 1ῃ «6 Γ βδίθιη. Αμπὰ ἢθ αϊὰ {ῃμδῦ νῃϊοῇ γγὰβ δὺ ἰπ 06 

ΘΥ68 οὗ [6 ΓΠΟΒΡ, {|κὸ ὑῃ6 δου ηδύϊοηβ οὗ πῃ πδίϊομβ σῃοτῃ ὑπ6 ΓΟ ἢδιὶ 
8 οαϑὺ ουαὖ Ὀοίοτο (ἢ6 808 οὗ ή [8ΓΔ6]. Απάὰ 6 Ὀμ10ὺ δραίῃ ὕ86 ὨΙΡῊ ρμ͵δοο8β Ψ ΒΙΟἢ 

ἨδΖο ΚΙδἢ 8 ἔδύμον δὰ ρυ])οὰ ἀονῃ, ἀπα σϑαγθὰ ἃρ δἰΐδγβ ἴοσ Βδδίτη, δῃά 
4 τη846 Δϑῃοσχοίϊ, 8η ὙγουβὨρΡΡΘα 4}} (ῃ9 Ποϑβῦ οὗ ἤδάνθῃ, δηὰ βεσυϑὰ ἴθ, Απά 

Ἀθ6 Ὀυ1]ὺ αἰΐδτβ ἴῃ 0η6 Ποι8θ οὗ η6 ΓΟΒΡ, δι πουρῃ [μ6 ΠΟᾺΡ μιδὰ βα1α, [ἢ 
ὅ ΦογΆβδι τη 8}}4}] ΤΩΥ͂ ΠΔΙῚ6 ὯΘ [ὉΓ ΘΥΘΓ. Αμὰ ἢ6 Ὀυλ} δἰ ́δγβ ἰο 41} (86 ᾿,οξῦ οὗ 

1 σοπρ. ἴπ ᾿πχίδροαίείοα οὗ δοπιο οἵ ἐμ ὈΪΌ110Δ] τὰ ἐδ οοττοδροηάϊηβ Αδαγτίδη ἀδίοβ, δὲ (0.67 δσὸ Ῥγοϑοηϊϑὰ ὉῪ 
βοιιταάοξ, Ρ. 399 :- 

Ἀδδυτῖδη Μο πο η8, Β.Ό]6. 
ΑἸ. . - 854 (ἸΔ116 δὲ Κασκδυ) 918-896 (τείχη οἵὗἨ ΑἘΔὉ) 
δου, . - 842 (ραγτηεηὲ οἵ τη[Ὀ 6} 884-3.57 . . Φει) 
ὕεσίδη, . . 148-189 (οἴ ψσ ψἱἢ ΤΙ δι ἢ- ΡΠ] 6867) 809-7588ὁ-΄. . {12 ΣἰΔ ἢ} 
ΜἩαπδῆοσα,. " 188 (ραγπηοπὶ οἵ [γἰὈυϊε) 711-.6:.-.. 9 ΜοπδΔἢ 6.) 
Ῥικχιῆ, Ὧν Τὸ 784 (ςοπᾳυοτγεοὰ ὮΥ ΤΙ κι ἢ-ὈΠ]6 βου) 1δ8-13ὺ(. ,., ῬεΚΔἢ) 
Ἐοεθα, Ὁ» οἷ 128 (1881 γθηγ ἴῃ ψὩ] ἢ Αὐδ[ ναϊά (ἰνυῖδὶ 126υ.13( Ὼὼν,. Ἀυδεδ) 

ΤΙ ἸΔΈ ἢ-ΡΙ] 6861) 
ἘΔ οΥἨ ΞαπχαΙία, 7 722 ([41] οἵ ϑατηδτί) 
ἩἨρεσοκίας, . : 701 (ὀχρεοά!οη οὗ βϑΘΠῊ δΟο ΟΣ) 714 (ὀἀχρδιἑη οη οὗ ϑοπηδοἢ 110) 
Μαπδιεβεῆ, . 681-678 (ραν πηετϊ οὗ (Σἱυπ6) 696-642 (τείχη οἵ Μιωηδ566}). 

Αδὲεν ἀΙ δεΤηρ οἱ ἄγε δϑους ἔογ ΟΥ ΛΠ γϑῆγβ, (6 δὶ οπὲ ἔπ ΡΥ ΟΥ̓ (ἩΠτῖυ, 
ΕἼ1ὸ ὈΠΌΙ1 Δ] ἐν Ἡοδοα: ἰπ τΠ6 ἴα]} οἱ βϑαιηδγία πα ἔν ὸ τοοκοπίπκζα οοἰπείάθ: 

πὸ ΑΒΑΥΤΙ Δ ΟΠΓΟΠΟΙΟΡῪ πιογ 685 ἔπίο 
δη ἃ 80 Πα 1Π}} ἰπ ἔἰτα Γείζη οὐ λέ δδυσῃ Ὅσας 

ὙΠ} γερμδγὰ [0 ἴπ 6 Ἔαχρϑάϊτίου οὐ ϑο πη δον εΓ Ὁ, ἃ ἀενϊδιϊοιι οἵ [}}} τ! γῦθοπ Σ θητα ἀηΐη ἴδ κοι Ῥίδοι. 
8. ΟοΊΏΡ. δἰδὺ δὲδ Κειϊἐπεολγίγεν ὑπά ἄαε Αἰἰε Τεείανπεν, Ῥ. 300 [.: " ΒΥ 1016 (ται δὰ τπῶῦ βῃςἢ δὴ 

ΌΤΘΔΚ οἵἉ τ1ἢ6 ᾿ἰκῖ οἵὨ Θρούῦγτας ΓῸΓ [ΟΤΙ Ὑ-δεύθη γὙγ868 8] ψψέγο ϑάτη 51 "]6) (ἢ 6 ΟἹ ἤδγοποα Ὀδίνεοθη ἴῃ6 ΒΙὃ]6 
88. ΡΟ [88 [ἢ 8 

δηὰ ζ᾿ ἸΠυ ὈΤ ΘΗ 18 
τουἹὰ Ὀεὲ δαρυηρεά 60 ΓὮΓ να {Π|6 {1π|ὲ8 οὐ ΑἢδΌ ἐεπὰ θεῖ κῦὸ ςοποοιποὰ: Ὀυὲ - ἢ ποιὰ ἢκνα ρΡαϊὰ δὲν τε Ὀπῖο, τς ἢ, 
δϑοοογάϊηα ἴο Ορρογι᾿ δ δ᾽ συ]αῖίοη, τηιδὲ ΠδνΘ Ὀδθπ ριεβεπίδα [ἢ [Π16 ΟΡ 888, (Ο0Ὑ γοδγα ὑδίογο 5 δοσεβαίοη ἴὸ [Π9 ἔυγοδα, 
884. Βαΐ ἰπ τα {ἰπ|6 οἵ Αζεγί8}} διιὰ Μυπδῆδη ἐπ οπιἰκδίοη οἵ Π 8 {ογῦγ -δανεη νέβι8 γυ] Ῥγοάτιου ἃ δὲ}}} ζτγοδι οι καρ: 
δὶ {Π0 τηοξῖ, ἐἸΘΠΓΥ ΟΥ ΤΠΠ}1} γ6Α1}5 Ἡου ἃ ΠδΥΘ ἴο ὃὉ6 οδεὶ ΟΗ͂ .«εΕἴσ...., Απὰ ὑὈοοδίάθδ,.. . τῃϊ5 νγ]1016 ποιίουῃ οἵ δ ἔνι δεῖς ἰη 
6 |16ὲ οἵ ΘΔΡΟΠΥ ΤΊ [8 Ππίδππι6, δηα, ἡ! τοϑρϑοῖίνο οἵ 18 ᾿πιογηαὶ ἱπρΡΓΟ ΘΌΠΕΥ, 8. δἰ πρὶν ψρεοκβεὰ ὁπ [Π8 ῬηΓΆ δὶ ἰδὲ 9 οἱ 
ῥα. ν- δ: ἃ ιΠ|6 τυϊδιίοη οἵ οὔδοοτα, οχιεπή πα οΥοῦ ἔτῸπὶ 106 ΟΠ ὺ τοίη ἴο 1Π6 οἴμετῦ, το 8 ΤΠ ΘΓΘΌΥ ργεβαγνυὰ ἴοὺ ὑκ. 

Οὐοτρ., 86 ἔΠ6 τηοοῖ σεςεηὶ διϊριηρὶ δὶ ἃ ΟΥΙΠΕΔΙ ΟἸΓΩΠΟΙΪΟΘῪ οἵἩ 116 μοὶ] ηἡ, 1Π6 ἐγϑαῖίδυ οὗ Η. Βτιδηάς 2ὲς Αδιέρο 
γοίδεν νον “να ὑπ Πγαοὶ παολ ὥεπ ὀἰλί, Βρεολίεπ υηὰ ὦν Κεἰέμδολεύτει, 1, Σίς 1818. 
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6 ᾿ιόδνϑη ἴῃ ὑπὸ ὕο οουγίβ οὗ ὕμ6 Ποιιβα οὔ 6 ΟΕΡ. ἀπά })6 οδβοιὶ ἢ]8 Β0}8 
ἴο Ρᾶ88 Ὁῃγουρὰ ὑπ το ἴῃ ὑ} 8 ν4]}16γ οἵ Βϑη-ίπποῖῃ ; δα ἢ6 ῥσδούϊβθα ΒΟΓΌΘΓΥ, 
8Π4 αἰν! πδίϊοπ, δηἀ Θπομβδηϊμηθηΐ, απ ἀρροϊηῦθα ΟΠ] ΓΟΓΒ ἃ πα ΒΟΟΙ ΠΒΑΥΘΓΒ : 

Ἵ 6 στουρῃῦ τσ ον] ἴῃ 0Π6 Θγ68 οὗ ὑμ6 ΟἘΡ ἴο ργόονοῖζ Ηϊπα. Απᾶ ἢδ βοῦ 
{Ππ6 σαγνιηρ οὗ ὑΠ6 ᾿τηᾶσο ψ ]οἢ ἢ6 ἢδα τηδάθ ἴπ {Π|6 πουδβο οὗ Οοἱ, οἵ ψὨ]ϊοἢ 
ἀοα δὰ εβαἰά ἴο Ὀανιά δπὰ ἴο βοϊοπιοη 18 βοῃ, [ἢ 018 Ποιι86, δηά ἴῃ ὅογυ- 
βδίϑθμῃη, ἡ 1οἢ 1 μᾶνὸ ομοβϑη ουὔῦ οἵ 4|} (ῃ6 ὑτῖθε8 οἵ 1βγϑθ], ψ1}} 1 ραῦ ΤῊΥ πδῖὴθ 

8 ἴῸΓ ονθῦ. Αμπάϊ] ν1}] ἢ0 τῆοσὸ σοιονο (ἢ ἴοοῦ οὗἉ 18γ86] ἔγοπιὶ ὑῃ6 501] ψΈ]ΟΣ 1 
αν Δρροϊηΐθα [ῸΓ γου ἔδύμοσβ," 17 ΟἿΪΥ ὑμαν ψ}}} μο] ἃ οὐ ἴο ἀο 411 ὑπαὺ ἴ 
ᾶνθ σοϊητηδη δα ὑμοιι, ἱῃ 411} [ῃ6 αν δπὰ (6 βίδαϊυϊοϑ δηὰ ὑΠ6 ἡπαρτηθηβ 

9 ρίνοῃ ὈὉΓ Μοβθβ. πὰ Μαπδββθῃ 16 δείγαν συ άδ]) δπὰ (π6 ᾿μμδθιϊδηῦβ οὗ 
ογβα θη, 0 ἀ0 ΠΊΟΓΘ ΘΥ]] ὕμδη {86 παίϊοηβ ποῦ ἴπ6 ΓΟΒῸ ᾿ιδὰ ἀοδίτογοά 

10 Ὀοίογθ 186 8οὴ8 οἵ ἴβγαθὶ. Απά {ῃ6 [ΟΚῸ βραῖζο ἰο Μδηδββθὶ, δῃὰ ἴο [18 
ῬΘΟΒΪΘ ; Ὀυύ ὉΠ6Υ ἀϊά ποΐ αἰξδηά. 

1] Αμπὰ 186 [0ΒΡ Ὀτουρῃῦ ἁἀροη ἔποπι ὑπ οαρύδϊπβ οὗ (6 Ποβύ οὔ {π6 Κίηρ οὗ 
Αβδυσῖα, δηὰ {μον ὑοοῖς Μαπδββθὴ ἴῃ ἔείψοσθ, δηὰ Ὀουπᾶ ᾿ἷπὶ ἢ οἰαΐπδ, δηά 

12 σαττὶθα ἢϊτὰ ἴο Βαῦ6].. Απᾶ ψἤῆθῃ ἢ ψγχὰ8 ἰὴ δῇ)ούοη, ἣ6 Ὀοβουρηῦ [86 »ταοθ 
οὗ [86 10Β}Ρ 8 αοά, ἀπά Βυτθ]οὰ Ὠἰπηβ6} 7 συοδῦγ Ὀδΐοσο [86 Οοα οὗὨ ἢΪ8 

18 ἔδίμοσβ, Απὰ ριαγϑὰ υηΐο Ηΐ ; δῃά Ηθ νψχ8 δηϊγοαίθα οἵ ἢΐπι, δῃὰ ᾿ϑαγὰ 
ἢ18 δι ρρ]οαύϊουῃ, δὰ Ὀγουρηύ Ηἴπη ἀραΐη ὕο Φογυβαίοπι Ἰηΐο ἰδ Κίηράοτια : δῃὰ 

14 Μδμηδβεθὴ πον ὑμαῦ ὑμ6 ΠΟ. Ηθ 18 αοά. Απά δἰϊοῦ ὑ818 ἢ6 Ὀ.}}Ὸ ὑπ6 Ὀσΐου 
411 οἵ (6 οἱΐγ οἵ Ὀδνιά, ἴο (Π6 τυϑβὺ οὗ ΟἼΒοη, ἰη ὑμ6 νον, δηὰ δὺ ὑῃθ 
δηΐσγϑηοο οὗ [86 ἤδβῃ ραῦθ, ἀπά Ἂοποοιηραββοά Ορῇῃοὶ, δῃὰ πιδᾶθ 1Ὁ νϑῦν μιρῃ, δηὰ 

16 ρυΐ οαρίδίηβ οὗ νγγ 1ῃ 4}} (Π6 ἕοηοθα οἰ 68 οὗ πάλῃ, Απά ἢδ ἴοοῖκ αννᾶὺ [ῃθ 
βίγδῃρθ ροα8 δῃηα ὑΠθ8 ᾿τηᾶρὸ ουὔῦ οὗὨ {Π6 Βοιδο οὗ ῃ6 ΓΟΒΡ, ἃπα 4}} ὑῃ6 δἰ ΐδγβ 
ὑμαῦ πὲ δὰ 01} ἰῃ ὑΠ6 τηουπῦ οὗἩἨ 6 ἢοιβα οἵ ὑπ6 ΠΟΒΡ, δῃὰ ἴπ «θγιβδίθτη, 

10 δηα οαϑὺ ὑἤθῖι ουὖῦ οὗ {86 οἰἱγ. Απά ἢθ Ὀυ1]0 3 06 Αἰΐασ οὗ {Π|ὸ ΟΕ, δῃὰ 
οἴἶδεγοα οῃ 10 Βδουιῆσοβ οὗ Τϑϑρο δῃά (πδηκερίνίηρ, δηὰ οομητιδηα θα “πᾶ δὲ ἴο 

17 βοῦν ὕπῃθ [080 Οαοά οἵὗὨ [βγδοὶ. Βυῦ 0}ῃ6 Ρθ0ρ]6 580}}} βδοσιβοθά ἴῃ ὑπ ΒΡῈ 
Ὀΐδοεβ, Ὀαῦ ΟὨΪΥ ἴο ὑῃ6 ΠΟ {ποὲν αοά. 

18 Απάὰ πο τϑϑὺ οὗ {Π6 δοΐίβ οὗ Μδῃμδββθῇ, δηὰ ἢϊ8 Ῥσαυοῦ απο ἢ18 οὐ, δῃηὰ 
(Π6 νογὰβ οὗ ὕΠ6 βϑοὺβ ὑμδὺ βραῖκὸ ἴο Ὠΐπη 'π ὑπ6 πᾶπιθ οὗ ἴῃ ΓΟΚῸ ἀοά οὗ 

19 ἴβγδοὶ, Ὀ6 014, ὑΠ6Ὺ διὸ τι υὕθῃ ἴῃ ὑπ ὨΗἰβύοτῃ οὗ [ῃ6 Κίηρβ οὗἉ [5γ86]1. Απά ἢΪβ 
ῬΓΑν ΘΓ, δηα ἢΪ8 Ὀοίηρ πϑαγὰ, δῃὰ 4}1 ἢ18 βῖῃ, δῃηά ἢ18 δροβϑίδδβυ, δῃὰ ὑδ ρ]δεθβ 
πὰ τ 1οἢ μ6 Ὀα1]ὺ Πἰρῇ ρ]δοθδ, δηὰ 86ῦ ἊΡ δβμθσῖτα δηὰ οαγνθα ἰτηᾶρθθ, Ὀθίογθ 

20 ἢθ ψὰϑ Βυμ ]οά, Βεμοια, ΤΟΥ 816 τυ7ύϊῦθῃ ἴῃ ὑμ6 ὨιβύουΥ οὗ Ηοζαὶ ὃ Απμά 
ΜδηδΒΒΘἢ βἱθρύ ψῖῦ 8. ἔΑύΠ Γβ, δηά ἐΠ6Ὺ Ὀυγίθα Ὠἷπὰ ἴῃ Ὦ18 οὐγὰ ΒοιΒ6 : δπὰ 
ΑἸλοη [η18 βοὴ Γεϊρηρα ἴῃ ἢἷ8 ϑἰθδά. 

8. Απιοη : σοϑυβ. 231--28. 

21] Αἰοη γγ8ἃ8 ὑ η Υ Δη4 ὕτνγο γϑᾶγϑ οἷά θη ἣθ θοοᾶπιθ Κίηρ, δηαὰ ἢθ Γοϊρτιοᾶ 
22 το γϑδῖβ ἴῃ “6γβϑ]θη. Απὰ 6 αἸά ὑμαὺ ψοἢ τγχὰ8 601] ἴῃ 06 6γ68 οὗ ὑῃ8 

ΙΟΒΡ, δ Μαπδββθὴ ἢ18 ἔδει. ἤδὰ ἀοπθ ; δπὰ Ατηοῃ βδοσιβοθᾶ πηΐο 4}} {ἢ 
28 οστνοα ἱπιᾶροβ το Μδηδββοὴ ἢ]18 ἐδ ἢδα τηδά6, δπὰ βογσνϑα θὰ. ἀπά 

ἢ Βυπιθ]οά ποῦ Ἀϊπη561} Ὀοΐοσα ὑῃ6 ΟΕ, 88 Μδῃδββθὴ ἢΪ8 ἔδύμου Ὠυχη δ] θά 
24. ἈΪΤΩΒ6ΙΓ; ἴου ἢ, Ατηοῃ, τη} 01 0]16ἀ ὑγοβραββ. ἀπά ἢ18 βεσνδηΐβ Θοῃδρὶγοα ἀρδϊηβῦ 
25 Ἀϊπι, δῃὰ 8] 6νν δίῃ ἴῃ ἢ18 οσσῃ ἤοσβθ. Απὰ {π6 ρϑορὶθ οὗ ὑπ ἰδπὰ βῃηοΐο ]} 

81:6 ΘΟΠΒΡΙ ΓΑΌΟΓΒ ἀραϊηβῦ Κίηρ ΑἸροη : δηὰ μθ ρθορὶθ οἵ {μ6 Ἰδηὰ τηδ496 «οπἷδὶι 
Ἦϊ8 8οη Κίπρ' ἴῃ [18 βὑθϑα, 

1 Ῥοτ Ὀστήσνῦ 186 ϑερέ,, Ψαϊς., ὅγτ. οἵα. τοδᾶ ὈΠίΣκῦ, πο ἢ 16 Ῥτοίοστοα ὉΥ ἸΏΔΩΣ τηοάσγηδ αἰποθ [(π0Π|6Σ 
Φ΄." ἘΣ δῶ τ “ι" 

(βεπι., Κοπιρῃ., εἰς.). 
2 132} [5 (86 Κοιδόδ ἴῃ ταοοῦ ρα. διὰ οὐ: δολθ Μ88. διὰ τηδην οἷά οἀὐϊίοπα, ΒΟΎΥοσ, κῖν9 :ὴ 88 ἴδ Ζοιλέδ 

διὰ ὯΝ 86 ἰΐο Κορί. ΑἹ 4]} ὁτϑηΐδ, ῬΩω δΡΌδαΣο [0 6 ἰ86 οτέφίπα] τοδάϊης, 0. ἩΠΙΟῺ δἷδὸ [9 ἌῸ]ς. (οεἐσωγαφίῃ διά 
Ὁ Φι. 

Ἄὃγι. ἐγ. 

8 ξοε Γ᾽ ιδο δερὲ. τεδὰ Ὀ ἼΠΙ (" ποτᾶε οἵ ἐδ) βϑέσβ," δὲ ἴῃ γδσ, 18) ; φοτῃρ. [ηἰσοά, ἢ δ, 1. 



2602 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ,. 

ΤῊ ἸΔοϊαίγουβ Ῥγοοθοάϊηρθ ἱπ ἴθ Ὀοριηπὶηρ οὗ 
Μδηδββθἢ 8 γοῖρτι ἀγὸ ἀορίεὐθα ὈΥ͂ ΟΡ ΔΌΪΠΟΥ, γΈΓΒ. 
1-10, ΠΙΟΒΕΪΥ 1η γΟΓΌΔΙ] δρτθοιηθηΐς ΠῈ 2 Κίη 
Χχί. 1-10. ]πβῖοδα οἵὨ [1:6 ΒΤΩΤΩΔΙΥ ταροτγίὶ ἔμ Γὲ 
[0] οὶ (γ Γβ. 1]--1 6) οὗ {π6 ΓὨγοαο]ης ΟΓαΒ 
οὗ [Π6 ργορπεῖβ δα ἀγεββοά ἴο Ἀΐπ), 6 δρρϑινάδ [6 
πδσγαϊινο οἵ Μδηδββθὴ 8 ΤΟΠΊΟΥΔΙ ἴὸ βαῦοὶ, ἷβ 
ΓΟΡΟπίμΠ06 Δ ΘΟ ΘΙΒΙΟΙ, ΨΟΙΒ. 11-17, [ῸΓ ψ ὨΪ ἢ 
μο. Ὀοοὶς οὗ Κίηρδβ 88 Ὧ0 Ῥ8γᾺ}190]1. Τ]ιῈ οἹοβίῃ 
ποίο68 οἵ ΜηΠΆΒΒΘἢ 5 τοῖζη (ν6 ΓΒ. 18-20), δὴ 
πᾶ ψῈ]ΟΝ τοἰαῖθθ ἴο ΑἸηοῃ (νεῖϑ. 21--26), δτὲ 
δραΐη ἴῃ οἷοθα ἀρτθοιηδηῦ 11 2 Κὶπρϑ χχὶ. 1 ', 
19 ἢ 

1. Ἰἀοϊαίγουβ Ῥτγοοοθάϊΐηρβ δ [16 Βερίπηΐηρ οἵ 
Μδμδ856}}}8 Βεῖσῃ : νεσβ. 1-10; οοπρ. ΒΔὮΓ οἡ 
ἘΠ ΡΑΓΑ]]εὶ.--- Παπαδϑδοὴ τοαϑ ἐϊσείυε ψεοαγδ οἷα. 
ΕΓ ἴΠ6 ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ {πὶ8 Κη Β πϑιηθ (1π [ἢ6 
ἴοτιῃ οἵ λέϊπαδὶ) οὰ ἴπ6 Αβδβυτ δὴ ἰῃβογ ρθη, 866 
Ἐγηρο] ἶ 4] δῆ ΕΠΠο4] Ἐεῇοοιίομα, Νο. 2. ---Απὰ 
δὲ τεϊρηεώ ὥδν-ἥυε ψοατα π᾿ “εγιδαίοηι, 696-64] 
Β.Ο. (δοσοτάϊηκ ἴο ἴθ υ804] σῇ τΟΏΟΪ ΟΎ, Ὑ ἈΟᾺ 
68} ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὀ6 αἰδρυϊοὰ). Αγραϊηβὶ δὲ Ἱππεὶῃ οὗ 
ἘΠ6 τοΐχπι οἵ Μαηδβϑβϑοῆ, 8ἃ8 ΟἿΣ στοροτί δίδϊεβ ἰΐ ἴῃ 
ΒΔΙΤΏΟΩΥ σὰ 2 Κίηρθ, Βοβοθοῆζος (λυ ὑπὰ 
«Ναδοπαδδαν, Ζιτι ἢ 1850) δηὰ ν. αυμραοὴ (2 ἐς 
Ζεϊἐγεολπησ ἀδν Αδενγεν πὰ Βαδνίοπιεν, 1852, 
Ῥ. 98 [{.} Βαγθ γαΐϊβοα οὈ)θοιίομβ, δῃὰ δἰξαπιρῖθα ἴο 
τοάυοσ 10 το ἰὨϊγίγ- ἢν γοασβ. Βογίμοδι (οηι- 
4πδηξ. Ὁ. 406) σοπουγβ ἢ [θη ἴῃ ὑπὶ8; δηὰ 
Νοῖθ] δ οπάθανοῦνθ ὕο οοπῇῃο αὖ ᾿ἰοαϑὶ ἴῃ6 ἱπάο- 
Ῥοῃαάοηΐ τεὶμῃ οὗ Μαπδββθὴ Δρρτοχὶ δθ Υ ἴο (86 
ΒΔΙΏΘ ΠΑΙΤΟῪ ΙῃΘΑΘΌΓΟ, 88 ἮθΘ 65. Ὠΐπὴ Γοὶρη 
[ουγίθοῃ Ὑθαγβ (Βα 692-678) ἱπ σομηηο ὙΠ 
ἩαΖζΖοκίδἢ, δπὰ [μθὴ [ΟΓΓ οὐ ζογῖγ-Οη6 ΥΘΆΣΒ 
(678-688) δἰἴοῆῦθλ. Οἡ ἰδ8 δΟὨΙΓΑΓΥ͂, ΘΟ ΤΑΤΟΓ 
(ΡΡ. 225 [ἴ., 288 47.) βῆονγβ ὕὑμαῖ ἢὸ τεὐποίοῃ 
Ἡδΐονο οἵ {86 δέϊγ- ἥν γοαγβ ἰ8 γϑῳαυϊδὶῖο, 8δ5 
1πΠ6 ΑΒδϑυσίδῃ τηοηιτηθηϊ8δ ὈΘΔΓ ΠΟ ἰδ. ΠΟΙΩ͂ 
κὐμόνν ἃ Τεῖρπ οὗ Ιγη0Γ6 [ἤδη ἢΔ]Γ ἃ σΘΏΤΌΓΥ [ῸΣ 
ἐπὶ8 Κίηρ. --- εν. 8. Απά τεαγεὰ ὦ αἰίατὰ 707 
Βααϊϊνι. ἴῃ 2 Εἴηρδ βίδηὰβ 6 δίῃ. : “ἴῸΓ 
Β68]᾽"᾽; 88 6150 ἴῃ {10 70] ἱπρ ψΟΓὰΒ :; ““Ἰη8 68 
8Ὴ ΔΒΠΘΓΔὮ.᾿" Τὴθ ΡὮγΓΑβΘ οἵ ἴ[η6 ΟἸ ΤΟΙ δὺ ΔΡΡΕΔΣΘ 
ἈΘΓΘ ἴο Ὀ6 γδίοσ Δ 1 σοη ΘΓ  ἰζίπ σ᾽ Δηα οἸϊτηδοίίς; 
ΘΟΙΏΡ., ἹΠΟΓΘΟΨΟΓ, χὶν. 2, χχυ δ. 2, χχχὶ. 1.-- 
Ψεσ. 6. 4ηπα δε οαιδοα Ὺδ δοπϑ ἰο ραβ8 ἑλγοισὴ 
ἐλε γε. Αοοογαϊπα ἴἰο 2 ΕΚίηρβ, (818 Ὠδρρθηθα 
ΟἾΪΥ ἴο ΟὯ6 805 ()3 [ὉΣ 1.»3)}, ΡῬΓΘΟΙΒΟΙΥ [80 

δ ττ 

ΒΔΙῺ6 Αἰ ΠΌΓΘηΟΘ δ δῦογθ ἰῇ Αδδ (χχυΐ!. ὃ ; 
ΘΟΙΡ. 2 Εἰηρβ χνυΐί. 8); 860 ΟἹ ΧΧΥΪΪΪ. 8.(. ΤῊΘ 
ΟἸγοιἶβί δ᾽ οὴ6 δίαϊοβ ὑπαὶ 15 μιοιτί ἃ Ἀπτηδη 
ΒδοῦΊῆσ6 ἴοο Κ ̓]866 ἰῃ {86 γΔ]]6 Ὁ οἵ Βοῃ-ΐπποιι ; 
ἷπ 2 Κίηρϑ [}18 ποῖθ ἰδ ψαπίίηρ.--- (πα λὲ »γαο- 
ἐϊδε δογοεῦψν απὰα αἱυϊιαίζοπ, οἴα., “" ει οῃϑὰ 
ὙΠῸ δὴ οΥ1] ογ6 (7)}}) οοππεοοίθα τ 09), δπὰ 

ἀϊνίποὰ (2), ῬΓΟΡΟΠΥ, παϊομιοά βεγρθηΐ8), δῃὰ 

τουζ(οτοὰ " (Π 3, Ὑδίδρογοὰ οβαστὴθ ; ΟΟΙΏΡ. 

Δοῦῖ. χν δ. 10). ΤῊΘ [μἱτὰ οἵ [μι690 ΡὮΓΑΒΟ8 18 
ἩΔΗϊηρ ἴῃ 2 ΕΚίηρβ; ὙθογοδΒ {86 [0] ἢ 
ΜΟΤὰΒ: “ὁ Δρροϊηϊθαᾷ ΘΟ ΪΌΓΟΙΒ δηὰ ϑοούθβδυθι 
(τ γα] γ, ““τηδὰθ ἃ ΘΟΠΪΌΓΟΣΙ δὰ ἃ νἱζαγὰ ᾽Ἶ), 
» ΥΩ δαὶη σοῦ θ6}}ν. πὴῖὰ ὑπαὶ τοχῦ.----Ἴ ον, 7. 
πὰ δὲ 86ὲ ἐλ6 εοαγυὶηρ ο᾽ ἐδδ ἵπιασε. .. ἴπ ἐλε 

λοιϑεὲ οΓ Θοά. ἴῃ 2 Κίηρσε, “116 οΔγυϊηρ 9, 

88 ὮσΓΕ, “ΟΑγγοὰ ἱτηδρο,᾿ 85 αἰδιϊησυϊδῃοα ἴγοτῃ 
ΠΩΘῸ, ᾿τιοΐει ἱπιαρθ,᾿ ΧΧΥΙΙ, 2; σοΙΏΡ. Χχχῖν. 

1. ΟΗΠΚΟΝΙΟΙΕΞΒ. 

8) οἵ 9 Δβῆθγαῃ,"" ΤΈΘ ἰδστὰ ὡρΌ, “ὁ 0], 

ἱπηδίζο,᾿" δτιϑίησ ρῥεσῆδρα ἔτοπη Ὠεπὶ. ἷν. 16, 
ἈΡΡΘΑΙΒ ΠΟΙῈ δῃά Υγοὺσ. 1ὅ, 85. ἱπ ΒΖοῖ. υἱὴ[ῇ, 8, ἴο 
Ὀσ ἃ εοηϊοπηρίθουϑ δὰ δΌΒοιτοηὶ ἀοεδίψηαίίου οὗ 
[6 ΔΒ ΘΓΔἢ.--- ΗΝ 1 μὲ τν παππὲ 707 ἐϑὲῦ ; 

ὈΡομθ ΟΠΙΥ μόγο [ον ὈσΊυ.-- τ. 8. ἩΡΑϊολ 1 
λαυε αρροϊπέεα 70Υὶ νου ῦ 7αΐλεγα, “" ἄχοι," δα ἴῃ 
χχχ. ὅ. [Ιπδίερὰ οἵ “γουτγ,᾿" ῬΟΙΠ808 “τη οἰτ᾿ ἐθ 
[88 οτρχίπαὶ τοδάϊπρ ; 860 (τίς. Νοῖο.--- ον. 10. 
Απὰ δε ἰοτά 8 ἐο Δαπαδϑεεν, ὉΥ τῃ6 τωοῦ ἢ 
οὗ Ηἶβ ῥγορῃεοῖβ, ἢοϑε βρθθοὶ 1π [6 ματα] 6] ἰοχῖ, 
2 Κἴηρ5 χχὶ. 11-16, ἰ αἰνθ ἱπ ἃ Βι1Π0ἸΠΑΓΥ͂ 
ἴοτιη ; ΜΏΘΙΟΘΩΒ ΟἿΣ ΔΌΪΠΟΓ Οπιϊΐβϑ ἰῃ6ϑεὲ ὙΟΣὰ8 
(ψογὰβ οὐ 109 866γ, γϑσ. 18), ἰπβοιισῇ ποῖ ψἱζβοιξ 
δαάϊηρ ἃ τοίεσθμοο ἴο δῖ (866 ΠΠῸ ΘΓ γΟΓ. 18), 88 
οοπίδηοα ἴῃ [86 “ ΒΙδίοτΥ οἵ [Π6 Κίηρϑ οὗ 5τ86]." 

2. Μδῃαββθῆ Β ΟδρυΥ δηὰὶ Οομνογβίοη : ΟΣ. 
11-17.-Τὰε ᾿οτὰ ὀτοιρλέ αροὶ ἰδεπι. Αοοογὰ- 
ἱπσ ἴο 186 Αβϑυγίδηῃ τηοπυτηθηίδβ, ὑμΐ8 Ἰοοὶς Ρ͵]868 
δὐουΐὶ 647, υηάοῦ Κίηρ Αϑϑυγθδηΐραὶ, [η6 ϑαγιλδδ- 
ΒΔΡα]ι8 οὗ {Π|6 Οτϑαὶς ἰδίου 8}. --- Τοὺς Δαπαδοελ 
ἐμ ζεί(εγ8, ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἰπ ποῖδ ΟΥὁἨ ὨοΟΪκ8 (ΠῚ Β0π0- 

ὨγτηοὰΒ ὙΠῸ ΠΠ, 2 ΕΚίηρβ χῖὶχ. 28; Εζεϊς. χὶχ. 

4 ; ΘΟΙΏΡ. αἶϑο Φοῦ χὶ]. 26), δἂβ 1ζ Μδῃδββθὴ ἩΕΤΘῸ 
ἴο Ὀ6 τεργοβοηϊεὰ 88 8π τἱηϊδιηοα 11 Ὀδαϑί, Ῥε. 
χχχὶϊ. 9 (61}. Βδίμεν 18 ὉΠ ἴο 6 ἴκκεὰ 

ΒΙΙΏΡΙΥ 86 ἃ ΒΥΠΟΏΥ͂πι οὗὨ {86 [0] νης ΠΤ, 

“ὈΓΑΒ8 ἔοίίογα, ἀου Ὁ]6 ἐδ ΐογβ᾽᾽ (οοτρ. Φαάρ. χνὶ. 
21 ; 2 ὅπ). ἰϊϊ. 84; δη 4130 2 Οἤσοῃ. χχχυύὺϊ. 6), 
88 ἰδ ἷ8 Δ ΚΟ 1 [818 86η86 ὈΥ ἴῃς ϑορὶ. (Σίσμι;), 
γυ]ς. (οαἰξη 8), ἀπ ὰ βονεσαὶ ΒΔΌΐη8, ΤΟΤΕ 18 88 
110116 τϑαϑοι ὅο {πΠῚΠ}Κ οὗ 8 ῥΐδοο, Ηο τα, ὙΠ θτο ἢ6 
ΜᾺΒ ἰδ κῃ σδρῶνο (ΤΉ ΘΏ.), 88 οὗ ἃ ἱπόσῃ θάσο, 
ἱηΐο ψ]ιϊοὶ (οοπιρ. 1 βδιὼ. χὶιὶ. 6) ἢ μδὴ τυβμοὰ 
[του ρἢ ἴδασ (ϑίαγκε δηὰ οὔμϑὺ δῃςὶθμ 8), ΟΥ θυθ ἢ 
οἵ 8 ἰγορίς8] τηϑϑῃϊηρ οὗ 186 ΡῬὮΓαβο, δοοογάϊῃρ ἴο 
ἢ ὈΠΠΞ βδοῦϊὰ Ὀὸ: “10 ἀκοοὶϊὶ, ποῖ ἴῃ 

ΟΡΘῺ ΘΟΙΒβίοὺ "᾿ ((]]ατίυβ, δίδρι. 4ὲ Οαρέϊοϊξαίε 
αὐγιοπῖσα, πὰ οὐδιογ8). ΕῸΣ ἴΠ6 αυοβιίοη οἵ 

[6 οΥΘα  ὈΠΠ1Υ οὗὨ ἃ σΑΥΤΥΏΡ αΑΥ οἵ Μδπβθθὴ ἴῃ 
Οῃδΐηβ, δηὰ ἰῃαὶ ἴο Βαῦ6), οοτρ. 1{π6 Εὐνδηρθ οι) 
δὰ ΕΚηϊσ4] Βοβοοϊίοηβ, Νο. 8.--- ἌἽγ. 1). Απάὰ 
ιεὐλόη ἦέ ὡὧαϑ ἔπ αἰπθὰϑκίίοπ (οοτρ. χχνὶ. 22) λέ 
δεδοισλέ ἐὰλε σγαοε οὗἩἉ ἐδε Σοτγά, Ἰιζογα] ]γ, “δ στοκοὰ 
ΟΣ διῃοοίβοα "᾿ {6 ἴδοθ οὗ ἴῃ [,ογὰ ; οορ. ἔχ. 
χχχὶϊ. 1]; 1 ϑδτη. χὶϊὶ. 11;.1 Εῖηρβ χὶὶ. 6; Πδῃ. 
ἷχ. 13, ΤῈ οοπίθηϊθ οὗ 118 μδηϊΐθηϊ Ῥγαυοσ οἱ 
[8 σαρίϊνο Κίηρ 6 γ0 παπάρα ἄόνῃ ἴο {86 ΟΠ χοηΐδς 
ὈΥ ἴπο89 ο]ἀ βοιγοθβ ὙΒϊοῆ ἢ αὐοῖοδ γογ, 18 ἔ., 
ὩὨΔΙΏΘΙΥ, {110 ““ ΠΙΒΊΟΣΥ οἵ ἴ86 Κίηρδ οἵ ἴβτδδὶ,᾽" δηὰ 
19 ““ ΒἰΒίοΥΥ (ογὰ8) οὗ Ηοζεὶ." ΤῈ ““Ῥγδυοσ οὗ 
Μδηλβδοδ" πη ὑπ Ο]Ἱὰ Τοβίαμημθπὶ ΑΡΟΟΓΥρἢδ ἰ8 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ Ἰἀδη Ἶ681 ὙΠ (18 ΟἹΔΟΥ τοοοσά, νἘ ἢ 
ἸΑΥ Ὀοίογθ ΟἿΓ διῖῃοῦ ; ἰΐ ἃὉ ἴο αν Ὀθθπ 
σΟΙΠΡΟΒΘα ΟΥΡΊΠΑ]Υ ἰῃ ατθοϊς, 18 ΒΩ ΤΩΡ 1 ΤΩΔΗΥ͂ 
Οἰάδν τηδηυβοσρίϑ οἵ [86 βορῖ,, δηὰ 15 ἤσδϊι δομι- 
τηπηϊοδῖθα ἴγτοιη ἰδθ Οὐησίμ. Α ροδίοϊει, ἱι. 38 
(2ὰ οὗ ϑὰ οοῃίασΥ), οὐ ἩΠΙΘΝ δοοουηΐ ἴπ6 Οοπμποὶ! 
οὗ Ττοηΐ Θχοϊπάοὰ ἰῦ ἔγοπι {6 σδποι οὗ [10 Βομ5} 
ΟΒὨυγοῆ. Υοεἴ τοοθηῖ)ν, 51]. Εὔχϑι (Οεδολῥολέε ἀδν 
δὲδὶ. Σεταίιγ, ἰὶ. 8399 [ἴ.) [45 ἀοίοηἀοὰ ἐδ ἀοοιι- 
Τηθηΐ 88 96 Ώ1|1Πη6 (ΔἴΓΕΣ [Π6 δῃοίθηῖβ; 860 2. Α. 
Ἑαντοΐυθ, διὀῥοίλεεα Οτακα, οἃ. ἨαΙῖοα, ἐν. 
182 Ε.).-ΟἼΎ ΤΣ, 18. Δψνὰ δ τυαδ ἐηέγεαϊεα οἱ λὲπι. 
ΤῊ6 ΑΡΟΟΙΥΡΔΙ δοοουπῖβ ἴῃ ἔπ ΤΆΤ. ΟἿ. ΟἿΓΥ 

,» ἰὰ [809 Οὐπδί. 45. Ῥ. 9, ἱπ 9οδασιπδα 
᾿“μρὰ σαραλλ. ἰὶ, 1δ, ἰπ Απδδίδεῖυδ οἱὶ 



ΟΗΔΡ. ΧΧΧΊΙΠ. 14-28. 

ῥα. νἱ., οεἴς., οσοηϊαὶῃ 41} Κίπαάς οἵ ψτοπᾶθΓ8 σοἢ- 
σΟΓΠΪΏΡ (ῃ}6 ἈΔῪΥ ἴῃ το Οοἀ ἀα]ινογεὰ ἴῃ ρΡεηϊ- 
[εὶ Μαπαβδοῖ (ΌΥ δυάάξῃ τηθ] τη ΟΥ δυλάρῃ 
Ὀγοδικίηρ οὐ δα οἢμαΐπβ, εἴθ.). ὄἝομρ. Ο. ΚΓ. 
Ἐτιίζεοϊιο, ἱὰ ἴ6 Αυγζσοίαδδίεπ εαερεξίδολέη 
Ἠαπαδιολε ζὰ ἀφη 4 ροξγυρλεη ἐδ Αἰΐοη διειπείέδ, 
ἦν ν. 1δδ8, απὰ ἔν. Οερλολίελίς, 11}. 1, Ρ. 818.--- 
γεγ. 14. Απά αἱίεν ἰλὶξ ἀε διέ ἐδλε ουὐἱεν τοαἱ]ϊ, 
μήν ἰδαῖ οὐ ὙΔῖοΣ Ηδζοκίδἢ ᾿αὰ ΔἸ γα 

1} (χχχίϊ, δ): 553 8ἴδηβ, ὑμογοίοσθ, 88 οἴΐθῃ, 

ἴου Βηϊβίηρ ἃ Ὀυ)]άϊηρ (ο]οναϊησ). ΤῊΘ ΔΌΘΕΠΟΘ 
οὗ 186 δγίίοἱο ἔγοιη ΠΟ, μον ον σ, οδμποῦ Θ0ῃ- 

δἰγαΐῃ Ὧ8 αὖ οὔσθ (ἱἢ ΒοΓἢ. δηὰ οἱμογ8) ἴο 
ὑγϑηλ]αῖθ δὴ οὐΐεοῦ Μ8]}},᾽ δι, οῃ ἴῃ6 Οἴου παπᾶ, 
{Π|6 δπποη ἀδίζοῃ ργοροβοὰ ὈΥ̓͂ Ατηο]ὰ (Ατί. “ Ζίοη,᾽" 
ἷἱπ Ἡδστζος 8 . ΧΡ. 684), ΠΟῚΠΠ 

ΠΟΙ, 18 ΘΟΆΓΟΟΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ.---Οὐ ἔδλέ εἰΐψ οἵ 

Τραυϊὰ (ἰίοτα]]γ, ““ἴο [86 οἰ Υ}) ἐο ἐλε τοεδί οἵ 
Οἷλοκ ἐπ ἰδ υαῖϊΐεν, ἰἸιαῦ 18, ἰῃ [μα΄ γ8]]6 0 
Ὀοῦτθϑη ἰδ Οἱ οὗ θενὰ (Ζίο") δηὰ [86 ἰοννοσ 
ΟἿ (ΑΚγα), νοι ἰῃ [8 δουϊῃ-ϑαδβίοσῃ οὐἰὶοῖ 
88 ΔΙζοΓατὰβ (1ὴ ΦΌΘοΡΠυδ, οἴς.} δ οἴ 6686- 
ἹΠΔΚΟΙΒ᾽ ὙΔ|]6Υ, ΟΥΓΥ {π6 ν8]]6 0 Τγτορθοη. Τῆ6βα 
ΨΟΓΩ2 ἤγεῖ δβϑῖστι ἰἢ6 αἰγοοί ἢ οὐ ταν ΜᾺ]}} ἱονσαγὰβ 
180 ψεβί, δπὰ ἰδ [0] ονίηρ ποσάβ.: “αἱ τῃ8 
δπίσϑὩοο οὗ {6 8; γαΐο," ἀδηοῖθ, δρβίῃ, {86 αἾΓοο- 
ἰΐοῃ ὑονναγάβ ὑπὸ δαϑί ; ἴοσ (ῃ6 ββὴ μαΐθ 1δὺ, 80- 
οοσαϊΐηρ ἰὸ ΝΟ. 111. 8, ὭΘΆΓ 86 πογίῃ-οαδϑῦ ΘΟΓΏΘΥ 
οἵ [86 Ιονγεῦ εἰν δηὰ ἴη6 ἴον Ηδῃθηθεὶ.--- ἀπά 
ΞἈΟΟΤΗ Ορλεὶ, αἰϊῃ ἰμδῖ ουὔοσ π4}} σ Ὡῖ ἢ 
86 οαστίεαὰ ἔγομ) 86 8.8}} χαΐθ δῃὰ ἴπὸ που -οαδὶ 
ΘΟΙΏΟΥ ΟἹ ἴο ἴδ βουϊῃ, δπὰ ὕμθὴ στουηὰ ΟρἈ6] 
(9.6 χχνΐΐ. 8). 8.0, πο ἀουρὺ οοιτθοῦγ, Βεγίῃ. 
δὰ Καιρῆ. ; ἴοτ ἰηϑῦ [ἴΠ6 δδϑυπιρίϊοη οἵ 
Ατπο]ὰ (ἰὴ Ρ. 9) δῃὰ ἴεἱ}, ἰῃαῦ ἃ βρβϑοΐδὶ νν.8]} 18 
Πότ ᾿π θη οί, ἀϊδιϊηοῖ ἔγοσῃ {86 ζοττηοῦ, ἴο ΘΠ 6]0868 
Ορ 6], 15 ὉΠ6 [0] ον ηρ δἰδίοσγθηϊ : ἽΝ ΤΠ 3) ὴ, 

““δηὰ τηλὰθ Ὁ νΕΙῪ Πἰρῆ,᾿" ὙΠΟ. ΟἸΘΑΓῚΥ ΤΟΙαΓΒ ἴὸ 
ἴπ6 ἰουτηοσ ν14]}.---ἀπώ ρὲ οαρίαϊπ8 οΥ ιτοαῦ; 
ΘΟΙΏΡ. ΧΥΪ!. 2, χχχὶϊ, 6.--΄ῦΊοσ. 1δ. Τοῦ αὖσαν 
ἐλὲ δίγαπσε σοάδ; ΘΟΙΩΡ. νεγδ. 8-7. Ου {δὲ 
ΟἸοδῖη ΜΟΓΩΒ: ““δηὰ οὐδ ἴδῃ ουϊΐ οὗὨ [δε οἰτγ,᾿" 
χχίχ. 16 ἀπὰ χχχ. 14 ἅτοὸ ἴο ὈΘ οοΙηραγοιὶ. λῖογο- 
ΟΥΟΣ, δοσογάϊησς ἴο 2 Είηρβ χχὶϊἹ. 6, 12, [818 τὸ- 
τηοναὶ οὗ τῃ6 140]8, ἀῃὰ (ῃαῖγ δ]ΐαγβ, ΔΡῬΘαΓΒ ποὶ 
ἴο πᾶν ὈΘΘῺ ΦΟΙΠρΡ]οἴδ ; ἴοσ, δοοογάϊηρ ὕο ὑπθθα 
ΟΙΒΟΒ, ΤΘὉΘὮ οὗ [818 βογί 8{}}} τοιηδί ποὰ [0 Φοβίδῃ 
ἴο τοηονὸ (ςΟσΏΡ. 84]80 γϑσ. 17), Ὑ Ὶ ΟΝ ΘΟ δίΤα ἢ 8 
Ὁ5 ἴο δϑδίζιι δἰ ἴον δὴ ἱῃοοσηρθῖθ, ΟΓ δ ]Ἰθαβί ἃ 
ὈΑΣΙΒΙΙΟΤΎ δηἃ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏ68Π8 ῬΟΙΤΩΘηΘηΣ ΟΠ ΔΓδΟΐοΣ 
ἴο 116 τοίοστη οὗ πογβὮ 9 ΟΥ̓ ΜΔ 8856}. ---ὙοΓ, 16. 
Απμπὰ ἦε δωὶλὲἐ ἐδε αἰἴίαν οὗΓ ἐδλ6 7 ονά, [ἢ ΑἸ΄αὺ οὗ 
Ὀυτη-οΠεγίηρ, οὗ ἩῈ1ΟὮ, ἸΠΟΓΘΟΥΘΓ, ᾿ὖ 8 ποὶ ἴο ὈΘ 
ἀϑϑδυσηοαὰ ἔτσγοσα [8 τοιηασὶς τμαὺ ΜδΏΔ556} ἢ δὰ 
ὈαΐοΓο τοῃονοα ᾿ξ ἴσομῃ {πα ἴδθ}]6 σουτὶ (48 Εην. 
Οερολέολίε, ᾿ἰὰ, 1. 867, Πο]48). ΤῈ Ὀυ]]αΐης, αἱ 
4}} ενθηΐβ, ἰ8 ἴο ὕ"ε τεραγάϑα 88 ἃ γραί γης (οΟΙΏΡ. 
χχίν. 4 ἢ.,1 Κίηρβν. 82); δυθῃ ] 2 σεγ 89 

φ. 

οτ χη] ΤΈΡΟΪΠΕ (8.6 Οτἱε. Νοῖθ), {1:6 βϑῖηδ 8686 οἵ 
τεραϊτίπρ ψΟΙ]} το 50}, 

ὃ. Μδρββ ἢ 5 πα ; ἄσηος : σοσβ. 18-- 26. --- ΕῸΓ 
ψοῖθ. 18, 19, 8066 ΒΌΟΥΘ ΟἹ γΟΙΒ. 10, 18: δηὰ ψἱτἢ 
Τεραγὰ ἴο ἴΠ6 ΕἰσίοσΥ (τ οτά8) οὗ Ηοξζαὶ, [πἰγοὰ. 
8 δ, ἰΐ, Ῥ. 20 (αἶθο τιῖ. Νοΐδ οῃῃ (ἢ 18 Ῥαββαρθ).--- 
γε. 20. Απά ἰδεν δενὶοα ἀπε ἐπ ἀὶδ οιση ἀυυδε; 
ΣΔΟΓΟ ΘΧΒΟΙΪ, 2 Κίηρβ χχὶ, 18: “1 [86 ρροη 
οἵ δἷ8δ Ὠοῦβα, 'ἱπ ἴΠ6 φαγάθῃ οὗ ὕ228." ΤὨΪ8 
ἐλτάεῃ οἱ ὕζΖζα 16 Πρ] ἰβτηδὰ 1 ον Ὀ6] ον ῦ 
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ἢ6 ἢ68 [ουπά ἴῃ [ὴ6 80-64]]εὲὰ αἶγα, οἡ ἴἰι6 σαὶ 
βἷὰα οὗ 16 ἤδγηπι. Ης δἤϊγπιϑ Πα ΤΠΘΓΟ 8150 
16 Μεοοδῦθαη Κίηρ Αἰοχαηθῦ νὼϑ Ὀὰιο, οα 
ΜΪΟΩ δοοοιῃΐ [16 Ὀυτγγΐὶπρ - ΡΙδοα ἰῃ αὐεβίϊοι 
ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ Φοβορῆυβ, ἀκ 28. «μώ., ἀπά ον 1Π6 Ὠδ)6 
οὗ ἴπ ρτανθ οἵ Κρ ΑἸοχαπαοΥ (οοπιρ. Αἐλεπαιη, 
1871, Μαγοῖῃ, Ρρ. 278, 809). .--- ἐσ. 21 ΕἾ. ; σοΠΡ. 
2 Κιηρθ χχὶ. 19-26, δη ΒΔΓ οἡ {}}18 ραδββεζε. 
ΤῊ δοηῃοσἶδβε τορογὶ οἵ ΟἿΣ Ῥδβδᾶβζε δὰγ8 ποίῃϊηρ οὗ 
ΑἸΔΟἢ 5 ἸΩΟ ΠΟΙ (48 48]30, νοῦ. 1, 886 τη τίοι οὗ 
Μά Δ586}}᾽8 ἸΠΟΙ ΘΓ 18 δηϊ ΡῚ)ὴ, ἀπ αὖ {Π|6 οἷο080 
σοῃἕδιηΒ ποι ἶηρ οἵ ἰἢ6 να τα] οὗ {πὸ Κίηρ ποῖ οὗ 
[86 ΒοΙΙΓΟΘΒ δ} Ιου ά, μι, οἢ [6 ΘΟ ΤΟΤΥ, ΡῬΘΔΓΒ 
ΘΠΪΑΓροα ὈΥ̓͂ ἃ Ρ6ΓΔ116] ἀγάσγῃ Ὀεϊνεθη τη ἀπὰ 
Μδηδββθῆ, δοοοσάϊηρ ἴο ΜὮΪο]) ἢ6 αἰὰ ποῖ πυ: 0} }6 
ὨΣπη86} 88 ἷβ [δ 6 Ὁ δα ἀομα (νον. 23). 

ἘΝΑΝΟΒΙΠΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΪΙΟΘΟΑΙ͂, ἘΕΕΙΕΟΤΙΟΝΒ, ΠΟΜΙ- 

ΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΔΡΟΙΚΟΟΕΤΙΟ ΒΕΜΑΒΚΕΒ, ΟΝ ΟΗ, 

ΧΧΧΙΠΙ. 

1. ΤΏ ουδηρο οι] ἱπιρογὶ οὗἩ {Ππ|ὸ ΘΒ ΡΟ ΠΥ δπὰ 
σοηνογβίου οἱ δίδηδαβθἢ ΘΟ Βἰϑίβ Ἰηδἰ ὨΪΥ ἴῃ {Π|15, 
[μα [Ὁ 18 8 ρῥΓερηδηῦ ἴγρο οὗ {6 σομνογβίοι οὗ {Π|6 
ὈΠΡΟΔΙΪΥ ΌὈΥ Π68}8 οἵ αἰνίηθ οἸβο Ἰβοιηθηϊ,---ἃ 8 5- 
Ὠϊδσοδηΐ σοη ἤσιηδιΐοι 8 ἐπι υγεβδῖνο ἐχ Ὠἰ Ὀ[ ἴσο οὗἁ 
ἰμδῖ ὑγυῖι, Πὐε ἐτς ὈΥ͂ 4}} ἴῆ8 ργορμεῖβ δὰ σγθη 
οὗ Οοὰ οἵ ἴδε ΟἹὰ Ταεδίαπιοηΐ, νὰ ἀοά {πῸ 1οτά 
18 [ΟΠ ΟΠἹ]Υ οὗ ἔποβο ΠΟ βοὸῖκ Ηΐ, ἐμαὶ Ηἰ8 
{81} ἴο τορεηΐδῃ δ ΘΟΠ]68 ὕο ΠΟ ΒίπΠῈΣ ἴοο Ϊδἴο ([}:6 
πιδχιαηι οοπυέγδὶο δόγὰ οἵ ϑοτοηθ, (Ὀπιηι. ἴπ 
Κἄεον. χυὶὶϊ. 21; Ερ. 1ὸ αα Τραπιαδιίπι, ες. 1; ΕῬ. 
89 αὦ Ῥαμίαπι, 1: ρ. 42, 107, 147, οἷς.), {πὲ 
Ηὸ “ΚΙΠ]οΙἢ δμὰ σηδκοΐῃ αἰΐνο, Ὀσροί ἀονῃ ἴο 
51.060] δῃὰ ὑτϊηρεὶἢ ἀρ (1 απ. 1ϊ. ὁ; οοιηρ. ἈΒβ. 
ΧΧΧ, 4, Ιχχχνὶ. 18, οχνΐ. 8), ὑπαῦ δἰ αΥβ ἀραὶπ 
ΗΪδ8 οοτηοσίηρ "ὁ ΤΟΓΌΓΗ "᾿ ΒΟ 48 ΒΠ6ῊΝ ἴῃ {Π|Ὸ ΘᾺΓ 
οὗ ἴη6 Ῥδηϊίδηϊ Β᾽ΠΏΕΓ (ΠΟΙ Ρ. 406] ἰ,. 12; ΕΖεκ. 
χχχῖϊ!. 11). ΑΒ 8 ΘΕΕΡΙΥ ἱπηργοβϑεῖνα 1] δ τας οἢ 
διηὰ νεγποδίίοῃ οἵ (Π6 ἰοχὲ : "" (4}} ὑροὴ πὴθ ἰῃ 
ἴηθ ἀΔΥ οὗὨ ἴτουδ]ο:; 1 νὶ}} ἀο] νοῦ ὑπο6, δηὰ ἴδοὰ 
88.410 ρ]ΟΥΙῪ τηθ,᾿ ΚΒ. ]. 1δ, ἴγοπη ἴῃ ἰβίοσῃγ οἵ 
1η)9 Ο]ὰ Τοϑίδηηοηΐ, [6 ονθηΐ ἴοστηβ αὖ ἴΠ 6 βῃπι6 
Ὁ ΤῚ6 ἃ ΨΕΓΥ͂ βίστ βοδη τ ΡΆΓΑ]]6] ἴο [Π6 Νϑιν Ταδβία- 
ΙὩΘηἴ ῬΔΓΔΌΪΟ οὗ [6 Ῥγοάΐραὶ βοὴ {({π|κ6 χν.), ἃ8 
611 ἃ8 ἴο ἴοδβθ β τα δῦ ΘΧΘΙΩΡ] Ποδίϊοηβ οἵ πὸ 
ΕΥ̓ΒΌΒΟΙΙΟΝΙ ῬΓΟΟΩΒ88 ἴῃ [ἢ 6 ΔΡρτγοριδίΐοη οἵ βα᾽ γδϊοι 
(48 ἴῃ6 ψοϊηδὴ {παὺ 88 8. δ᾽ "η6Γ, Ζαος θῖβ, {Π| 6 
ΤΟΌΌΕΓ, οἴδ.), οὗ ὙΈΣΟΒ ὑμπαῖ ον δηρε  ἰδί, ν᾿ ἢο βἴδηιβ 
ἰπ [ὸ ΒΑΙη6 ΓΟ] 00), 88 ΒΕΡΡΙοΙ θη ἴο ἴη6 οἵ μοῦ 
ΕΥ̓ΔΏ ΡΟ] δῖβ, 88 Π6 ΟἸὨτοιἶβῖ ἴο [6 ΟἸἀοσ ἰδίου δ 8 
οὗ ἴη6 ΟἹὰ Τεβίβιηθηϊ, ρῬοββοδβθθ 8 ἘΧΟθ  Σην 
ῬΓΘΟΙΟῺΒ ὑΓθαϑΌΓα. 

2. Τὸ [18 ρθη 6ΓΑ) ον Δ ρ6]104] ᾿πιρογίβηοο οὗ οὐ Σ 
ΕἸΒΌΟΥΥ 8 ἴο Ὀ6 δα ἀρὰ 1ΐ8 Βροοΐδὶ ρτγεϊριτγαῖνο γρ]α- 
[ἴοῃ ἰο 186 ἡυαρστηεηὶ οὗ {6 ΒΑΌΥΟΠ8}. σα ρ Εν ΠΥ, 
Ψ ΠΟ ἴοοῖκ ΡΙαοα ἢ 8] ἃ σθῃ ὌΓΥ αἰΐοσ τ, ἮΝ Παῦ νει 
Δ ΠΟΘ σοα ΟΠ66 ἴῃ ἴῃ6 τεὶσῃ οἵ ΗοΖοκία ἢ Ὀγ {86 
[ΘΑΥΓ]}]Υ δαγηθδὺ ΨΑΓΉΩ οἵ 1η6 ἀοοίσιοίοη οἵ (ἢ 
πογίμογη Κἰηράομμ, δπὰ [Ὦδ) 4180 ΌΥ 1:6 αἶτοοῖ 
Τὴ οὗ βαἴδῃ δαἀγθεβθα ἴο {10 ἰων 88. ἴ}16 
ἤπα] ἀοοχὴ οὗ ἴπῸ 96 18} ΡΘΟΡΙῈ γογβιβίηρ ἰη {116 
ἍΔΥ οὗ υη [ΑἸ [Ὁ] 688 ἴο αοα (184. χχχνὶ. 6 ἴ.; 2 
ΠΕΣ χχ. 17 ἴ.), (18 ΘΡΌΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 ἤΟΓΟ το] Ἱζιὶ 
ὈΥ͂ ἴη6 ὑταπϑρογίδίίοη οἵ δία παββθ ἴο Βα ὉὈ6] δ] τεβαγ 
ἴῃ ᾿ἰζογαὶ ὑτὰ ἢ δηὰ (}} ἐχίθηῖ, Τλτοῦρῃ {116 
ζταοο οὗ ἴΠ6 [οτὰ, τηονοὰ ὈΥ͂ ὑπὸ ΘὨ ΓΟΔΥ οὗ {110 
Ῥοηϊϊοηῖ Μαδπδδβαῃ, ἴῃ6 ψογϑῖ δημα τποϑὶ ἰουτίθ]ε 
ΟΔ]Δη γ---8 ἸΟΩΣ οχὶϊθ, τὶ 18. ἀἸεϑο] νἱηρ ἀπ 
ὉΠδΟΓ ΜΚ ΘΟὨ ΒΟ] ΘΠΟ668Β [ὉΓ ἴΠ6 ὙΠΟ]6 βἴαζθ --- ἰδ δἱ 
Οποα αγονί ἃ; δηαὰ 88 ὁποθ ἴο Ηοζαϊκίαν, ἴοΣ ἢιὶ8 
Ῥειδοῦδὶ 116 δπὰ τοῖα ἀυσίης Βένθοῃ γθασα, δὺ 
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ΠΟῪ ὕἴο ἢΪ8 80} 18 9.1Ὰ 7 θά ἃ Ῥγοϊοηραίίοη οἵ ΠΘΑΓΪΥ 
ΠΙΓΥ ὙΘΑΓΒ ἴογ ἴη6 οχίβίθπου οἵ ὑπ6 ψῃο0]6 Κίησ- 
ἀοπι. Μαπαββοἢ 8 ἰοΐ τἢ18 δἴλῃ 8 ̓ π οτπιοάϊαϊα 
θεΐνοοῃ {πα τ Ὠοὴ ἨοΖοκίδῃ δηὰ μὲ ψὩϊοὴ 
{Π6 Ἰαϑὺ Κίηρδ--- ὁ ῃοία Κίτῃ, Φομοίδομἑη, δὰ Ζοάο- 
ΚΙΔἢ- --ἜΧΡΟΓΊ 6 πο, 88 ἴδ 6 τοΐοστα οὗ [}6 Το] σίου 1} {6 
αἰϊοιηρίθα Ὁ Εἶτα αἴθε ἰβ σοϊαγῃ ἔγοπλ Β606], 
Ὀπὺ υπϑα}ἰ5ἰδοίογΥ δηὶ ΟΥ̓ ΠΟ ΤηδΔΠ8 Ῥδιτηδποηῖ, 
{4}}5 ἱπ [πὸ τη 416 Ὀοΐνγθοι [Π6 τοίογπιβ οὗ Η6Ζο- 
Κκία!ι δπὰ Ψοβίδϊι, ἢ τ ο86 ὑμβογου ἢ ΘΠΟΤΩΥ͂ δὰ 
ρθε δὴ ἰδ οογίαϊ Ὡ]Ὺ οδηποῖ Ὅ6 Τοπιοίε] Υ ΟΟμ- 
ρμᾶγοὰ. ᾿ 

8. Ετοτῃ [6 ΔΌΒΘΠΟΟ οὗ 8 Ῥ4Γ8116] ἴο ΟΌΓ τύροτί 
ἴῃ 2 Κ'ηρβ χχὶ., ἰὴ6 ΠΥΡΟΓΟΥ οἰδιὴ οὐὗἨ ΟΌΓ σΟΠΓΌΓΥ 
ἢὰ5 δοιρῇηῦ ἴο τοῖθγ ἴο {89 ταρίοῃ οἵ ὑπ ϊδίοτγί δ) 
Ἰεροπᾶ εἰ μον [6 ψῇοΐθ Ὠἰϑίουυ οἵ Μδηδββοὴ (ἀθ 
νοεῖς, ἀγαπιθοσς, Οταῦ, ΝΟ ἰθοκο; σοι. [πἰτοά. 
ἃ 6, Ρ. 22, δηὰ 7, Ρ. 29), ΟΥ αὖ Ἰοαβὲ ἰπαὶ οὗ 8 
σι νοσϑίοη δπα [6 τοίουτω οὗ ᾿ψοσβΐρ Θοπβοηπδηΐ 
ὍΡΟΙ) 10; σοηρ. ν]ιαῖ ἰ8 δββοσίθα ἰῇ ἴῃ ἰδίδγ 
γοδρθοῦ ΌὉΥ Μονὸγβ (ΟἝτγοη. ν. 328 Ε΄), Ἐπνδ]ὰ 
(Θεμοὶ.. ἢϊ. 1. 8366 6.), Βεγίμ. (Οάγοη. ρ. 408), 
διὰ Ηἰϊζὶρς (Οερδϑελ. ἡ. 280 ἢ). Τὰ τινι γιηρς; 
οὗ 86 νψ]ιοΐο ἰϑίοτν, δπὰ Ὁῃογοίογα οὐ ἴῃ6 δοδσουῃὶ 
οὗ {πὸ οαρίατο δὰ ἀδρογίαιϊίου οὗ Μίαπαββοι ἴο 
ΒΔθεὶ, δρρθαῖβ ἰῃ [8 ῥγεϑεπὺ βίβίβ οἵ ᾿ιἰβίογίςδὶ 
Ἰηνοδί αῖῦλοη ὑο Ὀ6 ἃ αἷαγὶη δηδο]στοηΐβιη. ΤῊ Ϊ8 
1.88 ὈΘΘΠ 480 ρογοοϊνοα Ὀγ ΗΙἰΣὶζ, ιο, αἰἴου ἢ 
Ὠδὰ ἀκδοϊατοὰ (ββευνῖβθ ἀεν Κυμὶξ, εἴα. Ρ- 180 ἢ.) 
1π6 σαρυϊνὶν οὗ Μαμαββοὴ ἰὸ Ὀ6 8ῃ ᾿ῃνθητίοη 
ἀεγῖνεοα ἴγοιλ ὑπ Ῥγορ θοῦ οὗ 188. χχχίχ. 6, 88 
ΤΘΟΟΘΏΓΥ (Ο δος. 88 αυοίοα) δοκηον)οάροὰ {ῃ6 
Ὠἰἰβίογι 4] να] γ οὗἉ (μὲ8 ἰδεῖ; ψὨοσθὰβ αταῦ ἢ88 
ἴῃ ἢἷ8 1.8 ποῦς (δὲς σεδολιολεϊεῖιοη ΒίλολεΥ ἀ68 
ΑΠεη Τὸ δέ. 1866, Ρ. 174) δΔαϊιοτθαὰ ἴο ἢ15 [ὈΓΠΊΘΓ 
(ϑειάίοη πὰ αὶϊξ. 1859, 111.) ΦΌΒΟΙ] αὕοῚ ν ϑοορίϊο 8] 
ἰγραύπιοῃϊ οὗ {πὸ ΠΟ]6 παγγαῖδνθ. [ἢ [86 ἴδεοο οὗ 
ἴη6 τηοϑῦ τϑοθπὶ Αβϑυτϊοϊορίς ἱπνοϑεραϊουβ οὗ 
Βδν]ηβοη, Ορρογῖ, βΒοῦγβα δ, οἷς., ἃ γ᾽ ῬΟῚ- 
δἰβίθποθ ἴῃ 80 ἢ ἃ ροβί(ἑοη σου] ΟΠ]Υ͂ Ὀ6 τεραγ ρα 
88 8 ἰἱπνεΐογαϊΐθ ὉΠΒΟΙ θη Πἢς ΟοὈδίϊηθογ. ΤὮῺΘ 
δδβιτηρίίοη, ἱπάθοά, ψϊοῆ 68 δ ὅγδί ὑμβουρῃὶ 
ἴο Ὀ6 σοπβιτηοα ὈΥ ἴΠ6 Ααβυτῖδη ΤΟΙ] Θη 8, 
ὨΔΤΊΘΙγ, ἐπαΐ 1 ψὰ8 Ἐβαγῃδάάοη σῆο, οἡ [ἢ6 
οὐοδδίοῃ οἵ ἢ18 οδτηραΐζτε ἀραϊηβῖ ῬῃΟηϊοῖα, δρουΐ 
677, ἴοοῖκ Μαπαββοῆ οδρίζνθ δηὰ οαγγίϑὰ ἢΐπ| ἴο 
ΒΔ 6] (ἀπ ἀβϑιπιρίίΐοη ἰ ἢ ἢ} [86 τοροτὶ οἵ 
ΑὈγάθηυβ ἱπ Ευβοῦαμβ, ΟἬγοη. ἱ. Ὁ. δ4, σοῃσογῃ- 
ἱηρ ἃ οοῃᾳιιοβὶ οἵ ““1μουγεῦ ϑι γτία ᾿᾿ ὉΥ Αχογάΐβ, ὑἐμαΐ 
ἷα, Εβαγῃδαάοῃ, ΣΩΔΥ ΥΨΕΣΥ͂ τ] οοτ Ὀΐ 6), του] ὰ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὀ6 τοοοποίΐα 0]. ΣᾺ 86 τηοϑὺ τσϑοθηΐ 
βἰαίθ οὗ [686 ἱηνεβιλραίίομβ. ΤῈῊΘ οαρίυγε δά 
ΒΑΟΥ Ομ 8 6χὶ]α οὗ Μαμπαββοὴ σαμμποΐῖ Ὀ6 ὕγδῃβ- 
ἴοττοὰ ἴο 80 ΘΆΓΙΥ ἃ Ππ|6 88 ἴπα ἐμἰγὰ οὐ Του ἢ 
Υ68Ὺ οἵ Εβατῆδάάοῃ, ψῆο, δοοογάϊηρ ἴο ῬιίοϊθιηΥ 
84 {86 ᾿πβουὶ ρίοηΒ, τοὶ ρτθὰ 681-668, Εν ὄυθῃ 
1 δὴ ᾿ἱπβογίρύϊοη οἵ 118 Αββυσίδη Κίηρ, ἴῃ ἃ 1ϊδὲ 
μα τόν τὰς ὑνθηδν - ὕνο ΠΆΙΏ ΕΒ οὗὨἨ υἰθυΐατγ 
Βγτίδη ( ΟΠαι6," ΗΟ 6) Κίηρθ, ἀϊδιίποι! 
ΤΑΘΏΓΙΟηΒ ἃ ἶΠϊπακὶ δανΥ γαλιαΐ, ἀπὰ ἴῃ8, αἱ ἃ 
δνυθηΐβ, ἰθβιϊῆοβ ἐμὰ Μαμπδβϑθὴ Ὀοϊοηροὰ ἴο [Π6 
ἡέαα τε Ἰ ον τι οὗ ὑμεῦ ρτεαῦ Κίῃρ' (οοτα . ϑὅ'ςῃσαάδγ, 
ῬΡ. 227, 238), γοῦ [86 Βα26 ϑυϊάθῃσοθ τουεσίβ ἴο ἃ 
ΘΟΠΒ᾽ ἀΟΓΔΌΪΥ γὙΟΌΠΡΟΡ ᾿ηΒογ ροη, ὙΠ ΠΟΓοῚμ ΑΒΌΓ- 
ὈΘηΣ 041 (ϑαγάδηδρα] 8), Εἰβαγῃδήοη Β ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ, 
ἴῃ 8 Ἰἰοῖ οἵ υὺἠθυΐασυ βϑυγο- ῬῃΟηοἴδῃ ῬΤΙΏΟΘΒ, 
δἰοπρ νὶ 0 1[Π6 Κίηρβ οἵ ΤΎτγο, ἕάοια, Μοαῦ, (αΖβ, 
Αβοβίοη, ΕἸκσοῦ, Ὅρα], Αγνδάᾶ, δῃηυσαθγαῖρϑ 8180 
Ὀούνθοη Τντο δηα οι ἃ δὰ γαλιαδ, " Κίηρ οἵ 
δυάδι," πὴιο δραΐη, 88 18 οἷδθαῦ ἔγοϊῃ [Π6 πϑιηθ8 οἵ 
ἢΐ8 σΟΠ [ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ποῖ ἢ ὈΟΌΓΙ Πρ ῬΓΙΠ 68, ΘΔ π Ὀ6 ἨΟ 
οὗδμαῦ μη Μδπαββθμ, ΟΟΟΣΙΠΡῚΥ ἷ8 ἀοροσίδ" 

ΤΠ. ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΞ, 

"ἴοη, ᾿οσοῖμογ σι {πὸ δἰδιηρὶ δ γονο]ῦ ἡ ἢ ἢ 
ΠΟ ἀουδί οσοδϑί οηδα ἰΐ, ΠΑ Υ̓ ΨΕΓῪ ΜῈ]] ἢδτα ἵδκρη 
Ρἶδοα ἀπάθγ (ἢ 8 Ἰδῖοῦ βονογείζῃ; δηὰ [δὶ 1ἴ ἀἰὰ 
80 15 Γοηἀεγοά ὨΙΡΉΪΥ ᾿τοθ8 Ὁ] ΟΥ̓ ΒΕΥΕΓΑΙ οἰτοῦΠι- 
βίδησοϑ, ΡυΓΟΌΪΑΥΙΥ 158, [μαῦ 80 Ἰοπῷ 88 ἔβεν- 
μδάάοη σοὶζηβ 6 ἤδαγ ποίησ, Ὀὰῦ ἀπιίοῦ ἢ}5 
ΒΘΟΘΒΘΟΥ ΑΒΌΓΌΔΗἾρΑ] νΘΓΥ τηυοἢ, οἵ {86 ἀϊβᾳ υἱεῖ 
δηὰ τονοὶὶ οὗ [Π|8ὲ γββϑ88}8 ἴῃ ἩΣΌΠΟΓ Αβία δραϊηδβῖ 
[π6 Αβϑυσίδῃ Ῥόνεσ. Ἠδποθρ ἴα ἀθροτγίατίοῃ οὗ 
Μαδηδβϑο ὈΥ ἴθ Αϑδυγίδη ἰσοοὸρβ ἴο β4Ὁε}, διὰ 
Ἀἷδ βῃῃογί βίδυ ἴῃ οἀριἰνιϊγ ὑπ6γθ, ἀγὸ ἴο ὍΘ ρ]δορά 
πΠά ΘΓ ΑΘΌτγθαηΡ4] ἀρουῦ {πὸ γέαγ 648, σι δη 186 
ἐαυϑ αι ἐγ ῥυιρ Ἀν νὴ ἐυράι α μὐδι χὲ δὰ μευ τὴ, οὐκ 
Ὠεοδι θὰ [μ6 τ βίογῃ να8588}- ὈΓΙΠ668 πῃ 8 ἰμϑιιγτοὺ- 
[ἰοῃ δραϊπϑί [Π6 βονογείμη τοϑιἀϊπρ δὲ Νιηόνοῃ, 
δηὰ {ΠΟΘ ΌΥ οὐςαβίοποὰ 6 νἱοϊοτίουβ Ἔχρϑαϊοι οἵ 
[Π 6 Αβϑυσίδῃ ΔΥΠῚῪ αϑαϊηϑὶ ἴπθ. ΤῊΘ σοτμϊπᾶ- 
τίοη, Κοορὶπα ἴῃ νἱοὸν ἰμαΐ ρμοϊπῦ οἵ [{ἰπ|6 δὲ δὲ 
Ὀαρίπαίησ οὗ Εβασῃδα θη δ τοῖα, Ὑ ]Οἢ Ὧδ5 ὈθοΙι 
δαορίρα Ἐν Βογίμοαυ, οὶ}, δηὰ Νείοὶογ, αἴζεσ 7, 
Οάρρε]]ιβ, [788] 16 Ὁ, ἀ68 Ν᾽ ἼρηοἾ65, Ῥτγάθαῖιχ, (πιεῖ, 
Ἐδπι δοἢ, . Ἡ. δηὰ 1. 10. ΜιοἢΔ6}15, ἐπα ΓΟΟΘΠΓΥ͂ 
ἔνα], Ὀαηοῖκοσ (Οεπεῖ. ἄἀτ8 Αἰξενίλαπιδ, ἰ. 697 
Η͂, 11. 592, 84 εἀ.), Βείηκο (βεμτᾶρσε τὰν Ετξεία- 
γι ἋὯ66 Α. Τ' υἱϊῖ. Ρ. 127 ἴ.), Ηἰϊζὶρ (ἰδδβολ. ἃ 
αυοϊοά), Τοηΐα8 (οη 2 Κίηρβ χχὶ.), υηλιδὲ δοοοτιὶ- 
ἱπρὶν Ὀ6 οσοττοοϊοα ; 866 (6 θοδγοίηρ δι. οοροπξ 
ΡῬτοοῦ ΌὉΥ δοβγαάονγ ἴὴ ἴπ6 οἴζδοῃη αιοϊθὰ ποὶκ Π. 
288 41), ψ ἢ ὙΒΙΟΝ αἶδὸ ἴπΠ6 ποῦ δβϑιῃ τ} } Ὁ 
αἰ δγεηῦ ὁοι ἱ παιίοη οἵ “. ΕἸἰϊτϑὶ (Οεδοῖ. ἀεν δὲδί. 
1 οταίαγ, 1ϊ. ῬΡ. 840, 872 [.}) 18 ἴο Ὀ6 σοηηραγθά, 
δἰ πουρὴ τ18ς6 ἊΝ ϑαγαὶς [616 παιδὶ 88 σἈΠοΓ οὗ 
Μδμδβοθἢ, δ8 ΞΟ γα 1188 ρσγονοὰ, Ρ. 298, 18. ἃ 
Ἰαΐοῦ βονεγοῖση, αἰΠἴγεμῦ ἔτοιη Αξαγθδῃ ρα], ὑπὸ 
ΑΒΌΓ - 141] - 1 οὗ πὸ ἰπβοσριοηϑ. 1} Απὰ τὰ 
Γοραγὰ ἴο ΒαΌΥ]ΟΙ 85 {Π ρίδοθ οἵ ἀοροτίαϊξοι, 
δὰ ἴο ἴπ6 τηο 6 οἵ τγϑιηοναὶ ψιἢ ΟΠδΙἢ 8 δπιὶ 
ἵγοῃ ἔρίζοτβ, δοῆτγαοῦ ᾿88 ργοάποοιὶ [Π6 τηοθϑῦ 
Βα ΒΔ ΟΟΓΥ οχρ πα ΐϊοπβ ἀπ ἃ ΘΟΠ ΥΩ ΔΊΟΥΥ͂ μ8ΓᾺ] - 
1618 ἔγοῃῃ ἴῃ6 Αβϑδυγίδῃ ΤΩ ΟΠ ΠΊΘΗ8 ; Β1η66, ὙΠῸῈ 
τορατὰ ἴο {Π6 ᾿αΐϊοῦ ρμοὶϊπῖ, ᾿ἰὸ 8]ιονβ ἴγοηὶ δὴ 
ἱηβογ ρἰίοη οὗ Αϑυγθδη!ραὶ ὑπαῦ οσὸη Κιηρσ Νόοθο 
ι. (λ7ε-ξ- ξω-) βυετοὰ ἃ “ Ὀιπαϊηρ οἵ [6 απ 
δηὰ δου 1 ἴσοι δηἦδβ δηαὰ ομδίηβ ἢ 6 ἮΘ 789 
οδιτίοα οδριίνα ἰο ΝΊΠΕνΘὮ δροιιΐ [18 ζἰτη6,᾿ 5 δηἀ 
τοίοστίηρ ἴο (18 ἔδοῦ [.Β0}} ΤΟΠΊΑΓΚΒ: “Βα ΝΣ. 
τηῖρῦ ὕθυ8β Ὀ6[8}} [6 Κίῃρ οἵ Εχνρὶ τοϊραὶ 
σοΓίδ ΠΥ 49 176}} 6 ἱπηϊοϊοὰ ὁ ἃ 6181} Ῥτίποο " 
(ρ. 348). ΤΊιε πα] ἡπάρφταοραΐ οὗ [18 αἰ βίην 564 
Αββυγοἱομίϑυ ΘΟῃοΟΓΏΪΠ ΟἿΓ ἰδοῦ τὰβ ἴπ8: 
᾿ Ὑποῖο 8. ποϊπὶπρ; ἴο σαϑὺ Βυιϑρίοίομ οη ἴῃς Ὠοῖο6 
οὗ ἴπο ΟἸὨτοπίβῦ, δπὰ ᾿ιἷ8 στορογὶ 15 δι᾽ οἰ ΠΥ ἴη- 
{61} 1610]9 ἔγοιι [ῃ6 5ἰαΐθ οὗ {Ἰΐηρβ δου 647 
ΒΟ 

4. Βυΐ ονϑὴ τλῆ τοϑροοῦ ἴο {Π6 ἢιἰβίοτυ οὗ Μα- 
ΠΑΒΒΘἢ 8 ΘΟΏΨΘΓΒΙΟΣ ἀηα ἢΐ8 81 υϑοαυεαὶ ΓΘίΌΓΣΩΒ, 
[Π6 τΤοροτί οὗ ΟἿΓ διιί μοῦ ἴῃ νετβ. 18--7 οοηΐδιη 
ΒΟ ηρ ἴο ΘῈ} πὸ δυβριοίοῃ οὗ 1ῃ6 ἀθονε- 
Ὠδπγοὰ ΟΣ 68 (ἢ ΟΠ 6150 ϑ'ομσδου ἱῃ 6 

ἩΨΠῈ τοκροοῖ δἷδο ἴὸ πὸ ἀαἴο (645 ΟΥ 8 κΌ Ὀκδαι! δ πὲ ν δησ), 
88 Ὑ61] κα Β0πι6 ΟΠ ΘΓ οἰ ΓΟ δἴδ ΠΟ α, [ν6 ὁοπι Ὁ Ὡδοη) οὗ ΕΠ ες 
ἀενίαι 8 ἔγοπι τΠπαῖ οἵ ΟΊ ΤΥ 6: ΔΙΝΟΠΙ͂ ΟΕ ΓΒ Π κ5 1ῃ τιν, 
1δὲὶ ἘΠ᾿ δὲ πάθην. ῖγα ἴ0 ὨΥΌνΘ ἢν ογ ΔΙῚ ὦ 8506 οὗ 
Μδηϑαάνθῆ, δου ἰδ γοίαγη ἰγοῖη ΒαΌΥΙΟΣ, Υἱοῦ Ῥυκιητηεῖ!- 
οἢσυτ οἵ Εχγνι (7), κπὰ κο' ἱοττῇ 

2 ΤΊ νοῦ οἵ ἴη ποι μεοπ ν᾿ ΠΟ ΦΤ6 ΓΟΤΩΝΓΚΒΌΪΟ δὲ 
ῬΆΓΔΙΙΟΙ ἴω γογ. 1] οἵ τη }8 ΠΑ ΡΙΟΣ, Γαπ {πππ: δ Π}Δς 841 τὶ 
(Δη4) Νοῖο ΠΟΥ δε χε, [ἢ Ὀυυν ἃ πί ἢ ἰγὸη Ὀϊπὰνς πηά 
ἰτοπ οἷ 11Π8 πὸ Πδπι 8 νηά ἤρεῖ," ΤΉΘΓΟ Δ]8ὺ την π᾽]0 . 19 
τβάα οἵ ἃ δυῦυδοᾳυοηὶ Κἰπάποδα [0 (ὴ8 οδρίιντο Εργρήϊπη 
κιπα ἰῃ Νίποτοῦ δὰ Ἦι8 ΣΟΙ ΓΙ [ἢ ΘΟΠΠΡΕΠΥ ὙΠ ΤΟΥΔῚ 
Οὗὔῖϊήοοτε δὰ κουνογποιδ᾽ ἴω Εσγρι, ἢ δ ἴπΠ6 ὌΥ πὸ 
ἸΠΘΩΠΒ δὴ ὑπηρδαγὰ οἵ ΟΥ̓ Οχἰγδογάϊπδυυ τηΐης ἐπδὲ νείεὶ} 
Μαπδεδυἢ δὶ [Π18 {|π|6 ; ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπῸ ΠΊΘΉΠΟΙ οὗ ἴΠ6 αἰνιθ 
ἄξοχζος δϑὰ [Π6 τεδῖοι διίοῃ ἰἰς8 [6 ἀ δεγεηοθ. 
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ΠΒιαΐῃ δόςογάϑ8, 80 [ὯΓ δϑ ἢ6 αϑϑ11Π168 ἐῃ0 ΠΡΟ ΕΥ Ι 5, Τῇ, δοσοτά ΠΡΊΎ, Ἀ8 18 ποῖ ΠΟ ΓΟΪΥ [0851]. υαῇ 
88 Ὑ61} ἃ5 {16 Ὠἰβῆοτγι 8] ἴῃ ἴΠ6 γϑροτί). 
1 οἴοϑο οοῃπθοϊίοῃ τὶ {18 ἢ. θ᾽ ΟΥΥ ἰβ σοι ΐ- 
οϑίρά, νϑγ. 14, ἃ ποΐίοθ οἵ {6 θα] τὴ μ8 δὰ (ον: 
βεδιϊοῃβ οὗἩἨ Μιαπαββοῦ {Ππαᾶὖ γθβθπλ 68 δ γυὶπρ αὶ 
8 τΏοΓα ἱηνθηϊίοη οὐ [Δ 0]6, δηὰ [Π6 δοραγαίϊοπ οἵ 
ΜἘΟἢ ἴγοτα ἴπ6 βιιγγουπϊηςῦ δοοοιηῖβ, 89 ἴ ἰἰ 
ΠΥ ψ6Γ6 ἰιἰβίοτί 4] δπιὶ {8 ὺ 6 ΓΘ ΤᾺ Ὀ.]Οὰ8 6Πὶ- 
6 5Ππηιοηῦ, ἰ8 ἱπῃηροβ510]6 (48. ἐῃ6. ΙΦὮΪΥ πη ογ- 
ταηπδῖθ αἰϊδιηρῖ οὗ αταΐ, ἃ5 αυοῦοά, Ρῥ. 174, ργον68). 
2. ΤΏ τοροῖΐ 8180, νεῦ. 16, οἵ [ὴ)6 τοϑιίογαϊίοη οὗ 
ἴδια αἰΐατ οὗ πε [ωογσὰ ΌΥ Μαπδββοῖ, 198 ταις ἴοο 
ἈἸϑιοΥΙΟΔ]ΠΥ ἀδἤηϊϊα δηὰ σοπογοῖθ ἴο Ὀ6 [δἰ ΠΥ 
ἴδίκϑη ἴον {πὸ ρτοι ποῦ οὗ ἃ Ὀΐαβ80ι} Ἰπηαρὶ μα τίοη ΟΥ̓ ἃ 
[ΔΡΌ]οῦΒ γυϊηοῦτ. 8. ΤῊΘ Γοιηοναὶ, ποίϊϊοοα νοῦ. 15, 
οἵ 16 δἴγαιιζε ζοάβ, οὗ 116 140], ὑπμαῦ 15, 16 ἤψιτγα 
οὔ ᾽Ὁπ6 δβῇθγαῃ (2 Κίηρ χχὶ. 7) δπὰ οἵ [π6 100]- 
ΔἰΐαΓ, ταιδῦ ὈΥ͂ Π0 ΤΊ8Πη8 Ὀ6 ὑπουρῇξ ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΪΥ 
οοηποοίοα ἢ {Π|6 σΘοΙ ]οῖθ δα ἢ ἢ] ΐοη οὗ [Π.686 
ΤΟ ΠηΘη8 οὗ ἰΔΟ]ΔΊΓΥ, 88 1 ΠΟΤῈ ΤΟΓΘ ἤ6ΤΘ ἃ 
οοηἰτδαϊοϊίου οἵ 2 Κίηρβ χχίϊὶ, 6, 12 ; ταῦμογ 189 
Σρδ δδη ἀοϑίγΟΥ 6, σΥυΒΐηρ, δηὰ σϑαποίϊηρ ἴο 
ρον θοῦ ὕπογα τηθηὐϊοποα, ΜὨ]οἢ Φοβίδηῃ ὑπουρῶῦ ἰξ 
Ὠ ἴο ἱπῆϊοϊ οἡ [Π|686 Το πΘη 8, αἱ ΟΟ]Υ 
βυσριβὶ ἴη6 ἐπουρηξ ὑμαῦ Μδῃδββθὴ πορ]οοϊοά 
πᾶ. Ἡ ΒΘ. ννὰ8 ἱπηρογίδῃϊ, πα Ῥγοοοοαοὰ τ ἰτὴ 
ἴοο τη 6ἢ Πλ]]1η 688 δηα ΤΟΥ ΘΑγαηο6 (Τονναγὰ8 [86 
ῬΓοδὶθ οὗ {18 ἰἀο]αίτουβ Ὑόσβηΐρ). Ενϑῃ ἐπ 
ῬΒΓΑΘΘΟΪΟΡΎ ΘΙΩρ]ογοά ἰδ ἀραϊηδῖ ἦϊε Ἀ5ΒΌΤΩ ΟῚ 
[δὲ 189 ΟἸγτοηϊδῦ γεροῦίβ δην την ΘΟ γα ΟἸΟΥΥ͂ 
οὗ τ1Πο86 οἵ ἴα βεοοηὰ Κ οἵ Κίηρβ  ; 
ἴοὉΓ ΟὟἿ δυῦθοῦ Κη ΥΘΓΥ͂ 161} ΠΟῪ ἴο ἀ 180) Πρτ 18} 

Ὀεΐπνοοιῃ ὙΠ, “6 ΤΟΙΊΟΥ͂Θ "ἢ (ΟΥ ΘΥ6ῃ ηρυπ, “αὶ 

ουἱ," γόγ. 15), απὰ ΓΞ, ΡῚΠ, ϑῦ), δα 5 ΠῈ 1] 8 

πογάβ, ἀοποῖπρ' ὑπ 6 Δηηἰ ἢἰ]δίϊοη οὗ {π|6 ἱπηδροϑ ΟΥὉ 
ΔΙΊΔ,5, δοοογάϊηρ ὕο ΒΌ ἢ 88 χν. 16, χχχὶ. 
1, χχχίν, 4 (οορ. Καοὶὶ, Ρ. 866). 4. Τὸ {8 
ἈΒΒΌΤΩΡ ΟΣ ὑπαὶ ὩΘΙΠΘΓ ΜΔΏΔΘΒΘ 8. τοίοστη οὗ 
ὙΓΟΓΒῚῚΡ νγ88 ὙΓΌΪΥ ἐποτγουση δηὰ σααΐοαὶ, ΠΟΥ ἰδ 
σΟΏΨΟΓδίου 8011 δη ἃ Ῥουτηληθηΐ, ἔῃ ογ9 ἰ8 ποΐ [ῃ6 
Ἰοαδὲ οὐ͵θοίϊοι ; οὐχ ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, νοΓ. 17 ΒΡθδὶζθ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀραίηβῦ ἔμ Θομοθρίοη ὑμαὺ 86 πὰ 
διορῦ δα [Π6 ἸΩΟΠΌΙΩΟπίΒ οὗὐ ὠἰ(ἀο]αίΤΥ 88 
ΤΒΟΓΟΌΜὮΙΥ 88 )18 ἔδῖμοῦ ΗοΖζοκίμἢ ἢδὰ ἀοπθ, ΟΓ 
Ἠΐβ πάβοῃ «“οβίδῃ αἰϊοσναγάβ ἀϊὰ : δῃὰ {6 
ΤΟΙΏΔΙ ΠΟΥ οὗ ἢἷ8. τοὶ δηά 116, αἴζον }ιἷ5 το ὉΓῚ 
ἔτοτι ΒδὈε] (647--642 οΥ 641), διπουῃ ϊης ΡΟΓΠΔΡ8 
ἴο ἅνο γοδγβ, Ἰοἴν πἴτη ααϊΐο ἐΐπη6 δῃμουρἢ ἴο 
ΤΕ θθ6 8 ϑεοοηὰ [1π|6 ραγίλα!}} } ΟΥ ΠΟΥ ἱπίο ἐμ 6 
ἰΔοϊαίγουβ δῃα ἱπητηοσα] ΘΟ Γ86 οὗ Εΐ8 ΘΑΓ 6 Γ ἀδγϑ, 
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οὔτε, [ ῥγοῦα]ο, ἶ8 σοίασγῃ ἤο {Π|6 Μ ΓΒ} οἵ ὅπ μοτὰ 
ΜΝ ῺΒ ποῦ 8 Ῥετιμαπθηῦ ὁπάημο, Ὀαΐ Τ]ΘΓΟΪΥ δὴ 
ορίϑοδα ἴῃ [86 Ἰοπᾳ 8Βὲ 0168 οἵ δοῖὶϑ ἅπὶ θυύθηΐβ ἴῃ 
Ἠϊ8 τοίχη, ἐδ Μ 1} Ὀ6 τ|}6 1688 Βατργιβί ας 1, ἴῃ {μ8 
ἡπασπιθηῦ 88. ν6}} οὐἩ [Πὸ πιθὴ οὗὨ 118 ΑΑΥ͂ 848 οἵ 
ῬΟΒΟΒΓΙΥ γοραυ ἐπ ρ {}|8 ϑον γε η, ἃ αν. 810}} ΔΓΟΒΘ, 
80 ἴδαῦ ΟὨἹΪΥ͂ Β6ι6 διιὰ ἔπατθ ΘΧργθ88 πηθηςοη 18 
της οὗἨ [8 ὑβπιΡΟΓΑΙΥ͂ ΓΕρΡΕὨΐδποε πὰ Ὀθεϊοῦ 
(Ὠθοογαιὶς ἀἰθροβίτιοη τουρηῦ ἰπ ἶὰ ὈΥ [Ἐ9 
σα Υ οὗὁἨ ἢΪ8 οχίϊα 8116 ἢ6 Ψψὰ8 οὐπογνίβο, 
δῃὰ τε ίδιαε Ὀ804}}γγ, νι  Ὠοαῦ ΔΩΥ͂ Τοίθγεποο ἴο (ἢ 19 
οἰτουμηϑίδποθ, γοοοηθα δηοηρ ἴπ 6 ΒΟ ΤΟΙ 3 Ψη0 
6 ἴο ὃδ6 τεαὐοοϊρα ἴσοπι ἴπ6 ὑποοοσαῖϊὁ βίδπα- 
οἷπῖ, Τμδΐ δοοουαηΐβ βανα ὈδΘῺ ρτγοβογνοα ἴο 118 

1ηὴ 186 σαποη ὈΥ̓͂ τορτοβθηίαίνοϑ οἵ Ὀοΐῃ οἵ [696 
γίοντβ -- ἰμδῦ Ὀοβί ἀθ8 ἴπ6 ὑγεβεηῦ τοροτγί, σϑ αἰνεῖν 
[αὐ ου γα Ὁ]6 ἴ[ο Μϑηδϑβθῆ, ἰδ ἀοο  ἀθγ απίανοῦτ- 
ΔὉΪ6 δοοουηΐ οὗἉ ὑπὸ Ὀοοῖς οὗ Κἰησθ, ὑμαΐ ι.5ὲ8. [86 
ῬὮγτδβο “8:8 οἵ Μαπδβϑθἢ ᾿᾿ Β6 6 Γ8] {{π168 (2 Καὶ πρ8 
χχῖν. 8, χχιϊὶ. 26 ; σοι. 967. χν. 4) αἰτηοβὶ 68 
Ῥγοψοῦῦ, π88 οοηθ ἀοννῃ ὕο 18,---ἰ 8 8 ἢ ὈΥ͂ ΠΟ 
τθδῃ8 Ὀ6 οα116 ποτα νοπάοτγίι] ΓΠλη,, ἴῸΤ ΘΧΘΙΊ}]6, 
[πὸ εχ᾿ϑύθῃοθ οὗἨἁ ἔνο το αὔϊοπϑ, 8 τροῦ ἰἀ τα] χίηρ' 
84 ἃ ΠΙΟΓΕ 168] 5.16 (ἀὉ]Ὺ οι ΔϑἰΖίηρ [6 ἀάτκ 
δοηρ νὴ (ἢ [6 Ἰ᾿ἰρσ ἢ ), σοποογηΐηρ ὑἢ6 ἘΓΑΤΙΒΙΟΙΣΟΠ5 
ἴπ (06 τοίχῃ οὗ α 1)ανὰ, ἃ ϑοϊομπιοῃ, 8 {86 βἢῃδ- 
Ρδί, οὐ ἔπδῃ {ῃ18 ὙΘΤῪ ἀΐτι]ν οο]ουγοά μίοίατα οὗ 
[86 το] ίουϑ δηὰ τροταὶ οσοηάπος οὗὨ 1116 πογίθογῃ 
Κίηράοπι, 88 1ὸ ἱπάϊσαιίοηϑ οὗ ΟἿΤΓ δυΐθοΥ, 
ΟὈ οι ΙΥ ὈείταυἹης 8 οοτία ἢ δνογβίοπ πα τοοϊθα 
ΔΩ ραΙΉγ, Χμ! ὴὉ 1, οοτηρατεὰ δἰ {Π6 [ὉΓ 
ἸΏΟΓΘ ζανοῦτγα!α αἀο]πραϊΐοιβ οὐ ἴπ6 ῬοΟΚΒ οὗ 
Κίηρβ. [πῃ δὐδίοιηθηϊ οἵ τμαῦ ψ 0} [Π6 ορροῃ- 
δηβ Βαᾶνα δρϑο δ} !Υ ἴο 8]16ρὸ ἴγοπι {Π6 1481: -αποίοα 
Ἀ55ΑΡῸΒ σαὶ {116 ΟΓΘα  ὈΣΠ Υ οὗἨ ἴῃ δοσοιιηῦ οὗ 

Άμρβρες τ: ΓΟΙΟΥΤΩΒ, ΟΟΙΡ. 8180 6ΒΡΘΟ14}}} Κοίϊ, 
Ρ. 866. 1 118 θὲ ἴῃ6 οἀ86 ψὶτὴ ἴῃ σομνογϑίοη 
οἵ Μαδμῃδββθῖ, [6 ραββᾶρεβ 2 Κίῃρβ χχίν. 8, χχὶὶ. 
26, εν. χνυ. 4, ὑῆογο 10 15 βαϊὰ (πᾶὶὸ ἴμ6 1 ,οτὰ 
τοιηιονοὰ Φυΐδῃ ουὖ οὗἨ Η]8 εδἰσῃϊ οἡ δοοουηΐ οὗ 
16 πἰη8 οἵὗἠἩ Μαηδεβοϑῆ, 1086 41] βἰηϊἤσδησθ [ῸΓ {116 
τ υριῦον γον. Μαπαββος 18 ἤΘΓΘ Ῥγοβθηϊθα 88 
[86 δ ΨμῸ ὈΥ͂ ὶπ ὑπ ροά 688 σθηαογθά ἔπ 8 
ἄοοχτῃ οἵ αάδῃ δαπὰ Ψεογιδαίοπι παντί Ὁ]6, ὈΘΟΔΏ 80 
ἢ6 80 οογγτυρίοα Φυάδῃ ὉὈΥ ἰδ βίηβ8 [ῃδὶ ἢδ οοι!]ὰ 
ΠΟ ἸΟΠΦΖῸΣ ζΌΓΩ {ΤῸ} ἴο ἴμ6 Ι,οτὰ, Ὀαὺ [6]] Ὀδοκ 
ΟΥ̓́ΟΓ ΤΊΟΓΘ ἱπὶο ἐπε βἰη8 οἵ Μϑῃδββθῇῆ. [|π {1 
ΤΩΔΏΠΟΓΙ 1 8 βα, 2 Κίηρϑ χυ]!. 21, 22, οὗ [86 ἴδῃ 
ἐγ ῦ65, {παὶ [6 [μοτὰ οαδβῦ ὑπαπὶ ΟΠ "θεσαιϊιδ6 {Π6 Υ 
ΜΑΙ Κοὰ ἴῃ 41} Π6 8ῖη8 οὗ Φοτοῦθοϑιι, δῃὰ ἀερατὶθ 
ποῦ ἔγοαιχ ὑδοτη. 

». ΦΟΒΙΑΗ : ΤῊῈ ῬΠΟΡΗΕΤΕΒ5 ἩσΠΑΗ.---ΟἩ. ΧΧΧΙν.,) ΧΧΧΥ. 

σε. υ]οδίαἢ᾽ 4 Βεσίπηίποε; ἰὰς Ἐχιεϊγραίίοπ 07 Ἰ(οϊαίτῳ: οἢ. χχχῖν. 1--Ἴ. 

ΟΗ. ΧΧΧΙΥ. 1. Φοβδῃ γὰβ οἱρῃ γϑᾶγβ οἱἁ ψ θη ἢθ Ὀθοᾶταθ Κίηρ, δηὰ ἢθ τοϊσηθα 
2 μιγύγ- Οη0 ΥΆ18 ἴῃ “ΘΓ Βα] θὰ, Απά Ἀ6 ἀϊὰ ὑπαῦὺ ψΐοἢ τγὰ8 τσῃῦ ἴῃ ὑἢ 6 δγθ8 

οὗ (89 ΠΟΒΡ, δηὰ ναὶ κοά ἴῃ ἢ νγγᾶγβ οἵ αν] [}18 δύῃ, ἀπὰ ἀθο!πϑα ποὶ ἴο 
8. {860 τίριῃῦ Πδηα ποΥ ἴο (Π6 ἰ6Ε. Απὰ ἴῃ {Π6 εἰρηῦ γϑΆΓ οὗ ἢ18 γοῖστι, τ ἢ116 ἢ6 

γγ88 γα ἃ γουζῃ, ἢ6 Ὀαρϑῃ ἰο βϑεὶς δϊοσ {π6 αοα οἵ Πδνὶα ἢ18 ΤΌΠΟΣ ; δπὰ ἴῃ 
1Ππ6 ὑν ! Ὁ ἢ γοᾶῦ 6 Ὀδθρϑη ἴο ρυγρο δυάδι δηὰ δογαβδίθτη οὐ (Π6 ῃϊσῇ ρἴδοθβ, 

4 δηὰ {Π6 δδῃουί, δηα [Ὧ6 οαγνοα ἱπηαρθδ, δηὰ {6 τηο] θη ᾿πᾶρθθ. Απά {ῃ6γ 
Ῥυ]16ὰ ἀονσῃ Ῥοίογο ἰπ (Π6 αἰίαγβ οἵ Βδδ)ση ; ἀπά ὑπ βιυη-δύαδιιθ8 νν Ἰοἢ Ὑ76ΓΘ 
δῦονθ ὕβοα ἢ μονοὰ ἄοψη; δηὰ (9 δβῃοστη, δπα (ῃ6 σᾶγνϑα [τηϑρ68, 
δΔηὰ 6 τηο] 065 ἰτηᾶρθθ, ἢθ ὈγΟκΘ δηὰ ρουηάρᾶ, δηᾶὰ βίγονθά ὑροη 19 

ὅ᾽ γτανοβ οὗ ὑβοῖα ὑπδὺῦ δα Βδογι βορα ἴο [θ. ἀπά {86 Ὀοηδ68 οὗἩ [δ ῥγϊθϑίϑ ἢθ 
ὁ Ὀυσποᾶ ρου ἐδοὶγ αἰίαγβ," δῃὰ 6 ρυγροὰ Φιάδῃ δῃαὰ Φογιβαίθω. ἀπά ἰῃ (δ 
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οἰ165 οἵ Μϑδηῃδββϑὴ, δῃὰ Εἰρῇγαϊπι, δηαὰ ϑ:θοι, ουθὴ απο ΝΑρῦΔ}}, ἴῃ ΠῸῚΡ 
7 τυ]ηβ ἀγουηά. Απμπά ἢ ρυ]]δοα ἀονγῃ ἴῃ Αἰζδγβ ἀπὰ τῃ6 δβῃδγίτω, δηὰ δὸ ουὖ 

ἄονῃ ἴΠ6 σαγνθα ἱπηᾶρθβ 0 ρΡουπὰ ὕμοπηι, ἀμα ἤονγοα ἀονῃ 81} ὑδι6 8ιι}-ϑἰδύιι68 
1η 81] ὑπμ6 Ἰδηὰ οὗὨ [8Γ86] ; δῃὰ ἢ6 σχοϊυχηρα ἴο Ψ6 ΓΒΔ] θὰ. 

Α, ΤΆε Ῥιιγσίπη ο7 (λε Τεπιρίε απά (δὲ Πεοουέτυ 977 (δὲ Βοοῖ οὕ ἰδὲ Γαιϊο: νϑτϑ. 8--21. 

8 ΑΔΑμά!η (δ6 οἰρῃίοοηῦῃ γϑὰγ οὗ ἢ18 Γεῖρῃ, ἤθη 6 ρυγροα ὑπο ἰαπα δηά [}}0 
Βουδο, 6 βοηῦ ϑθδρηδη βοὴ οὗ Α.Ζδ] αὶ, ἀπὰ Νίδϑϑβοίδ!)ϑ ὑμθ ψονϑῦῆουῦ οὗ 1ῃ9 
ΟἸΥ, δῃηὰ ΨΦοδῇ βοὴ οὗ Φοδίδζ ἴῃ οδησ  ]ογ, ὑο τοραὶγ (ἢ6 ἤουβα οὗ 9 [ΟῸΚΡ 

9 δ΄᾽Ά8 αἀοά. Απὰ ὑΠ6γΥ οϑιῃθ ἰο ΗΠΠΚΙ4 ἢ} ὑπ6 ΠΙρἢ ῥτιθϑῦ, δηα ἀθ]νογθα {Π|0 ΤΩ ΟΠ ΘΥ 
ταῦ νὰβ Ὀγουρσῦ ἰπῦο ὕπθ ουβα οἵ ἀοά, ψὨ]Οἢ ὕπο [μοντῖ68 ὑμδὺ Καρῦ {10 
Ὁ Γ68}0148 δὰ ρσαύῃογοα ἔγομῃ (Π6 Ὠδηα οἵ Μδῃδββθὴ δῃὰ ΕΡηγαϊμ, δ8π4 ἔγοιῃ 
811 ὑπ9 τοιηαηδηῦ οὗ 8Γ86], δῃηα ἔγοτῃ 8}} υἀδὴ διὰ Βεπ)διηΐη, δὰ 086 ἱῃμδθὶῦ- 

10 δηΐβ85 οὗ δΦογυβδίθοιῃ. Απα ὑδοὺ ρυΐ 1ὖ ἰηΐο ὑπ6 Ὠδπα οἵ [ῃ6 ψοΥκΚ-τηδίοσα ὙΠῸ 
ὝΟΙΓΘ ΔρΡροϊηϊθα ΟΥΟΡ (Π6 Ποι86 οὗ [89 ΙΟΒῸ ; δὰ 886 ψουκ- πδϑίοθτβ ὙΠῸ 
ΜΟΣΚΟα 1ἢ ὑμ6 δουβθ οἵ ὑῃ9 ΠΟΒῸ ρᾶνο ἰ [0 Γαβύοσθ δηῃηά σϑρδὶῦ 86 Βοιδβδ. 

11 Απᾶ ΨΠ6ὺ ρᾶγο 1ὖ ἴο ὑἢ0 ΘΑΓΡΘΏΐΘΙΒ ΔΠπα ΤΆ30η8, 0 ὈΠΥ ὨΘ βίομεβ δηά 
ὈΠΌΘΙΡ [ῸΓ ρίγάθτβ ΔΠ4 [ὉΓ 7088 οὗἩ [Π6 Ὠου868, συ] οἢ ὑῃ6 Κίηρβ οἵ 5 648}} ῃδὰ 

12 ἀοβίγογοα. Απὰ [6 τηϑθὰ τγουρῃῦ [αΙ Ὰ}}Υ δὺ ὑπ νου, δηα οὐοσ ΤΒοΙΩ 
ὍΟΓΟ δρροϊηίοα 4 ηδίῃ δῃὰ ΟΡδαΐδῃ 86 1,ον]ῦθ8 οἵ ὑπο βοῃβ οὔ Μογασὶ, δῃὰ 
Ζοοϊιδγιδὴ δηὰ Μοβῃυ]Ἕ δ οἵ ἴῃ Βοη8 οὗἩ {ῃ6 Κομαδί ἢ ῦθ8, ἴο ὀνθῦβθο : δπὰ (ῃ6 

18 1ονιῦ68, 411 ὑῃδῦ Δα 81{1}} 'ῃ ἱπβύγυτηθηΐβ οἵ βοῆῦ. Απά οὐδὺ ὑ}}6 σδυτίθσβ, δὰ 
14 ονϑιβθοίηρ 811 ὑμαῦ ψγοῦθ ἀοϊηρ' ὑπ6 ΟΥΚ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΔΉΠΟΥ οὗ Βοῦνοθ. Απὰ 

ψ 6 ὑΠΟΥ͂ ἴοοῖς ουῦ [ἢ 6 Τ]ΟΠΘΥ͂ ὑμδῦὺ γχἃ8 Ὀτουρὺ ᾿ηἴο 106 ἢουδβα οὔ 1Π6 ΙΟΒΡ, 
16 ΗΠ ΚΔῃ τ[ῃ6 ῥγίοδῦ υυπά ὕΠ6 ὈΟΟΚ οὗ {Π6 ἸΔὉ οὗὁἩ [ῃΠ6 ΟΕ. ὉΥ Μοβοβ. Απά 

ἩΙΚίδῆ ἀμϑνγογοὰ δηά βδαϊὰ ὕο μδρῃδϑη {86 βογιῦθ, 1 ἤδνο ἔουπα (6 θοῸΚ οὗ 
[Π αν ἰῃ ὕμο ἤοῦβο οἵ ὑμῃ9 [0ΕὉ : δῃὰ Η:Κδὴ σαν ἴῃ6 θοοκ ἰο ϑΒδρῆδη. 

10 Απὰ Κ'μαρῆδη ὑγουσιῦ ἴῃ6 Ὀοοὶς ὕο ὕπο Κίηρ, δῃὰ τούυγηρα ἴο {Π6 Κιηρ 8 
117 τορογὺ, βαυηρ, Α1} {Ππ4[ὺὴ τγᾶβ σοτωτηϊ θα ἴο {ΠΥ βοσυδῃηΐβ, ΠΥ ἀο. Αμπά {πο Ὺ 

δυο ρουζοᾶὰ οιὖῦ [Π6 ΤΠΟΠΘΥ͂ ὑπμαῦ νγᾶ8 ἰουῃμὰ ἴῃ (Π6 Ὠοιιδα οὗἩἨ 16 ΓΟΕΡ, δηὰ 
18 ρσίνθϑη 1ὖ ἰηΐο [16 5465 οὗὨ [86 ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΙΒ δηα οὗἩ {Π6 ψογκηθη, Απαὰ Κδρηῆδη 

ἴΠι6 Βο. 106 το]ὰ (86 Κίηρ, βαγίηρ, Η1ΚίΔῃ ὉΠ6 ᾿γίοδῦ δίῃ μίνθῃ τὴ ἃ Ὀοοϊ: 
19 δῃὰ ϑ'βαδρῆδη τοδαὰ ἴῃ 10 Ὀδίοσο ὑμ6 Κίπρ. πὰ ψβθῃ [86 Κρ Βοαγὰ [6 
20 σψογαβ οὗ [Π6 αν, θη ἢδ γοηῦ 818 οἱοῦεβ.0 Απά ἴῃ6 Κιηρ δσομημηδηηρα Η1]- 

ΚΙΔΒ, δῃὰ Αἤ καπὶ βοὴ οὗ Θ'θαρθδη, δὰ ΑὈάοη βοὴ οἵ Μιοαῆ, δπὰ Παρἤδῃ 
21 [86 βοῦῖρ6, δαῃὰ Αβδίδῃ μθ βοσυδηῦ οὗ ὑπ6 Κίηρ, βαγὶπρ: ὅο, ἰβαυϊγα οὗ τἢ6 

ΤΙΟᾺΡ [ῸΣ ΤΏ6, δῃα [ῸΣ ὕμϑῖὰ ὑπδῦ ἀΓὸ Ἰοἴῦ ἴῃ Ιβγϑοὶ δῃὰ ἴῃ Ψπ68}, Θοποοσηΐηρ [Π68 
τγοΓὰβ οὗ (86 ὈΟΟΚ ἐῃδὺ 18 ἰουπὰ ; ἴοσ στοαὺ ἰ8β [86 ψγαΐῃ οὗ 00:6 ΤΟᾺΡ ὑπαῖ 
18 Ρουχοα ουῦὺ ὉΡΟῚ 8, ὈΘοΔι86 ΟἿἿΌ ἔλίθογθ ἤᾶνθ ποῦ Καρὺ ὕμθ σψοσὰ οὗἉ [ἢ}9 
ΙΟΒΡ, ἴο ἀο δἵἴογ 811 ὑμιδὺ 18 ψυσ θη 1ῃ 0818 ὈΟΟΪΚ, 

γ. Οὐπειαίϊοη 77, Ηυϊάδαΐ (δε Ῥγ͵ορλείοδδ, απ ϑοίοπια Πεασίησ ΟΥ̓ ἰδὲ Και ἴῃ ἴδε Τεπεριε. 
γοσα, 22-88, 

2. Απά ΗΣΚΙΔἢ δηά ὑμοϑθ γῆ. 6.6 δρροϊηἰοά δ ὈῪ ὑπὸ Κίηᾳ σϑηῦ ἰο Η]] ἀ4ἢ 
189 Ῥγορμοῦθββ, {ῃ6 νυῖξο οὗ β'ῃ δι] πα βοὴ οὗἨ Τοκεμδίῆ, βοὴ οἵ Ηδβγδῃ, Κϑοροσ 
οὗ 0Π0 ψΑγάσοῦθ ; δὰ 86 ἀνγϑὶ]ῦ ἴῃ «6ΓΌΒ8]6 1 ἴῃ [86 δεοοῃά (ψυᾶτῖοτ) ; δῃὰ 

28 109 Ἴ 5 ἴο Ὠ6Γ ἴο ὑπ18 οβθοῖ. Αῃηὰ 89 βιὰ ἴο ἴθι, Τῆι βαιῖ ἢ 1Π6 ΠΟᾺ»ν 
24 αοὰ οὗ δγ80], Κα γο ἴο 86 τηδὴ 0 βοηῦ γοῖι ἴο τη9, ΤΠὰ8 βδι ἢ ἴἢ9 ΠΟ Κ», 

ΒόΒο]ά, 1 νψ}}} Ὀτίπρς ον} ἀροη {818 ΡΪδοθ, δῃᾷ ὉΡΟῺ 18 ἸπμΔὈϊ Δηΐδ, 411 [89 
ΘΌΓΒΘΒ ὑμαῦ ΔΓ τι υΐθη 1 [ἢ6 ὈοοΪς τ Ὠ]οἢ ὕπ6 Ὺ ἤᾶγο τοδα Ὀαίοσθ ἴῃ Κιηρ οἵ 

2ὅ Ψυάδῃ : Βοοϑιδο ὑΠ6Υ ἢᾶνθ [ὈΥΒΆΘἢ τὴ6, δπα ἢδνθ τηδᾶθ Ὀυγηϊηρδό ἴ0 ΟἿΟΣ 
βοάβ, ὑο ῬγοΌύΟΚΘ 26 ὕἤο ΔΗΡῸΡ Ὑ]Ὸ 4}} ὑη6 σόοσκβ οὗ [Π6]Γ Πδη48 ; δῃὰ τῶγ 

20 ττδί 18 ρΡουγοα ουῦ οὐ [18 Ρ]8Δ06, δηα Ὑ71}} ποὺ Ὀ6 συθῃομῃθα. Απὰ ἴο 1} 
Κιηρ οὗ δυάδῃ, γο βοηῦ γοὺ ἴο ἱπαυϊτο οὗ [89 ΟΡ, ὑπ 5}}8}} γ8 ΒΆΥ : 
ΤυΒ βαιύῃ {6 ΤΟῸᾺΡ αοἀἂ οὗἩ [δ8γ86] οὗ πὸ νψογάβ νι λοὴ ὑποὰ 88ὲ ποαγά, 

27] Βδοδυδθο (ΠΥ Ὠοαγύ νγδ8 ὕθῃάοσ, δῃὰ που ἀϊάδὺ Ῥο ἀονῃ Ὀοέοσο αοά, σι βοα 
ἴδοι μολγαϑϑὶ Ηἰβ ττοσὰβ δραὶηβῦ [818 Ὁ]806 δῃά 108 ἱπῃ δ  δηΐδ, δὰ ὑμου ἀϊοῖ 
ΟῚ ἀοτγῃ ὈΘίΌΓΘ Τὰ0 δρὰ ἀϊάοι τομὰ ἰδ μδστωθηΐίδ δηὰ ὙῸ}Ρ ὈΘίουσΘ τμθ, 80 
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28 ᾿ἰᾶνο 1 4130 θαγὰ ἴἢδ6, βαι ἢ ὑἢθ ΓΠΟΒΡ. Βοιοα, 1 ψ01}} ραῦθμογ ἴΠ66 ἴο ΤΗΥ͂ 
ἔΔΌΠΟΥΒ, δηα ἰμυὰ 85μ8}ῦ Ὀ0 σαύποσγοαὰ ἴο ΠΥ ρτᾶνο 1 ρθϑοθ, δῃα ὑῃϊ1ὴ6 δΥ68 
84} ποὺ 566 841} [86 6.1] ὑῃδὺ 1 ψ1}} Ὀσπρ ὉΡΟη (818 ρ͵αοθ δῃα προὴ 108 1 ἢ 8- 

29 Ὀϊϊληΐβ: δηα ὑΠ6Υ Ὀτουρῃῦ ὕΠ6 Κιηρ ψογὰ δρϑίῃ. ἃ {π6 Κιηρ βοηῦ δηά 
80 σαιῃογθα 41} (μ6 οἰ άθσβ οἵ Φυάδῃ δηὰ Ὑν πϑαῖοις Απά ἴδ6 Κιηρ ψϑηῦ ἃρ ἰπίο 

ἴθ πουδα οὔ 6 ΙΟΕΡ, δπά 8}} [ῃ6 τχϑὴ οὗ πάδἢ, δπὰ ῃ6 ἱπηδοιδηῖβ οἵ 9 ὁγὰ- 
8816 1, Δα [Π6 ῥγίοβίβ δηά ὑπ 1,ονυλῦοβ, δΔηα 411] 0ῃ6 Ρ6ΟΡ]6, στϑαῦ δη ἃ 8118}} ; δπὰ 
ΟὯΘ Τοδα 1ὴ ὕΠ 6] ΘΔΓΒ 8} [ἢ ψΟΤαΒ οὗ Π6 ὈοοΪζ οὗ ὕπ6 σονβηδηῦ ἰῃδὺ 85 Του πα 

91 ἴῃ ἴῃ6 Βουδθ οὗ {8 [0ἘΡ. Απα ἰδο Κίηρ βίοοά 1 818 ρἷδοθ, δπὰ τηδα6 [ἢ9 
οονθηδηῦ Ὀθίογο ὑπ6 ΓΟΕΡ, ὕο γγὰ}}κ αἴνοσς ὑπὸ ΠΟΕΡ, δῃὰ ἴο Κορ Ηἰβ οοχητηδηά- 
Τηθηΐ8 δηα ὑδϑῦϊ τη 08 8ηα βἰδίιΐαβ πὶ 411 818 ἤθαστῦὺ διὰ νυ ἢ 41] ἢ18 βου], 

82 ἴἰο ροσίοσπι ὑΠ6 ψοσὰβ οὗ (ἢ οονοηδηῦ τ] σῇ Ἀγ σι υθη ἴῃ 018 θοοΚ. ἀπά 
ἢ6 οδυβοά 411] ὑῃαῦ 616 ουηα ἴῃ 9 6ΓΌΒΑΙ τὴ δηα ΒΘΗ) Δ] ὕο δἰδηα (ο ἰῦ ; δα 
1Π6 1 Πα ι δηῦβ οὗ ΦοΓΏΒΑ] τὰ αἰ δοοογάϊπρ ἴο [6 σονοπδηὺ οὗ ἀοά, ἴπ6 αοἀ 

93 οὗ {61} ἔλύμοσβϑ. ΑἈπὰ “οβίδῃ ὕοοὶκ δΎΤΑΥ 411 ὑ}10ὸ δοχαϊπδίϊοηβ ουὖὖ οὗὨ 411 (ἢ 9 
ΘΟΙΠΙΓΙΘ5 οὗἨ [86 βοὴ8 οὗ [β8γ86], δὰ Ὀουπα 411} ὑμαὺ 6 γα Τουπηὰ ἴῃ [8Γ86] ἴο 
ΒΟΙΥ͂Θ ἴῃ [ΟΒὉ ὑμῖν αοὰ : 411] ἢ18 ἀδγβ [8600 ἀοραγίβα ποὺ ἴγτοτα δ [Ὁ ἀοὰ 
οὗἨ ὑΠ6Ὶ ἔλύμ6Γ8. 

ὃ, Τλε Ῥαξδϑβοῦοῦ : οὮ. χχχγ. 1--19. 

ΌΗ. ΧΧΧΥ. 1. Απὰ “Ψοβίδῃ Κορῦ ἃ Ῥϑββουοσ πηΐο (89 ΓΟΒΡ ἴῃ «96ΓΠΒΔ] 6 ; δηα ὑΠ0Ὺ 
2 ΚΙ]οά [Π6 Ῥάββονοσ οἡ {86 ἐουγίοοηίῃ οὗ [86 ἢτβῦ τηοηΐῆ. Απα δα βοῦ [86 

ῬΓΙοδίβ ἴῃ [6] ΟΠΑΓρΡ6Β, δη ἃ βγη ρμθηθα δ θη [ῸΓ 0}}8 ΒΕΙΥ]ΟΘ οὗ {(ῃ6 ΠΟΒΡ. 
ὃ Απὰ ἢθ 8814 υπΐο {86 1, ονθβ, σῆὸ ἰδυρῃῦ 41} Ιβγδϑὶ,ῖ γὴο 6.6 οοηβθοσαῖθα 

ἴο 80 ΠΟΕΡ, Ραὺ {86 ΒΟΪΥ δὶς ἰηΐο 86 ἢουδβθ τ] οἢ ΘΟ] τ οῃ βοὴ οὗ αν ὰ, 
1Π6 Κίηρ᾽ οὗ δτϑϑὶ], Ὀυ}]ῦ , 1Ὁ 884}} ποῦ Ὀ6 8 ὈΠΓΘῺ ΟἿ ὙΟῸΣ ΒΠΟΌΪΑΘΙΒ : ΠΟῪ 

4 Β67Υ6 γὸ ἴδ6 ΓΟΒῸ γοῦν αοά, δἀηὰ Ηΐβ ρϑορὶθ 1βγϑὶ. Αηά σηδῖθ γοῦ Γθδαγ 5 
Ἷῃ ὙΟῸΓ ἴδλύμοι-ἤουβο8 ΟΥ̓ ΥΟῸΣ ΘΟΌΓ͵ΓΒΘΒ, δου 6 νὙυιπηρ οὗ Π αν κΚιηρ οὗ 

ὄὅ ΙΒΓΆΘ], Δῃα αὔγοσ (6 ἀθβου ΡΌΟη οὗὨἨ βοϊοιλοῃ ἢΪ8 Βοῃ. Απά βίδῃα γὁ ἴῃ {πὸ 
ΒΔΠΟΙΌΔΥΥ ΔΙΌΟΥ ἴῃ ΑἸν]ΒοηΒ οὗ ἴΠ6 [ὑΠ 6 -ἤουδ65 οὗ γοὺσ Ὀγούθγθῃ, [ἢ 6 Β0ἢ8 

θ οὗ {16 ΡΘΟΡ]Θο, δῃὰ ἃ ρατῦ οἵ ἃ ἔδυ ῃοσ-ουδ6 οὗ [86 1 Θν1ῦθ8 [τον 66.}}], πᾶ Κἢ] 
10: ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΙ, δῃα βδῃο γ γοῦ, Δ ῬΓΟΡΑΓΘ ὙΟῸΣ ὈΓΕύΏΓοη, ὕο 40 δΔοοοσαϊηρ ἴο 

7 186 ψνοτχὰ οἵ ὑμ6 1ΟῸᾺ0 ὈῪ Μοβθβ. Αμπά ψοβίδῃ ἀθαὶὺ ὕο [86 βοῃβ οὗ 6 Ρ60}]0 
ΒΏΘΘΡ, Δι 5, ἀπ (1458, 411} ῸΓ Ῥάβομδὶ οὔθ! ηρΡΒ, ἴῸ Ὁ 411 δῦ σχοσὸ Τουπάα, ἴο [η6 
ΠΌΣΙΟΣ οὗἩ μ᾽ ΤΟΥ ὑμπουβδηά, δα ἴμγθθ ὑπουβαημα Ὀ}]]ΟΟἶζβ : (8686 Ἴσογο οὗ [186 

8 ῬΓΟΡΟΣΥ οὗ {86 ησ. Απά ἢΪ8 ὈΣΊΠοο8 ρσγοβοηὐθα ἃ ἴτ80 ρΊ ὕο Π6 ΡΘΟΡΪΘ, ἴο 
[86 Ῥγίοϑίβ, δῃά ἰο [ἢ 1,ονἹῦθ8 : ἩπιμδΝ, δηά Ζοοδβδείδῃ, δηα «6}}16], ΤΌ]ΘΙΒ οὗ 
Π6 δουδθο οὗ αοά, ραγθ απΐο (86 ῥγίοϑίβ ἴου ὕΠ6 ρβββουϑσ οὔἴυϊηρβ ὕνχο ὑπουβαπά 

9 δῃὰ βἰχ ῃυπάγϑα [μποερ], Δη ὕῃτθθ υπατθα οχθη. Απά (ὐοπδηΐδῃ, δηα ΘΒ θη ΙΔ}, 
δια Νοίμδμῃθοὶ, ἢ18 Ὀγοίθσθῃ, δὰ Ηδβδθίδῃ, δηα Ψ616], δηα ΨοΖζαθδά, οὨϊοΐβ οὗ 
189 [μου]ΐο8, ργθβοῃίθα ἴο {Π6 1,ου]ῦθβ [ῸΓ Ῥδββουθ- ΟΠ δσίηρβ ἤνθ ὑπουβαπα [εμεερ], 

10 δῃὰ οχϑὴ ἔνθ Ὠυπάτοα, Απά ἴδο βούνιοθ ψ88 ρσοραγϑά, δῃάὰ ὑῃο ργϊοβίβ διοοα 
ἴῃ {861 ΡΪδοθ, δπᾶ {89 1,ου]ῦ68 ἴῃ ὑμιθ Ὁ σου ͵568, δὖὺ [86 Θοτηιηδηά οὗ [Π6 Κίῃρ. 

11 Απὰ {δου ΚΙ]δα [ῃ6 Ῥδββονοσ, δῃὰ ὑμθ Ῥγίθδίβ βρυιπΚ] θα [{ιμὸ υἱοοὰ] ἔγοτῃη ὑπ 0}Γ 
12 δαπά, δῃὰ {Π0 1,ουἱΐθβ ἤδγοὰ, Αηά {π8γ0 τεϊπονθὰ 86 Ὀυγηῦ οἴθυῖηρ ἴο ρὶνθ 

{ποῖ ὕο [ἢ αἰν]ΒΊοη8 οὗ [ῃ6 ζαύμοσ- ουΒ68 οὗ (86 8οη8 οὗὨ 6 Ῥθορ]ο, ἴο ΟΥ̓ῈΓ 
ππίο {86 ΙΟΒΡ, 88 ἰὺ ἰθ τι θη ἴῃ ὕῃ6 ὈοΟΙ οὗ Μοβαβ ; δηὰ 80 ψ]ὺ [Π6 ὌΧΘΗ. 

18 Απὰ ὑῃογ τορϑύθα [86 ῥρϑββουϑὺ σι ἤτα, δοοοσάϊηρ ὕο ὅπ ΟΓΑΙΏΔΠΟΘ; δηᾶὰ (ἢ6 
ΠΟΙΥ ὑπῖηρβ ὑΠΘΥ δοὰ 1ὴ ρμοΐβ δῃὰ ἰκού168 δηα Ῥ8η8, δῃὰ Ὀσουρῃηῦ ὕμ6 1 ΟΙΟΚΙΥ͂ 

14 ἴο 411 [ῃ6 Βοῃ8 οὗ (ῃ9 ρῬΡβορὶθ. ἀπά δἰνοσ 8 ΓᾺ 8 ὑ8 60 τη8Δ46 ΓΕΔΑῪ ΤῸΓΣ ὑΠθ,Ώβ ον 8 
δα ὉΓ ὑπὸ ρῥγίθδίβ : θϑοδιβο ὑῃ8 ῥγιθϑὺβ ὕῃ8 80η8 οὗ ΑΔΤῸῚ ΜΟΙ δηραρδα ἴῃ 
οδοσίης ὑμ9 Ὀυτηΐ-οΒδγίηρ δά (86 δῦ 801} πὶρῃῦ ; δῃὰ 86 1μου]ῦ68 Ῥσθραγϑα 

1ὅ [ῸΓ ὑποιηβοῖνοβ δηὰ [ὉΓ 86 γργίθδίβ ὑῃ9 βοὴ8 οὗ ἄδοῆ. αἀπὰ {86 βΒΙρϑυβ 
ὑΠ0 80η8 οὗ Αβδρὴ Ὑγοῦθ ἴῃ {61} ὈΪδοθ, δοοοσάϊηρ 0 ῃθ σοϊητηδηὰ οὗ 
Πανὶά, μὰ Αβδρῇ, δηὰ Ἡδιηδη, δηὰ Φοαυύδυῃ ἴῃ 6 ΚΙΠΡ΄ 8 Β6ΟΣ ; δῃὰ [Π6 ρογίογβ 
ὝΟΓΟ δῦ ΘΥΘΙΥ͂ σία : ἰ γγ88 Ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ [ὉΓ ὑμοπὶ ἰο ἀθρασὺ ἔγοσῃ ὑΠ|6 }Σ ΒΟΥΎΪΟΘ, 

10 ἴον {ἱιοὶν Ὀγοίθσοῃ [89 1,ϑυἹῦθ8 Ῥγορασϑα ἴοσ ὑβθ. Αμπὰά 4]} ὑμθ βούνϊοθ οὗ {19 
ΖΒ ψ͵ἃ8 ρχορδγοὰ ὑμδὺ ἀδγ, ο 90} 0110 ῬΆΒΒΟΥ͂ΕΣ, δα ἴο οὔοσ μυγη οἴοτίησα 



«(8 7. ΟΠΠΟΧΝΊΟΙ ἘΞ. 

17 οἡ {Π6 δἰίδ οὔ [86 ΓΟ ΒΠ, δὲ {{π6 οοπηιδηά οἵ Κιην Φοκῖδῃῆ. Απά (ῃ6 50η8 οὗ 
[βγδ6] (μαῦ γοῦθ ργοβθηῦ Καρῦὺ δ ρϑββουϑὺ δὖ ὕὉπὺ ὑπο, διὰ ὑπ ἴδαϑῦ οὔ 

18 υπ]θανθηθα ὈΓοΘδΩ βονθῃ ἄλγβ. Απὰ ὑἰπεγα γγ88 ΠῸ ῬΆΒΒΟΥῸΓ {πκὸ ὑπαῦ Κορὺ ἴῃ 
15γ8 6] ἔγοτα ὑπ ἄδγβ οὗἨ ϑ'διηιὶ [Π6 ργορῃεῦ ; ΠΟΥ (4 411 Ὁη6 Κίηρβ οἵ ϑγϑβὶ 
ΚΟΘΡ βι6ἢ ἃ βαββουϑῦ 85 οβίδῃ ἱκορύ, δινιὰ {Π|ὸ ῥγιθβῦβ, ἀπά {16 [μον ῦθβ, δῃηὰ 8]]} 

19 συάδῃ δῃηᾶ [βγδοὶ ὑπαῦ σγογὸ ργαβοπῦ, απ {δ ἱπῃδὈιαηΐδ οὗ Φεπιβαίθτα, 1η 
186 οἱρύθθη τ γϑασ οὗ [86 τοίσῃ οὗ Ψοβίδῃ νγᾶβ ὑ}.18. βάββουϑ Καρύ. 

«. «7οβ.αλ᾽ Βαίίίε ιοϊ ἐλ Νεοδο 077 Ἐσυρί, απὰ Ἐπά : νετα. 20-27. 

20. ΑἸΔΟΣ 8}} {Πῖ18, ἤδη “οβίδὴῃ δὰ ργϑραγοά (π6 ἤουβο, Νϑοῖο Κιὴσ οἱ ἔσγγε 
ΟϑῖΏΘ ὉΡ ἴο σῃὺ αὖ Οὐγο ϑιη βη, οα [ῃ6 ΕἸΡΗΓαῦθϑ ; δῃα δ οβίδῇ νγϑηῦ ουῦ ἀσδιηϑῦ 

21 δἶπ). Απά ἢ βεηῦ Δι θΑββδ 015 ὕο Πϊπὶ, βαγίηρ, ἡ δῦ πᾶν 1 ἰο Ὧο ψη ὕΠ66, 
Ο Ἰππρ οὗ Φυάδῃῇ [ πὶ ποὺ ἀρδίπϑὺ ὑμθθ {18 ἀδὺ, Ὀυῦ ἀραϊηβὺ 6 ποῖιδα οὗ 
ΤΩΥ͂ ᾺΓ ;9 δηὰ (σά Παίῃ δοϊημηδηἀθδά τὴηθ ἴο τλᾶῖκθ ἢδϑίθ : νιῦμαγαν ὑΠ66 ἴτγοπα 

22 ἀοά, ψχῇῆο ἰ8 νι πλ6, ὑμαὺ Ηδ ἀδδβίγου ῃ86 πού. Απάα φοβίδῃῃ ὑυγπθὰ ποῦ ἢ}8 
ἴδοθ ἔγοπι ἢϊπι, θα ἀἰδβρυ 864 Ὠϊπ)56}.}0 ἠο ρμύ τιῦ Ὠϊτα, ἀπ Ὠδρδυκοπθά ποῦ 
πο {6 ψογὰβ οὗ Νϑοῖιο ἔγοτῃ [ῃ96 τηουἢ οὗ ἀοά, δηὰ ἢ6 οδπιθ ἴο ἥρῃὺ ἴῃ {ἢ 9 

28 γ]ὸγ οἵ Μοριἀἀο. Απά (6 δοιοῦβ βῃοῦ δὖὺ Κιῃρ “οβίδῃ : δῃὰ {Π8 Ἰππρ' 5α:ἃ 
24 ἴο δἷβ βογνδηΐθ, Βθηονθ πιθ, [Ὁ 1 8) βουϑὶΥῪ ψουηἀθα. Απά [18 βογνδῃΐβ 
Το ἢΐπὶ ἔγοτι ἴῃ ομαγιοΐῖ, δηά ρυῦ ἷπὶ οἢ ἢἰ8 βοοοηά Ἵμδιοῦ ; δῃὰ 
Ὀγουροῦ τα ὕο Φογυβδίθια, δηὰ ἢ6 ἀϊθά, δῃηὰ νγγαβ θυτιοα ἴῃ 10 βαρ ]οἢγοβ οὗ 

20 8 Δ 6 ΓΒ : δῃά 411] Φυάδῃ δηὰ  υβα θα χηουτποά ἴον «οβϑἰδ. Απα Ψγαμιίδὶ 
Ἰατηθηὐθα ἔογ Ψοβίδῃ ; δηά 4}} ἐΠ6 βοηρβϑίθιβ δηὰ βοῃρβύγαββοβθ βρϑθ οἵ «οϑβιδῇ 
ἴῃ ὑμοῖγ Ἰδιηθηΐβ αηΐο ὑ}ι18 ἀδγ, δπὰ ὑὸν τηδ4θ ἐμθπὶ δὴ ΟΓαΐπδηο8 [ῸΓ [ΒΓΔΕ] : 
δηᾶ, ὈΘ8ο]ὰ, {Π|6 Ὁ ἃγθ ττιθῃ ἴῃ {6 1,Δῃηθη δ] 8. 

26 Απὰ {6 τοϑὺ οὗ {Π6 δοίβ οὗ Ψοβίδῃ, δηά μϊ8 ἰἱ πἀηθββ, 89 ἰδ 15 ειυθῃ 1ῃ (ἢ 
27 ἸΔῈ οἵ {9 ΓΟΒΡ, Απά ἢἷβ ἀθϑάβ, ἢγβὺ δηὰ Ἰδϑί, Ὀ6 014, {6} δῖὸ τι θη ἴῃ [86 

ὈοοΪκ οὗ ὑδ6 Κίπρβ οὗ [βγδοὶ] δηά 9υάδῃ. 

4. ΦΕΒΟΑΗΑΖ, ΦΕΒΟΙΑΚΙΜ, ΦΕΒΟΙΑΟΗΙ͂Ν, ΖΕΌΕΚΙΑΗ : Ο1.08Ε.--- ΟἽ. ΧΧΥΧΥ͂Ι. 

αι. ὕελοαΐλαξ: γογϑ. 1--4. 

ΟἩ. ΧΧΧΥ͂Ι, 1. Απά (6 ρϑορὶθ οὔ ῃθ Ἰἰαπὰ ἰοοὶς Φεῃοδθδσς ἐμ βοῃ οὗ Ψοβίδῃ, δῃὰ 
2 τη Ὠἴπῃ Κίηρ' ᾿πούοδά οὗὨ ἢΐ8 δύ6 ΓΥ 1ῃ ΦογυβαίθιωΩ. Ψϑῆοδῆδζ γγχ88 ὑπο διὰ 

(Ὦτθθ γϑᾶτβ οἷά ψ θη 6 Ὀθοδιηθ Κίπρ; δηὰ ἢθ σοϊρῃϑά ἴμγθο τηοηιὴβ ᾿π 
8 δΔογιβαίοη. Απᾶα {}6 Κίηρ οὗ Εργρῦ ρΡυῦ ἷτπη ἀονη 1: ἴῃ ογιβδίομι, δα ἤποὰ 
4 (ῃ6 ἰδηά ἃ Ὠυηάγθα ὑδ]θπίβ οἵ βι νοῦ δηᾷ ἃ ἰδ]ϑπὺ οὗ ροϊὰ, Απὰ [}θ Κίηρ οὗ 

Ἐφσγρὺ τη ΕἸ] Ἰτῖπὶ 18 Ὀτούμον Ἰππρ' ον Φυάδῃ δηὰ “ογιβαίθιη, δηὰ τατποὰ 
[18 ὩΔΠ16 ο 6 ΠΟ ἰδ τη : δηὰ Νϑοῆο ὕοοῖς Φθβοδμαζ ᾿ἷ8 Ὀγοῦμοῦ δηά οδιτιϑὰ 
στὰ ἴο Ἐργρί. 

β. «“ελοϊακίπι: γοτα, δ-8. 

δ Φ6δοϊαἰκίτη γγὰβ ὑὐΘ ΠΥ δπά ἔνθ γϑᾶσβ οἷά στῆθη 6 Ὀθοδῖιθ Κίπρ᾽ ; δὰ ἢθ 
Τοὶρπθα οἰθυθῃ γΘΑΥΒ 1ῃ «06 ΓΌΒΑ] 61: δῃὰ ἢθ αἰά ὑπδῦ νυ] ἢ νγᾶβ 61] ἰῃ [}6 

6 ογεβ οὗ 86 [0ῈὉ αοά. Αραϊηβύ ᾿ΐτ ολτηθ ἃν ΝΟΌΘΟΠδάποζζαρ Κίηρ οἵ ΒΔ06], 
7 διὰ Ὀουπά Ἀἶπι ἴῃ ξαούζθγβ, ὕο ΘΑΥΕΥ πἰπὶ ἰο Β406]..2 Απὰ ΝΕὈυσΠμΔάΠΟΖΖΑΣ 

Ὀγουρῃῦ οὗὨ [ῃ6 νϑββ6]β οὗ ὑΠ6 Βοιιβο οὗ {π9 [ΟΡ ἴο Βα εὶ], δπὰ ρυῦ ὑπθ ἴῃ 
8 818 ραϊδοθ δὖ Βαροὶ. Αῃά {δ6 σοϑὺ οὗ {π6 δοὺὶβ οὗ Φϑηοϊδκίτη, δηὰ ἢϊ8 δοσῃῖπα- 

ὑ]οη8 ΜΒ]Οἢ μ6 ἀἸά, δηὰ ὑῃμδὺ γῇ] ἢ} τγαβ Τουπα ἀραϊηϑῦ Ἀἴτη, θ6 μά, ὑΠΕΥ̓͂ ΓΘ 
Ὑιύθη ἴῃ ἢ 6 Ὀοοῖς οὗἁ ὑμ6 ἰηρΒ οὗὨ βτ6] δπὰ Φιυάδῃ : δηὰ Ψϑβοίϊδολη Ὠ18 δοη 
ΤοΙρηΘα 1 ἰδ βίϑδα, 

.. «εδοϊαολίη: νοτβ. 9, 10. 

9 6 ΒΟ δο ἢ 88 οἱρῦ γΘΑΓΒ 15 ο]4 ψΏθΩ ἢ6 Ὀδοϑῖηθ Κίηρ ; δῃὰ ἢθ τεϊριο 
ὑδγθθ ταοηῦῃβ δηὰ ὕθῃ ἀδΥ8 ἴῃ 6 ΓΒ] θὰ : δὰ ᾽6 ἀϊ4 ἰῃδῦ τ] ἢ γα 6.1] ἴῃ 

10 (86 εἐγο8 οἵ πὸ "ΟΕΡ. Απά δὖ {π6 ἴυσῃ οὗἩ ὕπθ γϑᾶγ, Κίησ Ναθυομδάμοσσαγ 
δοηῦ δηὰ Ὀγουρηῦ πἷπὶ (ο ΒΔΕ], τι [86 ροοά!γ νθ886]8 οὗ ὑπ βουβὸ οὗ (89 
10ΒὉ ; διὰ ἢθ τωδάθ Ζοάθ]τῖδη ἷβ Ὀσούμοῦ εἴης ονοσ συάδῃ δηὰ Ψοσβδ θτη. 
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δ. Ζειὠιζκιαϊς : νοτβ. 11--21. 

11 Ζοαθ δ ἢ νγὰβ ὑνγαηῦγ-Ὁ 0 γὙϑᾺΓβ οΟ]ἃ ὑγἤθη ἢ6 Ὀθοδῖηθ Κἰπσ, δη 9 τοϊρηϑά 
12 οἴονθῃ γϑᾶγβ ἴῃ “Ψογιβαίθοιη, Απὰ πὸ αἰὰ τπᾶῦ νι ϊοῇ νγὰ8. δν1] ἴῃ. ὕ|16 ογο8 οὗ 

ὕὍπ6 ΠΟΚῸ 18 ἀοα ; Βο Ἀυμμδ]οα Ὠἰπι86] ἢ ποὺ Ὀδίογο Φθγοιλῃ ὕη6 Ρτορβοῦ, τοῖα 
18 ῃθ πηουῦῃ οἵ 6 ΟΡ. Απῃηά ἢ6 α͵8ὸ το 6 1164 ἀραϊηβῦ Κιὴρς ΝΘΌΘΟΠΔαΠΘΖΖΆΓ, 

ΠΟ τηϑδάθ ἔπι ΒυΘαΓ ὈΥ αοἀ: 8 ἢθ6 801} 6 π6α [ῖθ. Πθοϊκ, δηα Βαγάθηθδα [118 
14 ποαγὺ ἴγοιὴ ὑυγηΐησ απο ὕΠ6 ΠΟΒΡ οὐ οὗἉ ἰϑγαθὶ, ΑἾ80 411 ὑπ 6 σῃἹοῖβ οὗ 186 

ῬΓΙοβῖβ δπὰ ἴῃ6 ρϑῦρ]θ ὑγαμϑργοβθθα ΨὙΘΥῪ τχιοὶ, ΔΙΟΣ 41 ὑῃι6 διδοτη! πα 0}8 ς ἔ 
[16 Βοδίῃθῃ ; δε ΡΟ]]αἴδα Ὁλ6 μουδβ6 οὗ [ῃ6 ΟΡ, ψϊοῇ Ηθ ᾿δα δα]]οννβὰ ἴῃ 

15 Ψογυβδίθῃ. Δηά Π6 ΠΟΚΡ σὰ οὗ ὑπ6ὶγ ἔϑ 6 78 βοηῦ ἴο ὑπ6πὶ ὈῪ Η18 τ ϑϑθ 6 ΓΒ, 
ΤΊΒιηρ δαγίγ, δῃα βοηάίηρ ; Ὀθοδι8θ Ηδ δὰ οοτηραϑϑίοῃ οἡ Η]85 ρβορὶβ δηὰ Η]δ8 

16 ἀπο! ηρ-Ρἶδοθ. Απα ὉΠ6Υ τηοοϊτοα 006 τηθβϑϑθηροῖβ οἵ αοα, πα ἀδθδρίβοα Η]9 
γγΟΓά8, δη βοοῖοά δῇ Η]8 ργορῃθῦβ, 01} 086 νγγαῦ οὗ ὉΠ6 ΠΟῈᾺΡ το80 δρδιηϑὺ 

17 Ηϊβ ρϑορῖϑθ, 11} ὑοῦ νγὰβ ἢ θα ρ. Αἀπὰ Ηθ Ὀσγυυρῃῦ ἃρ ἀραϊηβῦ ὑμθῖῃ [110 
Κῖπσ' οὗὨ ὑμι6 Ομδίάθββ, δηαὰ β᾽ϑνγ ὕὉΠ6ῚΓ γουπρ τηθη Ὑγ ἢ ὕΠ6 Βυγογα ἴῃ ὑῃθ ἤουθϑ 
οὗ 0Π|6}} βαπούπαγυ, δηα Ηδ βραγϑά Ὠθι μ6Γ γουηρ ΤηΔΠ ΠΟΥ τηδί θη, ἴΠ6 οἷα ΠΟΡ 

18. 0Π6 σΤΕΥΠοραοά ; {πΠ6 ψο]6 Ηθ ρὰνθ ἰηΐο ἶβ ἤδη. Απᾶ 8}} 08:6 γν6886]8 οὗ 
16 πουβθ οἵ αοἀ, στοαῦ Δηα 8114}}, δηά ὑΠ16 ὑγθϑϑιγθϑ οὗ ὕη6 ἤου8θ οὗἉ [16 ΠΟΒΡ, 
δηἀ ὕΠ6 ὑγθδϑιγοβ οὗ ὑ}10 Ἰπρ' ἀπ ἢ]5 Ρυ]Π068 ; ὕπ6 7.016 ἢ6 Ὀτουσῃὺ ο ΒΔὈ6ὶ, 

19 Απὰ {ΠἸ6Υ Ὀυγηρᾶ [ῃ8 ουδὲ οἵ αοά, δπὰ ρυ] θὰ ἀονπ [6 νᾺ}] οἵ Ψεγυβαίθχα, 
δα Ὀσγηθα 4}} 118 ραϊδοθβ Ψ 10} ΗΓΘ, ἘΠῚ ἀοδίχογοα 4}} 118 σοοα  γ ψϑ886]8. 

20 Απά ἢιδ οΑγιϊθα ΑὙΑΥ͂ ὕῆοβο ὑμδὺ Γοιηδὶ ποα ἔγοτῃ ὑμ6 δυψογὰ ὑυ ΒδδΕ] ; δῃηὰ (ΠΘΥ͂ 
Ὀδοδπιθ βοσνδηΐβ ἴο Πΐτη δηὰ ἢ18 8Β0η8 0} ὑ86 ταῖρῃ οὗ [Π9 Κιηράοιῃη οἵἉ Ῥεγβ)8 : 

21 Τὸ [116] ὑπὸ ψογὰ οὗ [η6 ΓΟΒΡ ὈΥ ὉΠ 6 τηουΐῃ οὗἉ Φογοιαίδῃ, 8 0}} 016 Ἰληὰ δὰ 
ΘὨ])Ογθα ὮΘΥ ΒΑΔ] : 811 [86 ἀδγβ οἵ 086 ἀεβοϊδίύϊοῃ βῃ!8 χϑβϑίθα ὑο 11] βου Θ ὨΥ͂ 
γΘΆΓΒ. 

«. Οἵοϑε: τλὲ Κείωτη ὕγοπι Οαριϊυΐν ἀπάον Ουγδ: νοτβ. 22, 28. 

22. Αμπά ;ῃ [89 ἢγϑῦ γϑδν οὗ Ουγυϑ Κίπρ οἵ Ῥοσγβῖα, ὑπαῦ {π6 σψογὰ οἵ ὕπ0 ΠΟᾺΡ, 
ὈΥ {86 τηουί οὗ Φογομπιίδῃ, ταϊσῦ θ6 {1 6}16ἀ, 016 ΠΟΒΡ βυϊιγτοα ἀρ ὕΠ6 Βρὶ γιῦ 
οὗ Ογγὺβ Κίηρ οὗ ΡῬογβία, ἀπ ἢ6 τηδᾶθ ῥτοοϊδιηδίύϊοη ἴῃ 8}} ἢἷ8. Κιηράοχῃ, διὰ 

29. 480 1ῃ Ὑγιθίηρ, βαγίηρ, ΤὨυ8 βαϊῃ Ογγὺβ Κιηρ οὗ Ῥεγβία, 411 {116 Κι σά 0018 
οὗ ὑμ6 δαί! μαῦῃ ὑῃ86 ΠΟᾺῸ αοά οὗ μϑανθὴ ρίνθι τη6; δηὰ Ηβδ δδι}ὶ ομαγρϑὰ 
Ιη6 [0 Ὀυ]ὰ Ηΐπ 8 ἤουβθ δὖ Φθϑγυβά]θται : ν ἤΌ80 18 διωοηρ γοὶ οὗ 4}} Π]β 
ῬΘΟΡΙ61 Τιιο ΠΟΚ᾽ 5 αοά Ὀ6 νι μἴπὶ, δηὰ ἰοὺ Ὠΐτὰ ρῸ υὑΡ. 

Ἷ ὈΛΓΉΠΙΞ ἰ6 ῬΤΟΌΘΌΪΥ δ ΘΥΤΟΓ οἵ ἐγδηθοσί ρ 0 ἴον ὈΓ ΓΞ 

8 Τηρίοδᾶά οἵ 16 Ζενέ ὈΠΙΏΠΣΊΠΞ, 1ηδὲ δΡῬοδτβ (οἱτηοὰ δέος Ε.ελ. χχυΐ, ὃ. οσ. Νϑ}. ἰν. 7, Ὀυξ γίο 148. πο βυ 48] 
ΟΝ 

Β0Ώ36, 6 ΔΒου ἃ Ῥοΐης ὉΠ ΠΣΊΓΙΞ, ἐη γυἱπΐϑ δογπι (οι. Ῥδ. εἶχ. 10). Τῆι Χοῤλέδ: ὉΠῚῊΣ ἽΠ3, 4. ἢ)9 ο[Ἰο86 (8Χ» 

δηιϊποῦ, δεαγο 6) {ΠΕΡ ὨΟΌδΟΑ͵" 18 ΒΟΔΙΟΘΪΥ πδγσγαπίοα ὉΥ (Π6 8866 οἵ κρεδςῆ. 

5 Το Χείδέν 3) 15 πηἀουθεεά!γ ἴο 06 ῥτεΐεογγεὰ τὸ τπ6 Κεγί 32) 25), " δηὰ [067 τεϊοττιοᾶ," 
9. ϑ ὁ 

Ν Τὸ 

Φ ΕὸΣ ἸΡ}" Π|ὸ 5.1. Ῥγεβϑηῖδ ἾΞ9ν, ὙΓΠΙΘΝ 86 6 τη ἴ0 ὉΘ [Π6 οὐ φίηδὶ τεδάϊης δοοογάϊηρ (0 3 ΚΙη 885 χσίι. 12. 

8 ῬῸῦ ΡΌΠ ΟΣ ἰο το 86 τοδᾶ, δεοοτάϊηᾳ ἰο [Π6 86ρῖ. : ὌΠ ἽΟΝ 'ΝῚ, “πὰ ἡ Ὠοτα πο Κίης μδἃ οοπιτηδηάεα. 
ΩΝ ἢ ἑ 

8 χοειλίδ ὙΌΡ, ὄδνο Ὀυγπδᾶ ΟΒτίη 6": ῥίοὶ, 88 3 Κίῃ (8 ΧΧΊ!, 17: Ἔᾶγοὸ ὈΌΓΙΘα [ΠΟ06Ώ86.᾽" 

1 Χειδίδ ὈΝΔΛΩΟΣΙ, Ῥοτῖδρα ΟὨΥ ἃ 8|}Ρ οὔ ἔπ βϑῃ [ὉΓ Ὁ 29Π (Χεγῶ, κι δο ἐρδεοδίηρ, ἱπαίττιοη ρ΄; ΌΤΙ 488. 

εἶνο {18 ἀἰγϑοῖ δα: “είλίδ; βοπιθ δυὸ Ὠ ΟΣἽ, τπ ον 5 Ῥ6ὶ ὯΔ} ΟΠ] δηοίῃον ὙΔΥ οἵ τοϊοσγ ἔῃ [16 οτἱ αἰ δὶ 

ὈΩΌΠ. - : 
ὁ Το Ζειλίδ 131 (ἐπιρ. Νίωλ. “τῆδκο γοῦ σοδὰγ") 5 που ρα [0 Ὀ6 Ῥγοίοιτοα ἴο [86 εν 22, κ ῬΥΘΡΘΙΘ 

γα" (ΘΟΙΏΡ. τεσ, δ). 

9 Τα ἀἸ σους ΡὮΓΑΘ6 ΠΙΩΠΡῸ Ὠληπῦν [6 ποῖ ἰΣβηδαἰεὰ ὉΥ ἐπθ ϑορῖ.; ἐπ ΨαΪϊα. κῖνϑο ἢ ὙΕΣῪ γεθ γοηἀογίηρ: 
[2 ε ἰσχὺν. Φ .οο [ἡ 

δε οοπίγα αἴαπι ρωυρπο ἀοτεαπι. ὍΘ οὐ α1π6] ἴοχὶ 15 ῬΕΓὮΔΡ6 δἰ }}} ἴο 6 ἀϊδεογογοᾶ ἔγοτῃ 8 Εδάγϑδ ὶ. 2δ: ἱε) γὰρ τοῦ Ἑώωφράτου 

ὁ σόλεμέός μού ἶστι, ὨΒΙΩΘΙ͂Υ, ἙΠΌΠΡΌ ΓΠΕΓΡΝΝ (ΘοΏΡ. δἰϑο δοδορῆθ, 4 4. Χ. ὅ. 1). 80 δὲ Ἰεορδὶ 0. ΚΕ. ΕΣ ΣΟ (08 

ὃ Ἐράτϑο), Βα. δπὰ Καοιυρὲ. 

-" 



270 ΤΠ. ΟΗΠΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

19 [πεϊεοὰ οἵ δ΄ ΒΠΠΣ, “ ἀἰκΒκαγοά, πητουθὰ πιεῖ," ἴθ δερῖ. τοδὰ (ἐκραταιώθη) ΛΙΊΠΠΠ (οὐ. χχν. 11}: 10} 4 

Ψαϊς. (ργαρατγαυϊο) ἀπὰ 8 Ἐδᾶταδδ (ἐπεχείρι) ΔΡῬΘΔΙ ΟἿ ἴ0 τα σι ἱπῖο ἐπ6 ἰπάςδηίτο. 

" Ιποϊοδὰ οἵ Ἡ77.} , “ δηὰ γοτιονεᾶ, ραῦ μιΐτι ἀονπ," 186 ϑερί, τεδά (ἔδησεν) 3 7 ἐδ), δατοειηρ νι 2 Κίπρν 

χχί!. 38. Βυξίπο Υαϊκ., ϑὅγτ., δηὰ 8 Εδάσγδο Θο ἔστω ἐπ Μδϑογοίς τοδάϊηβ. Το δὶ (8 Ἐνάγαν 1. 33) δεατὴδ (0 ὯΔ Υο σεδιῖ 

90 ὙΠ), πίιἢ ἃ ἐὈρριοπιοηῖ ΒΝ ΒοΙΊΝ., Κατηρ., δπὰ οἰδεγα ργοποῦποθ ὨΘΟΘΔΒΑΣΥ ὈδίοΓο ὈΣΦΥΔ. 

Ι2 ΤΟ ϑερί. ΝυϊΚ. διὰ ὃ Εϑάγϑε οὔ δ Ὁ ἀϑδηπῦ ἰπίο τὸ νδοῖ ὙΠ  ήη; οοΡ. ἔχοξ. Εχρὶ. 

12 αν ϊο “ὦ τπουκὴ [πὸ δορὶ. δηὰ Ψαὶς. αἰνὸ ἐδὸ ὨΠΙΠΌΘΡ 8, [5 ΟΟΥΔΙΏΪΥ 8 ΕἸΤῸΣ οὗ ἔπ6 Ῥεὺ ΖὉΪ πῆρ πον: οὐ 

4 Κίηρε χχίν. 8, 4190 κοῖης Ηοῦγ. τηδηυδοσίρίδ, (ἢ ὅγγυ. δηὰ ΑὙγδῦ. ἰῃ οὔυὖ ῥδϑϑδκϑ. 

Δ ον ΓΝ [Δ 6 Ρδιδι]εῖο Εσια !. 8 απὰ 8 Εκάγδο ἰ), ὃ ὑγοβετὶ Ἧ ἩΒΙΟῊ 18 ρογῆαρα ἐπ οεἰαίπαὶ ἕοττη. 
τι ᾿ 

ἘΧΈΟΞΤΊΟΑΙ, 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΆΕΥ ΒΕΜΑΚΕ.---Ὑ ογοαβ ἴῃ 2 Κίηρβ 
Χχὶΐϊ, ἀπὰ χχίϊὶ. 8} 6 ϑον γα} πιοιῃθηΐδβ οὗ ἴΠ6 Γαοττη- 
ἱπσ δου οἵ Ζοβϑίδῃῃς δγὸ 80 σοι ἱηρα ὑμαΐ {ΠΟΥ͂ 
8Ρ 8}1 εοπάϊιϊοηθα δηα ἀδίοστηϊ πο ὈΥ͂ {Π8 Γὸ- 

τ οὔ 1116 ἔοι }]6, δηα {μ6 αἸΒοονεΎΥ ἴῃ 1 οὗ 1Π6 
ἀν οὔ [Π6 Ἶδῖν, [16 ΟΠ Γοι δύ βεραγαΐθβ ὅΠΠ|6 βεύβγαὶ 
δοῖβοῦ 8ἴ6 8 οὗ ἢ.18 ΓΟ ΟΥΤΩΣ ΔΟΌΣΓΥ ΙΏΟΓΘ ἜΧΘΟΙΙΥ, 
δπά ἱπάδα ἀδβναψὴ ἄρσιν, 83 ἮὮδ ΠΠ8Κ68 ὕπ6 ΜΟΓΚ 
οἵ {Π6 ἰκϊπρ Ὀοχίη νὰ [86 εἰσ [ἢ γοᾶγ οὗ ἈΪ8 γοΐση, 
{πὸ οοτμηθποοιμθηὺ οὗ Πἰ8 ἸΏΟΓΘ δπογρεῖζο ρτοσθθά- 
ἱηρ8 ἴο [4}1 ἴῃ ἴδ0 ὑν ἢ, ἀπὰ ἰϊ8 ἐπά ἴῃ ἴἢ6 
εἰκὐθοι ἢ (σοΙΏ Ρ. ο χχχίν. 8). [π οἴ Γ Γαβρθοῖβ 
[86 ὕνο δοσουπῖβ ἄρτθὸ δ Ὀδίδῃ Ὁ14}}γΥ, ἡπουσὴ 6 
ΟἸτγοηϊοῦ 85 γεϊδϊοα [86 οἰθδηβίης οὗ υάδὲ δηὰ 
Φογιβδίθιη ἴγοτα ἸΔΟ] ΔΎ (χχχὶν. 8ὃ-) ψ ὶἢ οτοαῖ 
γον, δηὰ, οα ἴη6 σΟὨΓΓΑΓΥ, {π6 σεῦ βάββονοΣ 
(χχχν. 1-19) 80 τῦῦοῖ ἴΠ6 ΠΊΟΓΘ [Ὁ}}γ ; ψἬΉΘΓΟΆ8 
1Π6 δαῖδογ οἵ 2 Κίηρβ, ἰῃ δοοογάδῃσς ψ λἢ ἢΪδ 1658 
ΟΔΓΟ[] αἰἰοη τίου ἴο ἴΠ6 ὨἰϑίοτΥ οὗ πο 1,ϑυ 68] 
ΨΟΓΒΏΪΡ, δ88 γονογθθα (ἢ 8 πηϑῖλμοα, δηὰ ἰγεαϊθα οὗ 
[86 Ῥαόβουοῦ αὐἰΐο Ὀτοῆγ. Βοῖϊι βίου 88 σοὶ αῖθ 
1116 ο]οβίης σαϊδβίσορῃθβ οὗὨ {π8 πἰδίογυ οἵ Φοβίδῃ αἱ 
ΠΘΑΥΪΥ ἴῃ6 βαῖὴθ ᾿θησίδ ἀπά 1 το [ἢ 6 88Πὶ8 
ΤΩΔΏΠΟΓ, Τπουρὴ ἴμ6 ΟΠ γοη ἰδὲ ρῖνεβ νϑηΐ ἰο ὑπὸ 
Ῥταρτηδς τοῆεοϊξάνο σοπμπθοῖίοη οἵ [ἢ 8 ἰγαρὶς ἐπα 
ψἰτὴ τὴ 6 ὈΓΘΝΊΟΒ ἰΓΔΉΒΔΟΙΟΠ8 οἵ ἢ 8 τοῖστι (2 Κὶηρβ 
χχὶϊὶ, 26 [.). Ηδ ρτοοθϑίβ, Ἰαϑ.}γ, αυϊὺθ 1} ὍΠ6 [ΌΓΠ 
οὗ δὴ δρίζοτηβ ἰπ ἷβ βίβἴϑθιηθηϊβ ΘΟ ΟΘΓΏΪ ἢ ὑδ6 
Ιου Ἰαβὺ σεΐζηβ, ἰῃ οἷ. ΧΧΧΥ,., ἴο Ψ ὮΙΟ. [86 δ! [ΠΟΓ 
οὗ ἴῃς Ροοκβ οὗ Κίηρβ ἀονοῖεβ ἃ ρστθαῦ ἀθα]ὶ οὗ 

6. 
μἀ ἢ Ζοδίδ ἢ 8 Βερὶπηΐηρβ; ἰδ ἙΕταάϊςαοη οἵ 
Το] αἴΥ : οἰ. χχχῖὶν, 1-7.--ῦογβ. 1, 2 ἀρτοο πιὰ 
2 Κίηρβ χχὶΐ. 1, 2, Θβρθοΐδ!]ν ἢ τοραγὰ ἴο [86 
ΘΌΪΟΡΥ Δρρ)]ϊοὰ ἴο Φοβίβῃ (6]οῃϑ οἵ 41} Κίηρβ), {παῖ 
ἢ6 “ ἀροϊιποὰ ποὺ ἴο {86 τεῦ ἢαπὰ ποὺ ἴο {π6 
Ἰε{Ὸ "ἢ; ΟἹΪΥ ἴδ6 πηοηϊίοη οὗ ᾿χ18 πλοῖμοσς (  ἀ! Δ}, 
ἀδυρλῦον οἵ Αἀαϊδἢ) 18 ψδηϊηρ ἰπ ΟἿΓΥ ὲ 
γεν. 8. Α4πὰ ἱἵη ἐλε εἰσ μὴ γεαν ο ἀὲδ τεῖρη, ΝΜ Ώ θη 
Ἦθ6 νὰ8 βἰχύθοῃ ὑ6815 οἱὰ. ΤῈ6 “" βΒθεϊκηρ δἰζδσ 
αοά,᾽ δ8 χχὶΐ. 19 δῃηὰ Ἵἰβθγῃοσθ. Οπ ἴδ6 ταϊδ οι 
οἵ 186 ῥγεϑοηΐῦ σμγομοορῖοδὶ βίαὐβημεπθ, Ἔβρεο δ}}Ὁ 
{μα τεοστίηρς ἴο {116 ὑν ὉΠ γοᾶγ οἵ « οδἰ8}} 8 γοῖζτι 
88 ἴ!Ἰ60 ἀαΐα οὗ ἴ)6 Ὀοχίππίηρ οἵ [86 Δρο] το οὗ 
ἰαο]αῖσγ, ἱῃ 2 Κίπρβ χχι!. ὃ Εἰ, ἀπ νοῦ. 88 οἵ οὐ 
σὨΑΡύΕΙ, δ66 ΒΔΓ 8 [1}} ἀϊδυυδβίου (βέδείιο. νἱϊ. 
458 [1). ΤΉϊ8 ἀστθο8 τὶ} πὸ ΘΟ] αδίοη οἵ δἰπποβὲ 
41} τϑοϑηῦ δχροβίϊοτβ ἴῃ ἰ}}18, πᾶὶ με ΠΣ [116 
ΟἸγοιΐδῦ πος ἴπ6 διιύμου οὗ 2 ΘΑ Ῥγοοθθὴβ οχ- 
ΔΟΌΥ ἴῃ ΠΟ] ο8] οτά οΓ, ἴῃ 80 [Ὁ 88 ἰδ ἰδίϊοσ 
ΟΟΙΏΡΓΈ58658 ἴΠΠ 6 ̓ Ὧ0]6 Πιεαβαγοϑ οὗ ἴΠ8 ρυτγὶ ἤσδίϊοη 
οὗ πόση ἀπὰ οχίγραιϊίίοῃ οὗ ἰάἀοΙΊΥ ἰηΐο [ῃ6 
οἱριςδοη τ γοΔΓ οἵ ἈΪ8 τεῖρῃ ; Ὀπὶ [86 ΤΌΤΤΩΘΓ (80- 
οογαΐηρ ἴο γοτε. 4-7, ν]οῖ ἀγα ἴο Ὀ6 [Δ Κοὴ ῬαΓΕΥ 
85 Ῥγοΐορτῖ6) διίδοοβ ἴο ὑμαΐ ἩΒΊΘῊ 88 ρυΐ ἰὰ 

Ὑ88 ΟὨ]Υ οαΙτὶοα ἰηἴο οἴἴθοϊ ἴῃ ἴπ6 οἰ ἢ θθ τ ΤΘΑΓ, 
ἃ8 ἢδ ΒΙΤΏ86]{ ἱηάϊοαΐεβ αὖ ἴῃ 6]ο8ε οὗ ἴδ ἐμαρίογ 
(νογ. 838).---Ἶ ἐγ. 4. Απά ἐλεν ρείο ἀοιοπ δόΐοτε 
λίην ἐὰλε αἰέαγ οΥ Βααίδιπ, απὰ ἰδ διη-δίαίμοα. .. 
ἀξ ἡιειρεα ἀοισοπ ; σοιῃρ. χχχὶίϊὶ. 8, χχχὶ, 1; δηεὶ 
ἴον 1:16 δ - Βίατιι68 ΘΒρο οί} Υ, χὶν, 4; πὰ [ῸΓ ὑμπαῖ 
16 [0]]|οὅ8, χν. 16. --Απαὰ δἰγειοεά (ἴπὸ ἀυδὶ οὗ 
1ὴ6 ρστγουπὰ ἰπαρθα)ὺ ἐροπ ἐλε σγαῦεδ οΥ ἰλεπιὶ ἰλαΐ 
λαώ βαογὶβεεά ἰο ἐλεπι, Ἰλῖοτα ]γ, “ ἀροῖῖ 1116 στανεές 
188ὴ βαογιβοθὰ ἴο {π6πὶ." ἰπ 2 ΗΑἴηρβ χχιν. 6, 
ῬΘΓΙΔΡΒ ΠΊΟΓΘ ἜΧΔΟΟΪΥ [016 48}}65 οὗ [Π6 στοαὶ δϑ μου π 
ΤΠΘΓΕΙΥ ἃΓΘ ἀεβί παῖ ἃ8 βίγονγῃ ὕροὴ [πὸ στανι 8 
οὗ 186 ἰἀοϊαῦεογβ. ---- οσ. ὅ. Ἀπ ἐδε δομπεβ 9 ἐδιδ 
ῬΥ εσίΒ ἠδ διυγπεά " ἴοτ ἴῃ μαγίϊουϊασθ, 566. 2 
Κίηρβ χχὶϊ!. 18, 14 16-20.-- γεν. 6. “νὰ ἐπ ἐλὲ 
οὐ ὲρ5 9.,Ἱ λίαπαδβοελ απᾶὰ Ερλτγαῖπι, απὰ ϑίνηιδοι, 
απ ὑπίο δαρλίαίςδ, αὶ 15, ἰῃ 41} 16 ]αηι, ἴτοτι 
[Π6 πιοϑῖ ΒΟ ΠΟΤ ἴὼ [Π6 πχοϑὺ πογίμοσγη μασί οἵ 
{π6 {τῦε8.( Τῇδὶ ΓΠ16 τορίοηβ ὈδΘΙοηρίηρ ἴο ἐπθ 
πογίδοτι ΚΙΏράοΠπὶ (ἀαοηρ ὙΠῖτ ἢ ΠεΓο, 88 ἴῃ χν. 9, 
ΘΙΠΊΘΟΩ 8180 18 παπιρὰ 88 ἃ ὑγῦ6 δαάϊοίεα ἴο 
ἸΔοἸ]αίτν) νίθγθ δὲ [δὶ {ἰτὴ6 ᾿ναϑίθα ΟΥ̓ {116 ᾿μ να βίο 
οὗ Βα ΠθΏ ΘῈ δηὰ ϑαγροη, 18 ἱπάϊοαϊοὰ Ὀγ ἰδς 
Δα: τοη : “ἴῃ ὉΠοῖγ γυΐϊηβ ἀτουπά." ΕοΥ [86 ὁχοῖὶι- 
βἶνθ δα τη θα ὈΣ] οὐ (}}18 τοδάϊησ (ΠῚ 3 ἼΠ|3), 

866. Οτ. Νοῖο Μογϑθουοσ, ἴῃ6 φῬγοβοηὶ δοοουηΐ 
(νἸτ [6 Ρ4ΓΆ]16] βἰαϊοστηθηῦ ἴῃ 2 Κιηρδ χχ τ. 19.), 
δοοογαϊηρ ἴο Ψ] ἢ ὅπ Κἰηρσάοχῃ οἵ  οδ ἱποϊυ ἀεὶ 
δρσδὶῃ ἴῃ 8ΒΟ0ΠῚ6 ΤΠ ΘΑΒΌΓΟ {π6 ὕνοὶνε ὑγ]068, 15 
ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἴο ὈΘ Θδἰλιηαίοα ἐπ [6 βαπιὶὲ ΨΥ 88 ἰΠπὸ 
βἰδιθιηθηΐ ἰῃ ΧΧΧ. 18, δοοογάϊης ἴο τ ΐοἢ, ὄνθὴ ἴῃ 
186 Ῥεμίπηΐης οὗ 6 Ζο κί 8 σοῖση, Ὀείογα τὸ 
πογίβοσῃ Κἰησάύοχῃ ἢδὰ [8], ἃ μαγίϊαὶ δι ποχαζίοι 
οὗ 115 ἱῃ Βα  δηϊ8 0 {π6 βουῦποτῃ Κίηραοιη ἱπ 
Γοβρθοῦ οἵ ΜΟΓΒΗΐρ δα ἴδ θῃ Ρ]αθ6. Ηθγθ δἷβο ἰΐ 
8 ΟὨἹΥ ἴΠ6 ἱπτγοι(ποίοη οἵ [Π6 τετηπδηΐ οὗ ἴῃ ἰῃ- 
Βα ϊδη 8 οὗ [6 ποτί ἰπίο ὑμ6 ψόοσκ οὗ ἰδ ρμυτῆ- 
σϑίϊοη οὗ ψογβῖρ ἰμαὺ ἰβ Βρόκθὴ οἵ, ποὲ ἔλθ 
ΘΧΘΤοἶβα οὗ 8 [ογπμὰ} δβουθσοί ητν οὐοῦ {Πα ἷὶγ σουη- 
Ὄγ. Ώδς Νοίθιογ βαυβ, Ὁ. 26], οἵ ἃ βὰρ 
““ τουηΐοη οὗ ἴΠ6 ΘΟ ΓΥ οὐ ἴβγαδὶ ψ νἢ [Π6 Κὶηρσ- 
ἀοπι οἵ Φυάἀδὴ " ὑπάεγ Μαμδβϑοῆ, δηά οὗ δῇ ἐι- 
Βογϊΐδποο οἵ [8 οοἸ]οοίίνο 15 γα ]}}18}}) Κἰηριίοπι, 
Τοβίογοα ἴο 118 ΟΥ̓ Π4] οοτηραβ8, οἢ 186 ΠῚ οἵ 
οβίδἢ ϑοὴ οὗ Μαῃδβεβθῇ, 15 ἀδνοϊὰ οὗ 41} εἰδῇηϊίο 
Ὠο]ά ἴπ {8π6 ὑοχί 88 νν8]] οὗ 1116 ὈοοΚ8 οἵ Κίηρβ 88 
οἵ ΟΠ γοηἰς168.---Ἄ τ. 7. ῥιμὠίοὰ αοισα ἐλθ αἰδατε; 
ἤθγὸ ἢγδϊ 18 ἴῃ οὨίοῖ βοηΐθησο ἰο [6 (πη [86 ἴΌΤτη 
οὗ δῇ δὈβο]ιΐθ δθηΐθησθ, νῸΓ, 6) ὈΓθηἰβοα ἀσῖοτ- 
τηϊπδίϊοη, οὗ τη δοθὴβ οὗ [Π6 Κὶπρ 8 δεϊίοῃ.---ὐνὰ 

ἐδλδ αδλεγῖηι; ΡῚΠΡ 18 ἃ νου [11 (τοϊαϊ ἰὴρ 1116 

γον] οὗ [86 γρογίεςο) ἰπῆπίτίνο τι ἢ 5 οἢ ἩΠ10} 

860 Ενα]ὰ, ἃ 238, ἀ.-- Απά ἠδ τείωγπϑά (0 ζετιι- 
καἴεηι, ἴγοτῃ ἶδ σδτηραΐσηι δραϊηδί {86 ἰάοἾΒ,  ΕΙΟῊ 

ὁρεγδίζου ἰὰ ἴδ6 ὕνε! π γθῚ Ῥατί οὗ [μδὺ Ὑ ΒΊΟΝ] δά οαιτὶοὰ αἰτὰ ἱπῦο {86 ἔοστοοσ σεβρίοι οὗ ἘΡἈζαΐπι 
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δηὰ διοθοη, ἴω 2 Κίημβ χχιϊ. 20 4180 8. ἐπ18 
ποίΐοο ἰοσηΐ, Ὀὰὺ ὕΠμτὰ οστίδι Υ ἴῃ Γοίεγρησα ἴο 
1Π6 οἰ θοῇ γεαγ οἵ «“οβίαἢ. Α σΠγΟΠοΙοκΊοΔ] 
οοπίτγαι οἴου οὗ ἴπ6 ἔνο δοσοιιηΐβ, ἤν ῦ, σθῃ 
ΒΟΆΓΟΘΪΙΥ δε ἰοπηα ἰπ [18 εἰγοιτηβίθμοθ ; ΘΟΠΙΡ. 
Βδν οὐ [ἢ 6 σε. 

2. ΤῊ Ρυτρίην οὗ [6 Το 0]6 δηὰ ΒΘ ΟΟνΘΤΥ͂ οἱ 
ἴδε Βοοῖκ οὗ {πὸ αν: γεσβ. 8-21. Οορ. 2 Κὶη 
χχὶϊ. 8-18, ἀῃὰ ΒΔ. ὁπ {}|ὸὲ ραβϑϑαζα.----]η ἐλε 

εἰγλιίεεέ, ψεαν... δι ἧς ριεγσεά. ἽπΟΡ ἷβ 

ἘἩΘΙΓΠΘΓ ὁ“ αἴνοσ {πὸ ΡΌΓρΊ ΠΩ, αὔζου 6 δὰ ρυτγροά " 
(Πμυἴδοῦ, 46 ΝΥ εἰΐε, οἵδ.), ποῦ “ἴῃ ογάϑγ ἴο ριιγρο 
(Βεγίῃ., Κδωρῆ.), θαΐ ἃ ποῖδ οὗ ἰτη6 αηὰ αἰγομ!Πη- 
δἴδησε “ἷπ δ6 Ρυγρίηρ" (Κεῖ), Νεῖ.) ; δοΙΡ. 
Φογ. χὶνὶ. 18. ἴω ἴὴ6 παμηΐπα οὗ Ξ'Πάρἤ πῃ, ἢ18 
ἀοβισιαίίοη 88 δοῦῖ θα ΟΥὁ ΤΟΥΔῚ βοογθίαγυ (2 Κἰηρβ 
Χχὶ!. 8) 88 βογῇαρ8 14]1|6 ουΐ οἵ {πὸ [οχύ οὗ ΟἿΓ 
δοσοιηῦ ὈΥ̓͂ ἃ πιο ονογεὶ ρηῦ, ἴου ὍΠπ6 ἔνο οἴθοῦ 
οἰδοοῖβ πδιηθὰ Ὁ ἰμ6 (ἸὨγοιἶδὲ (ΓΟρΟΥΓ Πρ ἸΔΟΓῈ 
ΘΧΘΟΙΥ ὑμᾶπ 2 Κίηρθ) διε ἱπίσοάυοθὶ ὈΥ {Π6 
δἰ ϊοίοη οὗ Ὁθοῖγ {{0|686.. Εον ““Τοραὶσ (ΓΘ γΆ}}Υ, 
“ βἰτοησίῃθη ᾽) ἴηθ πουβθ οἵ [86 ἰωμογὰ," 866. οἢ 
χχῖν. ὅ, δῃα αἷ8δὸ οἡ συγ. 9 οὗ {86 ρῥγοβαηῦ σϑροτῖ 
ΘΟΠΟΘΓΠΪΩ [86 ΓΟραὶν οὗἨ [86 [οι ρ]9 ἀπά ογ «08 } 
(χχῖν. 11--18); 866, τῃόγεονοῦ, [6 Οτι, Νοῖθ οἢ 
νοΓ. 9.---Ὑεσ. 10. διέ ἱ ἑπίο ἐδλε λαρά οὗ ἐλὲ τσογἔ- 
τηαδίεγα, εἴς. Ἀ)7ν"0}, ῷἰ8 ἃ τεβυϊηΐησ οἱ [μ6 βδῆηιε 

Ὑογῦ ἱπ ἴΠ6 ἴοτοροίηρσ γϑτβθο, Ὀαᾳῦ οοηῃποοίοα ἢ 

τον, ““Ἰηἴο ἴδ Βαπα," ὉΥ ψὨΪσοΝ ἐπ6 Βθηβο οἵ 

“ Βαηάϊηρ " ἰ8 τοασῃϑά. Εογ ἴμ6 ρ]υτ. Πν 

ΠΡΝΟΘΠ (ἴοτ "ΠῚ Ὑ)0), δοπιρ. 1 Ομγοα, χχί!, 24. 
---ΤὴωεΟ τρογῖ-πιαδίογε.. .. σαῦε ἕΐ, οἴο, ; 80 δὐοοτά- 
ἱπρ ἴο ὙΠ γϑοεϊνραὰ ἰοχὺ ; Ὀαΐ 1, 88 2 Κίηρβ χχὶΐ. ὅ 

κΟΘΙ18 ἴο ΒΠΟΥ͂, 8 ὔ [ιὰ8 18]16π ουὐ Ὀθίοτο ἡ), 1ὺ 

8ῃοι ]α Ὀ6 τεηάοτγοιῖ: “ΠΟΥ ράνα ἰὑ ἴο {86 νι οῦῖκ- 
τηδβίθσβ " (ΟΥ ἰδ θοιΓε 8). ΤῊ Ἰαυῦαυ τοδάϊἱπρ ἀρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴῃ ΙΏΟΓ6 Β0 184 0]6, ΤΒουρἢ ἰὉ οαπμηοῦ ὃ 
αἰπττηοὰ μαι 1ὑ 18 [Π6 οτἰψί πα] ο18.--ἾὟ ὁσ, 11. 4 πὰ 
ἐγιδεῦ 707 σίγάεγδ απά 707 7οἰδέϑ οὐ ἐδδ τοι, 
ἸΙςοτα ]ν, “ὁ ἴο 7οἰϑῦ [6 Ὠουβεβ᾽᾿; οορ. ΝΟ}. 1]. 
ὃ, 6. ΤΤῊΪΒ τόδηβ, ποι γα γ, ποὺ ΔΗΥ͂ Ὠοιι865 οὗἉ 
186 ΟἾΥ, Ὀαὺ [16 θυ] άϊησ8 οὗἉ [86 ἴοταρΪο. --- Ἡ ἀϊοὰὶ 
ἐἠκε ξίηρε οἵἹὨἉ ἁιααΐ, λα ἀεδίγυψεα, Ἰεῖ μο ἴο τυϊι ; 
ἃ ᾿ἴκθ Ἂ ἰἰοη οὗ Ρ᾽γαθθ ἃ8 ἰῇ 1ἴὴ6 6888 οἵ 
ΑἸΒΔΙΙΔἢ, χχιν, 7.-- 7 γ. 12. Απα ἐδ πιδη τονουσὴὲ 
αὐ γιν αὐ ἰδὲ τοογῖ, ᾿ἰζοτα} ]γ, “γεγο πουκίηρ. "ἢ 
ΡΟΣ ΣΌΝ, “ὙΤΌΪΥ, σΟΠΒΟΙ ΘΠ ΠΟΙ ΒΙγ,᾿᾿ 666. οἵ 

χχχὶ. 12.--- Τὸ ὑυεγϑεθ (6 Ὀυϊάϊηρ ; οοταρ. Πχυῦ 

ἦπ εβϑ0} 1 4}Π]} {Π6 88 010 τηεβπίηρ, Εἶτα ἰἰϊ. 8. --- 
Απὰ ἰδὲ 1 ευϊίε8, αἰ ἰδλαέ λαα δι ἐπ ἐιδίγωτηξηία 
οὗ δοπσ ; σοτηΡ. 1 ΟἜγοη. χν. 16, χχυ. 7; δῃ. ἱ 
17. Τθεβα οἱοδίηρ ποτ β οὗ νοῦ, 12 αγὸ ἴ0 Ὀδ6 οοῃ- 
προίϑα ψ} νογ. 18α, 860 ὑμαὺ [.:6 τοροϑαΐθα ἡ ἰβ-ε 

“485 ὍΜ6]1 48.᾽ ΤΉ 18 δίτωρ]οῦ δηὰ 1688 ψἱοἹοπὶ 
18δὴ ἴ86 Ῥγοόροβαὶ οἵ Βεγίμοαι, δοσορίθα ὈΓΥ 
Καταρὶι., ἴο ὀγᾶβα [86 ἤγεΐ ἡ οἵ νϑγ, 18, δῃᾷ διπὲχ 

[16 τΟΣΩΒ ““ΟΥΕΣ (6 ΟΑΙΤίοΥβ" [0 νοῦ, 12. Οη 
νερ. 14, οοιηρ. 2 Κίηρε χχὶϊ. 8.--- 7 λὲ δοοῖ 4 {λιδ 
ἴαιο οὔ ίλε ΓΣοτὰ ὃν Μοδοδ, (καῖ ἴθ, [μὲ Μοβαὶς ]αν 
(ΟΡ. ἴογ {ῃ6 ρμᾶγαβο, χχχὶϊὶ. 8. ΤῺ νΠ0]6 
Τουδὴ δί 411] ἐνθῃηῖβ 15 τηϑδηΐ, ποῖ τμογοὶν Πειΐοτ- 
ΟΠΟΤΙΩΥ͂, 88 [6 πηοάσγῃ οτἰ 66] Β6 ἢ 00] (ἸΔϑὲ οὗ 4]], 
Ἠϊιζίρ, Οεεοῖ. Ῥ. 236) (δἱπκ ; ἀπὰ ποῖ ππεγεὶγ ἐπ6 

ὍῥὈΡ6 οἱ ἰατϑ οοπίαἰηοὰ ἰπ [ῃ6 ἴγοθ τἀ }6 
οὗ ἔλο Ῥοπίαϊοαο! (δοοοχάϊης ἰο Βεγίδοβα 8 
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Ὠγροίοβίβ, βεϊἐγργε τὰν ἰδγαεῖ. Οεδεῖ. Ῥ. 875). 
1)δοἶβῖνε στοῦ 8 ρα ηϑὺ [Π686 τη άθγη Προ μοϑεέβ, 
ΘΒρΘΟΙΔΙΪγ 80 ὍΣ δἃ8 ὉΠΘΥ͂ Θη ἀρ ν ΟΣ ἴο σοπηθοΐ 1110 
ΔΑΒΘΓΟΠ οἵ δὴ ΟΥ ΜΖ ἴτοτη δίδμβϑο ἢ ΟΥΎ δσθῃ 
Φοβίαῃ ψἰτ ΟὟΓ Ῥαββαρσθ, βθ6 ἰῃ ΕΙοίηογὶ, 2. αΑ 
Τεομίογοπογπείηι πὰ ον 7) οιογυποιπίζον, 1811, 
δπὰ ἴῃ Κ]οβίοσδηῃ, “ὁ δ8 1,οὰ Μοβὶβ τηὰ ἀδ5 
Ὀουϊοτοποιαίυτῃ,᾽" 7Τλεοῖ. διά. πὰ Κυὶ. 181], 
1. 1872, 11. δηὰ 111, ΟὐὨΙΡ. 4180 ι με], Αὐὐπίομ. 
ἐπ Α. 1Τ'. (1862) Ρ. 242 ἢ; . Εὐγϑὶ, Οὐδεὴ. ἐν 
ὀὲδί. Πίεταξ. ἱ. 851 Πἶ; ὅδῃὰ Βδῃγ οὐ 2 ἴζίηρα 
ΧΧΙΪ. 7. -αῦνες. 16. Απὰὼ ϑλαρλαη ὀγοιφὴλὲ ἐδλε δουΐξ 
ο ἐλε ξῖπσ. ϑοιιον αὶ αἰ} γοπῦ ἴῃ 6 ῬΑγ}10} 
2 Κίηρβ Χχὶϊ. 9, ΊΟΓΕ αὖ ἢγβί ἰδ 18 ΟὨΪῪ τοϊαιιὰ: 
““δηὰ Κ'ῃαρηδη ἴῃ 6 Βοῖθὸ οδηη6 ἴο [Πα Κίηρ," διὰ 
ψ]ογα, ὑμογοίοσα, πὸ 4), “γεῦ,᾽" δἴδιβ ἷἰπ 186 [ὁ]- 

Ἰονίπα : ““δηὰ Ὀτουρηῦ [η6 Κίπρς ψογὰ." ΤΊιὲ 
ϑιγυσίαγο οὗ ὑπ νογὰδ ἰῃ 6 ΟἸ ΣΟ δῦ ἈΡΡΘΑΤΒ ἦι 
ΘΥΟΓΥ Γοϑροοῦ {π6 γοπησοῦ, δἰ Βουσῃ ποπθ οἵ 18 
ἀρνία ] 0}}8 18 οἵὁ ΔΩΥ͂ Θ886} 014] ἱτῃρογίβποθ ; ΘΟΙΏΡ. 
61] οῃ [818 Ῥᾳ884ρ8.---ἼοΥ. 17. Οἷυεη δ ἑπίο 
ἐιαπαϑ; συπιρ. οὐ γοσ. 10 αὖ ἴθ Ὀοριπηΐηρ.--- 6 Γ, 
20. Απὰ Απδλίζαπι 8οπ οὗ ϑιαρλαη, ἴῃ ἔπεμπεν οἵ 
ἀδάλ] ἢ ἀπὰ ρῥτούθοϊοσ οἵ Φεγοιηίμἢ ; 8εθ {6Γ. 
ΧΧΝῚ, 24, χ]. ὅ. ἘῸΣ [Π6 ῬγΟΡΔΌ]6 οτἱρίηδ ἐν οὗ 
1 τοδαϊΐϊηρ ὁ“ ΑΟὮ ΡΟ ἴον ὁ" ΑὈιϊοη,᾽᾿ 5ε6 ἴΠ6 ΟΥγῖϊ. 
Νοίοθ. Το Ασῆῦοῦ οὗ 1Ὁ}.18 Ῥαβδᾶϑθ δρρθαᾶσβ ὑΠ9 
ΒΆΠ.6 ὙΠΟ 18 80 πδιηρὰ {6 1. ΧΧΥΪ. 22, χχχνυὶ. 1}. 
--νος 21. Αἱπὰ ζον ἐλδηι ἰλαΐ ατὰ ἰω)έ ἰπ 1ϑγαεί, 
1 ΓΘΓΑ]]Υ, “ἴῸΣ μαῦ Ὠΐσἢ 18 1οὗο᾽᾿ ; ἃ δἰ ηϊβοδηῖ 
Ρἤγαβο, κ 186 116] 2 Κίημβ χχὶϊ. 18: ““ἴοῦγ 
ἴΠπθ ΡΘΟρ]Ὲ δῃὰ ἴοσ 411 δυάδι." Τ10 δχργεββίοι 
“ἀμαῦ 18. ρμουγοὰ οὐδ᾽ (Π5Γ)}) δια ηὰβ ἴοσ [86 

Θ586} 1811} ΒΥΠΟΠΥΤΩΟῺΒ “" ἐμαῦ ἴα Κί 4164 (ΠΠ 22) 

οὗ 188 ΡᾶΓ8116]. 
ὃ. (οπϑδυϊιαξίοη οὗ Ηυ] δ, ἀπὰ ϑοϊοηη Βοδά- 

ἱπρ οἵ 6 [ἃ ἰπ {π6 Τοιηρ]α: νετβ. 22- δ, 
ΟομΡ. 2 Κίημρβ χχὶϊ. 14-20, χχιὶ. 1-8, αθὰ Βάλν 
ΟἹ ἴῃ Ράββᾶσδ. --- ἤεπέ ἰο Παϊίμαὶ..... ἰλε υἷε 
ῳΓ ϑλαίίιπι. ΤὨ6 [ογοία 6 γβ οἵ τι 8 Ὠυβραπὰ οἵ 
Ηυ]άδἢ) ἃγῦὸ οδ]]ϑὰ πη 2 Κίηρε, ποί ΤΟ Κ 4 (ἢ ἀπά 
Ἠσαῦ, δυὰς ΤΊΚναἢ δηὶ Ἠδγμδ.} ἘΝ οἢ οὗ 
[6868 (ΠΟ ΏΘΓΕ 6188 ΟΟΟΌΓΣΓΙ 5) ΠΆΤ68. ΔΓῸ ΟΥ̓ ΩΙΠΔ] 
Οδῃποΐ ὩΟΜ ὍΘ ἀεδοϊαρα, ΕῸΣ “186 δβεοοηὰ ᾿" 
ΌΒΙΙΟΙ ΟΣ αἰδίτιοῦ οἵ 16 Ἰονγοῦ ΟἾΤΥ, 866 ΒΔΓ, --- 
ἀπά ἐλὲν δραζε ἰο ὧδν ἰο ἰλὶ8 οἤεοί, ἸδτηΟΙΥ, 88 
δΦοβίδη μὰ 8ε1ἃ ἴο ὑμοιὰ ; 18 ΝΞ, ὙΒΩΝ ΤΘ- 

πλὶηἀβ ὺ8 οὗ χχχίϊ. 1ὅ, 18 γαίης ἴῃ 2 Κίηρ.--- 
γεγ. 24. Αἱἑ ἐλ συγϑοη, οἴο. ; ἴῃ 2 Κίηρβ [1688 
Βίγοηρ: “411 [6 ψΟΓΑ8.᾿᾿--- ον. 25. Α4πά πιν τοταίλ, 
ἐδ ροιιγοα οὐ οὐ ἰλὶδ ρίασε. ΑΒ ἷπι γὲσ. 21, ἤδτθ 
αβαΐη βίδπαβ ἴ}6 νϑυ Ὁ ἽΓ) ᾿πϑίϑαα οἵἉ ἤν), 1116 ο1)9 

804] ἴῃ [Π6 ῬΔ4Γ4}16}] (2 Κίηρβ χχὶϊ. 17), ψ σοὶ} 
Ἰαῦῦδν, πιοσθούθυ, 86 βορί. Ὄχργοββοβ 8180 ἴῃ ΟἿΓ 
Ῥβββιβε, ῬεΥΒαΡ6 Ὀθοδυδθ ἰΐ ἃ ἴο δι 1ϊῖ ὈεξοΥ 
[86 [ο]ονὶηρ Ψψογαβ: “ δπὰ νὴ ποῦ Ὀ5 φυοπο θα." 
-- εν. 27. βεοαυδε ἐὰν ἀεξατέ ιυαϑ ἰδηίοεν... τρλε 
ἕλοι, λεαγ(εδὲ ᾿ὲδ ιοογάβ. [ἴῃ ἴΠ6 οτἰ πα] ἱαχῦ {}}6 
ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΟΙ 8 Βοπιανν αὶ αἱ εγοῦ, πδιηθ]γ, "ὁ 1.10 
ΟΓα8. ΜὨΪΟΩ ἕπου Παβὲ ραν "᾿ (γ6γ. 26 [ὉΓ 6Χχ- 
ΔΙΏΡΪ6), ““ὈΘΟδιι86 ἘΠΟΓΘΌΥ ἰηγ ποασὶ Ὰ8 πηδάθ 
τοηάογ, δηὰ ἴδου ἀϊάδὲ ἐῶν ἄονψιι ὑοΐοστο Οοά, 
θη ποὺ Ποαγάοδβδι, οἷο, Τὴ ψογὰβ ὈΣΔῚΠ 

ἘΡῸ Ἵν Ν. ΔΌΒΟΙ αἰεὶ ν ῥτϑᾶχθα, σαῃ ΒΟΔΙΟΟΙΥ Ὁ 

ἰτδηβὶαἰθά, [Ι͂ἢ 2 Κίηρμβ χχὶϊ. 19, Ἰογθονοσ, {Π6 
ὙΟΓΩΒ “ ἀραϊηϑῖ {δὶ8 ΡΪδοθ" δῖ σοηιογοὰ 88} 

1 Νοῖ Ηδγῆδπι, 85 [Ὁ Π|6 Ὁ δπά αἴδεσ Ἀϊπὶ 8150 ΒΕ. (οι δη8. 
ἴῃς ἴπ6 Ὁ ἰοϊὸ Ὦ) ̓ ττίϊδ. 
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ποτε ἀϊβιϊποῖ ὈΥ {116 δἀὐ ἀἰ ἴοι τνδητίηρ Βότγο: ὁ τηδὲ 
ΠΟΥ 8ῃου ἃ Ῥοθυχηδ ἃ ἀθβοϊαίοη καπεὶ ἃ οΌΓΒο."-- 
γεγ, 28. πὰ ἐλοῳ ὀγομσλϊ ἐλ ξὲπῳ ιοογὰ αηαῖα; 
ΠΟΠΙΡ. νοΓ. 10. - ῦγ. 82. Οαμδοίώ αἰ... ἐο δίαπὰ 
(ὁ “Δ, πδλπιοὶν, ἴο 6 οονθηδηῖ. ἴῃ 2 Κίηρβ χχὶϊί. 
δ, ἰπϑίοια οὗἨ ἽἼΦΡ ἢ βύδῃ 5. ταῖβοῦ ἴπ6 αὐ 9»), 

λοϊποά νι ΠΡΊΞ3, ““δπὰ 8}1} [λ8 Ρ60ρ]6 βίοοὰ ἴο 

ἴΠπ6 δονοπδηῖ.᾿᾿-- ον. 88, 4 ἃ υοειαλ ἐοοξ αὐὖσαν 
αἰί (δε αδοπεὶπαίδοπδ. Εοτ τῃ6 το]αϊίοη οὗ 1185 
δἰδίδηπιδηϊ, [μα΄ τενογίβ ἴο γϑῦβ. 8ὃ8-7 1ὴ {6 ΨΑΥ οὗ 
Γοοβριτυ]αϊίοη, ἴἰο 2 Κίηρι χχὶ!, 4-20, 8β66. δῦονσ, 
γα παγῪ ΕθΠιΓΚ, δῃαὰ οἡ γοῦ. 8. ΒΥ “4]] {11 
σοι ηὐγίεβ οὗ ἴΠπΠ8 8οη8 οὗ βγϑὲ] "᾿ ἀγὸ ἤόγα τιθϑηΐ 
[πὸ ὑογτίὕουοϑ οὐἨ ἔπ ἴογιμοσ Κίησάοιῃ οὗ ἴμ6 ἴϑθη 
ὑγ1 068, 88 ἀἰβύ μυ βη6α ἔγοιη 6Γ.8416 1 δηὰ Βθη- 
Δ πιίη, γνογ, 82 ((μαΐ 18, ΨΦεγαβα]οῃ, πάθῃ, δὰ 
δεη)πλῖη). Οὐμρ. αὔονα, γοσ. 6, αἰ8ὸ 2 Κὶηρϑ: 
ΧΧΙΝ. 15, 19,  Πόγὸ ἴῃ ραγίϊοααῦ Βοῖ 6] δηά {6 
εἰδῖε8 οὗἨ ϑαταδγία δ΄Θ τη θη οηθα 88 ρἰδοθβ οἵ {116 
[ογλεγ βγαοὶ ἰπαὶ ἥἜΓῈ δυ)οοϊοα ἴο {π6 ρτοδὶ 
Ῥυτγρίηρ Ργος685 οὗ Δοβίδῇῃ. ---Α πα δοιπά αἰ... ἰο 
φογῦε (ϑνὸ Ἵ2}}), ““οδιβοά ἴο βεσνε," θοππὰ 

ἴο {ῃ6 βεγνῖίοθ οὗ ἴη6 1,οτάὰ.---Αἱΐ μὲδ ἀαγά ἐλεν 
ἀδραγίοθ ποί ὕγοπι ἰδὲ “ογά, ἘΤιιῖ8. ὉΠποοσγαιὶς 
Ἰομανίουν οἵ ἴδ 6 ρΡϑορὶθ ἀυτγίηρ [6 ψ]110]6 τοῖρῃ οὗ 
“οβίδῃ σδη, δ 811] ὀνθηῦβ, ἴᾶνθ ΟὨΪΥ͂ Ὀύθῃ Θχἴογηδὶ, 
ἱτπουῦ ἴσα σοηγνογϑίοη οὗ μϑασγῖ, δῃ ὑπογοίογο 
ὙΠ που ΤΡᾺ] ΘΟΠΒΙΆΠΟΥ ; 866 Ενδη ρα] ο] δπὰ 
Ἐπ ϊο4] Βοἢοοτομ5, Νο. 1. 

4. Τς Ῥάββονον: οἷ. χχχυ. 1-19. Οομρ. 2 
Κίηρε χχὶΐ. 21, 28; 828 αἷδο (86 1ο]θγα Ὁ Κ' οἷοθθ 
Οτοοὶς γϑγβῖίοη οὗ ΟἿΓ Βροίϊοῃ ἰῃ 8. Εβι)]ΓᾺ8 1. 
1-.2ώ1 (ἰη ΤιβοοηἀοΥβ δῖ, οὗ [Π6 ϑερῇ. 116 ἔγϑὶ 
θοοκ οἵ Εϑαγιβ). ---ἀπα ἐλον Αἰ τα ἰδ Ῥαυδονοῦ 
ὁπ δε ζομγίεοπίδ ἀαν οΥἹ ἐλε γϑέ πιο; ἴῃ, 
ἱπουσὶι ΗἰιΖὶς (Οεδεἢ. Ὁ. 3356) ἀουδίδ ἃ σπδοιιῖ 
ΔΩΥ͂ ρτοιηά, αὖ {πΠ6 [1π|6 Ὀγοβογι θὰ ὈΥ ἰανν, 
οἴπονγν 86. ὑζδη ἴῃ (ἢ 6 Ῥάβ80γ 6 οὗ Ηοζεκίδῃ, χχχ. 
2{{-ᾧ ΤΠ γοδγ οὗ {π|18 Βοϊ ΘΙ Ὠ  ΕΥ̓͂ 15 (Υ6Γ. 9. ; 866 
οἡ {8 νουβο)ὴ ἐπ οἰχηςδοητ οὗ δοβία᾽ 8 τοΐρη, 
δηὰ (Πογοίογο 623 (οὐ 6292) Β.0.--- ἐγ. 2. Αηά δε 
δεὶ ἐδε ργὶδδίδ ἐπ ἰλεὶγ οδαγρες (Ναιο 68 ; ΘΟΤΊΡ. 
νἱἱ, 6, υἱῖϊ. 14), ἦθ {ποῦ [ἀπο οη8.; οΟΡ. 1 
Ογου. χχὶϊὶ. 82. --- Α να δἰγοηρίλοηρα ἐδεπι ΓοΥ ἰδε 
δεγυΐοσε οΥ ἐλε Κονα, ὈΥ͂ σοτηΐοτίϊησ, Θποοιγαρίη 
ΘχπουίδΠοη, 88 680 ὈΥ̓͂ ἱπδύγιιοϊ 0058 ἴῃ ὑπ ῖγ ἰομα 
[πποϊίομβ ; οορ. Νεὰ, ἰΐ. 18, ΠΘΓΟ ΡΠ δἴδπάβ 

ἷπ 16 8870 86η86, 8ηἀ χχίχ, 5.---ὕ τ. 83, ΤζΔλο 
ἰαυσλέ αἰ! ἰδγαεί. Οὐτορ. Γ2Π ἷῃ Νοὰ. νἱ]. 7, 9, 

δἰβο {116 αὙΤΙΟΠΥ̓ ΠΟ 8Β ἼδΟ δΌονο, ΧΥΪ. 8,9. ΕῸΣ 

186 [ΟΠ] νης ἀοϑίρπδιίοη οὐἁ {πὸ 1, ον ἴ68 88 ““Θοη- 
δοοιαϊςαὰ ἴο ἴπ6 [,οτὰ," (παὶ 18, δἴομο οης ]ϑὰ ἴο 
Θηΐον ΗΪ8 βᾶπὸ δηα οοπάῃοϊ Ηἰ5 ΠΟΙΥῪ 8Βοσνίοο, 
οΟΙΏΡ. χΧΧΙὶ. 6.---ἰρέ ἐλε λοὶν ατὰρ ἱπίο ἐδια λοιιδα. 
ΤΉ 686 ὙΟΓΒ ΔΓΘ δον δὺ Βυτργίβίηρσ, δηἢ δάπῖϊ 
οἱ νατγίουϑβ ἱπύογργεϊ []0118, 88 ἃ Ῥάγι} 6] γί ο] ἀΐηρσ ἃ 
Ἰπὺγρ ἀεβηΐϊθ οχρ]δπαϊϊου 18 ναηηρ. Βαϊ 6]- 
μβουρσὶι ποῖ 2), “ὁ Ὀγίηρ Ὀδοὶκ," Ὀὰυΐ γ57], 

““ῖνο Ρ]δσθ," 8 [88 γεγῸ πι864, νοῦ 16 δβϑϑαμρ- 
(ἴοὴ οὗἩἨ ἃ Ῥταονίοιιβ γϑιηοναὶ οὗ 6 δὶς ἴγοιὴ 1ΐ8 
Ρίαςα ἱπ [ἢ9 ΠΟΙΪΥ͂ οἵ ἢ0]168. δ ἴο Ρῥτγοβοηΐ 
1[36} ψ 1} ΘΟΠΒ ΓΑΙ πΙἢσ ΠΘΟΘΒΒΕΥ͂, ούθη ἱἢ ᾿γ6 
τη Κ (ἱ ἢ ΤΏΔΩΥ δηςσίοηΐδ, 88 ᾿6]} ἃ8 Βοσίῃι. διὰ 
Καιιρῆ.) οὗ Μαμῃδβϑθῇ οὐ ΑΠῸΠ 88 ἴΠ6 δι οΥ οἵ 
[18 [ΘΠ ΡΟΓΑΓΥ ὑγβηϑίογθηοθ οὗ [86 γί ; ἴῃ ψἘΟὮ 
0486, Βού νοῦ, ἰδ ποιὰ 6 ΨΘΟΓΥ͂ ΒΌΓΡΓΙΒΙῺρ [μα 
ΒΟΙΒΙη“ 8ῃ 0] ἃ 6 ΘΧΌΓΕΒΕΙΥ βίδιοὶ ἴῃ [86 τοὶβῃ 
οἵ εδὸ σο]οθ5 ἰκίπρβ σΟΠΟΟΓΏΪΩ 80 ῬΧοίαμθ ἃ 

Χχὶν. 6). 

Π. ΟΠΒΩΝΙΓΈΕΞ. 
μῷ Ὡωναααππαν Κηθπονὦ 

νἱοϊαϊίοῃ ; οΥ 1 (τι ϑίαγκο ἀπὰ οἴ ῦβὴ τὴς σοη- 
βίο 0581} 8 τορδῖγ οὗ [86 δῃ}0}» τὸ 60 [}}0 
οὐδαβίοη οἵ ἰῃθ ἰΘΠΡΟΓΑΓΥ͂ ΤεΙηον αἱ οἵ ἴ}16 διῖκ 
ἴγοτα 18 ρίδοθ, ν ἴοι 15 ἀπ ουυτοαγ {ἢ δι τρ 681 
δηα Ὀεδβῖ Β ρροβὶῖῖοιι. αϊῦσ ἀΓΌΪΓΆΓΥ 18 06 ὮΥΡο- 
{Πι818 οὗ Β0η)6 δηςϊδηΐβ, ἰἢδί ἰὴ6 δγῖκς 8, ἴῃ [Π6 
ἀδγβ οὗ ἴμ6 ἰἀοϊαΐγουβ Κίηρβ, βοηγεῖί πιθ8 σδγγίοιὶ 
τουμὰ ὑπ σΟΠΓΥ 88 8 ΤὨΘΔῺ8 οἱ β81ΓΧΟ σ᾿ υ Ως 
ἴδ6 ἴδ! ἢ οὗ [6 ρθ0ρ]6, ἀπὰ .05814}} πονῦ ζογὈϊ 8 
{8 ουβίομχ ἴῃ ἴπ6 ργοϑοιῖ νογὰβ (8ος ν. Μοβδο πὶ 
ἰῃ (ΔἸ τηοὶ 5 Δδέδέ. ὐπέεγδιολμηρεη, νἱ. 226 
8Πἃ 6414}}Ὁ 80 ἴπ6 ἘΔΌὈΙ ἴδ] οοποεῖί, {Πανὶ « οϑ᾽ δὶ: 
ἤογθ ρῖνοβ ογάθγβ ἴο τγϑηοῦο (6 δὶς ἴγοτῃ ἰΐ8 
Ῥίδοθ ἴῃ ἐμὲ ΠΟΥ οἵ ο}169 ἴο ἃ δι στϑπθαῃ 
σὨΔΙΏ ΘΓ, ὕο ρἷδοθ 10 ἰὴ βαίοϊυ ἔγοιι {116 ππροπα ἴης 
ἀδείγιοίίοη οἵ ἴπ6 ἴθ ρ]6. Βαῖὶ ὄνϑι ἴΠ6 γῆ. Γ- 
ἱπρῷ : “Ἴβανο ὕπο ΠΟΙΥ αὐὶκ ἰπῃ (86 Βοι86, ἰοανο ἰξ 
ἰῃ ἴδ6 ἴὕθρὶο, ἴο σις ἰΐ ἀῶ ΟΣ ΟΝ 
(Κεῖ, δἴνονυ {πὸ δῃοϊθη 8), 18 ἈΓΌΪΓΆΓΥ ; δηὰ 80 18 
Ν οἴο τ 8 αἰ επηρίθα δπηοπάἀδιίου, τ ΐο ἢ, σαὶ ηϑὲ 
[886 ψτδπληασ, το] ὰ σμαηρα {Π6 ἐπηρογαῖ, )}5 

ἰπίο {896 Ρετί. 3) (τόσα Ἰ) ΞΞ 1), ““κἰνο᾽"), δὰ 

᾿ΓΔΏΒ]αῦθ δοσου ΡΥ : “Απὰ 6 δβαϊὰ ἴο {89 
[μονἴ65, ΤΊιοϑα ΒΟ ἴδυρῆί 411] ϑγϑοὶ, ΠΟ 69 
σοηῃϑοογαϊοα ἴο {6 Ἰοτὰ, πανὸ ρΡαϊ [Π6 δῖ οὗ ὁ 
τὴ ἐυρθι ἱπίο ἴδο Ἰιουβ6," ὅτοιςς νάτον ΒΌΆΘΝ ἀἢ 
ὀχρ]δηδίϊοη οὗ [0 βαββαβξ ροββὶ 8186, ἈΟΝῚ ΒΌΓΌΙ18- 
"ἢ ὑμᾶῦ ἰΐ 8 ἤγδι ἢ ἀπουνοι ἐτα [86 191}} οαπίατν ! 
--7ι δλαϊϊ μοί δὲ α δωυγάξη οὐ ΨΟΩΤ διοιίαοΥ ; 
ΘοΡ. Νυμ. ἱν. 1δ, ν!. 9. ΤῊΘ 86η86 οὗ ἢ) 689 
γγοτι 8 σαῃ ΟΠΙΥ͂ ὈΘ0: γὲ Ὦαγνθ ἴο πιἰιιἰϑῖθυ ἴοὸ {19 
δΔΙκ οἵ 1Π6 αν Ποῖ ἃ8 ἃ Π)ΟνΘΆ]6 ΒΔ ΟΓΌΘΓΥ, ἴο ἢΘ 
σατο ἸΑοΥγου 8} οἡ ἴῃ 6 Βῃουάεγβ, ῃγοι σῇ {119 
ὙΠ] ΘΓΏ 688. ΟΥ ἴγοιχ ΟἸΤΥ͂ ἴο Οἰἵγ, Ὀυΐ 828 πὸ [ΠτῸΠ6 
οὗ Οοὰ δἰηπάϊηρ ἰπ [6 σϑθηΐγο οὗ [8 Το} ]6 ; [ἢ 6 
τὴ π68 οὗ (88 ΕἾ σῶς δηα ρῬογ]οι (ΘΟ. 1 ΟἾγοπ. 
ΧΙ. 9) ὑγαπδρογὶ οὗἨ 186 δῖκ 86. ΟΥ̓Ὲῦ ; 80: Θαβὶοῦ 
ΤΑῚ ὨἸΒΙΤΥ Ὀοΐυγο [Π18 βαῃοίΌΆΓΥ, Ὀαΐ ποῖ [Π6 1688 
ΘΟΠΒΟΙΘῊ ΠΟΌΒΙΥ ἴο Ὀ6 ἀἰϑομαγροά, ποὺ 1165. Ὡροη 
οὉ. [ἢ νὸ ἴακθ ἴπθ ψογὰβ ἐδ (ἢ ΚΙ], 
διῃρῆ., εἴς.), ἔμογα ΒΘΌτῺ8 ἴοὁ ὉΘ ΠΟ 1 ΘΟΟΑΒΙΥ͂ [ῸΓ 

Βοσγεεδὰ 8 ββυτηρίίοη (Παὲ [Π6 [ον 1168 αὐ [116 
ΟΥ̓́ δὰ οαττὶοὰ σουμα [ἢ 6 δὺὶς οἢ ὑποὶγ 5" )οι 619 
ἰῇ δ ἰποοηβί ογαῖο ΧΆΥ, δὰ “Ψοβ᾽δὴ ἐμ οτείοσα ἰπ- 
βιγυοῖοα Γἢ6η} ὑπαὺ {}18 Το οἢ οἵὗὁἨ ΘΑΓΓΥ ΠΡ 8 
ΠῸ Ἰοηρεῦ Ὀἰηάίηρ οἡ ἴθ τὰ Ὑγ1 ἢ Γοργὰ ἴο [86 ἀγκ 
οὗ {μὲ σογεηδηΐῖ. --- Ὁ, 4. Απώ πιαΐε νοι τεαιν 
(8ε6 Οἱ, Νοῖθ). .. αὐίον ἐδ ευγἱέησ ῳ Φανιά, 
ΡΓΟΡΕΙΙΥ, “ἴῃ [16 πτὶ της," οὔθ. (3, 88. ἴῃ χχῖχ. 

26). ὙΏοτα ποτα ἴμθῃ ττίτηρβ ΟΥ ποῖοβ (ὩΡΙ9Ὁ, 

88 ἰῃ χχχνὶ. 22, 1 Οἤτοη. χχυῖδὶ. 19) οὗ αν 
δηὰ ϑοϊοπιου, ἱπ ψ ϊσἢ ἴηθ80 Κίησβ ἢδι εἐβίαῦ- 
᾿15}:6 85 ἰανν {Ποῦ Ῥγθβοσί ρ[]0η8 ῸΓ [ἢ ΤῊ] ΒΕΤΥ 
οὗ γτγίεϑδίβ διὰ 1 ονϊῖεβ ἴῃ [ἢ βδποίιθδσυ, [τοπι 
Μ ΉΙΟΪ 8180 ΟΟΥ δυϊηοῦ δὰ αἰγΘΟΟΥ οὐ ἱπα ἰγρου]Υ 
ἀτα 15 ΤΌΓΤΩΘΥ σΟΠΙΤΉ ΠΠΟΔ ΟΠ Β Οἡ ἢ ἷβ 5 76οῖ 
(1 Ογοῃ. χχὶνὶ.--χχνὶ ): σον. [πηἰτοά. ὶ ὅ, ἴον 
ΘΧΑΙΏΡΪΕ, Δηὰ 106 ὈΓΘΙ Δ ΏΔΓΥ ΤΟΙ ΑΓ. ἴπ Ἔχ ΪΔηδ- 
[ἴοη οὗ 1 ΟἾτοη. χχὶϊὶ.--χχαν].--- Ἄοτ. ὅ. Απώῶώ α 
Ῥαγέ οΓΓ α 7αίλεγ-λοιθε 97 ἐ 6 1, ουἱδοδ ( 7οΤ᾽ ἐαε}ι); 

80 (παῖ ἴο ἜΥ̓́ΟΤῪ αἰνἰβίοη (πϑ8,, 85 Εστια νἱ. 18) οἵ 

[πὸ ποι-] ον 64] [αἐ ΠοΓ- ἢ ΟΌ.568 ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙΤΕΒΡΟΙ ἃ 
Ρατὶ οὗ ἃ [ον1ὑϊς8] ζαίμοτ- ἤοῦβα (οοτηρ. 1 ΟἾτοη. 

1 τ ΐδ8 ὑγᾶγ 10 8 ποῦ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴἤὺ ΘΓΆΘΘ 
ἡ ὈοΙοΓΘ ΠΡῸΠ πῃ [Π6 δβοῆβ6 οὗ “" δηά ἱπάοριὶ,᾽" οὐ 
: ΤΑ: 
“’ ὩΔΙΏΕΙΥ͂ " (ἀραὶϊηϑὲ Βετί.).---Ἴ τ. 6. ΑΗ ἰδὰ 
»Ῥαδδοῦεν απα δαποίν ψοι, πατηοὶγ, ΟΥ̓ ττ458}}}} 
Ὀείυγο γ9 Βαπὰ ἴο {116 ῥσιοσῖβ [86 Ὀϊοοὰ ἴο ἐπῆε ον 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂. 7-20. 

σα ἰδ6 ΔΙΊΔΓ ; ΘΟΙΏΡ. ΧχΣ. 16 ἴ.--- Ἴ615. 7-9. ΤῊΘ 
ἱηρ δῃὰ ἢΪ18 Ῥτίμπουβ ὑδβίου Υ Ἰοϊ1Πη8.--- 4 πα υοδίαλ, 

ἔο ἐδ δοηδ οὐ ἰλε ρεορίε; ὨΣΠ, ὈΟδΙΟΥ 88 

ἃ ὨραΥΘ-ΟἸΘΓΙΏ, 88 ἴῃ Χχσχ, 24, ΕΖτα υἱῖϊ!. 28.--- 
Τὸ ἐδε πωπιδὲν οΓΓ 80,000 μοαὰ οὗὅὨ δ61}4}} οδἰί]6, 
δὰ 8000 Ὀυ]]ΟΟἸκ5,---ἰἢ6 Ἰαϊίοῦ, 85 δρρθασβ ἴγοτη 
ΥΕΙ. 18, [ΟΥ Αἰαγίηρ δῃὰ ὁ0 ἱ 
οἴοτέησεα. Α1} [5 ψὰ8 ἔγοιη [Π6 Κὶπρ᾿ 8 ἀοτμδίῃ8 ; 
ΘΟΡ. ΧΧχὶ, 8, χχχὶϊ. 29.---ογ. 8. 

»γίμοεδ Ὀγεδεηίεά α ὕγὲε σὐ; 50 ἰδ ΠΡ ἴο ̓6 

ἐδίκοη Β6ΤΘ (ΘΟΙῺΡ. [8:0 ΘΟΥΤΟΒΡΟΒ ἰδ ὈΠΌΒΡ ἴοτ 

ῬΑΒΒΟΥΟΙ- ΟΠ Γηρα ἴῃ ἰἢ0 ΥΟΤΒΘ ὈΘΙΟΓΘ), ποῦ 88 8ῃ 
δάυογῦ, “τ ἸΠΠΣΡΙγ," 885 Βογῖι, {πη κα. ΗΝ 
ΤΏΒΕΥ ἰδθ ῬγΐηοαΒ ἰϑά 88 ἴτοϑ σι ἰ8 ἢοῦ ἈΘΓΘ 
Ἱηϑηοηοα (ἰδ 18 ΟἸΠΟΓ 86 ἰπ χχχ. 24) : ἴογυ [86 
ὯΛτοΘ ““ΤΌΪ]ΕΙΒ οὗ [86 Βοῦδο οὗ Οοἀ ̓̓  παιηδὰ ἰπ ὁ 
848 ἸῺ ΨῸΙ. 9, δηά εἷἱχ οἰϊοίβ οὗ [6 1,ονὶ68, ΓΘ 
ΘΗΓΙΔΙΠΙΥ ὧδ αἰ ἴοτοηΐ ἔγοτα “116 Ὀγίμοοθθ οὗ [89] μηέδ 
Ἰωπρ "88. 186 Βρ᾽ ΓΙ ἔ04] οΠο6- ὈΘΆΓΟΥΒ ἴῃ ΔΩΥ͂ [κῃ ρ- 
ἄοτμη δὸ ἴτοπη ἰῃθ ἰθῆροσαὶ. Μοσγϑονογ, οἵ τἢ8 
δγοθ ῥγίμοεβ οὗ ἴμ6 μοιϑοὸ οὗ Οοά, ἱ 
πδιηθὰ ποχί αἰΐζος [η9 ἱρὴ γῥγίοδὶ ΗΣΚίδῃ, δΡ- 

ἴο Ὀ6 [ῖ8 πεαγοβὺ βιροσαϊμαο οὐ ἀθραΐ 
(Ὁ 113, 2 Εἴηρβ χχύῦ. 18); ὑαῦ 86 εβίτῳ, 

ΦοΉἾ6], δοοῖὴβ ἴο Ὀ6 ἴπ6 ιορὰ οὗ ἴΐο 1ἴπ6 οὗ 
1ἰπάτὴδὺ (οοπρ. ΕΖτα υΥἱϊὶ, 2, δῃηὰ Βογίῃ. οἡ ἰδ 8 
Ραδβδδρε). ΟἱὨ [Π9 βῖχ ομτοίβ οἵ (19 1μον [68 πατηϑὰ 
1ῃ σοσ. 9, [Πτο6---ΟΟμδηΐδη, Βῃοιηδίδη, δῃηὰ {0Ζ2ΖΑ- 
Ἰαα --- αγὸ [16 8816 ΠΔΙΉ68Β ὙΠῸΕὴη. [Πο86 πδιηθὰ ἴῃ 
Χχχσχὶ. 12-15 οὐ ἰδ6 οοσοαϑίοῃ οὗ [δ9 σοίοσιῃ οὗ 
Ἡεζοϊκίδη, Ὀὰΐ δ.Ὸ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 1110 Βδᾶτὴ6 ῬΘΙΒΟΏΒ. --- 
Υες. 10 Ε΄. ἀορίοἰθ [86 ῥσϑρασαϊίοῃ οἵ [86 ΩΣ 
διὰ [ἢ ββογ βοΐαὶ ἔθαϑὶ οοπηροϊθα τὰ 1ϊ.---4πώὼ 
ἐὴλε δεγυΐοε τοαϑ Ῥγεραγεά (ΟΥ̓ διταηρεοά, 1861), 
ΘΟΙΏΡ. ΜΟΥ, 16, χχίχ, 8δ; ἴοτ ἴῃ9 [0] ΟἹ, 6180 
χχχ, 16 ἴ.-- οι. 12. Α4πα ἰλεν τεπιουεὰ ἐλε 
οἤεγίηρ ; ὙΌΣ 18 676 ἴο δοραγαΐδ ἴῃ ραγίβ οὗ [116 

υἱοξτλ ὑπαὶ οῚΘ ἴο ὯδΘ Ὀσχηρθὰ ΟἹ {π6 ΑἸ δ : 
ΘΟΙΌΡ. [,οΥ. 111, 9 ἢ, ἰν. 81. ΤΏοδ6 ῥαγίβ δ. Ἀ6ΓῸ 

«Δ]οὰ ΠΟΗΡΓΙ, Ὀθοδῦβ, δ ἐδ ἸδῪ οὔ [9 Ῥθ806- 

οἥὔεγίην, [ον. 111, 6-16 (Θθρθοία!ν γοῖβ. 11 δὰ 
16), ἀϊτοςοῖδ, ὑΠ6Υ 610 ὙΏΟΠΥ Ὀυχη δα 88 186 Ὀυτηΐ- 
οἴοτίηα, δ, τ οσθό νοῦ, ὁ. ἴῃ ΠεΒἢ οὗ [86 ὀνθῃ- 
πᾳ Βρουῆσθο. Α βρβοΐαὶ Ὀυγη-οἸοσίηρ 18 ποῖ ἴο 
ῬῈ ἐδοῦρμῦ οὗ, Ὀεσαῦδο δυο ΕῚΘ ποῖ Ὀγοβοτὶ Ὀθα 
οπ 186 ονδηΐηρ οὗ [9 1408 Νίδδη ἴοὸγ [8:6 Ρ688- 
ΟΥΟΣ ; ἴδθ ΟὨΪΥ Οἴἴἶετίηρβ ἴο Ὀ6 Ῥτοϑοηϊθα ὑποσθο 
ἍΤ [06 Ῥ6Β0})8] Ἰατηβ. ---- 70 σίυε ἐλέπι ἰο (δὲ 
αἰυϊδίοηϑ; “ [ὨΘτΩ,᾽ ΠΔΙΔΘΙΥ͂, [86 δοραγαῦθα Ῥ 6668, 
ἴο θ6 Ὀμχποὰ δ5 Ὀυτηὶ-Οἰϊοτίη ρ8.--- (πὰ δὸ οὶ 
ἐλε οαεη ; ΠΟΥ͂ δἷϑθο ([8ο80 δρϑοΐδὶ γί δ ἱπ ὀχθῃ 
τηϑῃ ]οηθα νεγα. ἴ-9, 8800 Ὠοδὰ ἰῃ 8}}} θσθ ῬὉγθ- 
δεηῃ:ϊδὰ ποῖ 88 ὈυΓη - ΟΠ ΟΣ ΡΒ ΟΥ ὨΟΪ]οΟΔ Βί8 ἴο Ὀ6 
Ὑ00]1Υ Ὀυτηοᾶ, Ὀπὺπὺ 88 ρϑδοθ- οἤϊδυίηρβ, ὕο Ὀ6 δαύβῃ 
85 ἃ ἸογἝ1}} [ἐβναὶ ἴῃ μαζί, πὶ 18, δἴνον δ κὶπρ 
ΔΎΑΥ ἴπο ἴδὶ ὑπαὶ γὰ8 ἴο ὃὉθ ὈυΓηεα.---Ἴογ, 18. 
πὰ ἐδλεν τοαδίοα ἐΐδ Ῥαδδουοῦ ιοἰξὴ ἥτε, ἀσοοτά- 
πο ἰο ἰλε οταΐπαποα; 8ε6 ἔχ. χὶὶ. 8, 9. ΤῊ 
“80]Υ {πίηρδ᾽ (ΟΡ) 816 [Π|9 86 ΟΧΘῚ (866 

Χχῖχ, 33). 1 ἰδ ἰβ8 Γυστῖ ποτ δαϊὰ οἵ ἰδοβο, ἰδδὲ 
ἐποῖν δοθῆ, αὐΐοσ Ὀεΐτηρ βοά θη ἴῃ ροΐβ, εἴο., 15. ἴο 
Ὅ6 Ὀγοῦρσιινὶ “ὐἱοκ) “ ἴο [86 808 οὗὨ [10 ῬΘΟΡΪΘ, 

, αν ἴδ, ἴῃ Πο-1 ον 1108] Ραγίδ κοσβ ἰπ 186 [οδδί, ἰΐ 
ἀοεο5 ποῖ ζ0]]ο ἴπαῦ 18 88 ἀοὴθ ομ [89 β'τοὶ 
Ηὀντρὰ ἢ οὗ 86 ἔδαδὶ, ἔπ 141} Νίβαῃ, δῃὰ {πῸ9 
ἰμοῖ 4} τὲ πῶδ ῥγουἀθὰ, Ῥϑββόῦεσ ἰδοῦ διὰ 

88 Ὀ6Δ66- [ἢ 

Απὰ λίδ] ὁ 

27ὃ 

Ῥθδοθ- Ὁ σὶ ἯΔ5 σΟὨΒυΙΘα οὁη ἰδ ὙΘΟΙΥ ὅτεξ 
ουθῃΐ Ὧω ῬρτεΝ. πὰ ΔΡΡΑΓΟΠΏΥ 4180 εἶδε δ. 
τ} Κ). Ομ [6 ΟΠ ἴΓΑΤΥ, Καὶ] ἐμιν ὀῤκαρα Ἐπὶ 
“πο ἃ ᾿πηοίίζοῃ ΟΥ ΓΑΙΠΟΓ ταϊησίϊηρ οὗ ἰδ ἔοαδὲ 
τοραγοὰ οὗ [Π6 τοαβϑίοα Ἰδταρθ ψ10} [86 οαἰίηρ οὗ 
ει Ὀοϊ]οὰ ὑοἢ ΤΩΙ Βανθ Ὀδθὴ Βὸ συ ὰθ δῷ 
οἴϑῃοθ δραϊηδῖ [ἢ 9 ΤΟΒΟΥ ΟΠ ΘΟΠΟΟΤΉΪΩΣΣ 

Θ ῬΑΑΒΟΡΟΣ, {πα γγὸ ἐμαὶ! ποῦ Δϑοῦῖθο 1ὰ Εἰ ΓΠ6Υ ἴο 
ἘΣ μρυκα δηὰ [16 ῥγτίθϑίβ, οσ θυθῃ ἴο 1.9 ΔΌΪΠΟΣ 
ἢ ΟΠ ΣΟΙ οἾθ8, 88 [86 αἴ  ΘΧΡΓΤΘΒΔΙῪ ΤΟΙΉΔΙΪΒ {Ππδὲὶ 
ΒΟΥ ῥτοοοθαθα ἴῃ [86 ζδβίλναὶ δοοογάϊηρ ἴο [16 
Ῥταϑοσιρίοη οὗ ἴῃηθ αν οὗ Μοβεβ, δηὰ δοοογάϊῃ 
ἴο [86 ογαϊηδηοο." Αοσοογάϊηρ]γ, τμᾶὲ ἩΒΙΟΒ ἐδ 
ἤΘΙΟ δηὰ ἰπ [86 ἔνο [0] ΟΣ ὙΟΥΒΕΒ ΤΘΟῸ 
ΘΟΠΘΟΤΏΪΩΩ [86 Ῥτγορασδίίου οὗ {μ6 οβυηρ δηὰ 
{86 ἔεαϑῦ γϑῖθσβ ποῦ ΤΏ 6ΓΟ}Υ ἴο ἔπ Ορδῃΐηρ δνϑηὶ 
Ὀαΐ ἴο [6 Ὑ8Ο]6 βονθῃ ἀἄδγβ οὗ εὐ μβΑ ἡδὴ Ἔσν 
-γεῖς. 14. “πὰ αὐδ͵ενγιυατάθ, τ θη ἰδ6 1ΔῚΓ ττοτΘ 
Ῥτογ θὰ ἴοχ.--- δέοαιιδε ἐλ ῬΤεδίδ. . . (ιυεΐα 6π- 
9αρεα) ἕν οὔεγίπρ ἰδὲ διιγπί-οὔεγίπηρ απαά ἰδ 7α 

᾿ πὶσλέ, ἀπὰ 8 οου]ὰ ποὺ δοοῖς δπὰ 
ἐ ἐμειπδεῖ γον Ἐμε ταύ; τουδὶ ἀο να ἴοσ 

Θ). Βυτγης-οἴἴἶογίηρ ἀπὰ ἴαδϊ ἃ ἴο ἀθῃοῖθ 
ΝΡ ὑὐτὰ ἃ ἨθπαϊΑ- ἢ, [ οη9 δηα [6 Βδῖὴθ Κη, δπὰ βὸ ἴο 

ἀγοΐῃ ; ΟΓΥ αἶϑο [δ ΘΟΒ) ΠΟΙ ἡ Ὀοΐτγθοῃ 86 το 

ὮΓαΒο8 ΒΡῬΕΔΙΒ ἴ0 Ὀ6 ΘΧρ] ]οδεῖνο (1 61]).--Ἴ οΣ. 16. 
ἡ ηὰ ἐλε ΕΥ̓... ἡὐνῶν ἐπ ἰλεὶγ ρίασε (ἙοΡ. 
1 ΟἾτου. χχιῖ, 28, χχυ. 1, 6). αὶ ἰδ Β616 σθ- 
οογάδὰ σομοοσηΐπῷα {μ6 ὁ0-ορογαϊίοη οὗἨ [ἢ6 δ᾽ ὩΌΓ8 
δηὰ [η6 ῬΟΥΓΙΟΙΒ ἴῃ [89 5ΟἸΘΠΊ ΣΟΥ͂ ΟἸΘΑΙῚΥ Τοΐογ, 88 
186 σοι ρτθθηβῖνο ομδσδοῦεσ οὗ {886 Βοθῃθ ΒΠΟΒ, 
ποῖ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ ἴο ὁπ6, σὺ ἴο 811 [86 Βεύϑῃ ἀδΥ8 οὗ [80 
ἴεαϑδί. Τῇ ῬΏγαβο “ ὑμαῦ ἀδΥ,᾽ δὶ [μ6 Ὀθρ πς 
οὗ νϑγ. 10, ἄοθβϑ βοῖ οΡ [8 Υἱονν, Ὀυΐ τον τὶ 
ἴο 86 141} ΝΊΒΔἢ 85 1π6 [ὈπάδηηεηίΑ] ἀδΥ οὗ 186 
εβίλναὶ ; σόσορ. 180 βίῃρ. ὯὨῤ᾽ ἰῃ ὅδε. 1. 4 δῃπὰ ἱπ 

γετ. 17, Ὑ ΒΊΟΝ βῆονβ τηοβί ἀἰτθοῦΥ δηα ΟἸΘΑΓΙΥ [ἢ 
σοιτϑοίμθῶδβ οὗ ΟἿΌΣ ἰηὐογργεϊδοη. ---Ἴογ. 18. 4πά 
ἐλεγε ισαϑ πο ἱζο λα κορὲ. .. 7ηοπι ἐδλε 
ἄανϑ φ ϑαπιιεῖ. ΤῊ 8 ἀοδ8 ποῖ οοη Γϑάϊοὶ χχχ. 26, 
ἴον ἴπογο [86 φῬοϊπὶ οὗ δου ρατίβοι ἰ8 ἴΠ6 ται ση]ῆ- 
ΟΘΠ66 8η ΠΌΤΑΘΙΟΙΒ ΑΓ οἱ ραϊίο ἴῃ [ἢ ΒΟΪΘΙΔΏΪΙΤΥ ; 
ΒΟΓΟ, ΟἹ ἴδ ΘΟΒΙΤΑΙΥ, ἰΐ8 ᾿ΠποΟΟΓΔ ΣΝ ῬΌΓΙΥ͂ δηᾶ 
Ἰοχί ἔταδου. ΟὐμΩρΡ. δῦονϑ οἡ ὑπαὶ , 88 ΜῈ]] 
48 ΒΔἮΡ οῃ ἴπ6 ῬΆγᾺ]1]6}] 2 Κίηρϑ χχὶὶἹ. 22. Οἱ 
“8}} Φυάδῃ ἀπ [8786] ὑπαὶ 6 γθ Ῥγεβθηῖ," ἐμδαῦ 
ἷθ, 80 ἴὉΓ 88 ἐπΠῈῪ ὙΟΙΘ Ῥγοβθηΐ, ΘΟΏΡ. ΧΧΧΙΥ. 
88.---Ἄγ. 19. 715. ἐδλε εἰρλίεεπ ἐδ, νοαν οἵ ἐδλε τεὶ 
97 «“οδίαν, ιτσαϑ ἰδὲ ζερέ; ἰδὺ5 ἴῃ ἰδ9 
ΒΆΤΗΘ ΥΘΔΓ ἴῃ ΜὨϊοΝ, δοοοσάϊηρ ἴο χχχῖν. 8, [89 
[Ὁ}}] οχοουϊίοι δηᾶ σοοποϊ βου οὗ ΨΦοβίδμ Β Γοΐοστω 
οὗ ποσβῃ!ρ ὕοοῖΚ Ῥ͵δοθ (σοι. οἢ ὙΘΓ. 1). ΤΉΘΙΘ 
8. ΠΟ ῬΓΟΡΘΣ ΘὨΣΟΠοΪορίοαὶ 1 ΠΟΥ ἴπ ἰμι18 ἀδῖο, 
Μ0}}16}} 8. 4180 Τουπὰ ἱῃ 2 Εἰηρβ χχὶϊὶ. 28 ; ἕος 186 
1ϑίῃ γϑὰσ ν ϊοἢ ἷβ ὨθῸ ΒΡΟΪ ΚΘ ἢ οὗ ἰδ ἃ τοῖρτι δπὰ 
ΟΔΙΘΠΔΙ γοᾶς (Βόδτγ),, δὰ ἰζ αδιοὰ ἔτγοταῃ [89 
δαϊστηη, ἤτοι ἰδαΐξ {ἶτη6 111} 16 Ἰορα} ἴοστῃ οὗὨ 1ῃ9 
ῬΆΒΟΒ8] ἴδαϑί, δρουῦ ἴΠ6 ταϊάα]6 οὗ Νίβαῃ (1ἰπ [Π6 
Βρτης οὗ 186 [0]; Ο6] ἢ ἀΔΓ γ687), 8411 ἰῃδὺ ἷ8 
το]αἰοα ἴῃ χχχὶν, 8--ὁ8 ΠΙΔΥ ἴακ6 ρ]δθ. ἀπὰ 8]} 
[Ὧθ τἸηοτο Ὀδοδαβα ποῖ ἃ {116 Ὁπδὲ τοϊοεττοὰ ἴο [86 
οἰδδηβὶπα δηά σοραὶγ οἵ [Π6 ὕδιωρὶθ ταϊσμῦ μδνθ 
ὍΘΘΠ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ Ῥγθραγοὰ πὶ [6 Ῥγονίουβ γϑδσβ οἵ 
ψοβ, Δ} 8 τεῖχῃ ἰπος 16 121}, χχχὶίν. 8). 

ὅδ. Φοβίδ δ 8 Βαιιὶθ πὶ Νοοῖο οὗ ἴ, διὰ 
Ἐπὰ : νετβ. 20-27. εὐθεῖς Κίηρβ χχὶ!. 2δὅ-80. 
--Αὐεν αἰ ἐλ... Νέεολο, κἴηρ ο" Ἐσνρέ, οαπιὲ 
εν»; ποὺ ἴπ6 Νϑοῖο 1. (δ᾽ ξ- κυ δὰν ΜΠ ὶ-ηνΡρία 
δ᾽ α-αἱ, “Κίηρ οἵ ΜορΗΐβ δπὰ 8415," ΟἹ δὴ ἰῃ- 
βοτί ρίζοη οἵ Αϑογθαηΐρ841}} τηθπιἰοηθὰ χχχὶϊὶ. 11, 
ΜῈῸ δοὰ τοϊχηοὰ Ὀαΐοσο 664, Ὀὰς [Ππ0 διοοθαδοσ οἱ 

8 



214 1.. ΟΒΒΟΝΙΟΙ ΕΒ. 

Ῥραι οἴ οἤ δ, ΝΘΟΟ 11., τὸ τοϊρηοά {111 δρουΐ 
606. Τ.6 Αδϑγγίδη (οΥ γαῦπον ΒΑΌΥΪοπ δ) Κιηρ 
ἯΒΟ 16 δἰϊδοκοὰ ὉΥ Νϑοῆο ἱπ ἴὴθ ῥγοϑοηῦ οδιι- 
Ῥαΐση ἰδ Ῥσοῦ  ΪΥ Ασογ-1}]-}}}, τ. ϑαγαὶς οἵ 
ΑΡγάθημβ δηὰ βγηοο}}] 8 (866 ϑεςγαάογ, Ρ. 231 .), 
ΟΣ ὄὐϑῃ, ἰἦ Νίηονοἢ γὰδ δ᾽ γοδὰῦν [8]]6η, Ναρο- 
ῬΟΪάαδϑαῦ (ϑοο ΤΉ Θη., Βοσίιῃ., Βάμτ, δἔς.), Ὀὰξ ὈΥ͂ πο 
ΤΑΘΒῊΣ ἜἜΜΚΩΣ Ἢ (ν. αυὰ Πζῥωλοωος 

Βαδυὶ. ΔΡΎΤ. Ὁ. 146), νῇο ναὸ 06 
ΘΟΣ] ΤΣ. ΕῸΡ οὐποδομίας ΞΞΞ Οἰγοοδίαῃ, οὐ ἴπ6 
ἘΡγαῖοβ, οορ. [9 6 ἰΐοτα οἡ 538. χ, 9: 
δεν. χ]νὶ. 2.᾽--- )ἴ ον. 21. Ἡἥλαὲ λαῦὲ ἴ ἰο ἀο υἱέ 
ἐλδεῦ ῬΤΟΡΟΥΥ, ““ Ὑϊιδαῦ 18 ἴλόγο ἴο τη9 δπὰ τδ6ο 1" 
σοΡ. δυάς. χί. 12; 2 ὅδιι. χ' 9: ϑοόοδη ἱϊ. 4.-- ] 
απ ποέ αραϊπδὲ ἰλες ἰλὶδ ἄαν, “1 δὰ οοῖηδ ὕὈρΡ᾽ 

Οηδυ), ΤΩΥ͂ δἰίδοκ ἰδ ποὶ οὐ ἴδθ6; αἴϊασ Ἦν 

[8 δυβῆχ οἵ ἔδ6 βοοοῃᾷ ρ6γ8. ἱβ τοηογοὰ δα ΡἨδέϊο 
ὈΥ δὴ δα δὰ Π,ῖκξ, μοἢ νου]ὰ Ὀ6 ὀχργοβδοὶ ἴῃ 

ἙἘπρΊ ἢ ὉΥ͂ ““ἀνοῃ {Π66."--Βιέ ἀραΐπδέ ἐλ ἤσιιδε 
9 Ἦν ταν. ἸΏεθο τογὰβ τηυδῖ,  ὍΠΕΊΒΕ,, Ὀ6 
ἱπίετργοῖθα [ἰκ6 [ῃ6 Ῥῆγαθθ: “τὴ οἵ ΜᾺΓ5 οὗ 
Τοῦ," 1 ΟἜτοι. χυϊἱἱ. 10, οΥὁΎ 16 5: τ δ ὺ ἴογτα ἴῃ 
2 βατὰ. υἱἱὶ. 10, δῃηὰ σψουἹἱὰ ἰμυ8β ἀσποίο {86 
ΒΟ ΑΣΥ ἴοο οὗ ἴι0 Ἐργρδη Κίησρ. Βυΐ ἰὲ 
ΒΟΘΠῚΒ ΙΟἿῸ ΠΔΙΌΓΑΙ (0 διηθηά, 88 ἰῃ 8 ὶ,, 
δοοοτάϊηρ ἴο ἴ6 Οτὶξ. Νοῖε.---( πα Οοα λαέὴ, οοην- 
“αηάδα πιὸ (0 πιαξὲ δαλίε. ΒΥ τη ΐ8 αοά, ἴο 
1086 ΘΟΙΔΠΙΔηἃ Ὧ6 νψγὰϑ οὐοάίοηΐϊ, ΝΘΟΝΟ ΤΔ68}8 
ποξ ΔΩΥ͂ Εμγρίίϊδη ἀεὶ Υ͂, 88 ἴῃΠ6 ΤάΓρ. 88 Ὑ6}} 85 
ΒΟΙῺ6 ΤΟΟΘηΐ Θχροϑίζοσβ (ρρϑδ)ηρ ἴο Ηετγοάοξιια, 
ἰϊ. 168) ἐμ πἸκ, Ὀαΐζ, δοοοτάϊηρ ὕο γον. 22, [ἢ 6 τὰ 
δΌΡΤΕΙΔΘ αοά, [Π6 δοϊκηοπνιοαρτηοπΐ οὗ Ὑδοτὴ ἴῃ 
189 τουτὰ οὗ Νξοῖο ὁδῃηῃοῖ ΒΡ τί86 Ὁ5 Τοτὸ ἐμ δὴ 
Χχχνί. 28 ἴῃ [6 οὐϊοίς οὗ Ογτυβ. Τῃθ ΟἹά6Γ 6χ- 
ῬΟδΙΌΟΓΒ ΔΒθΌ Π)0 ἃ Βροοΐδ] ἀϊνηθ σοἸτητηδηα (δὲσέ ὈΕΥ 
ϑογβηδεπι, δέ Ἀ6Ρ »γορλείαπι αἰϊχιδηι αὐἱ ἔρδειν 
α ὕιάσα τηὶδοιιι) Μὶτῃηουῦ δυβηοϊομξ ὩΘΟΟΒΒΙΓΥ ; 
δὶ ΝόΟδο πδὰ ἰθοὰ 85 ΔῦτϑοδὉ]6 ἴο ἴῃ 17}}} 
οὗ μἷ6 Ἐργρίίδη ἀοϊγ, ἐμαὶ ἢ6 ὑγαπδίογβ αὖ Οῃθ6 
ἴο 8 ΒΡ ἰπαϊοαϊίοι, οὗ {86 ψ}}} οὗ οι ον δῇ. 
--τἮοει. 22. διιὲ αἱδγιιλδεα ἀἰπιδε! ἴο Κγω εσἰ(ἡ 
δέπι; Ὧ6 βάνγὸ ὉΡ ἢ͵8 ἔτπιθ ομδγαοΐοσ, ἴῃ6 ματγὶ οἵ 
[86 νΡεροϑία], ΠΟ 6 νγὰ8 Ὀοπηὰ ἴο Ρ]ΑΥ͂, πὰ 

δραϊηδί [Π6 Ὑ1}} οὗ Οοά ἰπ δοπιραὶ ἢ 
Νοοδο, Ῥδγδδαρθ, μοότονος (στ Βογία., Καμπιρὶι.), 
[6 τοδαϊηρ οἵ ἴπ6 ϑερί.: ““Ὀαῦ τηδὰθ Ὠἰπι96] 
δἰτοηρ ἴου Ὀαὶ0]6᾽ (ἙομΡ. ΧΧΥ͂. 11), 15 ἴο Ὀδ6 ὈΓΤ6- 
ἵ Α Ἰἰΐογαὶ ἀϊβαιιθο, δι ἢ δ ᾿παὐ οὗ ΑὮδΌὉ, 
ΧΥΤ. 29, βῃουὰ ἴῃ ἢο οα86 Ὀ6 ἐπουρθὲ οὗ (αραϊηϑι 
ϑίλσκο δηὰ οἵπος δηοίθηΐβ, αἷϑο Νοίβι οσ). ΕῸΓ 
16 »ν|ῦ]]-1ουπά θα ορίπίοη οὗ ουξ δυΐδογ, ὑμδὲ [86 
Ὀα 1] οἵ 7οείαιι σι ΝΘΟΒΟ 8 ἃ σοῃ τανοπίοο 
οἵ [86 ἀϊνίπο ν11}}, 8ὲ9ὸ Ενδῃροὶ οὶ δηὰ ΕΠ )..4] 
Εοβοοξίουδ, Νο. 1. Εοῖ (16 να]]οὸν οἵ Μορίἀἀο, 
800 Οἡ 2 ΕΚίηρβ χχίϊϊ. 29 ἴ.---ον. 24. Απάὰ λὶδ 
Φεγυαηπίθ. .. ριβΐ ἀΐπι ἱπι ἀὶδ δεοοπα ολατίὶοί, Ῥοτ- 
ΒΑΡ ἃ ΤΏΟΓ6 ΟΠ ΠΟ οΌ8 ὁπ6, ἩὙΒΙΟΝ Β6 μοὶ 11} 
ἴπὶ Ὀοαίάοβ ἴὸ τψῶῦ ομαγτίοῦύ. Νοῖ 80 Ἵχαοὶ 2 
Κίηρε χχὶτὶ. 80.---Ἄογ, 26. 4πώ “εγεηπιαλ ἰαπιεηίοα 
ἤον “Ψοείϊαλ. ΤῊΪθ Ἰαπιοπίαιίοη οὗὨ “ογοπιΐδ τυὰ8 
ΟΥΑΙ ΗΪΥ ἱποϊυάοὰ ἴῃ {Π6 οοἰ]οο οι οἵ Ἰδιηθηΐδ- 
ἰἴοδ (Π)}0)} οἱ δοβίδῃ πιθῃ οπϑὰ ἱπηπιϑά αἴθ υ 

αἴνετ δἱ ἔπ εηὰ οἵ [86 νϑτβθ, θαῦ 8 η0 ἸΟΏΘΟΓ 
ἰουππὰ ἰπῃ [δ9 μγοβοιξ [ιηοηϊαιίομδ οὗ οτοι δῇ, 
ὙΠΟ τηυδβὲ Ὀ6 τεραγιθά 88 ἃ Ἰαῦογ οο ]ϑοϊζοη ἰμδὴ 

1 ΠδοΘΗ Ο. Μ' (δὲ σανελεπεῖο ορρέαι οἰῤω οἱ Ἀξοίονέα 
ζαᾷ, Ῥαν. 1812) Δὲ διίϊοιηρίϑαἃ ἴοὸ [ἀδπε διδῶ τὰ μς ἀσὸμοσε  ΑΥδς τ βος Ῥο ὩὨογίη-6δδὲ ὁ 

. 2 Κίηψε ΧΧΙΙ 80, ὧ 

ἔμαὶ μθτο πδιιθὰ. Ῥγῆδρϑ {Ππ6 Ῥαββδρθθ ἴῃ ὅθγ. 
χχὶὶ, 10, 18, δηὰ Ζοοΐ.. ΧΊΙ. 11 σοηϊαὶϊῃ 4} } 810} 
ἴο [6 οΪάον ᾿διθηῖδβ ἱπ ΤΩΘΠΊΟΤΥΥ οὗ Ζοκὶαἰι ἐπαὶ δΓῸ 
Βοῖο ἱηΐδηάδά ; οοπρ. ΝακοιβϑθαοβΒ οἡ Φοσγοπιΐδὶ, 
διὰ Κύδ]οῦ οὐ Ζοοδιασγίαϊι. -- ὕοσ. 26. Απαά δὼ 
κἰπάποδδ; ὈΥΊΟΠ, 88 ἱῃ χχχίὶ. 82 οὗ Ἡοχεκίδῃ, πὶ: 

Ὀαΐ ΤΊΟΓΘ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀοβηρὰ ἴῃ οὔ ἘΥ͂ [6 
δ αϊθίοη: “48 ἰξ 8 Ἡγί (δὴ πὰ {πὸ ἱκμῊῪ οὗ {π6 
[μοτὰ,᾽ οοἱ πάϊηρσ ὕο [μ:6 οἰδιδοίου δεῖς ρϑου]ὶ. 
ΔΙΌ οὗ Φοδίαν, 88 ἃ ῥγίῃοο ᾿ἰνίπρ δὰ τοϊχιΐης ἰπ 
[6 δὐγίοἴοϑῦ 8636 ΔοΟΟΓᾺ Ὑ. 

6. Φεμοσας : οἢ. χχχνὶ. 1- 4. Οομρ. 2 Κίηρϑ 
ΧΧΊ, 80-85.--«(4πάα ἐδ Ῥεορῖίε φ ἐλ ἰαμ ἐοοξ 
“ελοαλαξ; ἰδ δβαὴθ πιοάθ οἵ οἰδοναϊϊΐοα ὅο {16 
[ὨΓΟΠΘ 88 ἰῃ Φοκίδῃ, χχχὶϊ. 25, δηὰ [[ΖΖίδῃ, χχνὶ. 1. 
ἴῃ [Π6 Ῥγοδεπΐ οδ86, {86 Ἡ1}} οὗ (86 μϑόρὶβθ 'οοῖς 
εὔἴοοϊ ἱῃ ἃ ἀδυγρὶ ΠΩ ὙΔΥ͂, 85 [06 γΟΌΠΡΟΙ ὈΓΟΙΠΟΓ 
(5 ἤοα ἢ, ΟΥ ῬΓΤΟΡΟΓΙΥ͂ ϑ'μ8]1 πὶ; 8661 Ομ οη. Εἰ, 
15, δηἀ σΟΙΏΡ. ΤΟΙ ΡΪ8. οἢ }}18 ΡΆ38895) γγῶ8 ΡΓθ- 
[οιτοὰ ἴο 18 οἱάον Φομοίακὶπι, Ῥοῦθδρα Ὀθοδυϑθ 
867 Βαὰ Ἰδασηϑα ἴο ἴδδασ [86 ἰδτῦυ οῃ δοοουῃΐ οὗ 
[Π6 ΕΥ̓ΤΒΠΏΙΟΔΙ δρίγὶῦ ΘΑΙΪΥ͂ τηδηϊοοίοὰ ὈΥ Ηἶτα 
(ΘΟ. ΟἹ ΥΟΓ. 8).---οτ. 8. Ῥιώ λέῃ ἄοισβ. ἔοσ 

[16 ΒΘΣΘ ΡῬΓΟΡΘΌΙΪΥ ὩΘΟΘΒΒΑΙΎ δΡΡ]ομθηξ οὗ Ἡῦθο 

δίτον ὙΤ ὉΝ), 5866 Οτ!, Νοῖδι Οἱ δ6 ἔδιτηβ 100 

ἰΔ]δηΐβ οὗ βῖ'γ8 δηὰ α ἰδ]οηῦ οὗ ρμο]ά, ΠΟΙ 8 ΓΘ 
8180 ἰουπμὰ ἴῃ 2 Εῖηρβ χχὶϊϊ., 800 Βδδν οὐ ἰδ ἰ8 

ἤ. Φομιοίαϊκίτη : γοῖβ. ὅ-ϑ. Οορ. 2 Κίηρε 
χχΧὶϊὶ. 86--χχὶγ. 7. --- ὐδλοὶαξὶηι τοαϑ ἐιοεπέψ απ 
,υε γεαγϑ οἰὰ τιοΐδη ἧς δεοαπι ξῖπσ, δηὰ 8δὸ πο 
γΟΔΓΒ ΟΣ (μη ᾿ὶβ Ὀγοΐθοῦ 8.4] Πτ- 6 0882. ---- 
Αραΐπϑὶ λέπι σαπιὸ ὦ ΔΙεδιιολαάπεξζατ ; δοοοσάϊῃ 
ἴο 0 Αβευγτίο- ΒΑ ΥΪοηΐδη τηοπυτηθηΐθ, δίαδὲέωυ- 
ξυαυτγτίιδων (οοΡ. {86 ΗοΌτονν ἴοστα ΠΧ Σ ὙἽ9Ύ2), 

Φεῦ. ΧΙχ, 28 διὰ στα ἱἰὶ. 1, Χοείλὶδ; ἈΝ κοννῖ89 
Ναβοκοδρόσορος ἰῃ ΑἸοχ. ῬοΙγΒϊδῦογ, Μοραβι θη 68, 
δηὰ ΑὈγάθηυβ). ΤῊΘ Πδπι6 (Δοσογαϊηρ ἴο δ΄, 
Ῥ. 285) 58 οοτηροιιηἀοα οὗ ἴμο 1άο] παπῖο δ͵αδέμν 
οΥ Δαδια, ἴδ βδανϑῖ. Κωάωυγ, ““Ἔτόνῃ " (κ΄δαριε), 
διὰ [86 ἱτηρεγαῖ, ὠδγ ΟΥ παβᾶτ, “Ῥτγούθοϊ, " δπὰ 

ΤΑΘΔΏ8: “ΝΕῦο, χυτὰ ἰδ ογόσι " (ποῖ Νονο 
αλτὰβ ἴπ6 οὐόντῃ, 88 61] δίδίθϑ ΟἿΓ Ῥαδδᾶσθ δηὰ 
δὲ δῃ. ἱ, 1).--Α πὰ δουπά ἠξπι ἐκ Γείέεγα, 88 
Ὀοἴ6}1] Μδηδαϑθῇ, δῃηὰ δ ἔθ Αβεγτῖο- Βα δυ]οιίδῃ 
ΒΟΥΘΓΘΙΡῊΒ ῬΘΓΘ ΜψΟηΐ ἴο ἀο ἴο 8]} σαρξίν Ὀγίποδδ ; 
ΘΟΤΏΡ. ΟἹ ΧΧΧΙΪΙ, 1].---7Ὸ οαγτὺν λέᾳ ἐο Βαδεὶί, 
Τπαῦ (ἷ8 σαΙτγὶὴρ ὕο ΒΑΌ6] τγᾶϑ ΟὨΪΥ ἱπίθηἀοά, 
ποῦ οχοουίοα, δἰπιοϑὶ 81} γϑοθπὶ ἜΣΡΌΜΤΟΣΝ 8} 
ΔΒΒΌΠ)6 ; ΟΟΙΏΡ. Ὀεδ᾽68 Μονεῖβ (ΟἝγοΆ. Ὁ. 333), 
Βογίμοαυ, οὶ, Νοίδιοσ. οὔ ΟἿΓ 8180 
ΒΑΓ οὐ 2 Εἰπρδ χχίν. 1 ,, Νὰ πὰ ΟἿ Φοε. 
χχίϊ. 17 ἢ, 88 Ἧ6]1 88 ΣΥ̓͂ ΓΟΙΏΔΥ ΚΒ ἡ ὮὨδη. ἱ, 3. 
{186 ϑορί,, τὶ ἢ ῬὈγθβαη 8 δ ἰοχί οἴνδη ἀσνδη 
ἴγοια ἴ86 Μαϑβογοίίο ἰοχὶ, δπὰ Ὁτη δοὰ νεῖ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ 

δα ἀϊ εἴθ, ταακεβ ουΐ οἵ ““ ὕο ΟΑΙΤΥ͂ Ηἰπι᾽" εν»), 

8} δοῖτιὶ ““δηἋ οαιτί οα Ὠΐπὶ " (κα) ἀνήγαγεν αὐτὸν 
εἰς Βαβυλῶνα), δὰ 4180 8 Εδάταβϑ δηὰ [π6 Ὑυϊσ. 
ἔγδδ᾽αἴθ δοσου ἱρὴ (εἰ τὐποίμηι οαἰοπ ἀατὰ 
Βαῤνίοπεηι), Ἰΐ8 ἢ885 118 στουῃὰ ἴῃ [Π6 δττοηθουϑ 
ΔΒ ΩΡ οη ἀσγίνοὰ ταδὶ ἶν ἴτοσα ἃ οπμϑαι θὰ γυἱϑ 
οὗ θδῃ. ἱ. 2, 85 ἰδ δἰσοδαυ [6 υνἱδίοτϊπης οὗ Ὀεΐῃς 
οδιτίοα ἴο ΒΑ06] δὰ Ὀοίδ θη Φεβοϊδικίτα, πο, 
δοοογάϊηρ ἴο (86 16], γϑί ονοσίοοϊς ᾿ΐθ δοῦ 
δε μοίδομιη, τ βογθαθ ἢὮ6 ἢ ΐπ)66]{, δοοοτήϊηρσ ἴο 186 
πὶ  ϑιραα δἰδίθιηρη οἵ γοσ. δ, τοϊστιϑὰ εἰθνθα γοδσα 
δὶ ϑγΌδδίοσα (ἐπ 1Δδὲ οἵ ἴδοθ6 οἰόγοῃ γοατα, ἡδίοξ- 
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Δ1}γ, δ [6 ναββὰ] οἵ Νουα ηθζζατ). Οηἡ ἴπ6 
ἀδὺς οὗ ἰμϊβ8 ἤγϑι ἱηνδδιίοὴ οὗ Νοῦπο δάποζζασ,  ἀοὰ 
δοοογι ΐηρ ἴἰο Πδῃ. ἱ 1 “ἴῃ ἰῃ6 {πἰγὰ γερὰ οἱ 
δομοίαἰκίμ), ἡ δοουϊ 606 οὐ 605 Β.6., ΘΟ. ΟἿΓ 
ΤΟΙΏΔΣΪΓΘ ἰπ ἰπ6 ἰηἰτοὰ. ἴο ἴπα Ὀοοῖκ οὗ ἷ6), 
ἃ 8 (διδείιο. χνὶϊ. 28, 80 6΄.). Οπ νοῦ. 7, οι. 
θδῃ. ἱ. 2; ἔστα ἰ. 7. --τ ον. 8. 4πάα δὲς αδοπιΐηα- 
ἕλον ωὐλιοὴ ἠέ (ἀϊά; ποῖ οογίαί ΠΥ ἃ ἸΏ6γΓὸ ἀοδίρπα- 
Ὡου οἵ {116 ἸΔο]αἰτΥ οὗ ες Ποίαἰκὶ πὰ (45 Βαγίλι. (Πὲη1κ5, 
ὙΠῸ Ὁπάεγβίδμ 8 ΓΜ) ΠΡ οἵ [816 τηδϊκίηρ οὗ 

140]5), θαὶ 4150 οἵ Ἀἰ8 οἵ ποῦ ονὶ] ἀθϑὰ8----ου Ἐχδπιρ]ο, 
Ηἷβ δῃοάαίησ οὗἨ ἱπποοοηΐ Ὀΐοοι,, 2 Κίπρε χχὶν. 4. 
ΤῺΘ ποχὶ ρμῆταθα: “διὰ {παῖ σαῖς γα ἰου πὰ 
δραϊηβὶ Ὠἰτη,᾿ 18 ἃ 8[1}} ΠπιΟΓΘ ΖΘΠΘΓΑΙ δηὰ σοΙρΓθ- 
ΠΡΙ͂ΡΙΤΘ ΟΧργοδϑίοῃ [ῸΓ [ἢ 686 δὺἱ]} ἀθθαβ ; “0. 
χῖχ, 8. 

8. Φεμοϊδομίη : γοσβ. 9, 10. Οὐτρ. ἴπ6 (116 
διοουηῦ, 2 Κίηρβ χχίν. 8-]17. ---ὐ λοϊαολέπ τοαϑ 
εἰσλὲ γεαγ οἷά. Τὶ [6 πυπιθεσ εἰρὶιδ ΠοΓα ἰ8, 
αἱ 411 ὀνοηΐβ, ἃ Ὠβυτ  [ἱπρ ἴογ οἱρῃΐθαη, 866. ἰὴ 
Οτίῖ, Νοίε. Νοῖ ΠΙΘΓΟΙΥ ἴῃ 2 Κιὶμηρβ χχὶν. 8 ἰβ 
δε μοϊδοἰη ἀεδίσπαιθα 688. ἃ γουϊῃ οἵ οἰρῃύδοη 
μὴ αἱ ἢὶΒ δοοοββίοῃ, Ὀυὶ ἘΖοὶς. χίχ. δ--9 τρδῖκοδ 

ἷπλ ΔΡΡΘδῦ αἱ ἰεϑβϑί 48 οἱ, βίῃοε ᾿8 ἰβ ἀδμίεἴοα 88 8 
γουῃρ ᾿ὶοη, ψἘῸ ῥὈγας ἰ8θ6α πηλῃ-8θ δ] τ ρ, Ορργοββοὰ 
σἱάονβ, πὰ ἰαϊὰὶ ναδύθ οἱ [168, δ θοτηΐπαίϊοῃβ Ἡΐσὶ 
ἃ ὉΟΥ͂ οὗ εἰμῃξ γϑασγβ οοῦὰ ποῖ ἔνα δοιῃητηἱ οι. 
ἜΤ: Βεγίμοδιι 8. ορίπίου, (πδὶ ᾿ξ (ΟΠ1ονς ἴτοπι 
2 Κίηρβ χχῖν. 12, 1δ, ὅδν. χχὶϊ. 26, σῆογο Φεμοῖδ- 
ΟΕ Π 'Β ΠΟ ἜΤ 8. πηοητοηδα αἱοηρ ψ ἢ ᾿ἰϊη, τῇ 
᾿6 γγαϑ 8{1}} ἴῃ ἷ8 τιϊ ποῦ Υ, δηὰ {ἢὺ8 [ἢ6 ργοβϑηὶ 
εἰδίθιηοηξ οὗ [6 ΟἸὨγοηΐβὲ παὶ 6 8 οἷν οἰχῃῖ 
ὙΘ8Γ8 Οἷα 18 οοττοοὶ, ἰ8 {πὸ ᾿οἱπῇὸ τηδηζίοη οἵ 1ῃ6 
4υθδη-Ἰοἴ Ὁ ἴῃ πθ9 δοσουμΐ οὗ [ἢ6 δβορσοββίοη οἵ 
8 πὲ Κίηρ ν  ]οἢ 8 ἀδ04] ἴῃ [Πς6 ὈοΟΪκΒ οὗ Κίμβ, 
δηα ΟΟΟΌΓΒ, [ΟΓ ΘΧΘΙΏΡΪ6, 4180 ἴῃ Φϑ μοι (2 Κὶη 
ΧΙ. 81), Φομοία κί πὶ (χχὶϊ!. 86), δηὰ Ζοάεκία 
(χχῖν. 18). Εογ {Π|6 πᾶπι6 Φομοίδοῃΐη, δπὰ ἰΐ8 
Το οι ἴο ἴπ6 Κἰπάτοα ἔἴοτιῃ Ζεοποηίδι οὐ (οπίαῃ, 
ΘΟΤΏΡ. οἢ 1 ΟἾτοη. ἰἰϊ. 16.---Ὑ ἐγ, 10, Α4παὰ αὐ ἐδε 
ἐυγπ οΓΓ ἐλὲ γεαγ, ἴῃ ἰῃς βρτγίησ, ΠΘη Ἰηθη ΔΓῸ 
ποηΐ ἴ0 ΟΡδ πο οδιηραΐχη (οΟΙΡ. 2 ὅδ. χὶ. 1; 
1 Εἰηρβ χχ. 22).--- πᾶ ὀγοισὴέ ἀΐπι ἰο Βαδεὶ 
(“ οαυϑοά πη) (0 οοτῃθ᾽,) τοέέλ ἐλε σοοαϊμ θεδδείε, 
οἷς. [ἢ [Π6 πχοπίΐοῃ οὗ [680 ““ ἸΥ νβ886}8" 
(45 'ἱπ χχχὶ!:. 27) ἴῃθγο ἰβ 8η δάνδῃσθ ἱῃ (0Π)- 
ἰπῤαι δα τὶ “βοπια οὗ {π6 γ6856}5,᾽ 88 ἴῃ νοῦ. 7. 

6 8ρο]αϊϊου ππάοσ Φεομοπίδἢ (δ98 Β.0.) 88 
ἙΙΟΓΟ ἰπογοῦρσῃ ἴδῃ πη ον 96 ΠΟΙ Κ᾽ μ.---ἀπα δε 
“παάε Ζεαεκξιαὶ, λὲδ ὁτοίλεν ζὸπο οὐεν ὐιάαλ απὰ 
“εγιδραίει. ΤΠδῖ 0818 ἀεί σπαίίοι οὗ Ζοαοἰκίδῃ, 
η6 Ἰαδὶ Κίης Ὀείοτθ ἴΠ|6 Ἔχ] 6, 88 186 Ὀτοῖπογ οἵ 
δοβοϊδοίη 18 ἱποχϑοῖ, δπὰ, δοοοστάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ 
χχὶν. 17, ἴο Ὅθ οχρίαϊηθὰ ὈΥ ἔδίμογ Β Ὀγοίοῦ 
(πος, 1), οΥ ὄυϑῃ ἀϊτθοῖ Υ ομδηροὰ ἱπΐο (πι18 
ἴοστη, ἰδ δῃονσῃι ΟΥ̓ 86 []} 118ὲ οἵ Ζοβ᾽8}} 8 ΟὉΓ 
ΒυΏ8 ΔΙΣΟΔΟΥ οοττηηἰοαιοα ΌὈΥ ἴΠ6 ΟΒτοηϊδῖ, 1 
ΟὭγοη. 11. 15 1. Οομρ. οἱ {δ ΐ8 Ῥαδββαρε, οβρϑοὶ- 
Δ] οὐ 1 ΟἾτοη. 111, 16, ὮΘΓΘ αἶδὸ τηθητίοη 18 
τηΔο οἵ Μαιιδηΐδη, [6 πασὴθ ὈοτΠΘ ὉΥ͂ Ζοάοκίδῃ 
Ὀοίοτο ἢθ6 δϑοοηἀδὰ ἔπθ [ΠτοπΟ. 

9. Ζοάεϊκίαϊι : γϑτβ. 11- 21. Οορ. 2 Κίηρῃ 
χχὶν. 18-χχν. 2], 4180 Ψ6 1. 11]. ἀῃὰ 8 Ἐβέάσαβδ᾽ 1. 
44-δ.---Ζεαεξίαΐ, ισαϑ ἐισεπέν-οπε ψεατα οἷα. ΤῺ 
ΤΟΌΏΘΟΣ Ζοάοκίδῃ, Ὁγοίθοῦ οἵ Φεμοϊδομίη, δηὰ 
ΠΘΡμοΥν οὗ Μαίίδηΐϊδηῃ Ζεαεἰκία ἢ (8θ66 1 ΟὮτοη. 
εἰ, 16), οου]ὰ Ὡοὺὶ Ὠδγα ὈΘΘῚ 80 οἷά αὖ {86 {{π|6 
ἘΠΕ 9 εο ΟΠ η, Ὀοΐπρ οἰ ΐθοη γοᾶσβ οἱ, νγλβ 
ἀοροεοά. Τὴο εἴθνθη γϑαῖβ οὗ Ζεοάοϊκία 8 τοὶ 
εχίθῃα ἔγοτῃ δ98 ἰο δ87. --- ον. 12. Ἡμπεδί κα 
δδμμϑεϊ  ποὲ δόΐοτε “εγεπαΐ ἰδ6 Ῥ»νορλεῖ ὕγοηι (λα 
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πιοιλ ὁ ἰλε ᾿ονά, στο βροῖΐζθ ἔγτοπῃ {π6 πὰρ [ἢ οὗ 
: ΘΟΏΡ. ΧΧΧΥ͂. 22 ; δογ. χχῖϊ. 16. Οἱ ἴμθη 

Ργορ ιοιίο ναγηΐηρδ ἀπὰ [Πτοδιθηηρ85 δα ἰγοββοὰ ἈἘΥ͂ 
Φογοπιίδῃ ἴο ΖΘοαεκίδη, Φ6γ. χχὶ. 4 ἢἔ ΠΡ 
Θ01168 ἱπῦο δοσοιιηῦ ; Θ0Πι}. 8180 76Γ. Χχχνί!, 2 [ἴ. 
-- ον. 18. Απαά ὧδε αἰσο τεῤεοἰἰοἀ αφαὶϊπδὶ ζὰισ 
Νεδιολαάπεεσαγ. ΤὨὶβ γενοῦ 18 4180 σθηβαγοα ὈΥ͂ 
1Π6 Ῥτορῃοῖ ΕΖο οὶ] (ἔζεϊς. χνϊ. 18 ΗΠ.) 88. ἃ γιῖον- 
Οὐ ὑὐδηΒΩτ β8Ί0ῃ. --- 4παὶ ἀξ βἰἰβοηοά ἠιὰδ ποῖ 
(Ξποσοὰ δἰ πιθ6 1 δι 1Ε{[ἔ} πηθοκεὰ ; οορ. 2 Κίμρθ 
χνὶϊ. 14. 96Γ. χὶχ. 1δ, εἴς.) απά λαγοπεοιί δὶ 
ἀφραγί, “" τλλὰθ Ὠἷ8 μβοαγῦ ἔστη. ΟὐομρΡ. [λεαΐ. ἰἱ, 
80, ψοτο οὐ ἰβ βεϊὰ ἴο ἢδγάθῃ δῃὰ τρακο μ'ἰἈ. 
προκορὰ ; ψῃϊοῖ ἀοο5 ποί, ον ῦ, Μαγγαηΐ ἴδ9 
ὁοποϊυδίοη ὑπαΐ ἢ6 τηυπὺ 4180 ἢθγα Ὀ6 [9 δβιιυ]6εῖ οἵ 
ΕἾ 5), 88 Βογίδιθδιι (πἾτθ; ΘΟΠΡ.», ΟὨ "}:6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, 

᾿ αὐ 

Ὀευῖ. χν. 7.---τῬῦον. 14. Αἰϑὸ αἱ ἐλε "λὶοίδ Γ᾽ ἴδ 6 
Ὀγίεείδ απ ἐδ ρ»εορίε ἐγαπϑργόδεοι ὑοῦ πιίον; 
πδης Ἡ ἘΖαὶς. υἱἱἱ, 6 Πἶ, ΘΓ μγίοδῖβ δὰ ὨθΟρΪ6 
ΔΓῸ ἀσβου θὰ α8 διιηἰς ἴῃ ὉΔά86 ἰΔΟΪΑΊΓΥ ἀπάντ 16 
Ἰαϑὶ Κίημβ, Φο μοϊδκίτ, δ οϊδο ίη, διὰ Ζθάθκίδῃ, 
Μ 116 ργομηΐπθηοθ ἰδ ΘΧΡΓΕΒΒΙῪ χίνθη ἴο ἴΠ6 “Θ᾽ 6 ΓΒ 
οὗ 1Π6 16 (νοῦ. 11) ἀπὰ 116 ρῥυϊοαῖβ (νεγ. 16) 
88 ἴπ6 σἰΐοῖ ρμαγίϊοὶραῦουβ ἴῃ ὕΠε86 δΡΟΠι Δ ΓΙΟΠΒ. 
ΝοΙΌΠοΡ ποτα ΠΟΥ ποτα που]ὰ ἃ γοίοινπος οὗἨ [Π6 
δοοιβατ ο.). ΘΟ ΟΟΤΪ Πρ ἰἀοϊαίγοιιδ δἰ νοπιληαίοιΒ 0 
δ ΘΟΓ ΘΓ (ἰτὴ6 [ἤδη ἴα οἵ ἴῃ Ἰαδβὺ ΚίΠρ5, πα Ε]γ, 
ἴο {μαὶ οἵ Μαπαββοὶ δπὰ Απηοῃ, ὑὲ }υϑ[1Ποι! (ἀραὶ πδῖ 
Βογι}ι.). Ετοπι {πὸ εἰγοιυτηβίδησο {πᾶὺ ἴῃ [ἢ ὕτο- 
Ἰιοξῖς ἀϊδοοῦγβεβ οὗ δεγεπιϊδ ἢ δι ἢ οοιῃ μ]4 1 Π|8 οὗ 

ἸἀοϊαἴΥ δγὸ 1689 γε οηθηῦ ὑπ γ Ζοιεϊκίδ ἢ, πὸ 
ἱπίδγθησθ σῇ Ὀ6 ἀγα ἀραϊηβί 1}}}8 νἱεν, ΤΊ 
ἰιγαβο: “ οἢϊοῖβ οἵ ἴΠ6 ρῥγίοβίβ,"᾿ ἀδηοΐθβ ἤδθγθ, δᾶ 

ἴῃ ἔΖτα χ. ὅδ, ἴῃ ρῥγοβίἀδηΐβ οἵ {πὸ ἔν ΤΥ - ἔοι 
οἶαββ68, ᾿οχοῖποῦ ὙΣΛ} {πὸ Πἰμὶι ργοβῖβ, δηὰ [πο γο- 
ἴογθ {}180 β8π|0 οπὶ ΕΖα καὶ Πα8 ἢ νἱϑνν ἴῃ [Π9 
πσεηΐγ-ῆνα πῆρ ἴῃ ὑπὸ ἴθρὶα; οοῃρ. ἨἩ ἰΣσίᾳ, 
Οεδελ. ν. 288.---  Υγ. 16. ϑεηπέ (ἰο ἰδλοπὶ ὑν λὶδ πιθϑ- 
δέῃ εῦο, τίδῖπρ ἐατίὶν απα δϑεπαΐεσ, ΘΟ ΒΙΔΏΥ ἀπὰ 

ΘΑΓΠΘΒΕΪΥ ; πιδυὴ ὉΞΦ ἢ, 88 ἴῃ ὅεγ. χχνὶ, ὅ, χχῖχ. 

19, χχχυ. 141.---Βεοαιδε Ης λα Ἄοοπιραϑδὶοη ΟΝ 
Η γ»εορίε, Ἔχογοϊϑεά [ουὈθαγαιιοθ ὑοτναγὰ ἔμ θτα, 
ἀϊὰ ποῖ ψιϑῃ ἴο ἀθι νον {Ππθὰ ΟΥ̓ΟΥ ἰΠΒΙΛΠΩΥ [κ 
οοπ χη ρα πἰΒΗπιθηῦ.--- Ἴ ἐγ. 16. Α4πὰ ἐλεν βαρ δ 

Ἰ οΓ  γ, ““ πο γο τη Κη ρ. "ἢ ὈΣ ΡΟ (4180 οὐ 

τίηρ ἴῃ ϑ'γτίας ἱπ [16 βθη86 οὗ διιὁδαππαπέε8) 18 ἃ. 

λεγ., Οὗ Κα ἱπιρογῦ ψ10}} Ὁ ΟΌ, χχχ, 106. Α]80 

ςς:Φ “- ὁ. 
“δ ς 

Ὀεΐοοϊ,᾿" ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΙΥ͂ ΠΕΙΘ; ἴπ6 εαυἱναϊοηὶ » εξ, 
βε6 ἰῃ ἄδεη. χχνὶΐϊ. 12. Οπ [πὸ οοηίει8 οἵ (86 
Ῥτοβϑθηΐ δοσυβαίίοη, ΘΟ. οβρθοΐα!]ν ἘΖεὶς. χχχ δὶ 
22, Τ, ἰμθη, δὲ ἢγεϊ ομἱῦ ΕΖακίοὶ, 116 ργορῆδῖ οὗ 
[116 οχὶΐθβ, ἰβ "δηθὰ ἃ8 τηοοϊκεὰ ὈΥ πα Ρθορὶο, γεῖ 
1 σαπποῦ ὃ6 ἀουδῖει ἐπαξ ᾿Ἰποοκίηρς δὰ τορτοδοὶ 
γ6ΓῈ Οἴγθη οαϑὲ Ὁροὴ [86 ΟἾΒΟΓ Ῥγορἤοῖβ, οβ ες! γ 
Ζογοιπ δ, ἤοβ8α Ὀο]ἃ ὀχῃοτγίβιϊοιιβ ἴο γεροηΐδηοο 
μαὰ ἴο ΘΠ ΟΟΌ ΠΟΙ 80 πιο Ορροβί ἴοῃ οἷ ἴπε ρεγὶ 
οὗἩ ἴπ6 προ] ρορα]αϊΐοη τηἀθγ [6 ἰαϑὶ ιη 8 
Ὀοΐοτο ἴῃς οχὶϊθ. ἸΤποτο ἰδ, ἐπογαίογο, ἴῃ {πα Ρ] ΓΑ] 
“6 ΤγΒΘΘΗρΈΓΒ οὐ Οοὰ " ἀηὰ ““Ῥτορῇοῖβ" πὸ ὄχᾶσ- 
βοταϊίοη, ὑμποῦρη ὑΠ6ΓΘ ΠΊΑΥ͂ 801η6 ΤὨοοτΙΟα] 
βοπογα] ζαϊοα 1. ἴμ6 Θχργοββίοῃ.--- ΤῊ ἐλεγε ιοαϑ 
πὸ πεαϊξισ, 0111 ὑπο {πγοδίθηϊην ἐν ϑθμι οου]ὰ πὸ 
Ἰοῶρον Ὁ6 ἀγοτίθά, Οὐτωρ. οἱ ἐπ Ρῆταβο, χχὶ. 18, 
χχχ. 20: Ριονυ. νἱ. 1δ.--- ἴον. 17. ἀπά δἰειο ἰλεὶν 
ψουπσ πιεη υὐἱέὰ, ἐλε διοογά. Το Χαμ ““ 810», 

οὗ ““οδυϑοὰ ἴο 5[αγ,᾽ δῖϑδο 'ο αοἀἂ 86 δυ δ᾽)θοῖ, ἃ ἴὸ 
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ἴθ ἔογεροὶπρς δηᾶ [Ὁ]] οὐνηρ νεγῦ8, Τὸ ὑσίηρ ἴῃ 
ΝΕΌΘΟ Δ ΠΟΖΖΑΓ ἤθ6 δὲ ἴἢ.9 8] θοῦ 18 ἴο ἰπηροτί 
8 ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΙΎ ΔΓΒΉ 688 οἵ σοηῃδϑίΓαοίίου (δραληδὶ 
Κοὶ, Νείεϊου). Ὅὴ6 ἴθῆιρὶθ, ὙΠ6γΘ ἴῃ 6 γοιιϊης 
τὴθι ΘΓ 8141}, ἰ5 ἀδϑί χηαΐοιὶ {116 ““ ἤοῦδβα οἵ 6 
ΒΔ ΟΠΑΓΥ, " Ὀδοδῦ86 ΤΟΥ }ιαα ρῥγοίαπεοα ᾿ΐ ὈΥ͂ {Π|6ῚΓὉ 
ἰἀο]δίγΥ ; ὁοτρ. νοῦ. 146. Τῇ ϑορῖ. («οὖ ὁ γιάφ- 
ματος αὐτοῦ) ἈΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ ΟἤδΔηρο8 ὈΠΡῸ ΓΞ 

ἰηΐο ἡ ΠΡ 8 (Ὁ, 20).--- Τλε ιυλοῖς Ηε ραῦε ἱπίο 

λὶδ λαγεῖ ; οοτὰρ. 76Γ. χχυὶϊ. 6, χχχίὶ, 8, 4. Το 

ὨΘαΐγα] 05, Ὡο ϑίδηαΐπα ὑπαὶ ῬΟΓΒΟῚΒ ΟἾΪΥῪ 

ΔΘ ῬΓΟΥΪΟΟΒΙΥ͂ παιηθὰ, 18 υϑοᾶ, ἴὴ υἱοῦ οὗἨ [ἢ6 
γ685618 8)1 [ΓΘΑΒΌΓΟΒ ἃὈοιΐ ἴο Ὀ6 πιοηἰϊοηρα ἴῃ 
ἴΠ6 [ΟἸ]ονν ΠΡ νεΓΒθ ; γοῦ ἰΐ ΤηΔΥ͂ Ὀ6 τεηάαοτγοὰ 
“ἘΠ 61 4]]. "-π τ. 19. Α4πῶΟὶ ἐλεν διιγηεα ; σοταρ. 
ἐἷοσ, χχχῖίχ. 8; 2 Κὶῃρβ χχν. 9.-- 4 πώ αἰοδίγομεά 
«ἢ “8 σοοαϊἶῃ υδϑδεῖβ (ΠΟΙ Ρ. ἴ988. ᾿χῖν. 10, 8130 

γ Γ, 10), ἸΣΓΟΓΑ ΠΥ, ““ ἴο ἀΘΒΙΓΟΥ͂ "; ΘΟΠΊΡ. ΝΑ ΑΝ 

ἴῃ χἰϊ. 12.---Ἄ ον. 20. Α4πα ἣε σαττὶοα αἰϑαΐ ἐΐοϑε 
ἐλαὲ τενπαϊποαὰ ἤγοτα ἰδλξ δισογά, Ἰἰζοτα}γ, “ {816 
τοτηπδηὶ ἔγοπι ἴΠ6 βϑογὰ. "ἡ ΤΠ [Ὁ] ΟΝ ηρ τογάβ: 
““ δηᾷὰ {Π6Ὺ Ὀδοδιὴδ βαγυδηΐδβ ἴο ἢΪπΠ) 84 ἢ18 Β0}5,᾿" 
οοἰμοϊάθ Ὑ{ΠῚ. [ἢ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, ὅδογ, χχυἹ, 7.--- εν. 

21. Τὸ ζμἰπ|; τιν, 88 ἷἰὰ 1 ΟἸ ΤΟΙ, χχῖχ. ὅ ; 

θη. ἰχ. 2. ΤῊ ογδοὶα μοῦ συοϊορα βἴδηαβ ἴῃ ζ6Γ. 
χχν. 11 {, (οοιηρ. ψ6γ. χχίχ. 10), Ὑ θσα, ΠΟΎΤΕΨΘΓ, 
ΟὨΪΥ͂ [8 ΒΕ ΘΗ ΤΥ ὙΘΑτβ᾽ ἀσταίίοη οἵ [πὸ ΒΘὈΥ]ΟΙἾΒᾺ 
Ῥοπάδρθο 18 ῥγθαϊοϊθι ; θαΐ ποϊμίπα 18 βαϊὰ οἵ ἃ 
ΓΟΡτοβεη  δίίοι οἵ [Π686 ΒΕΥ ΠΥ ὙΘΆΓΒ 88 8 ἜΧΡίΆ- 
ἤοπ ΟΥ τραυϊῖα] [0Υ ἴε περίθοῖ οἵ {Π6 βαρ δίῃ 
γθδγβ. ΤἼ8 ΒΥ ὈΟ ἰΖίηρ οἱ ἴΠ6 ΒεΥΘ ΠΥ ὙοδΓΑ᾽ 
ἀαπγαϊίοῃ οἵ {Π6 6χῖ]α ῥγοαϊοῖϊθα ΌΥ͂ Φογοπιίδῃ, οοη- 
ἰαἰποα ἴῃ [6 ψοΓὰδβ: ὁ ἀ}}} [86 ἸΔηά Θη]ογοὰ Ὦ6Υ 
δα ἢ 8, 18 ἔα Κα ἔγοτῃ [6 ρᾶββαρὲ [μὲν. χχνί. 
84, ὙὮΘΓΟ 8116 ἢ. δΔῃ οχρί δον οὗ πορ]οοίοα ΒαΌ θα ἢ- 
Υ̓ΘΕΓ 80] τ} 1168 ὈΥ͂ Δἢ 64 8]]Υ Ἰοπρ {ἦπ|6 οὐ ἀ68ο]8- 
Ὡοη γὰ8 Δμπουπορὰ ἴο0 [6 Ρ}60}}}6 ; δηὰ ἴῃ δα δὰ 
τοιρδῦῖ: “4}1 {π6 ἀΔΥ8 οὗἉ [86 ἀἐ8ο] δἰ οἢ 8586 τοϑίθ " 
(Κορὲ ἃ Βα αἴ), 18 ἔβκοη ψογὰ [ὉΓ πογὰ ἴγοπι (8 

οὗ [μον τἰοὰ8. Τὶ ὑΠ6ΓΘ ὝΟΣΘ ΘΧΒΟΙΥ 
ΒΟΥΘΏΪΥ πορίθούοα βαρ δὺ ἢ -ὙΘΔΓΒ, ἀπ ὑμογοίουθ ἃ 
Ροσὶοα οὗ 490 γεδγβ οῃ δοοοιιῃῖ οὗ ψΒΙΟῺ 086 Βαν θην 
ΥοδΓΒ οὗ 6χὶ]ο (τ } {Π6 Ὀερσιηπίηρ οὗἨὨ [μ6 Ῥεγβίδῃ 
ἸΩΟΒΔΓΟΙΥ 88 ἐδγηιίπιιδ αὐἱ , 866 ΥΟΙΓ, 20) ὙΕΓΘ 
ἀθογθϑά, ΟἿΓ δΌΪΠΟΣΙ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ δϑϑυτηθβ, ΤῊ ἐδγ- 
“ἴηι ἃ χυο οἵ 18 τεοκοῃίηρ οὗ {86 περ]εοοίεα 
ΒΑ ΔΊ -ὙΘ ΑΒ ποοὰ ποὺ Ὀ6 Βουρἢΐ ΘΧΔΟΙΪΥ 490 ὙΘΆΓΒ 
Ὀοΐοτο 6 ὈορΙπηϊηρ οὗ ἴμ6 6χ]]Ὲ (606 οΥ 606), ἴῃ 
[6 ἐπι οὗ ὑπ6 ἰαϑὺ ᾿υάρεπ, ΕἸ: πὰ βδπλθὶ ; δπὰ 
γὙὸ 38) ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΒΌΡΡΟΘΟ ἴπ6 ΜΔ 016 ροτὶοὰ οὗὨ [}6 
Κιηράοτῃ ἀλη ἴο ἴῃ 6Χ1]0 ἴο βανα ὈὍθϑῃ τηδυκοά 
ὈΥ [86 πεορ]οοῦ οὗἨ [Π6 Βα Ὀ ἢ -ὝΘΑΓΙΒ, βίποθ ὉΠ οΓ 
δυοῖι {Πποογαίο βονγεῖζτϑ 88 Πανὶ, ϑοϊοτηοι, δπὰ 
Ἡδζοκίδη, ἴμ6 οὐϑοσγαϊίοη οὗ [8:6 ῥὑγδοορῖ πῃ 4868- 
ἴοη πὰ ΒΟΔΙΟΕΙῪ οτηϊτἰοά. 716 Ὑ0]6 βἰαϊδοιηϑηΐ 
8 ΟὨΪΥ Δρργοχίτηδίο (κὸ ἴμδὺ ἴῃ χχχν. 18 τοχατγὰ- 
πᾷ [8 Ῥάβϑονεῦ οὗ οβίδῃ, διιὰ 118 σοὶ αἰϊοῃ ἴο [ἢ 
ΤΘΟΘ ἰηρ οὁΠ6); 1 ἰΒ ἰὴ 0 ΜΑΥ διϊοά ἴο 6 ἴὴ8 
ἀλϑι οὗ ΔΗΥ͂ 38] συ ]αϊοη5, ἩΠΘΊΒΟΙ οὗὁἨ [0.8 ΠΌΙΩΡΟΓ 
οὗ Βα Δ ἢ -γϑαῦβ ἡορ]οοείοά {1}} {π6 6χ]]6, οὐ οἵ [86 
Ῥοϊηΐ ἴσοι ὙΠ σἢ ἢ} 686 δοίϑ οὗ πορ]οοΐ ἀκῖο. 

10. ΟἸοβε; ΤῊ Εθῦιγῃ ἔγοτη {116 ΟΡ ν"Ὑ ὉΠ Α͂ῸΓ 
Ογτὺβ: νεῖβ. 22, 28. (ορ. Εζια ἱ. 1-ὃ (α]8ὸ 
ὃ Εδάγὰδβ ἰϊ. 1- δ); δῃὰ οἱ ἐδ Ἄοοἰποϊάθηςα οὗ [6 
Ὀορὶπηΐηρ οἵ Εζτα ὙΠῚ ἴΠ6 ο]ο86 οὗ ΟΠ τοπίοΪ6Β, 
Τηϊτοά. 88 2 δηὰ 8.--- 4 "ἃ ὃι ἐδ ἤγδί γοαν 7 Ογτγιω, 
ἴμ ἴΠπ6 ἢγβὺ γϑαῦ οὗ ᾿ΐ8 Βουθγεϊ ΚΕ ΟΥ̓ΘΥ {116 ΓΟΥΤΆΘΓ 
ΒΔΌΥ ΟΠ ΔῊ - ΑϑϑΥτίδ ἢ ΤΠΟΠΔΤΌΏΥ, Ἰτασηοαἰαίο] Υ αὔδοῦ 

[π|6 ἑαϊκίης οἵ ΒαῦγΙοη. ΕῸΓ ἴπ6 πϑῖθα ΟὙΤῸ5 

(ὐὐ 43, ΡῪέῖβ. φιιωσγωδ), 8ὲ6 {86 ἐχροβι ΐομῳ ὁπ ἔζγα 
Ν 

ἰ. 1 δηὰ 1838. χ]έν. 28.-- 7 λαὲ ἐδε τοοτὰ ο ἰδλε νοτὰ 
ονν πρρλε δὲ [υ δά; ΓΑδ50 (ἔτοπα Σ55, Ῥεηβεὶ, 

χχίχ, 84) ᾿ῃυ8 ΞΞ ΓΑ οὗ [16 γοῦβα Ὀδίοσε, 8ἃ9 

ἘΠι6 βάτῃθ Ῥτοα σου οὗἉ δεγοι δ ἢ 18 δρόκεῃ οὗ ποτε 
ἃ59 Ὦ6Γ6.--ΑπἸα ἂς Ἰπαᾶῖς Ῥγοοίαπιαξοη, Ἰἰλοχα ν, 
“εἴ ρὺ 8 ΟΥ̓; ΘΟΠῚΡ. ΧΧΧ. ὅ. --ἸἼ΄] σεν. 28. 4 εἶδε 
δι σαονηδ ὁ ἐλ εατιἢ λαέ ἐλε Γοταὰ Οοα 9} λξεαύεη 
σίυεη τὸ. ἴῃ 6 βδιὴῆθ ΚΑΥ 8285 Νϑοδο, χχχν. 391, 
Ογτὰϑ Κηον8 δη ἃ σοη [65968 Ὠἰτη56}Γ [6 ἰηδίτατηθηὶ 
ΟΥ ἴῃ “δηοϊηϊδα ᾿" (188. χὶν. 1) οὗ [πε τηοϑί Εἰσῃ, 
Εἰνῖη, πὰ ΟὨΪΥῪ σὰ Οοά, Ὀυΐ ἀοδίχηαίεβ Ηΐπη ποῖ 
ὈΥ̓͂ }10 σΟΙ ΠΟ Ππδπι6 ὁ“Οοὐ, "ἯΚΕ [ἢ 6 ΤΟγπλοτ, ὈὰΣ 
δῇ ΟΠ66 ἃ8 Δεϊιονδῆ, [16 πᾶπηο οὗ ἰπθ Ουά οὗ ἴδῃς 
ον8, Πο86 οχ᾽ϑίθπος δη ΔΘ Υ ἢ 18 ονσῃ 
ΒΌΡΤΟΙΔΘ οά ἢΘ δὖῦ 060 Δοϊκ ΠΟ Ν]Οάρε5, διὰ ἴῃδγο- 
[ογα 88 {πὸ ““Οοὰ οὗ οανοι," ὈΥ μα {016  Π1ΟΝ 
δἰ8 βιιργεέτηο σοᾶ, ΑΒ αΓατηδΖάβ, τῦὰ8 τοῦ [0 Γοοοῖνθ 
αὖ ἴμε Πιοϑὰβ οἵ 411] ἴῃ τογαὶ οἀϊοὶβ οὐ ὑπ6 Ῥεγοίδη 
βονεγεΐῃ. ΟὐπΡρ. Ενδῃρο]ῖοαὶ δηὰ ἘΜ}}1.8) Ἐδ- 
Ποοϊίοηβ, Νο. 8.--- λοδο 8 ἀπιοηῦ νοι αἱ οὗ λα 
»εορίς, ἐδε Ζογὰ λἀὲδ Οοα (ὉὈ6) υμὴ λῖπι. Τδαῖ 
ΠΘΙΘ ῬΓΟΌΒΌΪ "57 18 ἴο Ὁθ τοδὰ ἰηϑίοβα οὗ ΠΣ", 

ος Το τς 

8660 ἰῃ Οτἱῖ. Νοῖε. Οὐ {6 δΌγαυρξ ὑοττοϊ δίῃ οἵ 
16 παιδία δέ {686 ΟΤὰ8 οἱ [}9 ΓΟΥΔ] εὐϊοῖ, 
860 [ηϊτοά. 88 φυοϊδα ΔΡΟΥΘ. 

ΕΥΑΝΟΕΙΙΟΑΙ͂, ΑΝῸῺ ΕΤΉΪΟΑΙ, ΚΕΕΙ ΟΤΙΟΝΒ ΑΝ 

ΠΟΜΙΓΕΤΙΟ ΗΙΝΤΕΒ ΟΝ ΟΗ, ΧΧΧΙ͂Ν.-ΧΧΧΥΙ. 

1, ὙΠΟ ᾿ἰαδὲ πλὶσ] γ οαὐθυτϑῖ οὗ ἴῃ 6 1μδοογϑῖῖο 
Βροϊγὶ δ ἀπάογ ᾧ ὅταν, ὙΠ] 1 ἢ Ὀτοῦσῃηϊ ἴῃ δὲ [ἢ Βα τὴ 8 
ἔπη [6 ᾿αϑὺ ΠΟΙ πω ὁ οὔ [16 Φεν δῆ 
κΚίμράοτῃ ὃἃπὰ ΒΜΕΡ 186 ἀδριοϊθαὰ ΟΥὉ ΟἿΣ δι ΐ ποῦ 
ψ ἢ Πρ νς ἀλανα Ὁ] 688 ἴῃ ἡῆς Γοβρθοῦ, ΠΑΙΠΘΙ͂Σ, 
8ἃ8 Το αγὰ8. {Π6 στοδὶ ῬΆβΒΟΥΘΓ ὐοῦ ἴΠ6 ρῥιγρίης οὗ 
16 ἴσπρὶθ, ΜὨΪΟΩ δοοοσὰβ τ τἢ δι ἴω 
Ἰοδηΐημβ, ἩϊΓ. τησοἢ στϑαΐος [10.658 1Π8}) ὉΥ͂ [Π6 
ΔΌΛΟΣ οὗ [86 Ὀοοΐκ8 οὗ Κίπρβ. [1 6 ποὶ ΟἹΪΥ 
οοἸο ταῦθ [16 ὑμπϑοοσαῖϊα ῬΌΣΥ, οχδοιϊ πάθ, ἀπα 
Ἰορ᾽ ΠΤΏΔΟΥ οὗ {}}18 [οδβἴϊνα], δβ οὔθ τῆς Ἰῖκ6 οἵ 
Μ ὨΊΟΝ πδὰ ποῖ Ὀδθῃ ἢ6]ὰ ἀυγίηρ [πὸ οἷς ροτιοὰ 
οὗ 16 Κίηρβ (τοτὰ {π6 ἀδγϑ οἵ βδιλθθὶ 1ῃ6 Ὀγο- 
οῖ, Χχχυύ. 18), Ὀαΐ Ῥγαΐβεβ [Π6 ρίουβ ἀθοὰβ οἵ 
ΜΝ 88 ἰῷ 18 τὶ ζἴδη ἴῃ {Π86 αν οὗ [πε ]ογὰ, 
χχχν, 26, ἀεδίμτιαῖοβ {}|6 81 416 ολ86 ἰὴ Ὑ 16 ἢθ 
Τοηουῃοθὰ ἢΐβ Ομαγβοῦοσ 88 ἃ Ῥχίηοθ οἵ Ῥδῶζο, 
γΓ κῃ 5 ΤΊ ΟἿΥ δοοογαϊῃ ἰο ἰαῦν, 88 ἃ αἰβρσυΐδιπρ 
οἵ Ὠἰπ)86] 7, δ8 Ὀδὶπρ υπίταθ ἴο ὨϊτΩΒ6] (χχχν. 22), 
διὰ ἴῃ [89 ΨΕΙΥ Ορεθῃΐηρ οἵ ἷ8 ἀφβου ρου σίνοθ 
Ηἷπὶ 8 σοτητηθπαδίϊοῃ ὙΠΟ ͵ϑ ρίγεη ἴο ὯῸ 
οὔδμοῦ Κίηρ, πηλοῦ, [μ΄ ἢ να] κΚοὰ ἴῃ {δ τὰ γ8 οὗ 
Ῥαν ἃ 15 δίοσ, δηα ἀοο] πο ποὶ ἰο 6 τῖρῆς 
δηῃὰὶ ποῦ ἴο ἐῃ6 ἰοἴϊ (χχχῖν. 2), ποϊῃΐηρ οὗ 41} ἐπί 
ἌΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀ6 οΟχαρρογαϊδα ; οἢ ἴΠ6 σΟὨΓΑΓΥ, ἐδ 6 
Μ᾽ ΠΟ]6 ΘΧΟΓΘΏΙΘΙΥ {αν ΟΣ Ὁ]6 Ρῥἱοίατε οἵ Π6 ὈΓΏ6Θ 
18. σΟΙΤΘΟΙΥ σοποοῖνο δηὰ αἰ} {Ὁ}}γ τοηἀογεα ἤγοσῃ 
1η6 βίἰαπάροϊηϊ οἵ ΟἿΣ δαΐμοσ. [ἷῖ ἴπ6 βοοοπὰ 
ὈοΟΙ οὗ Κιίηρβ, ψ 116 0 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 1,6 ν 1 1168] ἰ68}- 
ἴῃς δἰἴδοοίβ ὕΠ6 Ῥγαρτηδίβιη οὗ [ἴὴ6 παγταῖοσ, [86 
Ῥταΐβο οἵ ἢἷβ ναὶ Κίς πη [86 ἰοοϊδίορβ οὗ δαν]ά, 
στ πουΐ ἀθοϊϊηϊηρ ἴο ἴΠ6 τρῃ οἵ Ἰοἴδ, 18. δεῖ ἔοσὶ 
ἱΓ 6418] ῬΓΤΟΙΉΪΠΘΏΓΟ ; δηὰ ἃ βρϑοΐαὶ δβρϑοῖ οἵ 
᾿ἷ8 Ἰμοοογαῖο αἰβροβίζἰοη δπὰ Ἂἀθπηθδηοῦσ, ἷ8 
Ζ68] ἴῃ [Π6 χε γραϊίοη οὗ ἰάο]αίγΥ, 8 ὑπετα ἀ6- 
ΒΟ. θ6α 5.1}} τηοτα ταϊη αἰ οὶ Υ ἀπα οοπηπιοηἀεὰ ψἱϊὰ 
ἸΩΟΙΘ {Ὁ]Πη688 (2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 4-20) ἔῆδῃ ἴῃ [896 
δοοουπΐ Ὀθίοτθ 8, ἩΠΙΟΣ ΘΟΣΏΡΓοῦδοΒ (δὲ ἩΔΙΘᾺ 
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ἦα Βοτο τοϊεττεὰ ἴο, 88 δ γοδ αν δυο ον ΚΠΟΨΗ, 
ἰπῖο ἃ Ὀτγί οὗ δἰκοίσῃ οὗ ἃ ἔονν νοῦβοϑ. Βαῖ αν» ἴδμαγα, 
80 Βοχο, 1 ἰβ πιδηϊοβῖ, δηἱὰ [116 χ]ΟΓΥ οἵ ἢϊ8 {Π͵θ0- 
ογαίὶς ϑισοσαβα, ἐμαὶ Ὠἷδ βίγοη θοῦ οἸἴογίβ ΟΓΟ ὑη- 
βαι Δείδοΐοτν, δηιὶ ἰηδυ Ποϊοηῦ ἴο οἴἴθοϊ ἃ μοττηδηοπΐ 
ΤΟΟΟΥ͂ΟΓΣΥ͂, ἃ [τ τορϑηθγαϊίοη οὗ [6 ρῥΘΟρΪὲ οὗ αοά. 
Τμδῖ, ποῦν δίαπάϊηρ [86 δἰ ποοσ ἐν οἵἱἠἨ ἁ Ἀἷ8 οου- 
γοσδίοῃ, ““1η6 [ογὰ τυγποὰ ποῖ ἴγοιῃ [Π6 στοαὶ 
Βοΐῃοεβ οὗ Ηἰ8 τ Ὠϊο 88 Κἰηάϊοὰ δραληδβι 
δυάδι Ὀδολῦδα οὗἩ ἰδδ ργονοσαίίομδ οὗ Μαπδββθὴ," 
δας τωΐθοσ ἴΠ6 αἰνίπο δοηΐθεηςθ οὗ δχίγραϊ οη 
δραῖϊπδιὶ {86 Κίησάοπι οὗ Ψυιϊα) τοπιαϊπθὰ πῃ- 
τοτοϊζοα (2 Είηρβ χχὶϊ!, 26 ἴ.), ---ἰ }}}8. ΟἿΓ δῦ ΠΟΥ 
οεγίδί η]ν 4065 Ὠοΐ ΒΑΥ 'π 8:6 ἜΧΡΓθ88 όσα β οὗ ἴῃ 6 
οὐάεσ ρβθ γα 116] ἰοχῦ ; ἱπάθοὰ 6 ἄρρϑᾶγβ, δοοογάϊην 
ἴο χχχὶν. 833, ἰο δαὰ ἴο 16 ὑββὶϊ ΠΟΥ ἴογ [ἢ 6 
δἰ ποοσγὶ ἐν οἵ [86 κἰη μ᾽ 8 σοῃνογβδίοη 6 δεϑύγαηοα οὗ 
186 ΓΟΔΙΥ οἵἁὨ [6 Θοηνογβίοῃ οἵ ἴ86 Ρθορὶθ, ἤθη 
6 ττῖϊεβ: ““ Α]} Ηἷβ ἀδγδβ [ΠΥ ἀδραγίδα ποῖ ἔγομι 
[6 Ἰ,οτὰ Οοὰ οὗἁὨ {πεῖν ἔαϊμογβ. Βαϊ ὄνθὴ {ἢ 18 
“4811 8 ἀδΥ8 ᾿᾿ οοῃίαΐηβ ἃ ἔδίδ] 1ἰπηϊτατοπ οὗ [88 

1586 ΠΘΤΘ τυοὰ οἡ ἴῃ ἐπαθανουτβ οὗ οβίδῃ:; 
διὰ ἐμ Ἰαιηοπίδ Ὁ] βία οἵ ἰἀοϊαίγοιιβ ἀδροποσϑοῦ 
ὙΠΟ. ὈοἰΓγαγεα 10861{ ἱπιτηρά δῇς} } }Υ. ἈΠ ΘΓ ἢ. 18 Β0}8 
(χχχνὶ. ὅ (ἴ.), δηὰ ψϊοὴ γ58 [Ππ6 ἴδ} πὸ 1688 οἵ 
1.6 τρΔΙΔαπιϊπἰβίγαϊίοη οὗ ὑμ686 ἰα8ὺ Κίπρβ ἴδῃ οὗ 
18ςε ἘΡΟΕΥ οὗ ἴΠ6 οὨἰοίβ οἵ [Π6 Ὀγὶθδίβ πὰ {6 
ῬθΟρΙΘ (χχχυΐ. 14), δυο Υ δον ἰηδὲ ἰἢ6 
δάβοσθηοο οὗ Φπ 4} ἴο ἴῃ αν οὗ ἴπὸ [τὰ ἀυτίπς 
[86 ρΡοτίοα ἤτοπι {86 τεΐογτα οἵ ψοβίβ ἢ ἴο δ͵8 ἀθαίὶ 
ὍῸῺΒ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΙὩ6ΔΠΒ ΒΙΠΟΘΓῈ ΟΥ {γὰ}Υ σοησίπθ, Ὀαΐ 
ΓΑ μοῦ 1Π6 σοτηρ]αἰηΐβ αὐϊεγοὰ ἴῃ ἴμ6 ἰαβὲ ἀὰγ8 οἵ 
1μ6 Κίηράομι ὈΥ͂ Φεγομηίδη, οὗ [ΠπΠ6 ὑπ ἘΠ ΠῚ] ΠοΒ8, 
16 ἸΠΏΘΓ ἀροβίβδυ, δηὰ ἱπιπη γα εν, ὉΠ Ο] 8 ΠΏ 688, 
δογτυρίοη ἱπάεοα, οὗὨ {δ6 ΒΡῈ (9 6ὁγ. χὶ,, χὶϊ],, 
ΧχΥυ., οἷς.), ψετα {1} υδι πο, ΤὮΘ ᾿πϑι Ποΐοης 
οἵ τηθγὸ γείοιτηϑ οὗ ἴπο ὑποοογαῖὶς ποσβαρ, Πθα]- 
ἱπρσ ΟὨΪΥ ἰδ6 δβυτίασο, ποῖ {6 ἀθὲρ βϑαὶ οἵ 16 
ἙΟσΠα, ἀπ ϑοοογ  ΠΡΪΎ, Δ8 41} ὑπαὶ σου]ὰ βεῦνθ 
ἴδο ΚΙΠΡ 88 {Π6 βιαπά γα ἴοσ ἢΐ8 σοϊοστηΐηρ δοϊΐομ 
δ ἴῃ [80 ογάϊπάποεβ οἵ ψογβΐρ, {Π 6 ᾿παάθαπδοῦ οἵ 
186 Ἰανν ἴο [{Π6 ργοάυσίζοι οὗὨ ὑτὰθ 116, [Παῦ ἀδύνατον 
φοῦ νόμου (Ἐοτῃ. Υἱῖδ. 8), {πὶ τωροΐθηοθ οἵ {}16 
ἴδν ἴο βδοισα {τ6 ἔγοθοίομῃ, ἵγιιθ στ ζ θοιβη 688, 
Δα δϑϑυγοὰ ἤορ6 οὗ ἴῃ6 ΠΘΑΥΘΌΪΝΥ ἐῃῃογ ἴδῃ οα 
(6 Δ]. 11]. 4; Εοῃμ. γἱϊ.),----αὶ} τ: }8 σαγθ οαῦ ἢ 
δδίοῃ ΒΕ Πρ ΟἸΘΆΓΏ6Β8Β πὶ [ἢ 6 ἈἰϑΙΟΤΥ οἵ [116 τοίουτη 
οἵ Φοδίδῆ, τ Ὡΐοἢ 88 Ρατγυυοα τ] ἢ 80 τοῦς Ζ64] 
διὰ δβιιάἀ6ῃ βτιοσθεβ, δῃὰ γοὺ γἱο] θὰ βο ὑσδηβίθηΐ 8 
τε]. Το Κίηρ ΒδᾶσΒ [026 τοτὰβ οὗ [πὸ Ἰδν αἷ8- 
«ονεγοά ἱπ {Ππ6 ἐπ εἰ 16 συγθε8 Ὑ]ιἰοἢ ἰδ Ῥτο- 
ΠΟΌΠΟΘΒ Οἡ ἴπΠ6 Πα 6} 11Υ οἵ {Π6᾿ ἀροδίαίθβ ῥίθιοθ 
[Ἀτουρ ἷβ πεατῦ ; 6 τϑηὰβ ἢ18 ρβστηθηΐβ, Ὑ6ΘΡΒ, 
διὰ Ὀοσβ ἀονῃ ἰῃ ἀθοΡ, βίποοῖα ΒΟΙΤΟῊῪ Ὀαίοσο 
αοά. ΗΘ δβυοσορθᾶβ αἾ8ὸ ἴπ ἱπβρίτίηρ [86 ΓΆ]6ΓΒ οἵ 
[δα ΡΕΟρΪα, ἱζ ποῖ ὙΠῸ [86 βάτηθ βριγὶϊ οὗ βίποεγε 
τοροηΐδῃςα, γεὺ τὶν [6 ἤΟΣῪ Ζ64] ἰπδὲ ζιγηδ ἴοὸ 
ἘΠ6 τη οπυτη ἢ δηἀ ἱπδίγυτηδηΐβ οὗὨ ἰὰοἸΔΊΓΥ, δπὰ 
Τερεαὶϑ {16 ἀδθθ 5 οὗ δῇ ΕἸ 74. Απὰ ναὶ ἀοοβ 
.ὸ οἴεοῦ ὈΥ 41} {181 ΤὮΘ βίβστῃ πηθββαρο οὗ 
Ἡυ] δὴ δηποιηοοα {19 ἴο Ὠἷτπῃ : ἔοσ δἰπλ861, δηὰ 
ἴοτς {πο ἀπγαίίοη οὗἨ Ἀΐ8 τοῖρτι, ᾿6 8}4}} δῃου [ἢ6 
Β]εβοίηρ οὗ να] κίηρ ψὶϊ ἀοά ; ἴῃ μεδοθ ἢ 8}4}} 
6 σαϊμογοά ἴο ἢΐ8 ἔδίεγβ᾽ ΒΘΡῸ]ΟΙΓΟΒ; ΠἷΒ ἜΥ65 
8.41} ποῖ θ66 8}} [06 τηϊδίοτί!πο απ οὶ ἴδ [τὰ 18 
ἀείεγπιϊηοα ἴο Ὀχίπρ ΠΡῸΠ 1}18 ἰϊηράομῃ δπὰ οἰ ; 
ἴον ΗἨΐ8 ταῖν 18 ΠΟΥ͂ Ο06 [ὉΓ 4]1] ρουγεὰ ουΐ οἢ 
{816 Ρίδοθ, δηα ποίη ἰ8 πον αΌΪ6 ἰο ἀυθηοἢ ἰΐ 
(χχχῖν. 285-28). 10 18 ἱτηροβϑί]6 τζοσα {ποσοῦ ρην 
διὰ μον ογί ΠΥ ἴο ἜΧΟΙ Ι δἀπὰ ὀχ ῃἰἰὺ ταὶ 18 
ἜΘ σΏγϑα Μ᾿ Πἰσἢ (86 ἰδ που (6 4]. ἐἰϊ. 183) [Δ ῃ 
ὮΥ (δοθ6 ποτὰ οἵ Ηυάδῃ, οὔ πδΐοδ ἰδ οδὴ 

ΒΟΘΙΌΘΙΥ Ὀ6 βαϊὰ ἩΠΟΙΠΟΣΓ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΤΠΟΓΘ 80 6Χ- 
ποσίδοη ἴο ΓΕΡΘηἴδηθ ΟΥ ἃ ῬΙΟΙΏΪΘ6 ΟἱὁἨἁπ)ΕΓΟΥ͂ 
(δορ. {6 1 ἸΤΩΔΗΥ͂ ΑΥΒ 5110} δά άγθβθ οὗ 
ΑΖδηδῇ Ὀδη Οὐεδὰ ἴο Κίηρ 488, χν. 1-7}). Απὰ 
ἠοῖ ονθῃ ἴἢ6 δα] γαϊ ου δηὰ Ὀ] ββίηρς Ψ ἰοἢ ΓΠΘΥ͂ 
Ῥτοπιΐβο {πὸ Κη οα ἀοοουμΐ οὗ ἢ ΡΟΥΒΟΠΑ] ΡΟ γ 
--ἰρδὶ 6 8}4}} ἀεὶ ἷῃ Ρθδ06 ἴο ΐθ ζαῖΠ6Γ8--- 
8 [18}16ὰ ἴῃ ἃ Ῥδγίθο ΠΥ δα δίδοίοτΥ ΨΥ. «0» 168} 
ἀοραγὶβ ᾿ϑίογθ ἢ6 μ88 β66ῃ αἱἱ 088 πηϊδίογί απο (Πα 
{πὸ [τὰ [88 ἐμπγοαϊθηραά ἴοὸ βοῃὰ, Ὀϊΐ 48 ἃ Ὀτδηὰ 
Ρ]υοϊκοά ἔγοια ἴμ6 ἢἤγθ,' Νοῖ ἴῃ ἃ Ῥαΐῃ]θβ8 ν8 
15 6 Ὀτουρΐ Βοτὴθ ἴοὸ ἷ8 ἔδίμετγβ, ὑαὺ τπτοὺς 
δοηῇίοῖ, ΑΓ, δηά Ὀ]οοάδὶιαιὶ, ἃ8 ἢ6 ἰτη56} δὰ 
116, ΤῊ ΟὨΪΥ͂ ἱμβά οἴ ΠΥ οὗὁἨ Ὑ8ΙΟῺ Βὸ τηδὰθ 
Ὠἰσλδο] ἢ ΟΣ ἰῃ δὴ οὐδοῦ 86 ἱστοργοδ 816 
ὙὙΑ}ς ἰ8 ἀνοηρρὰ ὉΨΥ 8 οοΓἰΔΙ ΠΥ ΟΠΪῪ ἰθιῃΡΟΓαὶ 
(β]υίηρ ΟὨΪΥ ὑμ6 Ὀοάγ, ῃοὺ ἰμ8 βοιι}), Ὀαΐ γοεῖ 
[ΥΤΊ Ὀ]Υ ΘΙ δῃὰ βδένεγο ρα ΠΙΒηπγθηῦ ; δη ονθῦ 
ΓΠΟΓΘΌΥ 18 ἴδ6 βουΐθβ οὐ ἰυάρτηθηῖβ ἡ αἰ οἢ Ὀτίηρ 
οὔ ἴμ6 επά οὗ {π6 Φονιϑῃ βίαϊο δηὰ Κιηρμάοιῃ 
ἱτπηπιοά ἱαίε Υ Ἰηἰτοάυοσρά, 

2. 7οβὶι 8 ἀοίοδϊς δηςὰ ἵσαρίο ἀθοδαβα ἰ8 ἴη6 Ὀδ- 
κἰμπίηρ οἵ ἴμ6 θὰ. Αβ ἃ ἴαὶγ υυἵἱ Γαρί ἀ]γ-ονοι- 
Βργθδαϊηρ ονθηΐϊηρ οἷον δου ἃ ἀ}}, ταὶ ΠΥ ἀπγ 
ἰηαἀϊοαΐοβ (86 δηργοδοβίηρ ηἰρὶ{4]}, 80 1115 γοίολτ. 
οὗ ψΟΓΒΗΪΡ, 88 ἴδ Ἰαϑῦ ρον γα] ᾿πονθιμθηΐ οἵ {πε 
ἰποοοσγεῖὶο βρὶτῦ, δ] πηοϑὶ Ἰπητη θα 1 [6] Ὁ ργθο 68 1}16 
δἰ κίηρ οὗ {πΠ6 Ῥθορ]6 οὗ αοὰ ἰηπΐο ἴδ ΠΙΌΓΚΥ 
πἰρσῃῦ οἵ γρο] θα] δημἰ ]δἰίοη δὰ ρτγοϊγαοί 
Β. Ο᾽ υχαϊίοη. [ΙὉ ροθ8 ταρίὶγ ἀονῃ, δἰΐζεγ [ἰὲ 
θοῖζοῦ δα πιἱηϊβιγαϊίοη οὗἨ [16 Ῥ6ΟΡ0]6 ἀπὰ 86 Κίπρ- 
ἄοτα Πα οὔσθ γίβθῃ ἴο ἃ οοσίδιῃ ποὶσῃΐ ; δὰ, ΚΘ 
[δῦ Ὀδίζοῦ οΙΏΡΘσοΣ οἵ ἴπ6 ἢοιβ6 οἵ Ῥ]ο]οζυ 
ΒΠΟΓΕῪΥ Ὀοίοσο ἴδ 141] οὗἩ 186 Βυζαπίϊπθ πὰ ἐμὰς 
οΥ Κ [16 τείρῃῃ οὔ 1.ουἱβ ΧΥΙ. 88 86 ἴογε- 
ΤΌΠΠΟΘΙ οὗ [16 ΤΘΙΤῸΣ οὗ πε ΕΥΘΏΟἢ Εδνοϊυ ὁ}, 
᾿δὰ ἀε]αγεά ἴογ ἃ βῃογῦ (1πη6 ὕι:6 ὀχϑοιϊίοι οὗἉ {116 
Βα! ὕθ660 οὗ οχίϊραϊοη, ΔΙΤοδαΥ τἰροηθὰ ἰηῖο δ 
ἱμον 8 }]6 ἄθοσθα ἀπάεσ [Π6 ἰαδὺ ῥγεοοάΐῃρ Κίηρν. 
ΤῊΘ ΟἸὨἸτοηϊϑὶ ἱπάϊοσαΐοβ ὑπ18 ταριὰ τ ἀϊημ οὗ 1}16 
ἀραὶ ἰαῦὺ οδπθ οὐ αἰΐασ ὑῃς αἀθόθββο οἱ Φοδβίδῇῃ, 
{8 δηΐγαποθ οὗ {86 ρΆ}]ορΊΠ σοπβυσμρίΐοη ᾿πίο 
{Π6 Ἰοης βίποθ ἱύδγῃ]} }Υ σοι δπὰ ΕῚ βίαι 
οὗ Φυάδῇ, ὈΥ͂ {π6ὸ Θχίγζο πη ὈΓΟΥΤΟΥ 1 τ πἰοὶ ἢ 
ἀοδραίομοβ 16 ]αβὶ 00 Γεΐβη8. [τ 8 ΨΑΥ ΤΟΓΕ 
ΒΌΤΗ 811}} 1πὰπ [ὴ6 δυΐμοῦ οὗ ἴῃ ὈοοκΒ 
οἵ Κίηρδ, ψῃο 1 κοτνίβα ἀο68 ποῦ ἀν76}} γϑῦυ Ἰἰοὴς 
ἢ ἴδῃ, 86 ἀορίοῖβ [ῃ6 ὉΠΡΌΑΙΥ ῥγδοίίοε οὗ 1116 
γι ἴτοθ βυυοοοβϑοσβ οὗ ΦΔοβίαὶι, ἴο πόμα οὗ ΝὮΟΠι 
ἢ ἀονοῦδβ τῦοσο Δ [ΟῸΓ γ ΓΒΕΒ, δῃ ἃ ἰοῦ ποτὰ οἵ 
ΠΟΙ ἢ6 48 ΔΗΥ͂ ψοΓὰ οὗ ὈΓγαἶδθ ΟΓ δοκηον θα Ζ- 
τηθηὗ---Ὡοἵ αν 6ἢ [0 Φοοδ ΑΖ, 0} τοβρθοὶ ἴο π᾿ ΠΟΤῚ 
ἢθ ἄοεβ ποῖ ἱηάεορά δ ρ οὐ 16 ἔοσιη υἷα υὑδοὰ οὗ 
186 [οἸ]ονης νο, ἴῃ ΠΔΙΤΏΟΩΥ ὙὶΠ 2 Κίηρ, 
““δηὰ ἢ ἀϊά [πεῖ ΒΟ ἢ γα 8 ονὶ] Ὀοΐοσα {Π6 1, οτγὰ "᾿ 
(οοσῃ., οἡ [86 ΘΟΠΊΓΑΙΥ, 2 ΚίμρΒ Χχὶϊ!. 82), Ὀυϊ 
ΜΡ ἐε ΟἹ δοοουπέ οὗ 18 ΘΡ᾿ ΤΟΠ]Ζίηρ, Βα, 88 [ΔὉ 
Βιαβίθῃβ ἴο ὑπ6 δῃά, ποῖ Ὀεσδυβο ἣθ σἢοΥβἰιθα Δηγ 
Ὀεϊζοῦ ορίηΐοη οὗ δἰ. Οἡ Ζεαοκίδῃ ἢ ἀνε }}μ 
ΒΟΙΩΘΉ αἱ ἰοΠρῈΓ; Ὀὰΐ ποῦ ἴο ἀξ μδῖν τπογὸ [ΠΥ ὑΠ6 
Ὁ0]1ς δοῖβ οἵ (ἷ8 πηξογξιηδιθ ἰαβὶ οὗ [ἢ Πθαντἀϊς 
ἰῆχβ, ΠΟΙ ἴο ἀερίοῦ [6 ἐεγγ Ὁ]6 οαἰαβίστορῃθ οἵ 

τλδιϊηρ ἀπὰ ἀοδίγυσοη. ἰοττηληρ ἴΠ6 ο61086 οἵ κἷ8 
τοῖρσῃ ψἸᾺ (6 Βαπι6 [Ὁ] 688 88 ἴῃ 2 Κίηρθ ΧΧΥ. ΟΓ 
δογ. 111., Ὀὰδ ΟἾΪΥ ἴο Ἔχ δὲς [86 ὉΠ ρΟά 1688 διά 
ΘΥΝΟΓΘΙΓΥ͂, σαττιθὰ ουἱϊ ἴο {116 ἐπά, οὗ [π6 σουγεθ οὗ 
ΜΗ Κίηρ δῃᾶὰ Ῥβθορὶβθ, ἴῃ ἃ ργαρτηδίϊο, τεἤβοϊίνε 
ἌΑΥ, 88 ἴδ σ4186 οὗ {πὸ ἱπαν! 8 Ὁ]6 ἡυαἀρτηθηΐ (8690 
γεῦβ. 18-16), ἀπὰ ἴο ἀἱδρ]δὺ [86 σοηϊγαδί Ὀαΐννεθη 
{π18 σουγδε δηὰ [9 ἱποοββαηΐ Ὀαΐϊ αἰ γᾶν 8 ἱπο ϑοϊιαὶ 
οΥίθβ οἵ δάἀτηοη ἴοι δηὰ ψ αγηΐηρ οοιηΐῃς ἔγσομπι [ἢ 
Ῥτορβοῖὶ ΨΦογοσαίδῃ (γοτβ. 12, 21). Ηἱΐβ τερογί οἵ 
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[6 [4}} οἵ Φογιβαίοτα δηὰ ἰδ6 Ὀορίπηΐϊηρ οἵ (δ ς 
ΒΔΌΥ]ο δὴ σΔΡΟ ΟΥ̓ (νογβ. 17--20) 18, οοπιραγοὰ 
Ὑ{Π (86 [Ὧ]16Σ δοοουηίδ οὗ [0 ῬΑΓΆ]]618, ἴῃ ἰδοὶ, 
88 ΘΟΙΏΡΟΠΙΟΙ8 88 ῬΟΒ810]6, ὈὰΓ ὉΥ 1ϊ8 ὙΕΓΥ͂ 60}- 
οἰβϑῇ 688 δπὰ ὈΣΟΥΪΟΥ͂ Ῥγοάτιοθδ ΟὨΪΥ͂ ἴθ ἀδοροσ διὰ 
ἸΩΟΓΘ ῬΟΥΓΘΓΪῸ] ἱτ ΡΓΘββίοιι. 

8. ΤῺ Τσοποϊυβίοη οὗ 8ιῖ8 ἰδίου 8] δοοουηΐ, 
ΧΧΧΥΊ. 22, 28, 15 4130 σῃαγδοίογί σοῖο ἴοσ ἢ βἰδηἀ- 
Ῥοΐπηΐ δῃὰ τηρὶμοά οἵ ΟἿΣ δυΐμοσ. 116 ἴἢ6 
ΔαΐΠΟΥ οὗ (πὸ ὈοΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ (2 Κίηρε χχν. 27-- 
80) οἸοβοα τὶ ἃ ποίΐοθ οὗ ἴπ:6 Γα]6886 οὗ {Π6 68Ρ- 
εἶνο Κη θ)οϊδοπίη ἴῃ ἴἢθ τά 4]6 οὗἩὨ [ἢ6 Θχὲ]ο, 
ὉΥ (86 γστδοθ οὗ ἴ:6 Βα Υ]οπίδηῃ Κίηρ Ἐν ]πιεγο- 
ἀδοῖ, δηὰ {}8, ἢ σΟΥΓοβρομάθῃοο 1} ἰδ ἔπ 
τοουηῦ ἱπίοσοβι ἰῃ ἴῃ ῬΘΓΒΟΏΔΙ [δια οὗ {Ππ80 Κίηρ, 
ΤΕΡΟΓΙΒ ἃ ΠΊΟΓΟ Ῥχγοϊυὰθ οὗ ἰῃ9 ἢπ8] σεϊθδϑο οἵ 
Φυάδῃ ἴτομι {16 6χὶϊθ, δῃὰ ποῖ ἐϊιὸ ΟΣΥ͂ Το 6850 
ἱϊμα]ἔ, ΟὟΓ “ΟΥΚ οοδο8 π|ῖΐ ἃ ποιΐοο, ἱπουρὴ 
Ὀγεῖ, οὗἨ {π8 σοββαίϊοη οὗ βοσυϊζυὰθ ἴῃ 8 ἰογοΐζῃ 
ἰδηὰ ὈΥ ἴθ ρσταοίουβ οαἀϊοῖ οὗ Ογτθβ. [ἡ {19 
ΟΠ αγδοίοσίβιιο ἰγαῖξ 18 ἐχ [δὰ {Π6 ιἰδίοτίδη το 
ὈΘΆΣΒ ΟἹ [18 ΡΥ ΘΒ. } Ὁ Ὠδαγὶ ἴΠ6 [οτῖαπα οὗ [Π6 ΨῈ0]6 
ῬΘΟΡΙ6, ποῦ ΤΩΘΓΕΙΪΥ͂ οἵ [}16 τογδ] ουδθ. Αβ ἢδ μδὰ 
δεῖ [οσί ἢ ἱπιτηϑ ἱδίθ! Υ Ὀδίοτο [6 αἰνὶηεὶ γ ἀεοτθοὰ 
δηἀ ῬΓΟΡΒ ΘΓ ΟΔ11Υ αἰξοαίθα ὨΘΟΘΒΒΙΟΥ οὗ ἃ βοσυϊζυ 8 
οὔ ἘΤΡΗ ΥΘΑΙΒ, ἴο Ουηρεοηβδῖθ οῦ 1ῃ86 Ῥαδὶ 
πορίοοῦ οἱ ΒΟΥΘΗΥ͂ Βα Ὁ Δί ἢ -ὙΈδγβ, 80 ἢ σδηδοῖ 
Ὀυϊ φοϊηΐ, δ ἴ6 61]ο86 οἵ ἢ18 νόσῖς, ἴο {π6 Ηπ4] 
[0] ]πηεηῖΐ οὗἁ {}ι|8 ργϑαϊοἴΐοπ, ΤῊ ἱπύοττιαὶ ογραηῖς 
οομηδοίίοῃ οὗὨ {818 ο]οδίῃρ πΟΏςα, ᾿Υ͂ ὙΠ Οἢ [ἢ 6 
[δἱγ αὐ δρεθα οῖς ἰηἴο 8 ΠΕ 8 ΤΩοτὸ ἔγυϊ- 
(α] Ὀερσίππίηρ οὗ [6 ἰδίΟΤΥ οὗ (86 οονοπδηΐ 
ῬΘΟΡΪΘ αἴϊνον {Ππ6 οχὶϊο, τὶ Ἰμδὶ τ ΒΙΟὮ 88 τὸ- 
οογαϑὰ ἱπηπηοαΐαίον Ὀαΐίοτθ οοποεγηίηρ ἴπ6 δαὶ 
Κίησβ Ὀεΐογο ἴΠ6 οχὶϊθ δηὰ {ποὶσ ἀονγηία!], 18 88 
ΟἾΘΆΓ 88 ἀδν, δια ργθοϊυθδ ΔΗῪ δι ἢ} Ορὶπίοπ 88 
πὴ {π6 οοηΐθηΐδ οὗ γογβ. 22, 28 βἱοοὰ οὔ ρίπ8}}} 
Ω]Υ αἱ ἴ:ο Ὀερὶπηϊηρ οὗ Εἔστα, δὰ νγὰ8 αἰΐου τ β 
᾿ἀάοα αἱ [86 οἷοβο οὗ οΌΓ ψοσὶς ὈΥ͂ ἃ Ἰαίοσ ἤὨδηὰ 
ἉΘΌΩΡ. Ἰηΐτοά, 8 8, Ρ. 7). Βαϊ ἰῃεδ8θ ο]οπίηρ 
ὙΟΙΒΟΒ ὈΟΙΓΑΥ͂ ΠΟ ῚΓ ΟΥΑΙ Υ͂ ἀπὰ ἱηΐερταὶ σοη- 
πϑοίίοι ὙΠ Π ἴδ6 Μ͵016 Ῥγθοθάϊηρσ νοσὶς ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ὉΥ͂ 16 πηδηϊοβὲ σϑίοσεῃοο ἴὸ Ῥγϑαϊοϊ 8 οὗ ὅοτο- 
τηϊδ ἢ δηὰ Μοβεβ αὐυοϊθα ἴῃ τοῦ. 21, Ὀυΐ α8ὸ ὉΥ͂ 
ἐμ 18, ΕἸἸ|ῖ πον διά ἴο ἐμαὶ δύ λον ὑθβ.  ΠΟΠΥ ἔγοτα 
[86 τηουἵ οἱ Νϑοΐο ἴο [86 ἔαϊο οὗ 8γδοὶ - πάδἢ 
88 ΟἸΥῚΠΘΙΥ ἀοογοοὰ δηὰ σαγγίοὰ οἢ (χχχν. 21) ὉΥ 
ἴΠ:6 ΘΟ. 868 οὗἨἁ [Π6 ΒΌΡΓοΙΩΘ ᾿ἰνίηρ αοά, {89 αοὰ 
οἵ Βεάυθῃ (χχχνὶ. 22), ἃ βεοοπά βιιο ἢ ὑθϑυ ΟΥ̓ ΟἹ 
ἐπι} ῬῈΣΕ οὗ ἃ ποϊάθγ οὗ [9 Ὠδαῖῃ θη ΟΣ] ἀ-ῬΟΥΤΟΣ; 
88 1{ Ὁ σ6γὲ ἱπίθη θὰ 0 ὕΓΟΥ͂Θ ἰ0 ΒΌΡΟΓΠ ΣῪ ἐπαΐ 
ἀρὰ β 1161 4}}Υ βίσίοι υαῖ αἰβο ΟἿΒ τῸΪΘ ΟΥ̓́ΣΣ 

11. ΟΒΕΟΝΙΟΙΕΗ. 

ἰκηοῦῃ ἰῃ 15 Το] ΠΥ, δηὰ δοοοσάϊῃ κα ἴο 1ΐ5 ϑα] αἴλιν 
οἴοοϊς οὐ ὑμ9 ρϑορίθ, ουθῇ οὰ ἰδ6 ρματί οὗ 189 
μεδίμϑῃ ὄχϑουίοτ οὗ Ηΐδ Ἰπάρστηθηΐδ. Νϑοδο δηὰ 
Ογσιβ ἀρρθασίης 85 ἩΠΌΛΟΒϑοΒ οὗ ἰπ6 αἰνίηο ἰσυΐῃ, 
88 ἱῃνΟΪΠΙΔΥΥ δηὰ τοῦτ ΟΥ 1688 ὈὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌδ 
Βοδίμοη ρυορμθῖο Δ ΠΟΌΠΟΟΙΕ οὗ [10 ΒΟΨΟΣΊΥ͂ δηὰ 
τ χωσυ πα οὗ ἐμὰς Ἂς ἐρτ ἀτδιο ἴο ΟΘΕΟΥ οἵ 

8. ῬΕΟΡΙΘ, 88 Ῥτορμοίΐο αἰ ϑρΘΏ6ΓΒ Ο ἱηρ ἴο 
8.86 ΠΝ Βαίβαια [ογτη τὶ ἀαποὰι ΟΠΘ 88 8 ΩΝ 
Ὀπὶ [6 ΟἾΒΟΥ δ8 ἃ ἔτ οπὰ πὰ Ῥτοίεοϊογῦ, γϑῶ, 88. 16 
ἐγμθ οὗ ἰΐϊϑ αἴθ Δ ββίδη (οοταρ. 8. χὶν. 1) :-- 
ἴῃ 15 Ἰἰσιῦ [6 οΪοϑ οὗἨὨ ΟΌΓ ιἰϑίουυ Ῥγοβοηΐδ [89 
γοϊαιϊομβ οὗ ἴθ Ὠθαίμθῃ Μοῦ] ἃ -ῬΟΜΟΣΒ ἴο [6 
[εθθι οὗ ἀοἂ ψὮ θη ϑηΐεγίης [86 μετϊοὰ οὗἉ 18 
ΘΥΘΙορταθηὶ δἴϊος [16 οχὶθ. Ηἰΐϑ το ργοϑοηίδί οι 

ἷῃ 1818 Γεβρϑοῖ οουσεβροπὰδ ὑπ τΠ6 τηοάδ οὗ 
ἡνῶς δὰ οὗ 186 ἘΡΟΡΌΣΗ Ὀαίοσο [Π6 εχὶϊθ, θδβρθϑοῖ- 
ΔἾΪγ δογοσοΐδη, ὕο οτα (86 Ἡ ΟΣ] ἀ- ΡΟΣ ἀχίοσηδὶ 
ἴο ἴαγϑεὶ μδὰ οοαδοὰ ἴο ἈρΡῬϑᾶσ 88 ϑοιθ  ἱη δ Ό80- 
Ἰυ ο Υ ορροδοὰ ἴο αοὰ, δβδο ἐμαΐ {ΠοΥ γθαυ ΒΥ 
ὙΆΓΩ Πα ῬΘΟΡ]Θ ἀραὶπεΐ ἴ0Ο] 18} Ορροδὶ οι ἴο ἰΐ, 
δηὰ ἱπου]οδίθ ὙΠΠΠ1ΠΡ δυδτηϊβδίοῃ ἴο 118 Δα ΠΟΥ 
(οοΡ. Δ δίδείισ. χΥ. Ῥ. Χ. ΕἾ, δηὰ οδρϑοΐδ!}γ Ε.. 
Ὑ σλδτ, ““ οόΣ Ῥτγορδοῦ Φογοιμῖα," ἴῃ 186 ΤΟ ΓΕΪΥ 
)οῦγηα) ΒΒ ειο. ἀ68 Οἷαυδεπα, Βά. γν. 1869, Ῥ. 19 8..); 
δηἀ οὐ [Π6 οἴοῦ μαηῃὰ, ψνὶῖὶι ἐμ υἱοῦ οὗ ἔθ ποσὶ ἃ 
ἴδῖζοη ὉΥ 106 Ῥγορθοῖία τηθῃ οὗ αοἀ οὗ δηὰ δἵθδοσ 
186 οχίΪα, 88 161, Ζοοδασίδῃ, οἵο., π᾿ δοοοσὰ- 
δὴ 0 ὙΠΕΔ ἩΠῚΘΒ 186 ἀορϑηάθηοσθ οὗ 16 ἀδβ 
οὗ δγ88] οὔ δυοὰ οἵ ἴῃ8 ποῦ]ὰ -ΡΟΕΙΒ 8ἃ8 ὝΘΙΘ 
οσοδβϑίομδ) ἜχοουϊοΙ οὗ [86 ᾿πάϊοϊαῖ δηἃ Ὀδπεδοθος 
Ῥγονίάεμοθ οὗ αοὰ ἰ8 Ῥγοδαρροβθὰ 88 8 ττῆρν 
Ὁπάοιϑίοοά οἵ ἰἰδβ61}, ἃ οογίδιη Ιηἰββίοῃ - 68]} 
[ἴδ5γδ6] ἴῃ σοΐθγθησθ ἴο [πὸ μϑδί θη πδῦομβ δτουπὰ 
18 ΡΓΕΔΟ οα, δπὰ [9 οοπ(ϊηπδοθ οὗ [818 δἰδῖϑ ἴο 
16 δμίσγδηοο οὗ 1:6 Μοβδίδηϊο οσα 18 δῃηπουπορα 
(εομῖρ. Βίδεῖιο. Βὰ. χνὶΐ. ὑρ. 8 ἴ., 37 ἔ., 41; 4150 
Ηδηρβίεμ Ὁ. Οἐϑοΐ. ἀ65 Πεὶολεθ ὐὐοίξεδ, 1, Ὦ, Ὁ. 277 
.). [018 οἵ ΠΟ 5128}} σοῃβοαῦθῃςθ ἐμαὶ τῃ6 ΟἹά 
Τοίδιηοηΐξ ΟἿ ΣΟ ἑο 165, (Π6 τοδί ΘΟΙΏ ΓΘ κ1γ8 
ἰδίοτίοδὶ ποῦς οὗ δαοσοὰ [1Ἰτοσαΐισο, οἰοβϑοθ Ἡὶτὰ 
ΒΌΓΞΝ ὉΠ σβα ἰδίϊο σίγα οἵ [5186]᾽8 04}] οὗ Βα}γὰ- 
Ὠοῃ ἴο 81} πδίουδβ, δηὰ οἵ ἰδθ ζαϊυγο ππΐοῃ οὗὨ 8]] 
ἴῃ (ΔἸΤῊ ἴῃ ον 85 [118 οἢ6 δηὰ ΟὨΪῪ ἔγιια οὐ, 
[18 μα ὑμ}8 ΤΌΣΗ ἰο 18 Ὀερσίπηΐη. ϑοι(ης ουὖϊ 
ἤτοῃ [6 ὅσεὶ Αἄδιι, {πῃ δυῖμοσς οομοϊυοα Ηἷδ 
ΜΟΥ ΠῚ [Π6 ΘΟ] ἱπρ οχροοϊδίίοη οὗ {δο 
[αἴχο δηὰ ηοΐ ἔδσ ἀϊδίδληϊς, Ὀπὶ σαίμοσ, ἰῃ ἐδ 6 χὸ- 
οοπδίχασίίοι οὗ [0 ΨΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ Ῥτγοϊηοίδα ΟΥ̓ [86 
οὐϊεΐ οἵ ΔΙΤΟΔΥ ρυδγδηϊοεαὰ ἀπ δοϑο- 
ΒΆΓΙΥ ἰηνοϊνοα γτοβςπἰοι οὗ 180 Ὀ]οβοοᾶ ἰκίπσ- 
ἀοχὰ οὗ ἰδ6 δοοοηὰ Αἄδιι, 186 Βοάδοιμοσ οἱ ἐδ 

ΗἰΣ ἀρ ΡΥ ΦΌΜΥ δὰ οοιτυρὲ ῬϑΟρὶθ ταῖρῃὶ ὃὁ9] ποσὰ, 
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Ὀἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



ΤΗΣ 

ΒΟΟΚΡ ΟΙ" δὰ ΑΝ ΝΡΗΙΜΠΛΗ, 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΊΙΟΝ. 

81. ΤΉΕΙΒ ΒΙΟΝΙΡΊΟΑΝΟΕ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 

1: Τλεὶν δισηϊβοαποε.---Τῦ ταὶρῦ το ϑ ΠΥ βαοηι 88 ἢ [16 ἀονοϊοριαθηῦ οὗ 1βγδθὶ βυ δβοαθηὶ 

ἰο [86 οχὶ]ο δᾶ Ὀρϑῃ Ὀϑοϊκνναγάβ, δὰ ἰ Βαᾶ μαᾶ Ὀυΐ 8 ποραΐίνο βίρῃ ἤσδηοθ 1} ΤΟ γΘμο6 [0 
(89 ἰβίουυ οὗ τοδοιωρίίοη ; ὑμδῦ 18, 88 ἰζ ἰῦ γγᾶβ ταϑγοῖν ὑβγουρα [80 ἀοβοΐθῃο θβ οὗ ὑλ9 ργοϑθηΐ, 

(μαὺ (86 ἀοϑῖτο ἴοσ ἃ Ὀοίϊον ξαίΐαγο μα Ὀθθῃ αὐναϊσθηθὰ δπὰ ροϊηἰοὰ ἔογναγὰ ἰο δ. 1Ί, Βον- 

ΘΥ͂ΟΣ, ἰἴξ νψγαϑ ἐμ Βηα] ἀοβίϊηγ οὗὨἨ 1δγϑ6] ἕο ουθγοοσῃθ (ἢ θιηρῖγοβ οὗ ἰὴ9 τοῦ], δῃὰ βϑὺ ἀρ (9 

Κίησάοπι οὗ ἀοὐ, ποΐ ἑβτουρᾷ ρο] ἰἰς 4}, Ὀαΐ το] σίου ἔοτοββ; ποῦ 88 ἃ ῃδίΐοῃ ἱῃ Ὀδί]9 ψΒ 

[89 παϊϊοπϑ οὔ ὑμο σψουϊά, θυΐ 828 Ἰϑᾶύβθῃ οϑδϑὺ ἴῃ διλοηρ ἰμοπι; ποὺ ἕγτοα τινθουῦ, Ὀὰαὺ ἔγοτλ 

πὶ ΐη, δηά πιϊμουῦ ρΡο]  λο4] ἱπάορομάθηοθ οσ ρονογ---ἰη οἶμοσ πογάβ: 17 (ῃ9 κίπράοιι οὗ 

αοά, ἐδο ῥγοραγδίίοη ἴον σι ἰςὶ ἰβ μθγθ οοπείογοᾶ, τγα8 ἴο Ὀ6 8 ἰζθον βρίγὶααὶ Κίηράοπι, 

ἴμθῃ ὀσϑη 86 εἰτουτηδίδηοοθ οὗ ἴδ 6 οχίΐθ, βὲ}}} τηοσο ὑμοβο βυ ὑβοαιθηῦ ἕο {86 6Χ}16, γγογθ ρθοῦ- 

Ἰΐατν δρργορσὶδίθ ἴο ρσϑραγο [βγϑαὶ ἴοσ 118 σουὶς ἢ ἃ ροβίΐνο ψαῦ, 11|χουγῖ8; γθ8, ὑμ6Υ οοη- 

εἰταϊποὰ τ} 18 βθορὶθ δὖ ὁὔοθ ἔγοτα 86 ΣῪ Ὀορίπηΐηρ ἴο ὈΘοοτΘ 8 σοταπ Υ̓ ΜΏΪΟ. 88 ποῦ 
80 του (ἢ ΡΟ] ἰἰςΑ] 85 το] ἱρίουβ, τίσ ἢ, ἰπ ἀἰοιϊποίίοη ἔτοπι ὑμ6 ργονίουβ σογαὶ Κίηράομῃ, γ,ὁ 
ΤΩΔΥ͂ 6811 ἃ ῥυ βου Υ Κἰηράοα. (σον. 3. Ρ. ΙΑ ΝΟΕ, Ζιίγοά. ἰο ἐλς δογίρέωγεβ ἴὰ ὑδ 6 γοὶ. οὗ 

ἐμ9 Οπιπι. οπὶ δίαξ, ν. 4.) Τὴ δ} (μοῖσ ραδ]ῖς πηάογίαικίηρβ, ουθὰ δἷθου {110 οἷοβθ οὗ μ9 
Ἔχ ἱ]θ, αἰ μοῦσα δὸ ἀορθηάφηΐ ἀροη ὑμεῖν Ἀθαίμθα τυ]οῦβ ἀμ ονόγβθοῖβ ἰμδῦ (Β6Υ οου]ὰ ποῖ Θυθα 

Βα 1] τΒεἰν ἔδιαρ]θ, ποὺ ἴο βρϑαὶς οὔ {89 γγα118 οὗ 7ογύβαιθαι, νι βουΐ ρασγιϊβδίοῃ, ἔμ 6Υ γοῦ δὰ 

(86 ἱταροχίϑῃῦ ἰαϑὶς οὗ βῃονίηρ ἰμαὺ ἴῃ δρὶίθ οὗ (89 1085 οὗἩ ὑμεοὶν ἡδίϊομαδὶ ἱμηάθρθηάθγοο, {6 
Ἅ6͵Θ ἴῃ 8 Ροβίϊίου ἰο τηδίηἰαίη υἱοίογ ΟΌΒΙΥ ἐμοῖς ἰηΐθσηδὶ σοὶ ἱσίουβ ῥθου γ165, δα {μα 

(ΠΟΥ Βαά ἰπ ἰμοῖὰ 8 ἰγθαβῦσο ὑμπγοῦρῃ Δ ίο, ἱ ἘΠ6Υ ΚΑΙ ΓΆΠΥ Ἄμοσίβμοα ἴ86 ἱπμοσιἴδηοθ 

οπἰγυδβίδα ὑο ἔμ 6 πὶ ἤγουι δῦουϑ, ἐμ 6Υ χαϊσμὺ ὈΘ ΘΔ ]οα ἰο χἶβθ δθουθ 811 οχίδθιγῃδὶ Τρ υθββίοτβ 
--τϑα, ὑΒβτοῦρῇ ἩΒΙΟᾺ ὉΠΟΥ͂ χαὶρ αὐ ατίβθ ἱπ (86 χτηοβὺ ρουγογέαὶ δπὰ ρ᾽ουίουβ Τη ΠΟΥ ούθῃ ἔγοτα 
(εἷς δρραγϑηῦ ἀείθαίβ. 10 ἰβ ἔγὰϑ ὑμιδύ {Π 6 0 8.}}} ἴῸΓ ἃ Ἰοπρ' ἐΐπμι6 οου]Ἱὰ ποῦ ΘὨ ΓΟΙΥ ἀἰβρθβο 

πὶ ἀχίθγη δ] ὐθ8. Τὺ 788 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ (δὲ ὑμεῖς αοα κου] ϑυοῦ πᾶν 8 ἰδ ρ]6, ἱὰ Ψ ΙΟᾺ ἴο 
ἄπ 6}} δαιοηρ ΗΪ8 ρϑθορὶϑ, ἐβουρᾷ δραγὺ ἔγοται ὑμβθῖα; ἐμεὶν μδατγίβ 6 γθ ποῦ γοῦ βυ Π οἰ ΘΗ ΤΟ Ὰ 
δα Ρυτβοά ἴο Ὀοοομιο Ηἰδβ ἀν Ποςρ δηᾶ ἰθίρ].. Απά βο 18γ86] ἐϊβ6] β}}} πϑοᾶϑα δ εἰν ἰπ 
μι 68 (ΒΟΥ πιϊραῦ 6 Ὥθαγ [89 ἐδιαρ]ο, ἰῃ τὶ οι τῆοτθ ἐπα ΔΩ͂ ἩΒΘΓΘ 689 ἐμ 6 0 ταϊρῦ 1ΐνθ 
88 8. ΤΟ] ΣΟΙ σοι ΠΥ, δηα ἐμ ΕΥ̓ ταυϑὲ 86}}} βοοῦγο ἰδ πὶ τγ8}18 πὰ ψαίοβ. Βιυΐ ἴῃ Υἱοῦ 
οὗ δεῖν ΗΕἰἶσβοῦ δπὰ ργορϑῦ δἰ πιβ, ἔμ 6 ὑγθγθ μ0 Ἰοηρεῦ ο8]]6ἃ ἰο σεοοπαῖιονὺ ἐμοὶν ΡΟ] 164] 1ηᾶ6- 
Ρϑηῃάθηοθ πὰ σϑ- Θβ Δ] 88} ἃ που ]γ ϊησάοα, ΤὨῊΘ οδοτίβ οὗ [89 ΜδοοβῦΌθεβ, Β0 ἴϑγ 88 ὑμοῦ 

ἰοποᾶ ἴο (18 τοβα]ύ, δῃὰ ὑπο ὲν Θομβοαῦθῃ 68, 6ΓΘ ἴῃ 8 [8186 δῃὰ τουπᾶά-Δουῦ ΜΑΥ. 
Το ἀονοϊορτηιοηῦ οὗ ἐδ 6 Ρθορ]ο οὗἩὨ Θοά, 85 βυῖ, αὖ ὑμαὺ ὑΐπιθ πθοθββαυῖΥ τοααϊγοᾶ {Πδὲ 

186 αχίδσῃδὶ γϑϑδϑοὶ, ψ Ὡἰοἢ ἱηάἀοοά γγ88 δα γοΙ Υ ΔΡΡρτορσίαὺθ ἴο 118 {ἰπηε8 δοᾶ ουβθῇ ἱπαΐβρθηβα- 
Ὀϊ6, Βῃου]ὰ χνυβάα}Π}} τλοτγΘ δα πηον6 οοταρ ἴον 1411 ΑἸΤΑΥ δηᾶ ἀἰβαρρϑαῦ, 88 [8.9 ΘΏΓΥΒΆ]18, 
ουὺ οὗἩ νϑίοι ἴῃ Ὀαϊοτῆν, αὐεγοὰ πῃ 186 τηοβὺ Ὀδδαί ἴα] οο]οτβ, βοαγοὰ ἀρτγαγὰ ἰο (86 Ὀσὶρις 

1 



2 ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΚ ΒΟΟΚΙ͂ ΟΚ"' ΕΖΒΑ ΑΝῸ ΝΕΠΕΜΙΛΠ. 

ΒΚΥ; 50 μα (μαὺ τ ῃ οι 185 βρί γἰ [8] δὰ Ὀϑ]ουροα ἰο δἰθγ τ ταϊρηῦ δείαΐϊη 1ΐβ ῬΌτο σϑῦγο- 
δοῃἰδίϊοη 88 βρί γῖ [8] δῃὰ δίογηδὶ, δῃηὰ ὑλδὺ ὑμ νογὰβ8 ψβοθο ἀθρίῃ δηὰ {011 0685 τγθ 8.111 [ο- 
ἀΔΑΥ 580 ἱπβυβποἰ ΘΕΥ Δρργθοϊδίο: “ ΜΥ Κίηράοτα ͵'8 ποῖ οὗὨ {18 τοσἹᾶ,᾽ ταϊρῦ ὍΘ τόσο δηά 
ἸΩΟΓΘ πη ἀογβίοοά. 

Νον [ἢ ΠΟΘ 1βγμ6] ψ͵ὰ8 χαίθισοα ὑο {πο ὶσ σοὶ σίου ἀπά σοὶ σίουβ σαβύοσηϑ, ἐδ 6 ΤῇοΓο 
υγεῖσῦ ποῦ ]α μι 6 Ὁ Ὀ6 1Π|ΚΟΙῪ ἴο ψῖνϑ ἴο ἔῃοβθ ὑμβὶρ5 τ Β1ΟΝ 80}}} βθοπηθᾶ ἰο ρῖνϑ (μοὶν σε] ρίοα 
1:5 στοαύοϑί βίϑὈΣ ΠΥ ; 080 τλοτθ ἀθοϊ 6] ὑΠ6 Ὁ ἔοαπὰ ἐμοὶν σ8]}ἶρ ἴῃ Βαΐηρ 8. ΒΟΙΥ Ρθορῖο, 
186 τιοτθ τισί 1Ὁ βοοῖλ ὑμαὺ {ΠΟΥ ΜΕ͵Θ σοτητηδηᾶεά ἰο οἷοίμβο τὶ το] ζίουβ σομβοοσγαίϊοη 
ἴθοθο (πἰηρϑ Ἡ ΒΙΟΒ ὙΟΙΘ ΘΣΟΘΓΠΔΙΥ 88 Ὑ76}} 88 (086 ΘΙ Το σὸ δἰ 1 8}}γ ΒΟΪΥ, 6. σ. [88 Βδῃο- 
ἴΌΔΙΥ͂, οβρϑοΐβ! ]ν (86 ὕθπιΡ]6 δῃά ὑμ9 ἐπϑυϊξὐλοηβ οὗ τοσβῃΐρ, (6 δποίϑης πυτι τ ρ8 4150 πο ἢ 
ευϊάοά ἴο 1Ἀ8}6 το]: σίοη, [6 ῬΡθορ]9 ψῃΐοι Βαα 118 Ἔχ βίθηοο ἱβγουρὰ (δ6 γα] σίοη δπὰ πὸ ἸΔῈ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἀραϊηδί [89 Ὠθδίμθη νοῦ]; γοϑβδ, {Π6 ΟἸΤΥ 1861, πὶ ψ ΐο δ᾽οὴθ ἐμεῦ ποτ δ] ἴο ῥτθ- 
ΒΟΙΥ͂Θ 8] (656 ΒΟΙΪΥ͂ ἑίηρβ, Ὑ68, ὑΠ6Υ ΤΟΙ ἰῃ στοῦ ἀδηροῦ οὗ Γοραχαϊηρ ΣΟΥ ΓΘΏ 6 δΔη ἃ ΟΆΓῸ 
ἴου {8.686 βδογοᾶ [ΒΪΏρΒ 85 (86 ἱρῃοεῦ δῃἃ τιοϑῦ ἱπιροτίδηϊ οὗ 4}} ἰμίηρβ, δῃὰ ἔμπὺ8 οὗ Ἔχίβγῃδ)- 
ἰζίηρς τοὶ σίοη ἴῃ 8. ΟΓΒΘ ὙΔΥ ἤδη Ὀεΐοτο [86 6χὶ]θ, θη 1ὑ γδ8 ὑβτουρὰ ἐδ6 ἀπάυθ οβέϊτδ- 
τοι οὗἩ οἶον ὑἰΐηρσα. [Ιη βϑοτγὺ Ὀοΐ ἰδῃἀθηοῖθδ ΤΟ ΓΘ ροββϑὶὉ]6. Το ἰΐαγο8 [0] ονγίρ [86 Ἔχ ἕο 
τηῖϊρμὺ 780 85 1611 Ῥσαρδῦο [86 Ὑ3Υ [ὉΓ [ῃ6 ὩΘῪ, Σ68] δηἃ ἰηΐογηδὶ ογχδῃϊζαίίοη οὗ ἰμὸ Κίηρ- 
ἄομι οὗ αοἕ, σοιηταοηοίηρ τὶ ΟὨτὶδὺ δ ὑμ6 ἀροβί]οδ, 88. Ὀ6 ἰδ Ὀερὶ πηΐηρ οὗ ἐμαὶ αι γον 
ορροϑβίϊο δχίγοιηϑθ οὗ Ῥβαγίβαίβσῃ ἐβγοῦρῃ ὑδθ ουἱυϊγαίίοι οὗ Ἔχύθσπμαϊα δπὰ οὗ δῃ  ογίπεϊδη 
Ψυάεαίδηι. Απὰ οί Ῥοϑδὶ Ὁ11116ὁ5 αγθ Ὀθθα στρα] ζεᾶ. Τὺ ἷβ ἐμο ρστοδὲ κἰσηίΐβοδποθ οὗὨ [86 
Ὀοοῖκ8 οὗ Εζτα δῃὰ Νοβϑυ δ ὑμαὺ (ΠΟΥ ἰβίον 641} ἀοβοῦὶδο ἰμδὺ οδοτί, γϑα, 11 ννἶβθ ΡΟυΤΟΣ 
δηά τοϊρὺ οὗὨ Ιβγϑ6] ἴῃ σβίηρ ἊΡ δραΐῃ δηᾶ τηδἰηἰδίηΐηρς ὑμ9 8614, ουθῃ πίϊμουῦ ρΡο] ο δ] 
ἱπδορομάθῃοθ, 89 ἃ ΡΌΓΟΙΥ τοὶ σίουβ σοτητα ὐΐγ, ἐμυ8 οὗ Βίτυρρ] ης ἴοσ (86 Νὰ Τοβίδιηθης 
δηα Βρίγι 8] πλοᾶθ οὗ οχίβέθῃοο, 80 ἸΣκ  νν 1856 1ύ δὺ Ἰθαβί 168 8, ἑὨγοῦρ ὑδθ δηθγο οδαγδαοίου 
οὗ [86 ρΡϑσβοῦβ νὰ ποτὰ ὑπ 6 ΠδΥθ ἴο ἄο, γε8 αδυϑῃ ἱβγοῦρ ἰδ 6 σοηαϊίοι οὗ (86 δη ἶτθ οου- 
ετερδίίου, ἴογοροάο {86 ἄδηροῦ ροϊηὐεά ουΐ οὗ ἃ Π6ῊῪ Ἔσύογμδὶ το] σίοι ρυζεΐης (561 πῃ γἾβ69 
οὔ [86 οΙᾶ. ΤἜο Ὀοοϊς οὗὨ Εβιμοῦ αἷ8ὸ βῇδγοβ ἰῃ 815 σμαγδοίογιϑίϊο, 88 οὰν [8:6 οΠ6 βἰἀο ἰὺ Ὀτΐηρβ 
ἰηἴο γίον {86 ἔα Πα ΓἍ] 6885 οὗὅὨ 1β5γ86] ἰο [89 ἰδ οὗὁὨ ἰδοὶν ἔδίθοτβ ἴῃ {16 τηϊαβὺ οὗ ἰδ 6 βευοσγοβὶ 
ἐοπιρἑδϊοηδ δηὰ ὑγῖ8]8; ψ Ὲ1]δῦ οἡ [86 οὔμοὺρ ἱ{ ἀο68 ποῦ οσίοὶ (8. ἐδ αΪ Πμ688. 89 θοΐης 85 
ῬΌΓΟ δηἀ οσχαϊ δὰ 38 νψγὸ οου]ὰ τῖδῃ. ὙΤδὰ5 [Π|6850 ἱγθθ ὈΟΟΪτΒ γγογο ρίγθη [ῸΣ ἰηβίγαςίϊοι, οαϊ- 
δΒοαίλοι, σφομβοϊδύΐοη δηὰ Ἡδγηΐηρ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ [Ὸγ ἰΠο89 ὑΐτηθ8 ΒΘ (ἢ6 σΟὨρτοσϑοη 18. ἀραὶπ 
ἰη [80 σοπάϊξίοη οὗ ἀοϊῃρ᾽ ΘΥΑΥ ὙΠῸ [ΘΓ Ῥτονὶοὰβ ἈηγοΙ 8010 δηὰ ἔγα!] ργορβ, οὗἨ θεοοιαϊηρ 
ΡΟΟΙῸΣ ἱπ δρραζϑῃῦ Ὁ] θββίῃρβ δπά οὗ Ὀοΐμπρ ΟὈ]σοά ἴο τοίασῃ ἴο {8.6 ΓΑ] δηῃά βαρβίδη δ] Ὁ]659- 
ἴηρθ. ὙΤΏΘΥ ὈΘΑΣ τ ϊΓΠ 688 ἴο ὑμ6 σοηργορϑύοι ἰῃ [86 ρῥ]αἰ ποδὶ ἀπά τηοβὺ Ὁππλὶβέβ 8 Ὁ}]0 ΤΔΔΓ ΠΡ 
ἰἕδαῦ ἴδ σϑῃ ΠΟῪ ἰἰθαὶ ἢ δα ᾿πίοση !]ν, ΤΟΔΙΪΥ στοὰ ονοπ πῃ οχύοσηδὶ ῬΟΥΘΙ͂, δ ΟΔπ σἶὶβθ 
δῦονο 411 Ποῦ 165, ὑτ1418 ἀρ ἃ ΟρΡΡγθββίουϑ πῃ βρὶ 6 οὗὁ οχίύθσῃδὶ τυ  ἸΚΏ 688, γ68, ὑπ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΏΘΒΥ 
ἰο ἐξ, ἐμαῦ νὰ ἱ]δὺ ποῦ οὗ (15 που], 1» 1}}} δὈἀθ ΟΥΟΣΥ ΔΗΘῪ 85 ἰηάἀοβίγαοι Ὁ]0 δὰ οἰδγηδὶ. 
Βαὶὺ {860 ΠΚοτν 86 σασῃ, ἰῃ ΒΌΓὮ ἐὐπι65 οὗὨ τηογ ϊβοαοίίοη δηα ἰσοῦ]9, μοῦ ὕο ὈΘ ΘΆΓ6]685 οὗὨ βε], 
ΟΥ ἰο ἐπά ἐτγὰο ρΡἱοίυ, τὶ ἢ σδῃ ΟὨ]Υ οομβἰϑῦ πὶ βδίμοοσο δονοίίοι ἴο ἀοά, ἰὰᾳ (86 δβίξμγαίϊοι 
δηά οιεἰναίίοι οὗἉ [μο86 ὑδίη ρα τ ΐοῖι ΓΘ σθ8}}Ὺ {86 ῥχοάυοσῶ οὗ Ρῥἱε(Υ ἰἰδ6 1 

2, Τῇεὶν" Ολαγασίον.---Τ ταὶσ ας Ὀ6 ᾳφαοβίζοηδὈ]9 ὙΒοῖμοσΣ ὑ86 Ῥαδγοα βυ ββοαυθηῦ ἰο (86 6χὶ]9 
αἴοχάοα {86 Δρργορσίδίϑθ τηδίοσί αὶ [0 ἃ βδογοὰ Εἰβίοσυ. ϑ'δογθὰ ἩἸβίοσυ δα ργου οῦβ}Υ 84 θβρο- 
οἶδ}}γ ἰο ἀο νεῖ ἢ ἐμ φονογιμιθηῦ οὗ σα 88 1Ὁ γγΧ85 ΙΏΟΥΘ ΟΥ̓ 1688 γουθδ] ὰ ἱπ Ιβγβοὶ, 1 ΠΟῪ ἔθ οσθ 
ὝΘΙΘ ΠΟ ἸΟΏΒΟΥ ΔΠΥ͂ ΒΌΘΝ τηδη οβίαίίομβ οὗ αοἄ 85 βδὰ ρσγουϊουβὶυ Ὀθθη ἀθβοσῖ 064, ΠΟ ΙΏΟΥΘ ΒΌ  ἢ 
Ρτγοβογυδίίου, Δ] σθγδῆοθ, τουΐναὶ δηὰ δἀναμποοιλθηῦ οὗ [86 Ρϑορὶθ; ἱξίμο Ρθορὶθ οοπιϊηποᾶ ἰο 
Οχὶβέ ΣΔΘΥΟΪΥ͂ 85 8 ΤΟ  ᾿χἱουΒ ΘΟ ΠΥ, Θπ ἃ δοσογά  ΡῚΥ Ἰ6Δα ΤΊΘΓΟΙΥ 8. αὐυϊθῦ, ΒΟ δ. ΒΥ δ μἰά- 
σα 11ἴ6, νι ἱϊδποιιὺ το οἰοὶ πρὶ ἱπ ΠΟῪ σον δ 0}8--- 6 αἱ Ἰοδδὺ ἰὺ 16 ποῦ χα ΐλὺθ οἰθδὺ ΜΕΥ 9 Ηἷδ- 

ΤΟΥΥ Βου]ὰ 8.11} ταδ᾽ πἰδίη ἃ βδογϑὰ ομαγδοίοσ Βαῦ ου [89 οἰβοὺ μδῃά {ἢ ΒἰβύοΓγΥ ταὶ αὶ, γοᾶ, 
ταυϑὺ Θχ ἰἰδ, Ομ [89 019 Βἰάο, [89 ποὺ Ῥορὶ παΐηρς δ 8}1} ουθηΐβ, 80 ΤΆ. 85 [8.9 ῬΡ60}]6 δα βῦοδ 
ἃ Ὀορίπηΐηρ ᾿π Φ 6.8] 6 85 8, το ρὶουδ οοτμτη λίγ, δηα ἐμ ἴῃ τοίατη οὗ 8 Ῥοτίϊοη οὗ 88 

δχΐϊοα δῃὰᾶ ἐδ τοβίοσαίζοῃ 85 ;γ6}} οὗ [86 ὑθῃ1}}6 85 οὗ (ῃ6 ΟΥ̓ ἩΠῸᾺ 15 γγ 8118, 85 ἃ ΒΕσΌΓΘ 0Ϊ869 
οὗ [88 σΘοτητα Ὁ ; Βυὺ ΘΘρθοΐδ!]}γ 11 Κοννἷδο [μ9 το-Θα Ὁ] βηπχϑηῦ οὗ [8.6 ΘΟταταυΠ Υ ἰ[56]7 88 ἃ 

ῬΘΟΡΪΘ βορασδίΐηρ ἐμβϑιηβοῖνϑθ ἀϑο ἀ Ὁ ἔγοσα [89 μοδίμθη, δὰ ᾿ἰνίπρ ἱπ δοοογάδποθ πὰ [89 
ἀϊγίηθ ἰδ ἰπ οοιητηππίοη τῖθ αοα. 



1. ΤΉΣΤΕ ΒΙΟΝΤΕΊΘΑΝΟΕ, ΟΗΠΑΒΑΟΤΕΈΒ ΑΝῸ ΟΟΝΤΈΕΈΝΤΗ. 8 

ΤῊ8 Ὀορὶπηΐης 8ἃ Ῥθθὴ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βού ἰῇ Ῥγοβρεοῦ ὈΥ͂ {86 Ῥγορ]ιοὶβ 88 αυα᾽8 νη δοῖ, 
Δ] 80 σου! ποῖ οοΟΙῺΘ ἴο Ρ8583 ψ|Βουὺ 6 εβρϑοΐδ] οο-ορογδιΐοη οὗ αοά, ἐπαὺ 8, 1688 Ηο 
1.54 ταϑ6 [9 Ποαίβθη που -ροῦγογθ δὰ Ὀβοσυϊεοῦ ἰο ΗΪ8 ργροθθ, δῃά ἱποὶ θὰ 4 ρογίίοῃ οὗ 
(06 οχἑ θα ἴο γεΐϊατῃ ἰο ὑμεὶν ἀοναβίαϊοὰ ἰδηά. Μογθϑουθγ, οἡ [89 οὔμδὺ β' 6, ὑμ6 ργοβογγαίίοῃ 
οἵ ν6 ρογιΐοι τοιλαϊηΐηρ ἴα 189 18 πα5 οὗὨ [86 6χ1]6 τηϊρμῦ δ 811 ὀυθηΐθ [8.9 ΒΌΆ ἢ δ ἔοστῃ {μπαῦ 
ἰδ που! ἃ ποῖ Ὀ6 8π δῃ ῖγοΥ ἱπαρρσοργίδίθ ἢ θπὴ96 οὗ βδογοᾶ ΒἸβίουυ. Ὑμαῦ ἷ8, ἢ 6 ἀδῆρμοῦ 
Βῃου] ἃ 8.8 ἴον {15 Φ  ἀαΐδτη ᾿η [1.6 Π΄ΔΒροτα ἴοο σζτγοδῦ ἰο ὯΘ ον γοοσῃθ ὑβσοῦσα δ ΡΟῦΤΟΣ 
δηᾷ κβασϑδοὶυ πίίμοαῦ ἃ ἰσμοῦ ἀἰνίηθ ῥτονίἄθησο; 1 1ῦ βου ]α οβρθοΐδ!]}γ ὑμγοαΐθη Ψυάαΐίβηι 
83 Βα σἂ, ἐπηαὺ 18, ου δοσοπηῦ οὗὨ [110 ἰδ νν δηα {86 1Ὁ αν 70] σονόγοηοθ οὗ αοἀ δο ὑμδῇ 10 Ὀδοδιηθ 
ἀοαλέζαϊ ποῖον οὐοάϊδηοθ ἴο [89 αἀἰνίπα 1δὺν σου] ὯθΘ τηδί ἰδ ρα ἴῃ βρὶΐθ οὔ {89 Βυτηδη 
οἾαἰτὴϑ ἰο ορϑάϊθποο---Ὦ 6 ὑμ 6 γθ ὁου] , γ68, τηυδβὺ Ὀ6 βΒῃσι ἃ Ργοδογναίίΐοη. Ταῦ ρουίίοῃ οἴ 
“υάδίδηῃ τουιδιηΐης ἰῃ μοδί ΒΘ 1Δα8 Δα ὈΥ̓͂ ΠΟ Ι6 88 ὈΘΘῺ αἰἰδτηθβοα 88 ΒΌΘΙ Ἴγοτα οοπητηῦ- 
πίοη ψῖ ἢ ΦοΒΟΥΔᾺ ; 10 δα 8 ποῦ ππϊπηροτγίδηῦ ραγὺ ἴο Ρ]ΑΥ͂ ἔογ ὑῃ9 Κίηράοῃ οὗ αοἄ, 858 ἷβ 
Ἰηδηϊοϑῦ ἱπ (86 δροβίοὶ!σ ἔλπη68, ΒΘ ΓΘ 10 οοπδιϊα ρα τὶ 108 ΒΥπμαρΌσαΘ8 86 Ὀοβὺ βίαγίἑηρ- 
Ροϊπὺ ἴον (6 ρσχοδομίην οὗ ἴμ6 ροβρεοὶ; δπὰ ἐπιοὶγ σοσραϊηϊηρς δ ϊηἃ πῃ οχὶ]θ 88 ἰῇ ΒΟΙῚΘ 
ἸΩΘΑΒΌΓΟΘ δρργονϑα Ὀγζ {μ6 ποτὰ οὗ Οοἕ ἰἰβο]ζ, ἱπαϑιηποῖ 88 [86 ργσορμοίβ δὰ ρ]δοβά [86 Ῥσορϑῦ 
τοῖσι ἰὼ οομπῃδοίΐοι ὙΠῸ [86 ΔΡΡδάσγδῃηςθ οὗ {Π6 Μ6Β51 8}. 

ΤῊΘ πεν Βορίπηΐης τὸ δηα ἀοδβοτὶ δα ἰπ [86 ὈοοΚ8 οὗ Εσγα δηὰ Νοβθιηΐα!, δπὰ 8 ῥτο- 
δοσυδίϊοη οὗ [89 οβδγβοῖθσ δῦουϑ ροϊῃίβά ουῦ ἱπ {μ9 Ὀοοϊκς οὗ Ἐβίμου. ΤΘ ὈοοκΒ οὗ ΕΖγα δηὰ 
ΝΘΒΘΙΪΔῈ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΙΩ6Δ}8 ἰηϊοηα ἰο παγγαΐθ ἐδ Ηἰβίοσυ οὗ 86 δῃιγο ροσὶοα ΜΒ ΙΟΒ ὑμ 6 Ὁ οι ῦσδοα 
ἵγοτα. Ζεστα ρ406] ὑο ΝΘ ἢ; Ὀαΐ ΠΟΥ͂ που] ἰῃ ΣΘΑΙ ΕΥ̓͂ ΤΛΟΓΟΙΥ ἰγοαὺ οὗ ὑπαὶ τ ΒΟ τγ88 
Θαβϑϑη 181 0 [89 ὩΘῪ Ὀορίηπΐηρ. ΤᾺ 5 18 οἷθδὺ ποὺ ΟὨ]Υ͂ ἔγοτα ψιδῦ ὑοῦ πδγγαῖθ, Ὀαὺ δἷβο 
ἔτοτα ὑπ δὖ τ ΠΟ Β ΠΟΥ͂ οὐαί. Απά νι τοϑρϑοῦ ἴο [86 ὈοοΪς οὗ Ἐδϑίδογ, [6 ῥτίηοῖραὶ ὑμΐηρ 18 
ποῦ 50 ταυσοὶ [Ὧ6 Ροσβο οὗ Ἐϑίμοὺ οὐ Μογάθοδλὶ δᾶ ἰμοὶγ δχη  δίίοη, 88 ὑο ἀ θ᾽ σοσᾶποθ οὗ 
Ἰ5σγδοὶ, ἴοσ 1 οἢ 411 6136 18. 88 {10 πλθδῃϑ ἴο (89 οηἁ. Α48 ἐὺ τγαϑ ἰο Ὀ6 ὀχροείοϑα, Ββονονοσ, ἐδ 6 
 ἰβύίοσυ οὗ {1115 πον ροσοα 88 ἃ ΠΘῪ τηοίοά δῃὰ α αἰ δγεηΐ ἴοηθ. ὙΝ1]βὲ ἐμ τοργοβθηΐδι θα 
οὗ [9 ἐἶτλθ8 Ὀϑίοτγο {86 Ἔχ ]θ τορζαγάθα [86 οχύδγῃδὶ δαί τθ, ὑμαῦ ἰ8, [ἢ 9 Ῥ6ορ]6 δηὰ ἐμεὶσγ ροβ- 
ΒαΒ8Ί ΟῺ οὗ [110 Δα, 848 [6 ὈΘΆΓΟΙΒ οὗ [8 ᾿πύθτη) ; ἀπά ἰμοὸ Ἰοτογ, {Πδῦ ἷΒ, (16 Ῥο] ἐἴ68] ἑοσίπ 9 
ἃ3 (86 ουϊῆον οὗὨ (89 ἱρμοβῦ; δηᾶ ἴμπ8 δα ὄνοὺ οοσυρίοα 1.861 τ [8.6 ΡΤΟΡΟΓ 8βοὰ] οὗἁ ἐμὲ 
ΜΠ] Οἢ Τσοαττοῦ, τὶ [86 ὑμουρ]ιὶβ ἀπά 0] 88 οὗ αοα, Θβρϑοΐδ! ῦ τὶ} [86 ΒΟΙΥ δηά ρ]οχίουβ 
δοίβ οὗ ἀοἂ: [ῃθ ἰβίοτίδῃ οὗ {π|9 ὑἴπιοα βυ δδοαιθηῦ ἴο ἐμ6 6χὶ]ὸ παι ΓΑ ]Υ ἑοοῖς (μ 6 οσίοσγηδὶ ἰὑ- 
86} δῇ Οῃ69 8498 8Π ἰῃίδγηδὶ) ὑδίῃρ, βο (δ δ ἢθ βίορρϑα ψυ] ἢ {110 ἸΟΥΤΘΙ, ΘΓ ὮΪΥ δὰ Βαπιδη. ὙΝ δὲ 
(86 ἰβέοτΥ οὗὁἁὨ ἰδ {ϊπ|65 ρτουΐουϑ ἴο [86 6Χ1]6, 85 8 [δἰ 0} 71] ΘΟΡΥ οὗ ἐδ σγοαῦ οοῃῆϊςοξ, ν ΐοἢ 

ἴδ 1,οτὰ μα ἐΒδθη οοπαποίοα ἔογ 106 οΟχίβίαποθ οὗ Ηΐδβ ἔγσα ἢ, αραϊηβῦ 41} Βϑδι θη ϊβἢ ἢ βθΘῃ 65 
ἢ η δπᾶ νι μουΐ 5Γϑε], μα οἡ 18 ραγὺ χτηοϑῦ βαγῃθϑοΥ ἰὴ ραγί ἴῃ ἐδ βίσαρρο, δῃηὰ 
ἘΘΟΟΙΊΘ ΘΘΡΘΟΪΔΙΠΥ σγοδὺ δηά βίσουρ ἐὨσου σἢ 1.5 βἰ τ ρ͵6, οοῃβίδηι]γ-τοροδίοα, Ὀαὺ αὖ [0 Ὀοξίοτα 
186 ΟἿΪΥ γα] οτ! ἰ οἴβτα οὐ [89 μοαϊμοηϊβὶι ἰπ ἤπθησο, ὑῃ9 δροβίδου ἴτομι {6 Βόγ8}}, [8:6 ΘΑΓΠΔ] 'τὰ- 
Ρ0Ϊ865 δη ἃ δγτοτβ---ἰ 6 ΒΕἰβύουυ οὐδ Εἶτα 65 βα υβοαποπί ἴο {86 6Χ 119 οοηἰθηϊθα 1.861} τ 1} ἃ βίη ρ]9 
αοοουσπῦ οὗ (δῦ ᾿ΠΪΘὮ ἐγϑηβρίτοα, δη ρΡυχροβοᾶ σΣοΓΕΪΥ ἴο οχοὶθ 8 γγαίθία! σου ὈΓΔΏΟΘ Οὗ 
ἰαῦ το αοα Βαά ἄοῃο, οΥ οὗ [86 Βοσυο68 οὗἉ [9 ῥὑτοπηΐηθηῦ ταθη δηᾶ ζαταο8.  Ἀἰϊδὲ {80 
3 ΟΥΥ οὗ 189 Ργθ- 6Χ1]6 {1π|68 δὰ 8. σοῃυΐηο ὑσορμοίῖο ομδτγδοίου, ἰη ἐμαὺ 1Ὁὑ δὰ ἱπιπγχοάϊαἰοὶῦ 

ἰλοη ῥϑγῦ ἴῃ σϑ8] Ἰ 6, 45 10 {6} τγὰβ 8130 οοηἀποίοα ὈΥ Ῥγοροίβ; {δμαὺ οὗ [89 ροδύ-6σχ ]ὸ {ἰπηο8 
ἈΒΞΌ ΤΟ ἃ ᾿ΥΙΟΒΕΥ ον τς 41 σΠαγδοίοσ νἱϊβουῦ ἀουδὺ ᾿ΣΚονίβο ργοοθοάϊηρ ἔγοια ῥγλοθϑίβ δηὰ 
1ονὶ 68. ΤὨΪβ ΠΕ τηοϊῃοά οὗ οοποορίίοι δηᾶ ἐγοαϊηθηῦ δὰ 11Ἰχονν 89 ἐϊθ. ὑσορτίοίγ. ΤῈΘ 
Υἱοῦ π ΙσὮ εαρροτγίοα ἐμ 18 τηοίοὰ τ)β ἰμ 80 υ] υἱπιαίο Υ 811 ἀδρθηβ ροπ ἐδ 9 ἀϊνὶηθ βουυΐοθ, 
δηὰ ἐδαύ π ἱοἷϊ 15 οΘοπηοοίοα ἐπογον ἢ, (μαῦ Ἀθηοθ ὑῃθ ἕθπιρ]θ δηὰ ἐῃθ οδρὶΐαὶ ἄσβοσνο [86 
τηοϑὲ αἰΐθη 00 89 ὑ8 6 Ρ΄δοοβ οὗἁὨ {}}6 ἀϊνίηθ βουνΐοθ, ΤὨἷθ γγδὁ8 βυ οἰ θα ΠΥ δβυδίαϊ ποα ὈΥ ἰμαὺ 
Δάνβηοθ ἰπ ἀουοϊορηιθηΐ, Μ᾿ ΒΙΟΝ τηδυκοᾶ [109 ρῬοβί- οχί]θ ἐἶΐπηθ δηὰ [Π9 ποὺν Ἀγγδηροιηθπξ οὗ 
δἰζαῖτα, Δηα ἷθ ἘΠΕ ΓΟΙῪ οοττοοῖ. Απηά 1 ΠΟῪ {89 ΒίῃψοΥα δηὰ τη υβίοῖδηβ Δρρϑαγοὰ δ]οηρβὶἀθ 
οὔ [6 ῥτίοβίβ, {5 18 411 (8:0 πηογθ θα Ὁ] 53:64, 85 δ]οηρϑίἀς οὗ δῃηὰ δὐΐζοσρ [Π6 οϑουΐηρβ ὑΠ6 ὙΟΓΙ- 
ΒἢΪΡ τη υϑὺ ποΥΘ 8η4 ΤΊ0ΓῸ ραΐῃ ΓΒΤΟΌΡὮ ἐμ 9 ποτά ἃ ΕἰσΏΟΣ δηα ΤΟσΘ βρί σαὶ ναϊὰθ. 79 
τουϑὲ πη δ Ἰ  Ἰ ΘΠ ΕΠΥ φορά τϑαβοηϑ ἔοτ [8 ͵9, Δηἃ τϑοορηΐζθ 1 πὶ ἐΠδη ΚΙ] θ88. ἐμμαὲ 8 δἰβίο- 
τα βυδαρασθηύ ἰο ἐπ οχίϊθ ἱπ (89 Ῥοοῖβ οὗ ΟἩτοηῖο]68 ἰγοδίθα 8.6 δῃ ἶγθ ἰδίου Ῥγου συ β 
ἴο (89 εχ ἱ]θ ἔγοιι [86 Βαπθ ροΐῃΐ οὗ Υἱὸν 8.1 δοοοσάϊηρ ἰο (86 δᾶῖὴθ Ῥσ ποῖ "Ϊ68. 
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Βαυΐ τὸ τησϑὺ 80 Ὀσίπρ πο δομβὶ ἀδγδίζοη ἃ ἀϊ βθγθηοθ ἱπ [86 τοί ῃοά οὗ αϑκίηρ [86 ΒοῦΌΓΟΟΒ, 
ΜΒΙΟΒ, ΤΥ 16 18 τηοτθ οἵ ἃ [ΙΌσΙΩ8] ΟΠ ΔΥΒΟοΥ 8 γοῦ ποῦ υπὶτηρογίδηί. Ὑ}Ὲ118, ἰπ (86 Ῥσθ-οσ]θ 
Εἰδίουυ {10 186 οὗἉ [ἢ ΒΟΌΓΟΘΒ γχ1ὰϑ [ἢ Βυθογαϊπαίθ δῃᾷ βοοοπάδγυ ἰδίηρ, απὰ (ὴ9 ἱηδοροηάουῖ 
τοργοδοηζδίίοῃ ἴῃ δοοογάβησθ ἩΪ ῥγϑοί σα] δἰ πα 185 {89 ῥτίηςΐραὶ ἐμΐπρς; ἴῃ ἐῃθ ροβί-χὶῖϊο 
Ἠἰδίογυ, 88 1Ὁ ἈρῬϑᾶγβ ἴη [89 ὈοοΚβ οὗ Εζγα δὰ Νοβιϑπιίδι, ὑδθ οἱ οῦ (ἰηρ ΔΡ γθατβ ἰο Ὀ6 {86 
186 οὗἉ {86 Βουτοοβ. ΤὨΘ δυίμον 1οἰβ 8 οσσῃ Σοργοϑϑηϊαίοα σοπιαΐῃ ἰπ ἰδ6 ὈΔοκ-στουηᾷ, δ 
Ἰοαϑέ 80 ᾺΓ 88 ἰμαὺ ἈΘ ΤΏ ΟΥΟΙΥ ρῖνοθ ἃ βυϊβοϊεηὐ ἰεἰτοάδαοίίοη ἰο (ἢ. βουγοθα οὐ ογἱ σ παὶ ἀοςα- 
τηδηΐβ χοβροοί ηρ [ἢ6 Βα] εοῦ πῃ Ὠδηά, 8οὸ ἴδ τ 85 ἢ δ 1856 ἰἰποπι, δη ἃ βοοῖτα ἰο ραξ ἰμθαὶ ἴῃ 
ῬτΟΡΟΡ σοηποαίίοι Ϊ ΟὯΘ δηούῃοῦ, δῃᾶ ουθα ἴῃ [89 ΟΠ σοηἾοἾ65 ἢ ἄοοϑ ποῦ τοτὶ 6, θα σοτη- 
ΡἰΪο8, Ἠδποθ ΒΘ ΠΘΔΡΒ8 πρ ἴδ 6 οτἱρί δ] ἀοοσυμηοηΐθ, Θαρ 6. 14}}7 ἰὰ (80 Ὀοοὶς οὗἩὨ ΕΖτα, οδῆοεϊαὶ 
Ἰείίοση, ν ἰο δία ΓΑ ΠΥ βοοῦλ ἰοο ἀοία!οἀ, δὰ ἱπ δἀαϊίίοη τορί βίου οὐὗἩ πϑδηιοϑ, ΜΒ ΪσὮ δἰγῖκο 
ὯΒ 88 ἰο0 Ἰοηρ-ἰηδοὰ. Βυῦ πὮ θη τὸ δϑὶς σῇ δὺ ἱπἀποσοα Ἀἰπι ἴο τη ἰδ. 689 80 ῥτυπηΐηθη!, τγγ9 
ταὶ ῦ Ὀσίηρ ἰαΐο οοηδί ἀδγαιΐοη ἰὰ ζϑηογαὶ δὰ δΌοΟΥΘ 4}1 ὑπαῦ στ μὶοἢ γγὰ9 ἱπνοϊνοᾷ ἴῃ [86 
οη τ ἀουθϊορτηθηῦ οὗ [89 ἐἶπιο5, (ἢ 6 δουθ- πηθηὐ οπϑα 68 Ἰτααίθ οὗ δποϊθηὺ ρΐθοοϑ οὗ σοπιροεὶ- 
[ἴοη 858. ΒΟΙΥ ὑγθαβάγοβ; Ὀαὺ (86 ΘὨϊοΥ τϑάβδοῦ ἴον 89 δάορίΐου οὗ εὐοὶ δορί βίο ΑΥΥ δοσυτλθη 8, 
85 Ἧ δηά ΘΞορϑοΐδ!ν ἴῃ (ἢ ὈοοΟΪΚ οὗ ΕΖτβ, τγδβ οογίδ  Ἶγ ἴα (6 οἰτουτηβίδησο ἐπα (86 τῇ ο]6 

οχ᾽ϑίθηςο οὗὨ (89 ΘΟΙΩΠΙΠΙΕΥ̓͂ δα ρεοαθποού ἰο {ἢ 6χὶϊθ, Ρο σα] 8ὸ ἀδροπάοηϊ, τὰ Ὀαβοὰᾶ 
ὍΡου ἰδμ6πι, 5ΒῸ ἐμαὐ ὑΠΕΥ͂ ΓΘΔ]Υ Βαά δὴ ᾿ποϑίϊ πιὰ Ὁ]96 νοτίμ ; πὶ τοϑροοὺ ὅο (ἢ γτορίβέε οὗ 
ΠΆΠΤΊΘΒ, ἯὯΑ 8ΓΘ ᾿ἸΚουσῖϑο ἴο οοπβίοσ, ἐπαῦ ἰἢ 8 [ἴτὴὸ πΒΘὰ ἰδθ οχίβίοποθ οὐ 08:6 σοπιπλιη 
ξυϊμογοά δϑουῦ [86 ὕδιῃ ]8 88 ΠΟ ᾿ὀοῆ σοῦ ρίνϑη ὮΥ [86 εἰ 0]6 τηϑηζίοη οὗἅὨ ἐμποῖγ τι θυ θογβῃὶὉ 
ἴῃ [6 {τῦθ οὐ Ῥϑορῖὶο, Ὀυὺ νγδβ ἀθροηάοηΐ ου {89 ἔγθο σοβο]υϊίοη οὗ ἴ86 ἱπά᾽ υἱάπαὶθ το νου]ά 
γοίασῃ ἔσομη ΒΟΥ] Οη, δη ἃ 848 8 τι δὐΐου οὗ ἵἴδοϊ Ἰἰτ οα 1561  ἰο ἱπαϊ νἱἄσα] ὨουΞΘ Βο148 οὗἅὨ {9 
δηοϊοηῦ ἔδυ: } 168 8ηἃ ὑγῖθ685, ἐμαῦ 10 τγαβ ΠῸ ἸοηροΥ βυβηοϊδηῦ ἰο βροδὶς ἰῃ ρΌΠΟΓΑΙ οὗ Φυδαῇ ΟΥ 
Βοη͵ϊατηΐπ, Ὀὰὺ τγα8 ἡδίαγαὶ ἴο ππϑηίοη ὑπο ἱπαϊν! ἀυ 8] [Δ πι|}}}65 απ ἃ ΠοῦΒ6 0] 45, γοα, Βοτὸ δῃᾶ 
[Πότ 1|κοτνῖβο οὗ ἱμἀἰν  ἀ8] ῬΟΓΒΟΏΒ, δηὰ ἰο Βοϊἃ ἐβοτ 85 νου ῃν οὗ ἃ ὑβ δηλ} ΤΟΙ ΟΙΌΓΔΠΘΘ. 
ΤΉ680 τορἰβίοβ οὗἨ πδηλ68 σδῃποῦ δι ΓΟ ἃ υ8 ἔγοιι (1:19 μοϊηΐ οὗὨ υἱοῦ οὗἁὨ δο ἴδοῖ ἐδαῦ (89 
ἔλυεν [86 οοηρτοραίΐοη ἀογοϊοροά ἐἰβο! Υ 'ῃ δοσογάβηοο τ (ἢ 0118 1468, [ἢ.6 πλοσο [ἢ ῬΟΓΒΟΏ ΔΙ ΠΥ 
οὔ ἐῃο ἱπάϊν ἀκ] ραϊποά ἱπ ἱτπηροτίδποο δη σατο ἰηΐο οδἰϊπιδίϊοιῃ. . 

8. Τλεὶγ Οὐπίεηί8.-- Τα οἸν 6 ἑορίοα οὗ οοηβί ἀογαϊίοη δίϊου [ῃ6 δχίϊο τγεσθ, οἡ [296 οπο κἰάα, 
ἐδ δια ]6 85 ἐμ ἀν] ]] ηρ- μΐδοο οὗ αοα ; ου (μ6 οὐδεὺ βίἀὁ (86 οἷἐὺ τ ῖτδ 115 γ78}}8 88 1110 0]866 οὗ 
ἐμ οοηρτομχείίοη, δη4 Ὀ651465 [86 οΘοῃρρορσαίίοι ἰΐβο! . ΤῊ} ἰὼ ἴῃ0 ὈοοΪϊς οὗἩ ΕΖγα (6 ἰδῃ}}}6 
δβίδη ἀ8 ἀθοὶ ἀθα]γ πὶ (86 [Ὀτορτουπά, ᾿π 86 ὈοοΪκ οὗ Ν᾽ ΘΒοταΐδἢ [86 Οὐἐγ τ (ἢ [8 7815, ν Α1]8ὺ θοία 
ὈΟΟΚΕ, ἰη ὑπ6 1 Βοοομά ῥαγίβ, [816 τὸ [86 σοῃρτοραίζοι 18 ἢ, (δῇ ᾽5 (6 ογσαδηϊζαίίοη οὗ [Ποὶν 118 
ἐπ δοοογάβῃοθ τ 1 [86 αν. ΤΏ Ὀοοῖϊς οὗἨ Ν θα Δ ἢ, ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, ΘΙ ΌΓΑΟΟ5 [ῃ6 ΟΥ̓ γ515 δηὰ 
ἐδ 118 οὔ (86 οοπρτορδίίοη πῃ δοοογάβδησο τὶ (ἢ 6 Δ ΟἿΟΘ ΤΟΥ ἰῇ 8. γι οὖ οἱοβίησ βοσϊίοῃ. 
Μοτο οἱοβοὶΥ οομδίἀογοὰ 6. ΓΘ ΟὨ]Υ ἃ 16 ὈΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ἰορὶς9 ἰγοαίθα οὗ τ Γοίογθηοθ ἴοὸ 
ἴμε8ο βι )]οοείβ. Τμο Ὀοοῖς οὗἩ ἘΖτα Ὀορὶπβ τ ΣῈ {116 γϑαν πὶ πο ἢ ΟΥ̓ΤῸΒ χατὸ (86 96:8 ρου- 
ταἰβδοίοη ἴο σοίαση (5686). ἀπὰ ὀχέθηᾶβ δὖ Ἰοδϑὲ ὑο [η9 βαευθῃίῃ γθᾺΓ οὗἔἁὨ Ασὐίδχογχοβ (458), δ Ὁγα- 

οἷπρ δοοογά ΡΥ 8 Βρδοθ οὗ δρουΐ οἰ! γοαῖβ. Τῇο ὈοΟΚ οὗ ΝΕ οι δ ἢ 4|1πἀ65 ἴο ἴΠ6 ἔπνεῦ- 
τἰθ ἢ γοαῦ οὗἨ Ασίδχογχοβθ, δῃᾶ ἰουσοἶο5 θοβί 68 ὌΡΟυ τ βαὺ Βδρροηθα δῇογ μἷ9 (δ᾿ τἰγ-εθοοηᾶ 
γοαγ, πε αἴον 438. 1 ταὶ ηρ 1056] 7, μον υοσ, ἰο {86 Ὀορὶ πηΐηρ, ὑπ Ὀοοὶς οὗ ΕΖτγα οσουγρίοβ 
{86} Γ ἸΔΘΓΟΙ͂Υ πὶ τὰ {86 Τα ἀδπιθη δὶ Ῥοσιβείοη οὗ Ουὐταβ, (6 Ὀυ]]άϊης οὗἨὨ {π6 ἰδ ρῖθ πον 
ΖοΥΌΌΘΡοὶ δῃὰ 9 6984, δηα Πη4}}γ το ογοὶν τὶ ἢ {86 πορδίλνθ οομβο] ἀαἰΐοη οὗὨ {86 116 οὗἁὨ 186 
οορτορδίλοι Ὡπάον ἰμ6 ᾿Δνν, ΒΊΟΝ 8.}}} βὸ σϑδά]γ ταϊχοα 1861 τ ἢ Βοδι βοηἾ8πι, παπιοῖν, 
ψὶτὰ τ. 6 Ἔχοϊαείοι οὗἩ μοδίμβοη οπΊθῃ ὈΥ ΕΖγα; ἰΐ ἰδ, ΑΙΟΥ παγταϊϊηρ ἰμ6 Ὀυϊ]ἀϊης οὗ ἰδ9 
δια ρῖθ, ἰθα ρα οὐδοῦ (88 ΘὨΓγΘ Ῥογοά Ὀούνψθοη (86 βουθηΐῃ γοὰγ οὗ Πδγυβ ΗἩγβίδαρὶβ δηά (86 
Βα θη γοαῦ οὗ Αὐίβδχουσοβ, 8 ροσγίοὰ οὗ δ ιγ- εἰσ γοασβ. ΤΒῸ Ὀοοῖς οὗ ΝΟΒοτ ἢ ἀἰβοοῦγεοβ 
ΤΩΘΤΟΙΥ͂ τοβροσίίηρ {Π 6 τοβίογαξίοη οὗὨ (ἢ οἰΐγ-νν 8}18 δῃὰ 8 ροβίεἶνϑ βίγοηρί ποηΐηρ οὗ 1.16 118 
ὉΠΟΡ ἐμο αν σου [89 γοησνδὶ οὗ [86 σογοηδηῦ Ὀούτοο αοα δηὰα ὑδθ Ὡϑῦν ΘΟΏρΤΟΡ ΔΈΟΙ, 
ψἱ ἢ δὴ θυ ρδβ8 οὔ (86 σομαϊ ἐοη5 ΤΏ6 ἢ Ῥαγιϊ σα] ΑΥΪΥ ἱπηρογίδηΐ, ΗΟΥ͂ τῦσοι (86 Δυΐβου ἷβ 
πο] ποὰ ἕο τλδῖτθ ;89 οὗἨ ἰδ ἀοσυπιοηΐ δηᾶ εκουτοοθα γοϑρϑοίϊηρ ἐδ Γο-οϑίδ Βῃτηθηὺ οὗἨ [9 
Θοηρτορδίϊοα, ΟΥ Γαί ΒοΡ ρῖνο ἔμ6ηὶ δἴζον ἃ βῃογ ἰηὐσζοἀδαοσίίοη, 18 τηδηϊίοϑῦ ϑμουρῇ ἔγοπι {89 
δορίπηΐορ. ΑΘΓ τοίογγίησ [0 Ψοτγοη δ 5 πογὰβ τὶ χοίδσθησθ ἰο ἴῃ οπά οὗ [9 6χῖὶθ δηὰ 
Τ6- οβδ δ] βηταθηΐ οὗὨ “6γυβα θη), ὈΥ τι ϊοῖι [86 δα δαοαποηῦ ΗἰβίοῦΥ ἰ8 Ρυὺ ἰχ ἴδ Ἰἰσμὺ οὗ δὰ δοῖ 
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οὗ αοἄ ἰὰ ΓΟ] ΔΙ τιομῦ ἰμοτοοῖῦ, ὑπ οαϊςοῦ οὗ Ογγαβ {0]]ονγβ, ὑμαὺ 64116ἃ ὕροη (86 76 »γ78 ἴο σοίυση 
ἰο Φεγυββϑίοαι δᾶ Ὀσ1ὰ {116 ἐθιαρῖθ, δ ἃ τλγθουύο οα] θα ροη {8080 ὙΠῸ σϑι αἰ θα ἰο 8ι89ϊ5ὺ 
ἐπο ἀδοραγίϊησ. ὙΠ γχοβίοταϊίοη οὗἁὨ {1.0 γ6586}]8 οὗὨ {Π 6 ὑθιρ]9, ΟΏ09 σευτὶ θα ΔΥΡΑΥ͂ ἔτοτι 9 6γαβ8- 
16πὶ ὉΥ ΝΕΡΌ ΖΖαν ἴο Θ'ΒΘΒ ΒΑ ΖΖαγ, ὑ86 ὑγίῃςθ οὗἉ 46}, 18 1 κου ἶθθ ταθυἰϊοηϑα (ἙὮ8Ρ. 1.). 
ΤῊ18 '5, ΒΟ Υ συ, ἰῃ 4 σογίαϊ ἢ 5656, ΤΩΘΡΟΙΥ ἰδ6 ἰηἰγοἀποίίζοη ἕο ΟὨΔρ. 12. ὙΒουῦ κοΐηρ ζ0τ- 
{ἢογ ἰηΐο ἃ ἀδβογ ρἐΐοη οὗ δ στοίατη, γοα, πὶϊϊῃοαῦ ΘΥΘΏ ΒΙΤΩΡΙΥ ταοηἰοηΐηρ ἰῦ 'ῃ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
νγογάϑ, (89 ΔαΐμοΥ δὖ ὁπ60 ρίνοθ ἰΠ6 τοσίβίονρς οὗὨ [μοϑθ ψὯο τούτη τὶ "ἢ Ζογα θα 61 δπά 
Ζοϑθῦδ, τ ἢ 118ὲ ἢθ δ δὐ ἐμ οἷοβθ ὑἐμοὶσ πυσα 6 πᾶ {1:6 πυταθον οὗ ὑμοὶγ βαγνδηΐϑ, τηϑἱα- 
ΒΟΙΥΘΏΐπ, ὮΟΓΙΒ65, εο., δ (ἢ 9 Βδτὴ9 {ϊπ|6, ΙΔ ΟΣ ΟΥ̓ οΡ, 9 βυτα πῃ ΐοῖ (6 μοιάΒ οὗὨ ἔδίογβ διηοηρ 
[μοπὶ οδοτοά ἴον ἰ86 Ὀυϊάϊην οὗὁὨ ἐμ ἰθταρ]9 (οἴ αρ. 11.). Τὰ οἤΔΡ. 11}. 6 δραΐη σοηΐξπαθ5 Βἷ8 
πϑγσϑνο. ὙῸ τοϊυση θα ΡΘΟΡ]9 ρϑῖῃ δβϑοι Ὁ] 6 ἴγοτι ἔμ αἰ ογοηῦ οἰἐΐ68 ἴῃ τ ἰοἢ ὑπο Υ Βαᾶ 
κοι ]οά, ἐοτγατὰβ {86 βουθηίῃ τηοηΐδ, δπά ἱῃ ογάϑγ ἴο Ὀ6 δΌ]Θ ἰο ςο᾽ ουταίθ ἐῃ9 ἔδαβὺ οὗ ἰδβγηδ- 
οἸε8, τοβίοτοα αὖ γβῦ τη οσοῖυ [ἢ6 δηοϊθηῦ δ᾽ ἐδ, {6}, ἸΏ ΟσΘΟτ Γ, αἰ γθου Υ Ῥσχαραγοᾶ 4150 ἔοσ ὑῃ9 
Ῥυϊαΐηρ οὗ ἐμθ ἔθωρὶθ. ΑἸνγοδάγ ἴῃ ὑμο βοοοῃᾷ γϑᾶγ δηά ἱηάδϑοά ἴῃ {ἢ βεοοηᾷ τχοῃἐ]ὶ οοουστοά 
186 Ἰαγίησ οὗἉ [89 Ἰουπάἀαϊίοη οὗὨ [86 ἐδιιρίὶθ, ψβθα βῃουΐθ οὗ ἸΟΥ͂ δῃα οτγἶθβ οὗ Ἰδιηδηὐδύϊοῃ 
Τουσ ΡΥ ταϊρ]οἃ. Βαΐ βαᾶ ἰο 88 Υ (οδδρ. ἷν ) (86 δά νοτβατῖθβ οὗ Φυσλῃ απὰ Βοη͵αγαίη, [89 
Βιαχηλγιίϑηβ, ἰηἰογίογοα, το ποῦ] Βᾶνο ρ] Δα ]Υ δεϑίβίοα, υὰὺ ΤΟΓΘ ΠΘΟΘΒΘΔΤ Υ͂ ΘΧο] δα ἔγοπα 
186 σουκ, δηὰ ἰῃ σοηβοαύθοηοο οὗἉ 0.15 δὰ [ῃθ Ῥοττηϊβαίου ἴο Ὀ011 τονοϊκεα δὺ {116 Ῥογβίδῃ 
ΤΟΥΔΙ οουτί, 0 8.}}}} ουθὴ ἰπ (6 {ΐπη0 οὗἩἨ ΑἸΒδϑθοστιβ δηἃ Αὐίδχουχοβ σαὶβοα οὐβίβοϊθβ ὉὈΥ͂ 
ἰεἷν σϑϊυτηηΐαί οηβ. ΤΡ δυϊ ΠΟΥ παγτδῦθϑ {18 ἴ0 58 ἴῃ ΟΥΘΥ ΠΟῪ αἸΓΘΟΙΥ ἕο ᾿ηβοχῦ ἴῃ ΟἾδ]- 

ἄδςθ (86 ἸοἔἴοΓ οὗἉ δσοπη)ρ] αἰ πὐ οὗὨ 186 β'διγατυὶ  ύϑηβ τ] οἢ ΠΟΥ δαἀάτγοββοά ἴο Ασίλχοσχοβ, δὰ (89 
ΔΏΒΥΟΓ ΟΥ̓ ἴηο Κίηρ ἰο 1), ἀοουχηθηίβ πίίουν ἀου δὲ Ῥγοβογνοᾶ ἴῃ Φογιβαίοη. [1π Ομ Ρ8. τ. 
Δη νἱ. ἢΘ σορη065 [86 ΙΒ. ΟΥγ οὗ (89 θυ] ἀϊηρ οὗὨἨ ἔδο ἔθιαρ]α ἴῃ {9 ὑϊτα6 οὗ ᾿αγίυβ Εἰ γβίβϑ- 
Ῥὶβ, Ὀυΐ εο ἐμαί ἢγϑί οὗἁ 411 Βοὸ γίνϑ [86 γτοροτί ὑμιδὺ [6 Ῥογβίδῃ ΟἿ ΟΟΓΒ βοηῦ ἰὸ ὑμοὶτ Κίηρ δπὰ 
Ἐπ ΔΏΒΟΥ ἱμοτοΐο, Ηο σοῃοϊαᾶο8 (ἷ5 βοοίϊοι ἴῃ οἷ. νἱ. 19-22 ὙΠ ἃ βῃοτῦ δοοουηῦ οὗ (89 
ςοἸοὈχαίίοη οὗἁ ὑμ6 ἄσβὲ ρΆϑϑουοσ δίϊον {89 σοτηρϊδίζοη οὗ {86 ἰθταρὶθ δηὰ ἰδ 6 γϑ- ϑ δ Ὁ] Ἰἰϑῃσηθηῦ 
οὗ ἰῃ6 πο ΪΡ. 

Α ΠΟῪ Ββοοίϊοῃ Ὀοσίηβ τὶ ἢ ΟἾΔΡ. Υἱϊ. 88 δ ῬΆ5868 ΟΥ̓ΘΣ ἔγοτῃ ἐδ βευθῃί ἢ γϑᾶγ οὗἁὨ Ῥδτῖυβ 
Ἡγείβϑρίϑ, ἴγοτη ΖογυθΌΔΌ6] δηὰ Φ 6 βϑυΔ ἴο ΕΖτα. [10 πατγδίθβα οἴ δρ. Υἱὶ. 1-10 δια τηαυ γ, ὑῃδῦ 
186 ῥυἱὶοδί ΕΖγα, τ Βοβθ Εἰ σἢ-ὈΥΙ ΒΟΥ οτἱρίη ἰβ βιόνσῃ, ἰῃ (86 βουθη γοᾶγ οὗ Ατίδχουσχοβ μαά 
ἀερατίοα ἴτομι ΒδΌΥ]οη ἴον 7 Θτυβαϊθη, αηὰ 844 ατγὶγϑά ἴῃ {86 ΑΠᾺ τηοηΐ, ἰῃ οτσάϑυ ἴο βοῦ ἃΡ 
δηα ἔδϑοι {89 Ἰᾶνν οὗἨὨ [86 1,ογὰ ἰπ 15τδοὶ, Βαυὺ (δα 18 ασδὶ πῃ ΟὨΪΥ͂ [ῸΓ 8} ἰῃἰτοἀποίΐοη ἴο ἀοοσυ- 
ΤηοηίΒ, ΤΒΙΘΝ ΒΘ 8859 ἴο σοτητηπίσαίθ δηα αἰ γθουΥ δα δ) οΐη5 ΕἸγϑὶ ἃ Ἰοιζον ἴῃ ὑπὸ ΟἸα] θ6 
Ἰδηστιαρο [Ὁ]]οντθ, τ] ἢ Αὐίαχοῦχοβ ραῦο ΕΖτα ἰο ἰΔκα δίομπρ τὶ Εἷπι, ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο ΒΘΟΌΤΘ 
ἴτα {86 Ββαρροτύ οὗὨ [δ ΟἿ ΟΟΥ5 [0 [86 σοτα Ρ]6' 6 οβίβ Ὁ] Βῃ πιθηῦ οὗὁὨ [886 ποσβ] ἱπ ΦΟΓΌΒΑΪΟΠ,, 
ἦπ οτάου 8180 ἴο ρίνο Ὠΐτὰ δπυρὶθ δυ δ οΥ Υ̓ ἔοτ [Π6 ἱπηρτονοιηοηῦ οὗἩ (86 δάπιϊηϊδβίγαίίος οὗ [.ἀὉ- 
χηθηΐ, [ῸΓ [86 Δρροϊηὐταοπί οὗ Ἰυάσοβ δηᾶ οβίοουβ οἵ Ἰυϑίϊοθ (ἢ δρ. υἱΐ. 26); ὑ8θῃ σοτηθβ [89 
ςΟπο]υβίοη ἴῃ 86 ΕΟΌΓΘΥ ἰδηρυασο δἀοὰ Ὀγ ΕΖτα αἰπιβο], ἰῃ τ ΒΙΟΒ Β6 ῥγαΐβοα αοα ἴοσ ὑμὶβ 
ἄξοτοθ οὗ 86 Κίηρ (οὮδρ. νἱῖ. 11-28). Νοχὲ τὸ Βδνθ ἃ 115 ρσοραγοὰ Ὀγ Εζγα οὗ 186 [3Ἀτ1}165 
0 νοῦ Ὁ ἱ ἢ τα ἰοὸ Ψογυβαΐθτη (οἢδρ υἱ]]. 1-14), {τι ΒΟΥΏΟΥΘ 8 Βοιμονμαῦ σηοτὸ 6Χ- 
Λοηἀρά παγτγαίϊνο οὗὨ ΕἸΖγϑ, χεβρϑοίϊησ [8.6 δααϊρηηθηῦ οὗἔἹἨὨ ἈΪ5. ΘΟΙΆΡΘΗΥ, τοβρϑοίζηρ 818. ΟΌΓΠΟΥ͂ 
ἰο Φογαβαϊθη,, απ σοβρϑοίζηρ {6 ἀΟΙ ΤΟΥ οὗ ἐ8}9 ἰγοαϑυγοθ δηᾷ γ689615 ἰμαὺ 6 Ὀσουρθῦ π ἢ 
Ἠΐπὶ ῸΓ {86 ἰθταΡ]96 (ςδΔρ. Υἱ1]}. 156-36}; ΕΠ4}}Υ ἐπ οδδρ. 'χ. τεβροοίζησ 8 δοίΐοι δραϊηβὲ [89 
Ἰη οσταδυσίαρο τ ἰ ἢ ΘΑ ἤθη ΟΠ Θ ἢ ΟΥ πιο, Θβρθοΐ ΠΥ χοαρθοϊϊημ ΕΒ ῬΓΆΥΟΣ ἰμδῦὺ Ὧ6 τηδᾶθ 
ἢ ΤΟίοσγοποθ ἰὸ {μἷ8 πηδίίοσ, ΟἼδΡ. ἰχ. ἱπίγοάποοθ ἘΖΥΑ᾿Β δοῦν" γ ἱὰ Φογαβαίθοη, 1{ 18 ἰτὰθ 
ἷδ βθϑῖῃβ ἰο ἰγϑϑὺ ΟΠ]Ὺ οἵ ἃ ρατγίσαϊατ ρατῦ οὗἉ Ηἷβ δοιύνἱγ ; Ὀαΐ ἐμ 15 15 γεῦ ἴῃ ὑπαὶ (89 Τουπάδ- 
(ἴοη οὗ 411 [μ τοϑῦ, γϑβ, δ δἰγοδάυ ἱπσοῖνοβ {86 τοϑὺ ἴο 8. οοσίδία οχιθηῦ: 1ὺ 15 ἐμ βίσθηριδηΐηρ; 
οὗ ἰῃ9 118 οὗΓἩἨὨ [6 οοῃρτορείίου 1η {816 1410 ; ΟἿΪΥῪ ἰῦ 18 Τη ΓΕ [86 πορσαΐΐνο βίά6, Β]οἢ Δ] 09 
οου]ἃ Ὀ6 ππάοτίδικθη αὖ οὔοθ, Πδτα οἷν, [ἢ9 βαραγαίϊοῃ οὐ 89 οοῃηστοραίίομ ἤἔγοσα ἢ θαι ἢ θη ΐβτλ 
δα ἔτοπι {89 11} οὔ {86 μραίβεῃη. Τὴ δυΐδμιον ἰπιβοὶ ἢ, 88 δ βέθιηβ, αραΐπ ἰδῖγθβ [ῃ6 πογὰ ἱπ 
ΟἾΔΡ. χ. ἴῃ οΥογ ἴο δρρεηῃάᾶ πνῇῆδλῦ βιοο89 ΕΖτα δα αὐ ὅτϑῦ τι 86 Ὠθαάβ, θαὺ ἔθη α͵]8ο, Βθῃ 
ΠΟΥ δα σα] 411 [9 7.61.8 ἰουϑῖδμογ ἰο 9 ογυβαίθτα, τὶ ὑμ6 μτοαῦ σομστοσαίίοη, ΒΟῪ ἢθ οὈ- 
ἰαἰποά ἐμ βοϊΪδηγη Ῥγοτηΐβο οὗ 8]}, ἴο ἀϊβηγ135 {19 Βϑαί θη ποθ δὰ 1035 [Ὁ] 8] χοηΐ, Βαϊ ὀνθπ 
ἤθ1θ [Ὠ 6. 9011 οΟὐγβ δραΐῃ ἃ 116, τὶς ἢ Β6 ἀοαῦ:1685 8 οομθ ΡΟ ἱπ ΒΟΙΏΘ ὙΔΥ͂, ΠΒΙΔΕἾΥ, 88 



6 ἹΝΤΒΟΡΟΟσΤΊΟΝ ΤῸ ΤΙ ΒΟΟΙΒ ΟΕ ΕΖ ΑΝῸ ΝΕΠΌΜΙΛΔΗ. 

οηυτησγδίίΐοη οὗἉ 411 ἰῃοβθ γῶο δαά τηλττίοὰ ἢοαῖδθη ποϊθθῃ, δηἃ ονν ἀϊβηχ38οα [ἤρ. ΤῈ 
γγἢ01]0 5 ἀἰν ἀφ ἰηΐο ὕνο ρατίβ, {}}» ἄγϑῦ ρατγῦ δσαδίη ἰηΐο ἐῃγβθ βϑοϊίοῃβ, δηι [5 βοσομὰ μαζὶ 
ἰπίο ὕτνο βαοίϊουβ ; δδοὺ οὗ {1.686 βϑοί οΏβ, Βονουου, δια β ἴο 8 Ργϊποὶραὶ ἀοσαπιοηῖ. 

ῬΈΕΙ. 77: Τ7επιρῖε αδ δε »͵αοε οὗ δε ],οτά ([ἰτα68 Ὀοΐογο Εστα). ΟἾδΡϑ. 1.--νΥ]. 

ΞΕΟΤΙΟΝ 1. ΤΟ τηοϑῦ ἱπιροτίαηϊ ἰοαηἀαίίοηθ. ΟἾ84τ8. ἱ. δηᾷ 11. 
ΟΒδρ. ἱ. ΤῊθ ρογι βοίοη ἴο Ὀυ1 14, δα 8080 ὙἘο τούατγηθ4 ἴον (5 ρῬΌΓΡοΒο. 
ΟΒδρ. ἰϊ. Το ἀοουτηοπῦ τοβρθοίΐη [86 Πδηιο8 οὗ {116 γα: ατηΐηρ. 
ΘΕΟΤΙΟΝ 2, ΤῊΘ γε οδοτγτί. ΟἜδρϑ. 111. δηὰ ἱν. 
ΟΡ. ᾿1ϊ. Ἐδ-οβ Ὁ} 15: πηοῃΐ οὗ [89 δἰΐατ απὰ (ἴθ ργοραγδίύϊζη ἴοσ δυϊ]άϊησ 1116 ἔθ 0 ]6. 
ΟΒδρ. ἰν. ΤῊθ ἰηϊοστυρίίοπ δηὰ ἃ ἀοοσυπιοηΐ Γοβροοίϊ πρ {86 τδοβὶ μαϊίομβ οὗ 1.6 δῃθηγὲθβ, 
ΒΕΟΤΙΟΝ 8. ΤῊΘ τοῆοναὶ δη οοπιρ]οίίου οὗ {Π6 ποῦῖς. ΟἿ αρ58. ν᾿. δηᾷ νἱ. 
ΟἾδρ. ν. ΤῊθ σϑηϑϑὶ οὐὗἁὨ {9 νοῦ δηὰ ἴῃ τοροτί οἴ (ἢ οὔοογα ἰο Ὠαγίας. 
ΟΒδρ. νἱ. αγίυϑ᾽ δηβισοσ, νι ἢ [.6 ς πρ] οἰΐοη οὗ ἴδ6 ἔθ ρ]6. Τὴο Ῥάββοτοσ 716δδῇ. 

Ῥαχὶ 11. 77:6 οοπιγτεσαίίοτ αϑ ἐδε Ὀ60.»]6 οὗ λ6 Σοτά. ΜΝεσα"ό δίγεη ίλεπίπ 7, ἰλεὶν {1 76 ἱπ 
ἐλε ἰαιν (ἘΖτΔ᾿ 5 δοι νἱγ). ΟἾ8405. νἱΐ.-Χ. 

ΒΈΟΤΙΟΝ 1. ἘΖτιβ᾽᾿Β δπχϊσταίζοπ ἰο 76 γαβδ] οθ. ΟἾΔ. νἱϊ.--Ὑὴἱῖ, 
ΟἾδρ. τἱϊ. ΕΖγδ᾿ Βὶ οι ΓΠ Υ δηα ΡΌγΡοΒΟ, ἀπ Ασίδ χογχοϑ᾽ Ἰοῦξον οὗ δυύποσ: 7. 
ΟἸ8Ρ. Υἱ}}. ἘΖταΒ ον ΟΟΟ ΤΩ ΘΠ ΘΥΥ͂ τοροσέ (18 ΘΟ 8108, [Π ΟἿΥ σοι ἢ] εἴ 0 δα ἸΟ ΧΗ ΕΥ). 
ΒΕΟΤΙΟΝ 2. ΤΌΘ οδϊοῖ ἔλα] οὗἩὨ ΤΠ δῦ ἐἰπηθ, δπα 118 τοπιοναὶ. ΟἼἾδῇ. ἰχ.--χ. 
Ομιδρ. ἰχ. Οἱ οΥ ἔλα οὐὗὕὁἩ [αὐ ροτὶοὰ, δῃηὰ ἘΠ: τ᾿ 8 ρϑη ϊ θη 611] ργάγοῦ οὐ ὑπαῦ δοσοπῃΐ. 
Ομ δῦ. χ ΤῊΘ τοιουδὶ οὗ ἰμαὺ ἔλα], Δα ἀοσππλοη Δ ΓΥ [130 οὗἩ (μο80 το ρυτὶ ἃΞἃ (Π6 πὰ- 

Βοῖνοβ ἴγοπι ἴΐ. 

Ιῃ [86 Ὀοοῖς οὗ Νοβουΐδῖ [110 Θηεΐτο σαὶ ραγί, ἢ 855. ἱ. ἰο νἱΐ., 18 ἀονοίθα ὑο (Ὧ6 τοῦῃ]α- 
ἴηρ οὗ ἴπ:0 νν8}15 οὗ [86 οἰ Ἐν ΝοΒοτηϊδὮ, ἰῃ βρὶ 6 οὗ ΠΥ Εἰ δογϑης 68 δα ἀἰβαρ οἰ πιο ηἴ5, 
Ῥαὺ (Βτουρουῦ ἰδίζοη ἴγοτα ἃ ἀοουταθηΐατυ τγὶ ὑἴθ ΒΟΌΓΟΘ, δι οἷ Υ, ἔγοτι Νοὶ θυ ἑα 5 Οἴνη 
χηθιλοσίαὶ. Τῇ Βοοοπά ραγί ἰμθη σου οβ ̓ ἴ36} τὶ ἢ {86 σοπρτοραίίοη, πῃ ΟΥΘΥ ΠΟΤ ἴο γὶνϑ 
δὴ δοοουηΐύ οὗ (86 ὈγμοΓ δούν Υ οὗὁἨ ἘΖτγα τι τοίεγθηοο ἴο 1ῦ, ΟΥ Γαύ δ 119 τοϑα]ία, (ἢ 6 μΡοκὶ- 
ἐἶνο βέγοηρσι βοηΐηρ οὗ ἴδ. 6 σοηρστοραίίοη ἰη ἰδ 11 πὶ (0 ατ, Μ ΙΟΝ Ἰοά ἰο [86 χϑηοῖναὶ οὗὨ [6 
οονϑηδηῦ τοϊδίϊοι Ὀούνγθοη ἰΐ 6 ΡΘΟΡ]6 δῃὰ αοά; βίησοθ, Βονονοσ, ἢ9 δάπασοβ {86 Ὡδτηοβ οὗ 86 
δα 1116 8 Ῥοϊοηρσίηρ ο 1ξ, ἢ6 τηβ ουὔὐ ἰηΐο ἰγδάϊίοηδὶ 1138. ΤΟ ὑμῖταὰ μαγῖ ἀσβοσὶ 68 (86 
ἀεαϊοαίίοη οὗ [86 Οἱ ΕΥ̓ ;ψγ84}}5 δηὰ {86 τοιηονδὶ οὗ γαγίουβ 601}}8 ἴῃ ἰμδὺ ρμογοα; 86 Δ ΥΞΓ 18 8.08] 
Δοοοι ρ8η16α πὶ ἢ {116 ἀοσα ὩΘηΥΔΙΥ πογάϑ οὗἅὨἩ Νουα ἢ αἰαῖ. ὙΤᾺΘ ὑἶγθο ΟὨ 6 Γ Ρραγίβ ΠΥ 
ῬῈ δραίῃ αἰνι ἀθα θδοὶ ἱπίο ἔνγο βϑοϊϊοηϑ, 80 ὑμαὺῦ ἐλ 0] Οἱ Ὡρ; ΒΌΠΑΤΛΑΓΥ Γα3}}08 : 

ῬασῸ 1. Τ7ῆε οἷΐν αδ (δε ρῖίαοςο οΥ 1λε οοπστγεσαίίοη. ἢ ε-ἐεἰαὀῥιεληιεηέ οὗὨ ἐλ οὖ αἶα απα 1.8 
οὗ ἰλὲ ἢνεί εηιίσγοηίδ. ΟἾΔρϑ. ἱ.--νἱἱ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. Ηον (86 το- οβ Ὁ] 15} τηθηὺ οὗ [8.6 ΟἸ ΕΥ̓͂ γχα}}9 σαπιὸ δῦοαϊ. ΟἿ Δ805. ἰ.- 111. 
Οδδρ. ;. Νοβϑιΐδὴ Ὦθδτα οὗ [86 Βαα σοπαϊ(ίου οὗ υἄδῃ δῃα Ψογυβα]θτι, Πα Ῥτλγβ ἴοὸ [86 

Ι,οτῇ ἴον Βοὶρ. 
Ομδρ. ἰϊ. Ηδθ ββῖκβ ροστηϊββίου οἵ Ατίδχογχο, βῃὰ ᾿ουγηουα τὶς δας ΒΟΥ (Υ ἔγοπι δἷτα ἴο 

Φογύδβαιοα, ΤΏογο ἢ6 Ὀχίηρθ δρουΐ {6 τοβοϊαὐΐϊοι ἰο γθ- Θβ δ Ὁ] 158 86 νν 8118, ἰῇ β0 116 οὗἩ 1868 
Δ νουβαυὶο8 οὗ [6 6 ττα. 

ΟΒδρ. 111, ΕΔΟᾺΒ ΤΆΤ οὗ 86 σοιρτοραϊίοη υπἀογίαϊκοβ ἃ οοτίδίη μογίΐοη οὗ {86 ποῦΐ. 
ΒΕΟΤΙΟΝ 2. Ηον Νοβοσηϊδῆ οσογοϑιηθ 8]} ἀ1 8) ] 165. ΟἾ6ρα. ἱν.--Υἱΐ. 
Οδδρ. ἰν. Το ἀϊ δίοα εἶς 5 ἔτοτα πὶ πουΐ: ΑΔ Ρ Δ αἱ, Το, εέο., ἐμγοδίθα ἰο 6811 ἀροῦ ἐδ 

ονβ τ (ἢ ἴοχοθ οὗὨ ἄττηβ; ΝοΒοπλ 8} οτσϑηΐζοϑ δ λίηϑὺ {ΘΙ 8. ὑτ00 οὗ πγαγγίοτβ, δηἀ 2130 
ΔΙΙΩΒ {Π6 ΙΑ ΟΓΟΥΒ ᾿ΠΘτηβοῖ το. 

ΟΒδρ. νυ. Το ἀϊ σα υῖ65 ὕγοτι πὶ ςαῖη ; [86 Ροοῦ οοταρ]αἰπ οὗὨ ορργοδδίοῃ οἡ ὑμὸ ρϑτὺ οὗ 
[86 τοι; ΝΟΒοΙΔἢ ἀ065 ΔΎΤΑΥ ὙΠῸ ἀβασν, δηἃ πόσα ἐγοῦ ἢ (06 ΘΧΘΙΡ]6 οὗ πἷβ οπι ὍὩ- 
Β6 1 ββῇ ηθεβ. 



ἃ 2. ΒΟΥΠΟΕΞ, ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΘΙΟΙΤΥ. { 

Οβδρ. νἱ. Το ἀ: βήο 168 ὑμαὺ δγῖϑο ἔγοτωῃ {ῃ 6 Θο- ΟΡ γα Π]0ὴ οὗ Ἔχίθ τη) δηὰ ἰηἴοτη Δ] ἴδούοτβ. 
ΒαΙ 4] ]δὺ {τὶ αἴθοπα (86 9618, 88 1 Νοδοπλῖδ δίοοα ἴῃ [0 Οὐογ οὗ ἃ γοῦοὶ. Τδδ ρῥγορ μοῦ 
ΒΒοιηδίδἢ δἰξοτηρίοά πῃ 18)6 ΡΑΥ͂ οὗ δηθα!]δὺ ὑο ἀοργῖνο ΝΟΒοι δ ἰπιβοὶ [ οὗὁἩ σοῦγαρο, δ 1 δ 
Τ68] ἄδηρον (Ὠτοδίοηοα Ὠἷπι; {86 σοτηρβηΐοηβ οὗ ΤΟΡΐδ ΟΔΥΓΥ ὁ (816- Ὀοατίησ, Βαῦ 8]1 {8680 
οἰοτὶβ 1811 ου δοσουηύ οὗ ΝΌΘτ ΔΒ ἰογοϑὶρ  , 

ΟΒδρ. νυἱῖ. Νοβοιδ σδομρ]οίοα ἴδ 6 θυ] ἀϊηρ οὗ [86 γγυ8118, δῃὰ γσίνϑβ ἃ γοῦν οὗ ἰ(ῃ6 ἤγϑες 
οὐΐστϑηΐβ αὐϊοσ (μ9 6Χ]]6. 

Ῥασὶ ΣΙ. Τ7ῆε οοηφγεσαζίοη αϑ ᾿ἱπλαδιίαπίδ ο᾽ (λέ οἰἵΐψ 9, Οοἄ. Ῥοδι(ἴυε δἰγεπσίλεπίης 97 ἰδεῖν 

ἐΐζε ἴπι ἐδλε ἴα ὃν {δε γεπειοαΐ ὁ77 ἐλ σουεπαπέ δείισεεη, (εηι απὰ αοα, απα ἰὰδέ 7 ἐδξ πιεηι- 
δεν 9 ἐδε Ἄοοπστεσαίίοπ. ΟἾΔΡ5. Υἱῖ!.--χὶ!, 26. 

ΒΈῈΟΤ. 1. ΤΟ Βἰβίοτυ οὗ 186 σχθποναὶ οὗ 86 οουθῃδπί. ΟἾΔδρβ. υἱ}].-Σ. 
ΟἸΒδρ. υἱ!ῖ. Τῇ γοδάϊηρ οὗ 6 ἴδτ ὑπᾶογ ἴΠ6 Ἰοδάογοὶρ οὗ Εἶτα δῃὰ ΝΒ μ18}} 1685 δὖ 

ἔγεί ἰο ἃ ἴϑαβὶ οὗἁ ἰδθογηδο 65 δοοογάϊησ ἰο (δ6 ᾿ατν, δηά [θη 
ΟΒδρ. ἰχ., ο 8. ῬΓΆΥΟΣ [ὉΡ ζγδοο δα σϑαοιαρίου ἔγοτη {πο 48 1 οὐἱοπΒ ὑμαῦ ἬΟΓΘ 5111} ργαβοηΐ ; 

βῃ41}Υ, 
ΟΒδρ. χ., ἴο ἃ τοῦθ ναὶ οὗ 86 σουθηδῃῦ ὑπ ογ σο!α Ἰοη5 {θη ῬΑ ο]ΑΥν ἱτηροτγίδηϊ, δρᾶ 

Ἰηἀορα ἴῸΣ ΤᾺΔΠΥ Βοδαβ οὗ 7Δ111}165, ΤΟ δ.Θ οβρϑοΐδ ΠΥ δἀάαςοά, 
ΒΈΟΤ. 2. Το οοπδίϊποηΐ ρατίϑ οὗ [89 οητἶγα οοηρσταραίίοη δὺ ὑμδὺ ἐΐπη6. ΟἾΔ Ρ5. χὶ.-- σὶ!. 26. 
ΟΒδρ. χὶ. Τὴϑ ᾿ῃδδοιίδηίβ οὗὁἨ “6 ΓΒ] θη), δηα δ ἴΠ0 βᾶτηϑ (ἦτο οὗ ἰδθ οὐμϑὺ οἰξὶ65 οὗὨ 

ΤυάΔἈ. 
ΟΒδρ. χὶϊὶ. Το ρῥτίθβίβ δῃᾶ 1, ονϊίοβ, αὖ ταῦ (Π.6 Θδυ] ογ ἴΆσα θα το Βδά Δ᾽ σοϑαυ σομλθ Ρ 

πὶ ΖΕΓΆΌΌΔΡοΪ δὰ «6808, γοῖβ. 1-11, δηα ὑμ6 δἷβὸο [86 Ἰαΐδνὺ ΟἹ 68, γϑσβ. 12-96, 

Ῥασῖ ΓΤῚ, Τ7ὴῪὲ οἱΐν απα (δὲ οοπσγεσαίίοα. Τοαϊοσαξίονι οΥΓἹ ἰλε οἱΐψ ιοαῖζδ. ἈΚεπιουαῖ 97 ναγίοιιϑ 
ευἱΐα ἴηι ἐλό {ϊε 97 ἐδ σου σγεσαξίοα. ΟἾΔρδ6. χὶ!. 27- 11}. 81. 

ΒΕΟΤ. 1. Πεάϊςείίου οὗ [86 οἰ ΕΥ̓͂ γ4115. ΟΒδρ. χὶΐ. 27-483. 
ΒΕΟΤ. 2. Βδιμονα] οὗ γϑγῖ ουϑ οΥ1}8 ἰῃ ἴμ6 11ἴ6 οὗἉ {6 οομρτοραίίοη. ΟἾ405. χὶΐ. 44--π“ 11}, 81. 

ἃ 2. ΒΟΥΒΟΈΒ, ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

1. ϑοιγοεϑ.--- ΤΉ ογο δ ὃ6 δὸ ἀουδὺ Βυΐ {παῖ [6 δα ΠΟΥ ΓΟΔΠ1Υ δά οτἱρί αὶ ἀοσαταοπίβ δηά 
ΒΟΌΓΟΘΒ ὈθίογΘ ἶπι, δπὰ ἱπἰγοάιοοα μοι ἀπομβαηροά ἴῃ ᾿ἷβ παστδῦγο, ὕο ἃ σγοδῦ ὀοχίθηίύ, Τβδὶ 
86 1ἰΞῦ οὗ πδπι65 ἰῃ ΕΖτα ἰϊ. ἰβ θα οἢ δὴ οτγἱίηαὶ ἀοουχησηύ ἰβ {86 1658 ἰο Ὀ6 ἀϊθρυ(οα (μαὐ αἰτοδαν 
ΝΟ μλΔἢ οΑπιθ ΡΟΩ ἰὗ 88 8 δησίθηὐῦ ρῥΐίθοοθ οὗ πτί της δά υδοὰ ἴὺ ἰῃ ομδρ. υἱὶ. 6-78. 1 
ταυϑὺ Βα νο Ὀ6ΘΏ ΠσοΟΙΩρΟΒΟα ΔἸΓΟΔΑΥ ἴῃ (δ 6 647] 1680 {ΐτλ68 οὗἉ [86 τϑ- οβδίδ Ὁ] ΒΕ πηθαῦ οὗἉ [9 σοῆστο- 
ξαϊϊοη. Τδο Βδῖὴθ ἰβ ἔγὰθ 10} τοίδγθῃσο ἴο 8.9 Ἰοἰΐοτβ ἐδ δγὸ χίνβῃ πῃ σΔΡ8. ἱγ.-νἱ., απ ὰ (μ8" 
ἐοηβυϊαΐθ (86 ῥγϊηςΐρ4)] οορὐδηίβ οὗ {8 δἰδύδθιμηθηΐβ ἔμ 6 Γ6 τδθ. ΜΔΩΥ͂ ἰηὐογργοῖθσϑ ούϑῃ γοσαγά 
ξ ἃ38 ὙΟΙΥ͂ ῬΓΟΌΔΌ]9 ὑμδῦ ἰδ ἔθ γϑῖβθϑ οὗ 8 ῃἰβϑίογί δὶ ομβαγδοίου {τὺ 1 γοάποθ {86 Ἰοἰίοῦβ ἴῃ 
ΟΠ ΔρΒ. ν.-υἱ., οὐ αηἰΐα ἔθ πὶ }} οη6 δηοίμου, σοσο ἰδ κοη ἔτοτη οὐμοὺ ΒΟΌΤΟΘΘ, ΠΑ ΠΊΟΪΥ, 8 Ο8]- 

ἀ66 ὨἰκίουΥ οὔ [89 Ὀυ!]Πάΐης οὗ ἰδ 6 δια ρ]θ, Ὑοΐ (86 γββϑοῃϑ σίγϑη ὑβοσθίου δγΘ οὶ γΘΙῪ ἴοπα- 
Ὁ16, τυ Β11δὺ ἐμοβο [μαῦ αγὸ δἀἀυοοὰ δραϊπαῦ {819 σ θοῦ, αγο νγ }} ποσί οὗ δἰἱθηϊΐοη. ὙΒΟΥ 
ἌΡΡΘΑ] ἴο ἴ6 ΟὨ41466 Ἰδησταρο οὗ ἔμ.650 γϑῦβοβ, 8 1Ο ἢ οἂγ δαΐῃοῦ πουϊὰ μαγὸ μα πο οὐσεαβίοῃ 
ἴυ 086 Ἀἰτηβο . Βαὺ ρογίαρ8 86 Του βτὴο οὗἉ {680 γ 868 88 δη ἰηἰγοἀποίοῦυ βυ ρογβογὶ ρ 10 ἢ 
ἈΙΤΟΘΔΟῪ οἡ ἰδ 6 Ἰοίξογα ὑμποσηβοῖνοθ; 0.16 οὔ ογβ, Βοσονοῦ, ν ΕΙΟΝ 1.6 Ἀϊπι86}}7 δά ἀοἀ «φηὰ ἱπβογιοά 
Ὀοίνγοθα Ομ] ἀο9 ραβϑᾶρεβ, νου] αν τηλἂθ [86 παγταύγϑ ἴοο τωυοἢ τιϊχοά, ἰἢ ἢ6 ΒΔ ψῖβηοά 
ἴο τπυτὶΐθ ἱπ Ηθῦστον. ὙΠΟΥ͂ αἾδὸ Ἀρρ064] ἴο ἴδιο ἔδεΐ ὑμαῦ (86 ἄγβί ρβϑβοῃ 18 υϑοᾶ ἴῃ σἤδρ. ν. 4, 
“ἼΒοΩ τὸ Βραῖο ἴο ἔμθιι᾽" ([}0 Ῥογβίδη ΟἹ ΘΟ .8), Ὑ ΒΟΓΘΌΥ (6 τι ἐἴηρς μον [86] ἰο θ6 8 πγοτὶς 
οοπροβοά Ἰοηρ Ὀοΐοτγο, ὈΥ͂ 8 τα ὙΠ80 ραγιϊοὶ ραϊοά ἴῃ 116 Ὀυϊ]ἀϊηρ οὗὨ (}6 ἴθιαρ]θ πὶ [16 {ἰπὴθ 
οὗ Ῥατίυβ Ἡγπίαβρίϑ, τ Β1]8ὲ {1 τους 88 ἃ 8016 οοὐἹὰ Βανθ οτἱ αἰ παῦθαά ΟὨΪΥ αἱ δ ἴαγ Ἰδΐοσ ρ6- 
τὶοά. Βαῦ [Π6 σοττοοΐηθϑα οὗ (819 ἄτβί ρϑγβοη 8 υϑσὺ ἀου δύ], 85 γγϑ Μ|11 β6θ ἰῃ [}}6 Ἔχϑρβδὶβ οὗ 
οἶδρ. γ. 4. 8111] Γαστύμον [Π6Υ ΔρΡΡρεδὶ ἰο {0 ἔλοῦ ὑμαῦ ἱβ6γθ ὁσσὰσ Πογθ βίαι θηίβ γαβρϑοίϊηρ 
ΠΙΏ68, Οἶ086 δοοουηΐβ οὗ ὑγαηϑδοίίοηβ δηᾶ ἱπάϊνϊ 816, νι ὶςῖ, δ Βογίμβοδα βαγβ, πιυϑὲ ἤλυθ 
θόοη ἀογίγοα δ] οροῦμογ ἴγοπι τυ γι [θη ἀοουταθηῖ. Νονοσ 6 1658 ὑπ 6γο 15 ποΐῃίηρ ἰασίμογ ἴῃ ἐμ ΐ5 
Γεβρεοΐ ἰδδὴ πψμδὺ 8 βαργροβίοα ὈΥ {86 ]Ἰοἰίοτθ. Οπ ἴδ9 οἰδοὸῦ βδηὰ, δίγεαδαυ πῃ ομδρ. τἱ. 13, 



8 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΥ' ΕΖΒΑ ΑΝῸ ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

ΑΥ̓ΆΧΟΓΧΟΒ 8 τηθπίϊοηθά Δ] οη 5146 οἵ Ογτὰϑ δῃὰ δγίιβ, 88 οὴ9 οὗ (89 Ῥογϑίδη Εἰηρβ, (Βτοῦ ἢ 
ὙΓΟ80 ἔΑΥΟΥ ὑμο ονγ8 84 γ6- ϑϑίδ ] 1588 6α4 (6 ἐθα ρ]6, Μ Ἀ]ΟᾺ βθονβ δ 1θαβδὲ (δῦ 018 ρίθοθ οδη- 
ποῦ νῷ θαθη ἩΓ (6 ἢ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 10 {δ6 ἰἶπλθ οὗἨἩ Ὀαγίυβ, θαΐ δὖὺ 86 φδυ] οϑὺ ἰῃ (Π6 {ἰπηθ οὗἨ Ατία- 
ΧΟΙΧΟΘ. ΤὨΐβ πδῖηθ τησϑὺ ἤθη ἢδγο Ὀθοη δααρα δὖ 86 Ἰαίϑὺ γουϊβίοη, αὖ τ ἢ ἐΐηχθ 8150 Ατ- 
ἴΆΧΟΓΧΘΟΒ Βοοιηθα γ7Χ6}1 πΟΓΓΒΥ οὗ πλϑθηὐΐοη. [ἢ στῆ. 16-18 ΖΥΓΒΘΣΤΉΟΤΘΟ, ἰῃ 86 ΟἸοΟΒΙ πσ γ6Γ86 οὗ 
{89 Ομα]άθο βεοΐΐοῃ, (86 ἀραϊςβίίοη οὗ [86 δι ρ]θ, Θβρθοΐδ! !}Υ ἰπ σοῦ. 17, [86 οἴἶεγίηρ οὗὨ βδογὶ- 
βο65, ἴῃ γο Σ. 18, [86 ἀγγδηροιηθηῦ οὗ [86 ῥτἱοϑίϑ δηά 1,6 68, ΔΓΘ ΒρΡΟΚκΘὴ οὗ ἢ ΒΌΘΝ ἃ Δ ηοΥ, δηὰ 
Ὀ6581:468 (6 διτδηροιλθηῦ οὗἉ [}1}6 ΡὈΥοβίβ πὰ 1 ον ίθβ, ἰῃ δοσογάδῃοο τ]ὰ ὑΠ6 1Δνν, 18 ΒῸ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ 
ΘΙ ΡΔ45]Ζϑά, 859 18 Ῥθοῦ ΔΓ ΟὨ]Υ ὕο ΟἿΓ δ ΠΟΥ ἰπ,861 (οοταρ. 9 ῬΑΓ81161 βαββασθϑ Ὀγοῦσδὲ 
ἴοσνατὰ ὑροῖ {δ 6 ν γβο8 'ἱπ αὐοβί]ο). ΕἾΏΔ]]ν, ἐμ6 240} γοσ. οὗ σβδρ. ἰν., ὙὩ1 ἢ γοΐοσγϑ Ὀδοῖς ἰο 
γ6Γ. δ, ἢ88 ΤΩ} [690}Υ ὈΘ6η δαἀάἀρα ΕΥ̓͂ 6 Βᾶπ|6 Ῥϑγβοὴ ὙΠῸ ἴῃ σοῦβ. 6-28 89 ρσίγϑῃ ὑμ6 Ἰοἰϊοῦ 
οἵ Ατίδχεγχοβ θοΐοσθ. ΤὨδὺ {118, ΒΟΟΥΟΡ, γγἃ8 ἀοῃο ΟΥ̓ Οὐγ δυΐμοῦ Ὠἰπβο] , ὑμ γο σὴ ὈΘ ΠῸ 

ἀουθῦ, Βῖποθ 1Ὁ ΟὨΪΥ σοταταθηαρα 1861 ὑμὰ8 ὕο Ϊ8 ρΡΌΓΡΟΒΘΟ" δπηἃ διγδηροπιθηί.--- αρσαΐη, οὐ {110 
οἴμοὺ Ἠδπά, ὑμαὺ {9 1518 οὗὨ Ὠδῃ168, 85 ἸΏΘΥ δῖὸ ρίνϑῃ ζαγίμϑν ἰῃ ὑΠ ΒοοΙς οὗ ΕΖγα (ολ8ρ5. Υἱ]]. 
δηά χΧ.) οβρϑοΐδ]γ, Βουουοῦ, ἰη {86 Ὀοοῖὶς οὗ ΝΒ μι, τσ ΓΘ ΔΙΓΟΔΑῪ ταϑῦ 1 858 δηοἰοηῦ ῥΐθοο3 
οὔ νυϊτηρ, 18 ποὺ ΟὨ]Υ 861 Ὀγ {86 δυῖμοσ Εἰτηβοὶ αυϊῦα Ρ] ΔἸ ]Υ, δίμοθ ἮΘ Βρϑδ ΚΒ οὗ αἰδεγοηὶ 
τορ ϑ γα ί οηϑ οὗ [89 1μον1ἴ68 δὺ αἰ γθοῦ ἰἰπη65 (ΝΘ Ὦ, χὶϊ. 28), θαὺ 15 11Π|Κ ύσίβ6 1ὰ 1186] Ῥγο 4019, 
δηά ἰ5 411 (ἢ6 ἵποσθ βυγο, ἰδ ἃ ρατί οὗ ἰθ γαρί βίον σίνοῃ ἰὰ Νϑὰ. χὶ. 8-86, ὁσσυγα 4150 ἴῃ 1 
ΟἼτοη. ἰχ. 8-38, δῃὰ ἱπάθοα τι ΤΊΔΗΥ ἀονίαίϊοηϑ, τ ἃ οἢ 15 Ὀοϑὺ οχρ αἰ ηϑᾶ ἴγοτῃ [ἢ 6 βαρροκὶ- 
τοι δὲ (6 Δαΐῃον Τοὰαπὰ [86 βδηλθ τυιϊηρ ἰῃ αἰ δγοηὺ ρδοοθθ δηά ἰη αἰβδγοῃΐ ἰὈγτ8. 

10 ἰβ ΟὨ]Υ αισβεϊ 8019, τ ΒοῖμοὉ 'ῃὰ ΕΖγα νἱϊ. 27 8ᾳ. 11 |κοῦν]86, 79 ΙΩΔῪ δροδῖς οὗ δῇ οτἱσὶ πὶ 
ἀοουπιοηΐ, ΟΥ τ ΘῦΒ6Γ {86 δαΐμον οὗ ὑμπαὺ σοὶ σου] Ὀ6 τοραγάθα 85 βυσ, [μδὐ 15, ΕΖτβ, βροδὶς- 
ὴς οὗ ἘΣ ἴῃ [86 ἢγβί ροβοῃ, πχυβὺ Ὁ6 τορασγάθά 68 πὸ δαΐμοσ οὗ (86 τοϑὺ οὗ (..6 βεοοπὰ 
Ῥαγί, δῃα δοοογάϊ Ρ]Υ 8130, 89 [16 ΠδρΌἱ ἶσα] ὑγδαϊ το Ὑ0111 δνο δ, (μ0 δαΐμογ οὗ 89 Θῃ ΓΘ 
Ῥοοῖὶς. ΤᾺ Ϊ5 1685 ὰἃ8 ἴο ΟὟΓ Βοοοῃά ρῬοϊηΐῦ. 

2. Οπιροϑί οη.--- δὲ ΕΖγβα τοῖο ἃ πασγϑαίϊνο οὗ μἷϑ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰο Ψ6γύβα] τα, δα δῦ ἢθ 
δΟσοΟΙΩ 64 ἰδοζο, 13 οἶθασ ἴσοτα [8:6 Ῥϑδβϑαροδ ἰη ψ ὶσοὶ [λ6 γβῦ Ροσβοι 19 υ8θα, πιμουΐ ἀουδί. 
Ὑ οὐ 10 σδῃποὺ Ὀ6 ἀφηϊοα μα, ἀραϊηϑῦ [Π6 σ᾽ ον 8.1}} δἀνοοδλίοα ὉΥ͂ ΚΈΕΙΙ, [ΡυΒΕΥ, ΒΑΎΤΊΝΒΟΝ, 
ΥΟΒΡΒΎΟΒΤΗΙ, ὑπαὶ ἘΖγα 8 (06 ῬΓΟΡΟΙ δαΐμοσ οὗ (86 ὈΟΟΚ πϑπηραᾶ δου ἈΠῈ, ΔΘ ΠΥ ὙΘΙΥ͂ 
νοὶ ΠΟΥ͂ Υρυχλοπίβ ἀγὸ Ορροβϑᾶ, ψ] ἢ τηδῖζο ἰὑ ΤΟσα ῬΧΟΌ8019 ἰμδέ 8 Ἰαύδγ δυΐῦμοῦ οοσαρὶ] θὰ 
ΟἿΓ Ὀοοΐς, 85 γὙἷο ΠΟῪ ἢδγνο ἱΐ, ιὶ {6 τ86 οὗἩἨ ΕὐΖτγδ᾿ Β τσιθηρ. [ἢ ρΘΏΘΓΙΔΙ ἀσαϊηβὺ Εἶτα 85 {ῃ0 
ΘΌΪΒΟΥ, 8 (86 ἰποοιαρ]οίθῃμθββ, γὸ χαΐϊρὖ 840 [8.6 ὕγαρτωθηίατΥ ομαγαοίθυ οὗ 89 βοοοῃά ρϑτι; 
ἘΖγὰ ἰταβ6 1 που]ά, τὸ βῃου]ᾶ βΌρροβο, Βανϑ οοιησηυσηϊοαίθα βοιλθί ἱηρ᾽ ΤΏΟΤΘ, 8η4 βοιμοίἷπσ 
ΙΏΟΥΘ δυβίθιηγδίϊο τοβροοίζην 19 του πη Φ6ΥΌ58] οι 6 ἸΘΔΤῚ ἴγοιη ΟἿΓ ὈΟΟΪς ΟὨΪΥ δ 6 ΟὯΘ 
τιΐηρ, {πᾶῦὺ Ἀ6 ορροβϑα {86 ἱμέοσιμδγγίαρσο τῖῦ (μ6 μοϑαύμθη, τ 1180 γοῦ 6 γψὰ3 δ ρονογοα ἴῸ 
ὉΠοσίδκο ἃ [ὯΓ ἸΟγΘ ΟΟΙΡΓΟΒοημϑῖγο που. Μογο ἰῃ ἀοίδι] σομλοθ ἰπΐο οοπβίἀογδίΐοῃ, 6βρο- 
οἶδ }}γ ἰλο οἰτουχπηβίδπςο, ὑμαῦ ἰπ {6 ζΘΏΘΔΙΟΣΥ οὗ ΕΖγα (Υἱϊ. 1-5) ἷ8. ἱτατηθᾶϊαίθ ϑῃησαβύουβ ϑΓὸ 
Ραββϑαᾶ ουεζ, ἰμαῦ αὐ ὁποθ {86 Ἀἰρῃ- τ οϑὺ βογαίδῃ, σ]ιο ᾿ϊνθᾶ δὲ [16 θορί ππίπο οὗ ἔμιο Ἔχὶ]ο, .8 
τηθδῃϊϊοηρά, βποο ἔμο ἀοβίρη πὶ μοαὺ ἀοα δὺ τγ88 ἴο ταϑῖο ἷπλ ΠΟΥ ΡΟΥΘ 8]] 28 8 ἀθβοοπάδηϊ 
οὗ 86 ΒΙρ ἢ -Ῥυ δον [τα }]γ. ΖΓ Εἰτηβοὶ  που]ὰ γαΐμοσ μβανο Ὀθθη ἰοὰ Ὀγ 8118] σύθγθῃοθ ἴὸ 
τοδηὔϊου 819 ΟὟ Δύο Υ Ὀοίογο 411, ΕΓ ΒΟΥΤΆΟΥΘ ὁ ΔΘ δίσγιοῖς ὈΥ {1ὸ ΒΟΠΟΙΔΡ]6 ᾿πϑηξίοη οὗὨ 

ἘΖτα ἴῃ ΟΒ6ρ. Υἱΐ. 6, ἐμαῦ Ἠ6 νγαὰϑ ἃ Ὑ 70 ἼΒΌ, αι 5ἰκ1}Ὁ] βοτῖθ6," [Β 6 8130 [89 οἰγουτηδίδποο, ἐμαὶ 
σἤΔΡ. Υἱϊ. δηϊ οἰ ραῖθϑ ομδρ. Υἱἱ!., Βο ὑμαὺ ἔμθσο 18. 8 τορού οη, ἩΙΟᾺ 18. ΟΣΪΥ Ὠδίυσαὶ,, 1 [86 
δαΐδοῦ ἴῃ ΟΒΔρΡ. Υἱϊδ. γοῦ αραΐῃ οἰΐοϑ ἔσομαι 8ὴ οτἱχὶμδ)] ἀοσαπηοηὺ ὑδ6 Βδῖὴθ ἰδίῃ ἐδαὺ Βα μαά 
ΔΙΓΟΔΑῪ ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ὈΥΘΗ͂Υ τηθοϊ οηθα ἴῃ ΟΒΔΡ. Υἱΐ. ; ἔασι οσίηοσο ἰδ ἕλοί, ἰμαῦ ἰῃ οὨ8ρ. Υἱΐ. 1 
Βᾳ. ὕ8ο ἰΒ᾽τα ρῬϑύβοῃ 19 υβοᾶ, ἢ Βγβύ ἰῇ οἤδρ. υἱἱ. 27 βαᾳ. [9 ἔγβῦ Ῥϑίβοῃ,---ἤπα!}ν ἀπ Ἵβρϑοΐδ] 

5 ΓΡυβου, "ἢ. 339: “1 18 βδἀἀδαὰ τ]οΓΟῪ ἰπδὺ Ἦθ γὙΔ85 8 γοαάν, δαὶ ἀχροξίζον οὗ ἰξ. Ηδ τηϑηιοῦδ οὗ Ὠἰτηϑοῖί, 

Μηδ οἰποῦβ ἤπνο οὈβοσγϑά οὗ Ὠἰπὶ ἴῃ ἔῃ ὈοοΪκΒ οὗ ΟὨσχοῃίοϊοβ, ἐμαὺ {8λ6 αν οὗ ἰ5 αἀοὰ νὰϑ ὑπο κιϑαΐ δίυαν οἵ ἢ ΐ5 
119, απ ὑμπδὲ ἢο τῶϑδαθ ὈσΟΩΤΘΒΒ ἴῃ ἰδ. Ῥοσῆαρθ ἮθΘ τησϑγί, 89 ΟὨ6 οὗὁὨ ἐῆο Ῥβαϊτηἱϑίβ, πῆοϑο οσρσγοδείου ἴθ 5οῇ, 
βαϊὰ Ὀοΐοσο ἶσα, ἰμαῦ ἢ6 νγῶᾶϑ ἃ κ"σοδαν τίου " οὗ σμδῖ 6 τῶϑ ἰδ ὈΥ αοά, δϑογιίης ἴο Ἰιἐπιθο ]  ΟὨΪῪ ἰΠαὲ 1.6 

γγλϑ. τ δὶ ἢθ γᾶ, Π9 ἰπδίγχυχηθηὶ οἵ αοα."--Ταὰ.] 

1 [Παυν Ἰ 80} ἐπ ἰοοο: “ Βα ΘΧΘΟΌΥ ΡΆΙ81}1]0] ΘἤΔΏ 65 οὗὨ Ῥϑύβοῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ἐμ ΒοΟκ οὗ Ὀαδπϊθὶ (6. 4.. δα ἐδ τὰ 
ῬΘΙΒΟῺ ἔγοτῃ ἰ. ἰο υἱΐ. 2, {ὴ9 τϑέε ἤγοτῃ υἱΐ. 9--ἰξ. 27; ἰὴ ἰηϊτὰ ἰῃ χ. 1, δπὰ ἴῃ ὅτϑὶ ἔγοτα ζ.' 8 ἴο ἴδο δῇ ἀ), νυ ποῖ ἰῃοτο 

15 Ξοοά ΓΟΛΒΟΣ ἴο Τοζαγα 858 ἔη6 πότὶς οἵ δηΐοὶ Ὠἰ γα βο]ζ, δηὰ ποῖ οὗ ἃ σου οῦ ; σδηροσ ἴοο, ποῖ ΥΟΥῪ αἰσϑίγοϊϊως 
οοσὺΣ ἴῃ ἐδλ6 ΠΘΟΣῚΥ ΘΟΠ ΟΙΩΡΟΓΆΣΥ Οτϑοὶς πτίϊοσ Τυογαΐοθ. Τπαογαϊάθδ ὈΘκχίηϑ ἢ͵8 ἰϑίοσυ ἴῃ ἔλο ἰἰγὰ ρογδοῦ 



8 2. ΒΟΥΒΟΈΒ, ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΊΟΙΤΥ. 9 

{6 ἑαοὶ, (Βαῦ ἰμ6 Ὀοοὶς οὗ Ἐζτβ [85 δῸ ΏΔΩΥ ὑδ τ ῶβ πῃ σοχμτηοῃ Ὑ}ΕῚ (ῃ6 ΟἸΓοΟΙΐο6165 ἴῃ {110 
ἹΩΒΏΠΟΙ οὗ οχργοβϑίοῃ, δηὰ δὖ (μ6 Β8πὶ6 {1116 ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΤηΑ (6Γ5 οὗ ἴβοί, 85 [86 Ῥγϑίδγθῃοθ 
ἴον ἴδο αἰ ἥδγοηῦ 1,668] οἹο ΑΒ ἐπ 010 Βαῃ οί ΥΥ, Θϑρθοίδ! ΠΥ [ῸΓ τουϑίοδη8 ἀπ ἄοοῦ- 
ΚΟΘΡΟΙΒ, Ὀ681 468 ὑπο ἑηὐογοϑὺ πὶ ΚΘ ῃ δ] ορῖθΘ 8η6 Γορ ϑἴοτβ οὗ ἤδῆηθ9. ΤῊΪ8 15 βΒδουῃ ἴῃ ἰμ6 Οὐ. 
οὗ ΖΟΕΟΚΙΕΒ ὕροη ([Π6 ΟἸ ΤΟΙ Ίο168, Τηἰγοἀποίΐοη, ὃ 2. ΤΏ Υἱοῦ ἴῃ γϑοθηῦ [τγ65 τὶ ἀ6-βργοϑδαὰ δηά 
ἀἰδβοιιβδοά ᾿π 1.16 Τηἰτοἀποίϊου ἰο ἰμ6 ΟἸὨτοηΐοἶοβ, δῇ 2 δὰ 8, ΌΥ ΖΟΕΟΚΙΕΒ ἰδ αὺ {6 δαΐθογ οὗ 
ΟΒτοηΐςο δθβ δ ἰ}) βδιὴθ [π|0ὸ Ὀτουρῃΐ ΕΓ, γο8 δἰβο Νοβουλίδα ἰπίο [86 ρσθϑθηΐ ἔογπι ἰη ΒΟ ἢ 
Ὅ6 ἢδυθ ἴδμοιη, 88 ἀφο ἀ6α]γ [86 Ἰηοϑῦ ΣΟΆΒΟῸΠ5 ἴῃ 108 ἕανοσ. [1 ἰὺ οΓΘ ΓΟΔΙΪΥ ἃ δοί, ὑμαὺ (ῃ9 
οὐρβογνεα γοβϑ Ὁ ]8η 6686 ἱῃ ΕΖΓΑ δὰ ΝΟ δα Δἢ ΤὨτουρῃοαὺ οσσαγγοά ονϑη ἱπ ἐμ οτἱρσίηαὶ ἄοςσι- 
ταθηΐβ δηα πτὶτθῃ ΒΟΌΤΟΘΒ τὰ θη το ἱηα ἤδγθηςθ, ἰμθη ὑπο Ὺ πουἹὰ ποῦ ἢδνο ἴο Ὀ6 τορασγά θᾶ 
88 Ἰπά ̓  ] ἀπ4] ροσυ] Υ [165 οὗὨ ἃ οοτηπιου δυΐδογ, θαΐ 6 δϑογί θθἀ ἴῃ ρϑῆθσαὶ ἴο {86 Ἰδαίου ρεγὶοὰ, 
ἴο πο [86 ὈΟΟΪΚΒ ἰῃ φαρβίἑοι Ὀ6] ον, Θβρϑοΐδ! νυ 1 86} 1ΠἸκονγῖβο ὁσοῦγγοα πὶ οὐΟΓ τὶ υἱηρα 
οὗ δβδϑοῃ αν (μ 6 βαῖὰθ ρογίοά, Βαὶ (815 15 ἔγιο οὗ ΟὨΪῪ ἃ Ῥσορου πα! ἔδυ οὐ ἐμθῖη, 88 ΤῸΥ 

δχβϑύάρΐὶο τὶ [6 ΘΧΡΓΕΒβί τ Ὀτοῦρδι ἰογπασγὰ ὉΥ ΚΈΙΣ, ΤῊ3, 3 δηᾶ ὧν Ἀλὰχ Ὑ53 (086 Ἰαβὲ ἴα 
ποῦ οππά ᾿πάἀοοα ἴῃ οἴμοῦ Ὀοοΐβ, Ὀαὺ πη (ἢ τυὰὺὶ(θη ΒΟΌΓΟΕΒ, ε: ΥἹΙ. 98; γἶ]. 18, 22, 81, 88 

Ὅ6]1 28 ἴῃ υἱΐ. 6-9, δῃ ὰ θοβίἀοα ΝᾺ}. 1}, 8). ΒΥ ἴλγ ἰδ τιοϑὺ οὗ [βϑῖῃ ΟοςσΌΓ, 89 6 τηυϑὺ δ Ομ 66 
ΤΕΙΩΘΥΚ, ᾿ἔ γὸ ΤΟΥ ΘΟ [86 ραθβθαροβ οἰἑοα ὈΥ̓ ΖΟΕΟΚΙΕΙΝ ἴῃ {16 Ιηἰγοάποί. ἰο ΟἸτοΙΐς]685, ᾧ 2, ποῖ 
ἴο βρϑϑὶς οὗ Οδβγομίο]οβ, οα 186 ὁπ6 βἰ 4, ἐπ ΕΖγα . δῃᾷ ἰἰ}., 85 γγϑ}} 4180 ἴῃ (86 οὐ ῥϑββδρϑβ 
ποῦ Ῥτγαοβοηί πη ὑδοΒο γὲ8 85 οὐ κίμαὶ ἀοοσαμπηοη δ ΟΥ ΒοΟυΤΟΘΒ, δηὰ οὐ ἴΐΠ6 οἰμοῦ βἰἀβ ἰῃ Νοῖῆ. 
γ]}}.-. ότγο Ὀοϊοηρ τηοδὺῦ ἀοοϊ ἀ αΪγ [ἢ 6866 ὙΟΥΥ ῬΒοηοπηθηδ οὗ {86 ἰαπρῦαρο, τ ἱοὮ ΤΑΥ͂ ὈΘ 
ΤορΑΓαθα τηοβί ῬΓΟΡΟΥΪΥ 88 ἰάϊοπιαῦϊο οχργθβδίοηϑ οὗ [8.6 ὈοΟ κα οὗ ΟὨτοπο]65, ΕΖγα, πὰ Ν δμο- 

Τα Ϊ ΔΒ ; ἔμ (86 Ἔχργϑδββίοη, Ὁ12})" Ὧν. 2 ΟἼτοη. χχχ. 16; χχχγυ. 10; Νοῖ. γἱ}},. 7; ἰχ. 8; χὶΐ, 
11, - ποτ, 1 ΟἾ του, χνΐ. 27; ἔστ νἱ. 16: ΝΆ. γἱϊ]. 10, ̓  ΒΡ :-ς ΣορΙσὲ, 1 ΟἌτοα. χχυϊὶὶ. 17; 

ἙἘΖτα ὶ. 10; ὙΠ. 27; ΡΥ) τ. 2 ΟἼγσου. χχνυὶ. 1ὅ.: ΕΖγα ἰἰ]. 13; Γ29, οὗ αἀἰνὶδβἰοηβ οὗ ἰδ6 1,5- 

νἱΐοα, 2 ΟἼτου. χχχυ. δ; ΕἘΖγα Υἱ. 18; 8ὸ αἷἰβὸ ἐεγηεῖγεῖ, π᾿ ΕΪΘᾺ ΕΝ 1μ9 θεΐῃρ ἰῃ δοοοσά- 
ΔΏσΘ Ὑἱ (μ6 ἸΔῈ, πἰοἢ ἰῃ [89 Ἰαΐον Ῥογίοα βοοπὶ 80 Ῥδυυ συ] ΑΥΎ ἱπιροτγίδηΐ, Θϑρϑοΐδ! 
593, 1 ΟΒγοη. χχιὶ. 81; 2 ΟἌτου. χχχν. 18; χχχ. 16; Εζγὰ 111. 4; Νὰ. υἱἱ. 18, τοῦ νι Βῖοἢ 

ἴπ ἐμ οἷδεν υτὶηρθ ΤΥΪΞ 2.033 ὀσουγβ [ταῦθα Υ, Γασυμοσταογο Ἰἰαγῖ 81 ΤΌττια]α, δῃ 

πὴττ ν 75 3 Π,1 ΟἌγτοη. χνὶ, 4; χχὶϊὶ. 80 ; χχν. 8, είο.; ΕΖτα 111. 11, Κναλν ΠΥ ἢ, δηὰ “ἐμαὶ 

ἈΙ ποταΝ 19. ξοοά, ἀπὰ ΐβ ΤΩΘΙΟΥ͂ Θμἄυτο ἢ ἴοσονοσ," 1 ΟἜσοη. χνὶ. 84, 41; 2 ΟἌτοη. νυ. 18; 
ΕΖτγα 111. 11,---ἰὰὸ βέδπάϊηρ, δχργοβϑβϑίοῃβ ἰῃ οοπηθοίίοη τὶ ἀοβογὶ ρυοηβ οὗ ἔοϑεινα β δπὰ 86 

Ἱκὸ: 23, 1 ΟὭτοη. χίϊ. 40, είσ., Εστα 111, 12; δηὰ ὙΠ ἐλ υεν 1 Ογου. σχχν. 2,6; ΕῦΖσβ ἰἰὶ. 
10 ΒΉΜῊΝ 186 οὔἶδοίαὶ πδπιθβ οὐὗἨ [88 τω δὶ οΐδῃ5 δηὰ βεγυδηίβ ἴῃ [86 ἴθι Ὁ]9 τ δῇ ΘΕ ΟΘΟῸΓΣ 

ἴπ ον ἈΟΟΚΆ, Ὁ ὈΣΡΟΧΟ δηὰ Ὁ). Βα ϑυϑῃ ἴβοβθ ρῃβῃοσηθηδ, ΓΒ] ΟὮ βθθῖω ἦῃ βΘηΘΓΑὶ 

ἰο Ὀοΐοηρ ἰο [6 Ἰαίον ἰδηρᾷαρσθ οη ἐμ ὙΟ]6, θθοδῦδβο ὑμ Υ ἃτθ ἔοι πα ΠΟΘ ἃπὰ ἔμ 6γθ ᾿π ΟΥΟΣ 

ῬοοΪκΒ Πἰκοῖν 156, 8Γ Του πα Ὀεβ᾽ 468 ἐπ ἔπ 6 ΟἸτοηΐο 68, δὖ Ἰοδδὺ ὑσϑ- σα μη ἰΥ ἰῃ {Π.056 ὙΘΙΥ͂ ΡαγίὩ 

οὗ οὖν ΒοΟΐΒ υπᾶογ οοπεί ἀογαϊίίοη. Τὸ {8680 Ὀ6]οηρ 1), ἔδο Ὀτὶοῦ ταοἰποά οὗ βαρογαϊηδίϊίοῃ οὗ ἰῃ9 
τοϊατῖνο οἰαῦδβοβ, ἰοροίμοῦ τὶ δι ἐμεὶν οοἸ]οσαίϊοη δίϊοσ ἃ δίας. οοηδέν., 1 ΟἼτγοι. χχῖχ. ὃ; 2 ΟΒσοη.. 

χχαὶ. 19; Εδτγβ ἱ. δ; Νὰ. υἱξϊὶ. 10; 2) {86 σ886 οὔ ἴδο ἰπῆἔη. νι ἱ ἴῃ ΟΥΘΓ ἰ0 ΟΧΡΓΘ88 8 ροΐθῃ- 

ἐ1α1 τηοοά, 1 ΟἌτοη. γ. 1; ἰχ. 25; σχ δὶ. 4, εἰ αἷ., ἘΖτα ἷν. 8; χ. 12; Νοῖι. Υἱῖ]. 18; 8) 80 6ὁχ- 

ἐγαοταϊ ΠΥ ΠΥ ἰγοαθθηΐ 86 οὗὨ 86 Ῥγοροβίἱοὴ υ ΡΥ Ὀοίογο ὑμθ οὐ͵θοὺ 88 ποέα αοοιιϑαίιυϊ, 

ῬΑΙΟΙ͂Υ δῇοσ δὴ δοουβδίνγαο, ἰο οί 069 ἰΐ, 1 ΟἌτοι. σαν. 1, εἰο., ΝΕἢ. ἰχ. 82, 88 Θβρθεΐδῇ 

Βοΐοτο 73» ψβθη ἰπ ϑπατπογβίϊοηβ ονοσυἰῃρ 8 ἰο θ6 ἱποϊααοά, 1 ΟἸ τοι, χὶϊὶ. 1; 2 ΟἌγοη. υ. 

19. ἘΖτα ἰ. ὅ (οογίδἑ ΠΙῪ ἸΟΓΘΟΥ͂ΘΥ 8130 Υἱΐ. 28); Νοῖι. χὶ. 2, αἰζοσγ 86 ῥσγοροβί[ου ', 1 ΟἌτγοη. 

χαυῖ!. 7, 20, οίο.; ΕΖτα ἰἰϊ. 18; χ. 14 (Ἰπογθούοσ 4150 ἰχ. 4, 6) ; 4) [9 το αηἀδοῦ 80 οὗ Ργθρο- 

εἰδίοπβ ἰπ σΘΏΘΓΑΙ, 6. 9., ἰπ Θχργϑβδίοηβ 1Π|κ Ὁ27.3, Ν ἢ. ἰσ. 19; δὴ 186 189 οὗ ἴμο ἀτίϊο]9 Ῥαΐυτο 

8 νοτὺ ἰηδίοδα οὗ {86 τοϊδνο ρσοποῦῃ, 1 ΟἾ τοι. χχνὶ. 28; χχίχ. 8, 17, εἰο. . ἘΖτα Υἱἱὶ. 25; χ, 
1}, 17; Νεὶὰ. 1χ. 88, - 

«4 Ὧ), δῃηὰ Ἵομπαηγοβ ἴο ἔο ἤγηξ δίζοσ ἃ 919. ομμιαρίοσβ ([. 229-292). ἘΌΣΕΝΟΣ ΟὨ, πὰ ὈΟΟΚ ἷν., ΒῸ ΣοβΌσωοβ (πο ἰδέσά 
(1.4: 106}. Ιῃ Ῥοοὶς γ. 35 9 Ῥοσίῃϑ ἴῃ ἐδοὸ ἐμ τά, θα Σὰ Β οἱ ἰπίο ἐμ ἄχϑι, τοὶ ἢ6 ρα 1908 18 Ὀοοὶς νἱὶ, 

91.".- Τὰ] 1 



10 ἹΝΤΕΚΟΘΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚΞ ΟΕ ΕΖΒΑ ΑΝῸ ΝΕΗΞΜΙΑΙ͂. 

ΤῊΘ τη πΠοΥ ἰη Ὑΐσἢ ἴ6 δοοίοη ΝᾺ. Υἱΐῖ 1 64. 19 οοηποοίοα πίτἢ ΟΒ του ΐοῖοα δηὰ ΕΖτα οὴ 
[8:0 ΟὨΘ ε'ά9, δηἀ οη [89 ΟΥ6Γ 18 αἀἰδιληρυ θα ἔγοπι {86 χοϑὺ οὔ ἴδ Ὀοοὶς ΟΥ̓ ΝΘ 6 ΔΉ, ἰα, 1 ἃ ογὶ τὶ- 
68] ροὶπῦ οὗ υἱθῖν τ ΙΥ ἱπιρογίδηϊ, [π ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἴο σΑΥΤῪ ουὖ [86 Ἰαὐζοτ ρμοϊηῦ, μον ἐδ βοραγηΐθα ᾿ϊβϑὶ 
ἵγομι 86 γεβῦ οἵ [86 ὈΟΟΚ, ψγὸ ταὶ αὐ ΔΙ ΓΟΔαΥ Ὀτίος πο οοηπί ἀογαίίοη [86 βυ δ] οὺ- πγαΐζεον 11θ6 1, 
ΤΒ18. ἰδ ποῦ ΟὨΙΥ βυαδάθη]}Υ οπιϊγοὶν αἰ δγθαὶ ἴγοτα [89 ργδυΐοῦβ οοπίοχί, βίησθ ἐξ ὯὨῸ Ἰοηζεγ 
ἐγεδίβ οὗ (86 εὐγεησι οπὶπρ οὗὨ 86 Οἰ(Υ͂ γγ4}} δηὰ [89 1ἰϊκ6, δαὶ ὑτοδῖβ οὔ σοὶ σίου δοῖβ, δαὶ ἰὶ 
ΒΘΟΟΙΩΒ Δ] ποαὺ 85 ἰἴ τὸ ταὶ σὺ τβῦ μβᾶνὸ οχρϑοίθα βοτροίΐηρ 686 ἐπαοδα οὗὨ 1. Νομβϑαχίδὴ ἴῃ 
οἤδρΡ. υἱὶ. 88 ρίσϑι δὴ δοοουηῦ οὗ [86 οοτηρ]εἰΐου οἵ (86 Ὀυϊ  ἀϊηρ οὗ [86 νγ8}}8. 10 18 δΙΏΡΌΪΑΓ 
ἴμαὐ ὑμ6γα 18 Ὡ0 χϑίδγθῃσθ ἦσγο ἰο ἐμο ἀδαϊεδίοη οὗ [86 νγ8]]8, θαύ ἐμιαῦ {1.18 σοτηθ8. ΟὨΪΥ αἴθδν- 
ΨΆΓ͵ΓΩΒ ἴῃ χὶϊ. 27 85 ΒΌΡΡ] θη ΐδιυ. [πῆ οὮδρ. γΥἱὶ. 4 6 85 τηοηἰϊοποά (μα ἰμ6 ᾿π δ Ὀϊδηία οὗὍὨ 
Φογβαϊ θαι γογο ἴοο ἴον; ἰὺ 13 δἰηραϊαν ὑμαῦ {86 ἱΠΟΓΘΑΒΘ 18 ἢγεῦ ἱπιϊπιαϊοα ἰὴ χὶ. 1, δηὰ ἱηδοοὰ 
ΟὨΪΥ ἱποϊἀ θα! ]γ. Τὺ 18 νΟΥΥ ἰγὰθ ὑμαὖ (6 ὈΟΟΪΚ, 88 ἰῦ ΠΟῪ 13, 88 ἃ ᾿ο] αγὺθ ΘΟ ΟΣ Υ͂, βίη 6 
ἀπο δυύθοΣ δἰονγβ ἰτηβ6] ἢ ἤο τλϑῖκθ υ890 οὗἉ [86 Τουλασὶς γοβροοίϊπρ; ὑγ6 ἐπ δ Ὀϊ απ β οὐ 76 γβαϊ τὶ 
ἴῃ Υἱϊ. 4, 88 δ ροσβϑίοη [ῸΓ ροϊηρ ΟΥ̓ΟΥ ἔγοιῃ ἰδ βοουσὶηρ [86 βαίδιΥ οὗ (86 οαρίία], οὗ τ ϊςοὶ 
Βὸ 1ιδἀ ρῥγϑνϊουβὶυ πτὶζίθη, ἰο [6 οοπρτοχϑίίοα δὰ ἐΐ ογρϑηϊζαίζοη, ἱπ Ογάοσ ἔωασέθοῦ οἱ ἴο 
ταθηὔοι {116 ἰπογθαβο οὗἩ (86 Ὁ Βα ἱἰδηΐβ δὰ {89 ἀφαϊοαίίοπ οὗὨ [89 τγ81]8, πλογοὶν 88 δ ΒΆΡΗ Ϊ6- 
τιρηῦ, Δ 85 ἰὺ ψ6γθ ἱποϊἀθηαίδγ. Νουθγί 6] θθβ ὑμ18 Κἰπὰ οὗἨ ρτγορτεϑεβ οὗ ἰβουρῃΐ οοτηρατοᾶ 
τὶν 186 ὅτϑὶ ραγί, 5 βοπιθί αἱ πρὶ βυγργίδιηρ ἰπ 16. 10 ΒΘΘὨῚΒ 88 1 Πογο βυδάθη]ν ἃ ροδηῦ οἵ 
νἱ ον ῬΔ5 ἔδίζθη, ἩΠΙΘᾺ ἴῸΥ (89 ρῥγονίουβ ραγ οὗ [89 τποσῖς δά ογρί 8 }}γ ποῦ θδο σοπεϊἀογοὰ 

ἱπιροτίαπί. Βυὺ Ἀαβι 65 (818 ὑῃ 6 σθ 8ΓΘ 581}}} τη Δ ΟἴΟΥ αἰτουτηθίλῃ 658 τ Οἢ ΣΘΉΔΟΓ {86 ἀἱ- 
ἴδγθηοθ οὗ βυ υ]θοῦ Β6ΓΘ ὙΟΥῪ δἰ σπϊ βοδηῦ. 1. Νοβϑιιΐδῃ ὙΘΙΥ δυ 6} ΘοΆ868 ἴἰο ερϑϑὶς οὗ μΐτ- 
ΒΓ ἴὼ 1.6 δγβῦ ρβοσβοθ. 2. Ηθ Βθῖθ ἴῃ ζϑΏαΓΔΙ γοίϊγοϑ ὕο 186 Ὀδοϊκρτουπά, τ} }13} ΕἰΖγα, τ 8ο ἰ9 
τηδηἰοηδᾶ ἴῃ (86 Ὀοοῖς οὗ ΝΘΙΘταΪΔᾺ 6ἰβον 6 ΓΘ ΟὨ]Υ δὖ (86 ἀεδαἀϊοδίίοι οὗ ἴῃ νγ8118 ἱποϊ ἀθῃ δ} 
(χἰϊ. 28), 5 186 οἱοῖ ρβεσβοῦ. ΝϑΒουλδῃ ΟΟΟΘΌΓΒ ΟΠ]Υ 88 ΒΡ] θα ΔΎ, δηὰ ἰηἀ6ροα οὨ]Υ ὑπο, 
1}. 9; χ. 2. 8. Ηο ὕδδατβ μοῦ θοίδ ὑϊπιοα 8:6 {1116 οὗ “186 ΤΊ τε μδίμ 8, τ ἢ 18 ἰπ γ. 14, 1δ, 
18, Ὠο 15 ο4116ἀ “ῬεΟΒΔὮ." 4. ὙΥΒΙΪδὺ [86 οὨϊοῖβ ἀγὸ οδ θα ἰΐ. 10; ἷν. 8, 13; νυ. 7, 17; υἱ. 17; 

Υἱ!. δ᾽; χί!. 40; χῆϊ. 11, ὉΠ ἀπὰ Ὁ"), ([μ6 ὕθσταυ ΠΊΣΝΡ ὙΣΒῚ οσσυτβ ἵπ υἱἱ!. 18, ὅ. ΤῊ 6χ- 
ῬῬΤοβδίομβ ρου ΔΓ ἀπὰ ὑδ08] ἰο ΝΟΒΟΙΪΔ ἢ ΒΓΘ τὴ ἰβαίηρ, 85. ““δοοογάϊΐηρ ἰο αοα δ Βαῃὰ οὐδσ 
τη 6,᾽ σομΡ. ἰἰ. 8 δῃὰ 18; ζατίμογιθοσο, “αοά ραγθ ἴο τη ἱπ ΤΩΥ̓ Βοαγί,᾽" σορ. ἰΐ. 13 δπὰ 
υἱὶ. δι Ἐνθῃ ΚΥΙΕΙΧΕΒΤ (ονρ. ἐλεοῖ, Βεῶτ. 1., Β. 114 5ᾳ4ᾳ.) δὰ Ἡσνεενιοκ (1 ἰπζεϊί. 
11. 1, 5. 806 βαᾳ) διὰ ἱξ ρῥγοῦ80]6 ἱμαὺ ἐετθ τὸαϑ δῃοῦΠῸΥ ΔΌΓΠΟΥ ΙῸΓ ΥἹἱ]. 78 ὃ---χ, 40; {ΠἸ|6 
ΒΌΡΡΟΒΘ {μα ἰ}}19 δοοίϊίοη νγᾶβ ποῦ οοτηροθοα ὈΥ̓͂ ΝΟΒΟΙ ΔΕ, δαὺ ὈΥ̓͂ ΕΖΓΑ 88 ἰῃ6 Ἰοδᾶδυ οὗἅὨ ἴῃ 9 
ΓοΪὶ σἰουβ ἐγαηβδοίίουβ οσο ἀθβοσὶ δο, ἀπ γγδ)8 ΟἿΪΥ δρργορτίαἰθὰ ὈὉγῪ Νοβοι δα. Ἐ᾿ Βαϊ, 6. 
ΤΙ δΔυϊ ΠΟΥ βρθδκα 30 οὔ {89 {1π|65 οὗ Εζγαὰ δπὰ ΝΒ πι Δ ἢ 85 ρϑϑί, γεϑ, ΘΟμ 5: ἀ6185 Πἰκουγὶδϑο (μ6 
{ἰπλ65 δα Ὀϑοασαοηὺ ἴο Νοδοιίδι, Ν Ὦ. χὶϊ. 11, 22, διὰ ὑμουθΟΥ σδῖοβ Ὠἰτηβοὶ  Κηονη, 88 ἢθ 
ἄοοϑ κατ βα ἰῃ ΟὨτοηΐοἶ68 85 8 ἰδίοσ ΧΊΟΥ, 85 Ὑ111} ὯθΘ 8.1}} τόσο ουὐάθηῦ ἤθη τ ΘΟ, ΒΙ ἄοΣ 
[86 ἐἴπηο οὗ ἰΐ οοταροδϊ ἄοη. Τδα στουηᾶβ δἀἀυοσσα ὈΥ̓͂ ΚΕΙ͂Σ, ἴοσ {μ6 ἰγβαϊτοηδ] σίονν ἰδὲ 
Νοῖ, γἱϊ!.--Σ. σομμθ8 ἔγοτα {86 βαπηθ Βαπὰ 85 ἰδο τοδὺ οὗ ἴῃ Ὀοοῖζ, παμλοῖυ, ἴσοι ΝΟΒθαα ἢ 
Ἠἰτβοῖῦ ἤδνο 11{|16 εἰσηϊσαποο. Ὑμδὺ 86 ῥγουΐουβ ἰγοδάβ οὗ ἐμπουρηῦ ἰὼ ΝΒ. υἱϊῖ. Βανϑ 
Ὀδοη δ᾽ Ιονγεὰ βδὸ δας γοὶν ἴο [3]}}, γοα, ὕο "6 Ὀτγοΐζθη οἵ, ἰ5 ἴο Ὀ6 ὀχρ]αἱηϑά, 88 γ58 ἢ 6, ΒΩ ΡῚῪ δηὰ 
ΔΤΕΪΟπΕἾΥ ἔτγοτα (9 βυσοοββίοη οὗ ὑμ6 (ἰηρβ παγταίϑα ἰπ {ἶτηθ, 839 ἰζ (86 ογᾶογ ἴῃ ἰ(ἶτλθ σου] ποῖ 
Υἱ6]4 δῇ (ἦλθ ο δο Ἰορχὶςδὶ ογάϑγ οὗ ἔβοίβ, γϑδ, ἰπ βοῃῃ οβδο8 85 [89 ργοβοηΐ τσὶ ποί γ]ἱοὶα, 
ὙΥΒδὺ πνου]Ἱὰ αν εἱπάοσγρα (6 δΪΠΟΥ ἰπ βασι 8. ο866, ἱΐ, [0Γ [86 βαῖζο οὗ σὈσοποϊορίοαὶ ογάοσ, 
μὸ ψου]ά δνὸ δοϊοθ ἰο ἴ86 ρυ]ς τοδάϊηρ οὗ ὑδ6 14 ἰπ Υἱῖδ. βα., ἔγοτι τοβογσνυίηρ (86 βἰδίθ- 
τηρηΐ, ὑμαὺ 1.16 ἐπ μα ἰδηΐα οὗἉ 7 γΌββ)] 6 πὶ ΟΓΟ (6 Ὁ, 8π ἃ ὑμογοίοσο 4150 ἴδιο 1ἰϑὺ οὗἨ [16 Ἂχ ϊοβ 
ὙΠῸ βδτβϑὺ σοϊυση θα, [ὉΓ δποΐμοῦ ρῥἶδοο, ΜΒ 6 το Ἀ6 ὑμθη οΟὐ]α ἢδΥο Βροΐζοῃ αὖ οὔοο οὗ [6 ἱπογθβϑθ 
οὔ [89 Σ᾿ Βδνϊἰδηϊϑ ἢ Τμαὶ ΝοΒουΐδῇ δυ ΘΗ ἾΎ δίθρα δὸ ἀθοίθαϊγ ἰηΐο ὑι6 Ὀδοϊς-σγτουσπα πιὰ 
τοβρϑοῦ (0 ΕΖγβ, ἈΘ βϑυη, ἢ 88 1.18 στουπα ἱπ ἰ86 ἔδοῦ [μα ΝΒ ΘΙ ἶδὴι 88 οἷ υὴ] ΘΟΥΘΓΠΟΣ τγὯδ ποῖ 
δαϊποτίζοά ἰο Ἰεδᾷ [80 Το] σίουβ ἔθαϑδθ μθγθ πδιταίθα νΐοῖ δίοηθ Ὀθοηροᾶ ἰο (86 ῥτίοδὲ δηὰ 
βοσῖθ ΕΖγα (---αὐ ἄγβι ἰδ βρθαῖζα ΟὨΪΥ οὗ [89 Ῥ]1ο σοδαϊηρ οὗ (9 1ατν, νοι ΝΟΒΘταΐΔΒ 
ταὶς δ Βδγθ ὙΘΙΥ͂ νν.}} οσσαβίοηοά,---Ἶ, ὑμαῦ Ἀ6 ΒΕΤΘ σδῦμου οου] ἃ ΟὨΪΥ Θο-Οροσαΐθ βυ ογαϊηδίε! Υ 

4 [ΠΑΉΤΓΙΘΒΟΝ ἐπ ἴοοο σου θοίστοα ἤθσο ἐμοὶ Ζοάοὶς (οΥ Ζ[ἀἸε 114}, ΝΘ ϑεο Δ 8 βοσῖ 06, ΟΣ Βοοσζοίδιγ, τδ8 ἔδιο δα- 

ΠΟΥ 88 δῇ ογο- τΪἱΓ685 οὗ ἰὴο Ργοοοσάϊηκε.--ΤᾺ.] 
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85 πιεπιδτιηι ργαοείρυληι εοοίεεῖα Πιγαείμίοα. Τραὺ ἰἔ 1ὲ 'τδγθ ΓΘ8}}} δο, 89 αἀποϑίΐοη που]ὰ αὐ 

ΟἿ 8δτῖβο, ΠΟῪ 8 10 ἰμαῦ ΝΘΒοΙΊ Δ ἢ παγγαΐθϑ ΠΘΓΘ βου ἱηρ ᾽πὶ τ ΙΟ ἢ ΒΘ Βδα 8οὸ 11{}96 ἴο ἀο, 
εἶποο Ὧ6 ΟἸΒΟΎ Βοτο ᾿ἰπαϊὲβ Εἰτηβοὶ ἢ οη γον ἰο ἰμαῦ τ ΒΘῺ δα Ὀθθη πρροὰ δηὰ Ὀτουρῃὺῦ δϑοαυΐ 
ὉΥ Ηΐτηβοὶ ἈΜογθουεσ, πο γ 811 εἰγουπηβίδηςοβ, {86 14]]τὸ οὗἉ (6 δγβί ρϑγβοῦ, ψἘ ΟΣ 18 6Ἶ86- 
ΜὮΏΘΓΟ 80 ΟΟὨ ΒΞ 600} τοϊδϊ πο ἴῃ ἐῃ6 τσὶ τπρβ οὐὗὁἨ ΝεΒ ΘΔ}, 16. ηοῦ οὀχρίαἰποά. ὝΒοη ΚΕΙ͂Σ, 
Τοίειβ ἴἰο χὶὶ. 27 Ξα., ὙΘγΘ ἮΘ ΒΑΥ8 ποῖ “τος, Ὀπΐ “ἐδέν βουρύ {86 1,ον (65, ἰο φῬγοῦϑθ ὑδμαΐ 
ΝΟΠοτηΐδᾺ ταῖρ δῦ ΥΟΥΥ τὸ }} ραῦ οἴ ΘΓ ἰπ [86 ογοστουηᾶ ἰῃ οοηποοίίου πὶ0} ἴλοὶβ ἰμδὐ ἀϊὰ ποῖ 
οτ αἰ παῖο ὑσὶ πιασῖϊγ τι (ἢ ἈΪΒοΙ ὗ, (818. ὙΘΓΥ͂ Βοοίΐοι βιιβῆσοα τὶ ἢ Τίοσγοποθ ἰο ὑμ6 ῥυϊποῖραὶ 
Ροΐπξ [ῸΓ 8 ὙΟΥῪ ἀϑοίαῖνθ σου πίον ἀτρυσηθηῖ. ΕῸτ ποὺ μδίδῃ ἀἰηρ, ΝΟΒοτλ δ ἄοε8 πού βίδηὰ 
80 ἸὉΟὮ ἴῃ [ἢ 6 ΤΟΤΟστου πα 85 ἃ πηαίε οὗὁἨ ΘΟΌΪΒΘ 85 6 ΒΟ ΎΤΠΘΓΟ, γοῦ 1.6 1868 (Π6 γβί ρδυβοῃ ἴῃ 
γοῖβ. 8ὶ δηΐ 88 ουϑὴ ἴῃ [8 οοπποοϊΐοη. δι ΚΈΤΙ, βαγ8 γοϑρϑοϊϊηρ ἴμ9 Τ,γδλαίλα ἀπά Τ᾽ αελ6 
λααδοίδ, ἄεβοτνοβ ἢο τηϑηϊΐοη. ὙΠ (86 αἰ δογοηῦ ομδγδοίου οὗ [1.0 βϑοϊΐοη, Νὰ. υἱῖ!.--χ., 1 
“τὶ 64] Ργο Δ Ὁ ΠΥ 18 ποτὶ Δηγ ΒἰΏ, ἯγὙθ ΓΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ ὑμαῦ ὮΘτΘ δῃοίδου δυΐθοῦ 88 βὺρ- 
Ρἰειιοηΐοα ΝΟΏΘμ 8 }1᾽8 τὶ τη, οί μον ἔτοπι δηοίμογ ἀοουτηθηῦ οΥἨ ἔγοπι ὑγδάϊοη. Ὑ7Ὑὲ8ο 
(815 νᾶβ σδπηοῦ τοιηδίη ἱη ἀοπδὺ ἰη σοπηθδοίίου τὶ 86 δ᾽ τ ] ΑΥΣ ΟΥ̓ οὗὁὨ ἐπ βίγ]9 (μαι 19 τωδηΐϊ- 
ἔξβὺ ἤόγο, ἰῃ (λ6 Ὀοοῖς οἵὗἨ ΕΖτα δῃὰ ἷπ ὑμ6 ΟἸ γοῃΐο 68. 

ΤῊΘ αυοσθίΐοη τ ΘΙ ΟΓ ὑ818 Δα ΠΟΥ 18 ἐο Ὀ6 Γοχαγάθα ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΙ 85 (ἢ 6 ΘΓ ΟΥ [ἢ ὈΤΌΡΟΓΙ 
δαίΐδον οὔ ουτ ὕτο ὈοοΪκ8, 18 διιϑυγογοα ἔγοπι [86 ἑογοροίηρ οὗἉ 1561, [ΓΕ '5 ροββί 19, (μα δἰ γοδὰν 
Επτα, τ θα ἢς ἀοϑογὶ θα ἮΪ8 ἸΟΌΓΠΗΘΥ͂ ἴο 6 ΓΒΑ] οση, απ ἢἷ8 ῥτίποῖὶραὶ σοῖς ἰμοσο, Π Κονγὶδθ 
οοἸ] οὐδ ὑμ6 οτἱσίηδ] ἀοοσυταφηΐβ γοδρθούϊηρ {π6 ργανΐουβ ἰἰτηθθ, δΔηα ρῥἰδοθαὰ ἰμϑαι, ργονϊ ἀοά 
αὶ ἰδίοις 41 ἐηϊγοἀποίξίοηβ, Ὀοίοτο 8 ὈοΟΚ. Ὑοῦ τὸ αῦθ πὸ τσὶ σὶῦ ἰο ἀοτῖνο ἔγοτῃ αἷμ ἰῃ 
ΟἿ Ργοϑϑηῦ Ὀοοΐς, ΔΩΥ͂ τλοσθ ὑμδῃ ΟἾὨΔΡ. ΥἹΙ. 22, 28, Δηα οδδρ. Υἱ]].---ἰχ, 1δ, (αὐ 18, ΔΏΥ ΠΊΟΓΘ 
185 (86 ρῬδδββαροβθ, ὙἩΒΙΟΝ ΒΕΟΥ οἰΘΑΡΙΥ ὈΥ (Β6 Κ'ζγϑῦ ρούβοῃ ὑμαὺ μοῦ γογο Ἡχὶ δα ὉΥ ἷἶπὶ, 
ΜΈ ]Οἢ ΤΠΕΥΘΌΥ αἰδίλη χα δ ἢ ὉΒοτΏβο  γ 68 ἴσοι 411 (ἢ 6 ΟἿΒΟΙ Ῥδββδροθ, Θβρϑο οὶ ΠΥ ἴσο ΟΒΔρ. Υἱΐ. 
1-10, δῃά οβδρ. χ. Ὑαίονοσ 15 πού 858 οδρ. ἰϊ. 4, 8-28, δὴ ογἱρὶ 4] ἀοσυπηθηΐ, ΟΥ 85 δ. Υ. 
ὅ, 6, 12, οἴ ρ6. Υἱϊῖ. δῃὰ ἴχ. βΒοῦγοθϑθ, ὙἩθΠαύθυοῦ Βοῦνοϑ 85 ἰη γοἀαοίίζου ἴο ἴδ οΥἱκίῃδὶ ἀοουπιοηΐ 
ΟΥ̓ ΒΟΌΓΟΘΒ, 835 ΘΒΡΘΟΪΔΙΠΠΥ͂ ΟἸΔ05. ἱ. δηά 111, διὰ ν. 1-10, Ὀθαγβ ὑμ6 βίϑιαρ οὗ [Ὧ6 5ο0-68}}6Ἁ στο - 
Οἷον, οΥὐἵὁἩ δὖ Ἰοαϑὺ οὗ »ἷ8 ἔθ. ὝΠΘῺ ΚΕΙ͂Σ, ἷπ ογάοσ ἰο δον ἰμδῦ {1|ὸ Ὑ80]6, δηα ὑμογθίογθ 4130 
186 ἰοηῖῃ σμΔΡ. νγᾶ88 οοτηροβοά ΌΥ͂ ΕΖγβ, σαΐβοβ {6 αποβίΐοη, δὶ οου] ἃ μαγὸ ἀοϊογιιϊ θα (ἢ9 

δΔαϊμογ ἴο Ὀγοαῖ οἱ ἴἢ9 ἤαΣ ΟΥ̓ σοτηπησηϊοδίζοη οὗἁὨ {86 ταοτηοὶν οὗ ΕΖγα δὖ [86 Ἵπά οὗ Ἵβδρ. ἰχ. 
δηα παγγαῖο ἰδ ϑῃᾶ οἵ {πΠ6 ἐσαηβδοίίζου ἰπ 1)15 οὐ πογά9,---οΥἱ υἱοΐβηι σοῦ] ποῦ Ὀ6 γοααϊγϑα ἴο 
ΔΏΒΨΟΙ [8.158 αποϑίίοη, Ὁ 016 88 10 ΚΠΟΥ͂ βοιμοί βίη πλογοὸ οὗὁὨ {})0 τηϑπιοὶνς οἵ ΕΖγβα ἔμ δη 10 οδ ἢ ἘΠΟῪ 
αὖ ῥγοβεηί. ΝΟΥ͂ τῦὸ ΤΔῪ ἰἰπὶς οὗ γαγὶοῦβ γθϑβΟΏβ.-- ἢ ΤΔΟΤΘ ὈτΤΟΡΓΪ ΟΥ̓ (6 ὈΟΟΚ οὗ Νὀ- 
Βοιηΐϊδα ταϊσῦ Ὀ6 ΒΡΟΪΚΘΩ οὗἁ 88 τη θ ΓΟ} οἀϊίοά, ϊηοθ Βούγουον ὑπμ6 δῦ δυΐμοῦ ἢ85 ἰμϑογίοα 

οἤ4}5. τὴ ϊ!.---π., δπὰ ἱπάθϑα ἴῸΓ {86 τηοϑὲὺ ρατί σι  (Π6 Βεοῖρ οὗ ἷβ οὐσσῃ [1 ΓΑΓΥ͂ δαί ν Υ, ΒΘ 
τηυϑὺ Ὀ6 ἀοϑὶσηαίοα ΠΟΓΘ δὖ ἰθαβὺ ἃ5 ἃ Β ρρ] ηθηΐοσ. ΑἸΣΒουρὰ 6 δἰγοϑαῦ δὰ Ὀεοίογο Εἶπα 

(86 ῬοΟΚ οὗ ΕΖτα, δπὰ βο αἷβο 8 Ὀοοὶς οὗ Νοβοιχίδ, γοῦ [86 ἔοσπι οὗ [680 ὈΟΟΪΚ8, 88 ἰδ 1168 Ὀ6- 
ἔοτο τ, οτἱρί παίοα βγβὶ τ τὰ Ηἶτα, δπὰ ἴμ 9 ἀουΐχ τὶ ἢ 6 οα δἷ8 ρατγί ραγϑαρα ἴῃ ΒΪ8 1 ΟΓΆΓΥ͂ 
δοίνγ7. ῬΕΓΒΔΡΆ Β6 δά 4180 ἰγαῃβίοσζηγοά, ἴο βουηθ οχίθηϊ, (86 ἑαχύ οἵ [86 τορἰβίοσβ δηὰ ογὶ- 

Εἶπα] ἀοουτηοηΐθ, τ ΒΟ ἢ ΒΘ τοργοἀπορά ἰῃ ἷθ τοσῖς ΒοΙΘ δηᾶ [Β6γῸ ἰῃ δοοογάαποθ ΜΓ ἷβ 
τοί οά, 85 1 ΤΊΔΥ͂ ΡΟ ΔΡ5 Ὀ6 Β6Θ6ἢ, [0Γ ΘΧΔΙΏΡΪΙΟ ἱπ ΕἸΖΙΑ ἱϊ. 68 Βᾳ, ἱπ σοταραγίβοη ἩΠῈ ΝΕΒ. 

υἱὶ, 71 54., 8π ἃ βο 8130 ΕΖτβ νἱ. 16-18, 1 ἤθτθ δὴ δι ΒΟΥ Υ δα8 Ὀθοη σοϑ! ν ὑ:οα. 
ΤῊ αυοϑίίοη, τ Βεπ 118 148ὺ ἀπά τοδὶ δυο Σ δοίυ δ! Ἰἰγοά, 88 δἰγοδαυ Ὀδθη δηβιγογοὰ 

ΒΥ ΖΟΕΟΚΙΕΒ (ἷα ἷ5 ἑηἰτοάποίίοι ἴο ἐδ6 Ὀοοΐκα οὗ ΟὨ τοι ο68), το, ἰΐ 8 ἔτι, 1 Γοίθγθπο9 
ἰο ΕΖτα δῃηὰ Νοδβοι δὴ σοζασαβ δἷπα ΟὨΪΥ 88 δὴ εὐϊίοσ. [πη Νοἢ. χὶϊ. 10,11, 22 δηὰ ζ8, 180 116 
οὗ ἰ χζ- υἱοδὺ 5 οαγτὶ εα ἄοσψη ἰο δ 8, ψο, δοοοτάϊηρ ἴο ΦΟΒΕΡΗΤΘΒ᾽ βιαϊοιηθηΐῦ, πού ἰο Ὀ6 
ἀουδίοα μοτὸ (“πέφω. ΧἼ. 10) Βοϊὰ 4 οβῆςο ἴῃ ἐμ ἐΐτηθ οὗ ΑἸεχαηᾶον ἰδ αγοαί. ΚΈΣΙ Β 
Βιρροαϊτίοι (δα ἔπ 9 δαῖμον Βα ἵγποτη ὕδάδυα ποῖ γοῦ 45 ἰφῃ-ρυίεβί, Ὀαῦ ΟἿΪΥ π8 8 ο]]ὰ, 
διὰ δὰ τηδπίϊοπμοὰ πὶ ΤΏ ΘΓΘΙΥ͂ 88 στδηάβου οὗ [86 1δϑύ εἰ ι-ρσυίθσδ οὗ μΐ8. ον ὑΐπιο, Ζοἰδάδ, 
ἦβ δΙγοδαυ ἴῃ ἐϊβοῖ ἢ ρου 8 ]0, δὰ Ὀοϑί θα Ἠ85 ασαϊηβί ἰὑ [86 ἔδλοῦ ἰμαῦ 1.6 βϑίῃθ βϑζβοῃ ἷβ 

ταθηϊοηοᾶ τ ῖτ [86 ΟἴΠΟΓΒ 88 9Π6 ἰπ ἢ 086 ἀδγβ πο Γ,οΥ ΐο5 ογὸ σοοοσάβα, [10 δϑϑῖηβ ἴμαὶ 

(86 τιοδαΐηρ οἵἉ τοὺ. 22 'β ἐμδῦ ππᾶον {86 ἴοαγ Εἰ κ- ργὶοϑίβ ἘΠ᾿ δβῖΡ, Τοἷδάα, δομβδηδη δηὰ 784- 
ἀυα, ἔουν τερἰδἰζαίΐου οὔ 1,ουἱΐοβ δὰ Ὀθθη τηδὰθ. ΚΈΙΙ, απάἀογείδηάβ, ἰῦ ἐκ ὑγαθ, [μαῦ ΟὨΪΥ͂ Ομ9 
οοσαττοί, πδιλοὶν, ἀπάον ΕἸ ΑΒ] δὰ οΐδάδ, δα (86 οἴ 15 δῦϑ τηϑιἰοηθὰ σ ΘΟ Υ ὈΘΟΘΌΒΘ 
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[δον ἴμθη δἰγοδάν ᾿ἱνοὰ, Βαὶ [89 βαρροϑίἰἷοι 18 ὕοο οἴ θαυ] ἃ τλογο δνυδβίοπ οὗ ἴδ 6 αἰ συγ. 
1 ᾿ταπηϑάϊαίοῖν αἰζοσν δγβ ΟὨΪΥ (ἢ9 06 τοοογὰ οὗὨ ργίοϑίβ, νν 1 ς ἢ τγᾶϑ τδ66 ἴῃ ἴ86 ἐἴπ|ο οἵ Ὠα- 
τἶαι, 18 τηϑ" ἰἰοηοά, [8.18 ἐθ ἰο Ὀ6 Θχρί αἱ π6α ἔγοιι ἰδ 6 ἴδοί (μαὐ {18 ὁγ6 ΘΒ ον, γοϑ οχοϊ αϑἴτοῖν, 
οομλ68 ἰηΐο οοπδί ἀογαίίοι [ῸΓ ἰἢ 6 δΔΐΠΟΥ. βίηςθ 6 δοοογαΐην ἴο {86 δηζῖγο σοηϊοσχὲ, τοῦ 1 πηϑη- 
ἐἴοη οπἱτ ἴβοβο ὈοΙ οηρίης ἰο ἐμο [πλ65 οὗ ὑμ6 θεχί πηϊορ---αὖῦ 411 ὀνθηβ ἔδοθθ ᾿ἰνίησ ὑρ ἴο τὴ 9 
εἶτιο οἵ ΕΖτὰ δυὰ Ν, ἢ θυ Δἢ---8. ἢ6 6 8180 ἴῃ 08}. ΧὶΪ. 1-11 ἘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ παπιθ8. ΟὨὖἾὟ ἐδ ο80 
ΟΥ̓ ἐδο ἐΐπιο οὗ ΖεοταθΑθ61], ἀπά ἐμθῃ ἴῃ γον. 13.94., ΟὨἹΥ ἰδοϑθ οὔ ἴδ ἐἰἶπγ65 ἐπα πιϑαϊ λον [01- 
Ἰοπίηρ Τοίακιαι,, δηὰ πῃ σοῦ. 26, δε τηθηὐοηΐηρ ἐὯ6 Βοδαᾶβ οὗ (ἢθ 1, οΥτῦθβ, ἘΣ ὑγοβεῖν δα 8 
ἐδιαὶ 16 ἱστοῦ; 841 ρσίνϑῃ οὐ ὑ.λο39 οὗ ὑπο {ἰπὶ0 οἵ οἷα! ἶπι απα ΝΕΒ ΘΙ 8} .----Τίχ9. ταατγῖς οὗ 
8 ἰαΐο ρογίοὰ οἵὗἨ οὐπιροϑίἑοα ἰδαῦ ἢ85 θθθὴ δἀάπορά, βἰαπάας, ἐὺ 15 ἔτ, βοτηονεδαὶ δηδτὲ ὈΥ͂ 
Σι86} ἢ, απὰ που]ὰ ποῖ β' στ νγ τσοὶ ἢ δογίμί πο 6136 οοηϊγδα! οἰθά ἰῦ ; ταῦ χαΐ σιν γοϑ ιν δα ροαΘ 
ἐαὺ (86 πατηθ9 οὔ ἰ86 ᾿αἰοῦ Εἰρ-ρτίοδίβ (αηα 80 αἷϑο ἐοϑϑ οὗ ἐἣθ Ἰαῦ ροϑίουΥ οὗ Ζοταῦθεα- 
Ὧο] ἴῃ 1 Οἄτοη. 1. 19-34) γγοτθ βα ὈΘοααΘη ἾΥ δἀάοῇ 88 8 ΒΡ] πχοηὶ ὮΥ͂ ἃ ἰαΐθ Βαη1 ; Ὀὶ δίῃσθ 
[δ6γὸ 15 ποι ΐἷηρ οὗὨ 86 Κίηά, βίῃοθ οὐ {89 ΘΟΠΓΑΥΥ {Π6 {{π|68 οὗὁἨ ΕΖτα δηὰ Νοῆδι δῆ ἃτὸ 

δΡΟΚοη οἵ 85 οἵ δ ργουοῦβ ρογὶοά, δηὰ οὗ ἐν ϑιμβοῖ υ68 48 οὗἨ ρθῖβ)}5 οὗ ἴδ μαϑ8ῦ ἴῃ Νεῦ, χῖΐϊ. 25, 
27, 8ο [89 Ῥτοῦ Δ Ὁ  Π 1 ΕΥ͂ 18, 80 [ἌΓ 85 ἰῦ σδῃ ὈῸ 6βίδ Ὁ] 86 ἃ ΒΥ «τ ἐἰσίδηα, ὑπαὶ [9 δαϊθοΣ τάιϑ. ΘὯ9 
ΜὯῸ δὖ (19 δα οὶ ᾿ἱνεὰ ἰα {π6 ἐπλο οὗ ΦΖαἀᾶυα," δὖ (ῃ6. οπὰ οὗ 19 Ῥογβίδῃ οὗ ἐπ δεσϊππίην 
οὗ [ῃ9 Οτγροῖς Βα ρσοσιδογ. [ἘΑΎΤΙΝΒΟΝ ἐπ ἴοσο ἰὨΪΏΚ8 ἰῃ δὲ ΤὰΖγα, “ὙΠῸ βϑϑῦιβ (0 δγο δα ΟὨΪΥ 
8 ἰσΠΡΟΓΆΓΥ Πσοτητηϊδαΐοη (Υἱὲ. 14), τοϊασηθα ἴἰο ἔθ Ῥογβίδῃ οουστὶ πτῆθη 6 δά οαττῖοα 
τοῦ {80 ταδί θοῦ οὗ {89 πιδυτίασοθ, δῃὰ οἰ λοῦ ἃ 1 {16 θϑίοσο οσ ἃ 116 δἴθοσ Ηἷ9 τοί ἅττ ττοῖο 
πο Βοοῖκ νι αὶςὶ 85 σοῖο ἄογγῃ ἴο υ8. Ηδ ἴδ δοοουοίβ ἴον [ἢ6 βδΌγαρὺ οοποϊαδίου οὗἉὨ ἐδ6 
Ὀοοῖ, δηὰ ρἶνοϑ [86 ἀαίο δ8 4507 ο 6. ὙΜῚΝ τοχασγὰ ἰο Νοδβϑιϊδῃ ἢ6 ἐμ Κ8 ἔπαὶ ἰδ 18 τοδὶ 
ΡτοῦΔὉ]6 ἐμαὶ ὑπὸ γαυτίουβ βοοίζομβ οὗ {6 Ῥοοὶς οὗ Νϑιθηιίαι “ ψογο οοἸ]ος 61 ὈΥ ΝΟΒοταϊΔ ἢ 
Ηἰτηβοὶ ἢ, τὸ Πδὰ Ἡγι θη, δὖ ΔΗΥ͂ τϑίϑ, ὕπο οὗ ὑμϑπὰ (1.--Υ }, δ δηὰ χὶϊ. 27-- 1. 81). ΤῈ ἀδὲθ 
οὗ [86 οοταΡἑϊδέϊοη νουῦ]ὰ θ9 δου Β. Ο. 430."--ΤῈ.] 

8. Αυξλεπέϊοϊέν.--- ΑἸΤΟΔΑΥ ἴ86 δἰ γ]6 οὗ σοτα ροβι οη, βηα 890 ἴ86 Εἰπὰ οὗἉ σοπίοηΐβ δᾶ [ἢ 9 
τοί βοά οἵ δἰαιίης ἔμ οπι, ὑοβὶ  β68 ὑμαὺ [86 διυΐμοῦ, ουθη 1 ΒΘ πγοΐθ αὶ Βππάγθα οὐ τόσο γα γβ 
δον Νουα δἢ, ἱπ βΘΠΟΓΑΙ Ραχβασα 8 τηοίποα ἔπαὶ ψγΟλ8Ὸ δα γον ἰσίοτίοαὶ. Ἧ͵ο Βανοὸ βθϑῦ 
ἐμδὺ ἢ6 δαρροτὶϑ δ᾽ πχοϑῦ ΘΥΟΥΥ ἱταρογίδην ουθηὺ μδ΄ ὨΘ παγσαίθϑ, τὶ ἢ οΥἹ χα] ἀοσυταθηΐθ, ΟΥ 
Ῥγοβοηΐ8 1 ἴῃ [86 Ἰδηρῦαρο οὗ {86 τῦτὶ θη δυϊ μου ἶϊε8. ὙΏΘΓΟ ἰδ ποὺ ἰῃ6 Ἰοαδὺ ΟσΟβϑῖ 0 [ῸΤ 
ἀουδὺ πῖ τοίδγθηοθ ἴο {86 ἰδίογὶ 4] σμαγβοῖθ οὗ [86 οὐἱσῖπαὶ ἀοσαμηθηΐβ δᾶ πτὶἰΐοη δαΐμο- 
τἰο5. ΤΏΘΤΙΘ 18 ΟΠ]Υ οὁη9 ροϊπὶ ὑπαὶ οϑὴ Ὀθ6 αυοϑίϊοημδά, Βαυΐηρ ΠΟ σΟΠΒτγμδίουΥ ἀοσατηοηῖ, 
655 ἴἴ]ο δου] ἃ ΤΟΟΟρΤΐΖΘ 88 βιιο ἢ {Π6 τοροτί οὗ [86 6] ὁγ8 ἱπ Ψογαβαϊθηι γί νϑῃ ἴῃ {}ι6 Ἰοἰξου ἴο 
᾿ατίυβ, ομδρ. νυ. 10. ΤῊΪΒ 15 τῇ οτο 1 18 βαϊα [πδὲ ὑ86 Τοίτιγηϑιὶ οχὶ 8 ΔΙΤΟΘΑΥ ἰὼ [86 γδὶ γϑϑσ 
οὗ (Βεΐν δυλϊρταίίου δὰ γϑ- οβϑί δ Ὁ] βῃοὰ {μ6 δ]ίασ, δῃὰ δΙσοδαυ ἱπ 89 βοοοῃὰ γοᾶσγ Βοὰ ]Ἰαϊὰ ἐδθ 
ἰουιπάαϊίοη οὗ [86 ἴοι ρ]6 (ΕΖτα 1ϊϊ}.). (Οὐταρ. ΚΟΒΈΑΡΕΒ 77εοΐ. διμά. πὰ Κτίι., 1867, 8. 4500 δ᾽, 
δὰ ὉΕ ὝΤΕΤΤΕ Εἴπὶ., 8 Αιμ., ἢ 235). Κ΄'ποο ἴῃ Ἰδίοσ ἰἰμλεβ ΞΟ ΒΑΡΕΒ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰὑ 45 θΘ6 ἢ 
ῬτεδαρρΡοβθα {δδὺ {}|ὸ Τοϊυγηοα 6χῖ 168 πογο ρΡογνυδαθα πῖϊῃ ρ᾽οννπρ Ἰονο ἴογ ἰἢ6 τοὶ] σίου οὗ 
ἐποἷν δῖσθβθ, τσοσοὸ Β]16α πὶ 86 γγοδίθαῦ [ΟΥ̓ οὐδοῦ ὑμοῖὶν δῃ4}}7 βιοοοβϑίια] τοἀοιυρίΐου ἤτοι Β8- 
Ὀγ]οΙ, δηὰ οἵ ἰδ τηοδῦ βίποογο 18 ἰς ] Π688 τουγαγὰβ 6 οὐ οὗὨἨ {ποὶν Δί οσβ, ὑΠ6Υ ᾶγο αὔἰΐθ 
Ειδάυα}}γ ἰΐ 18 ἔττιο, δῃαὰ πιίμουῦ Βανΐηρ ΔῺΥ Ὠἰϑοτῖ 41 Τουη ἀαϊου [ῸΓ ἰΐ, Ὀδοα δα ἴο ακὶνθ 
ἯΔΥ ἴἰο [80 1468 ἐμαὶ 16 τοϊασηοα οχ ϊθΒ, ΔΒ ΒΟΟῚ 85 ἔμ 6 Υ διγὶ να ἴῃ ἐδ 9 ἰδηὰ οἵὨ {δεῖν ἰδίου, 
μδά μδὰ ποίιξῃςσ τζοσθ 9ρϑϑαγ ἴο Ὀ6 ἄοπο ἔπ δη ἴο (δ᾿ πἶκ οὗ [6 τοβίογαίίοῃ οὗ ἴμ6 ἴδια ρἶθ. [ἢ 
ΤΟΔΠ ΠΥ, Βοόύανοσ, (6 σοηστορδίίοη ΒΑγΪγ τοηῦ 80 [ὯΓ 853 ἴο ρυὺ ἐδοῖγ δπαςᾳ ἴο ὑλι18 ποῦ Ὁπ1]] 
ἐδ ῥΐίταϑ ἩΌΘη ἐΠΟΥ͂ δοί 1} σαγγὶ θα οἡ 16 ὈυΣἀΐης ἴο 118 σοταρ]οἰΐου, ᾿ῃ (86 βοοοπᾶ ἕο ἐδ 
Εἶχὶἢ γοδῦ οὗ αγίυβ. [ΙΓ (ΠΟΥ δὰ ΤΘΠῪ Ὀοραμ Αἰγοϑὶν ἴῃ (86 ἐΐπιθ οὗ Ογτῦβ, γὸ σδηηοῖ 
ΒΊΩΙ μδῦ ΓΠΟΥ͂ ἑΏ6η του] Ἦἢδνο ἰοῦ 1 τουιαὶα ἰαἴο ἔοσ ουσίθοῃ Θῃ ΓΘ γ6 818: ἱ ἰθογ που]ὰ 
ποῖ δδνο γὙϑηϊασχοα ἴο πηἀογίακο 1 δραίη ἴῃ [Π9 ἰἴτηο οὗ Ογγαβ, γοῖ ΓΏΘΥ ταὶσῦ Μ)ὸ]] ἀο βο υη- 
ἄον ΟΑἸΌΥΘ6Β ΟΥ Ξτηοσαάΐβ. Ὑ οὔ {ἢ 686 Θ5βου 1008 μαΐῃ βοιηθ 116] ποοά ΟὨΪΥ ἔγοτῃ ἐμ ἔδοϊ ἰδὲ 
ἐπ ῬτΟΡΒοΙΒ Ηδρραΐὶ ἀπά Ζεϑοδαγίδῃ, ἰπ ἐμ6 ἐἶτηο οὗἩ Ὠαγίυβ, βρϑαὶς ποῦ οἵ ἃ ἔγαεβα πηἀοσίακίηρς 
οὗ (86 Ὀυϊαΐηρ, Ὀαὲ οὗ 86 Ὀυ}} ΐπρ δἰ ΠΙΡΙΥ, γθ8, ὑπαὶ 1Π6Υ ϑρθδὶς 8.11} οὗ ὁ Ἰαγίησ οὗ ἴο ἴοῦπ- 
ἀαϊίΐου οὗ [86 ἰθτιρ 16, δ8 ἱ{ ἐῦ τϑα!γ Πα ποῦν θΘΘ ργοροβϑά ἴον ἴθ ὅτβί ἰἶταθ. [0 [παὲ Ηασνδὶ 

4 Γ[Ρυδογ δηά Ἠδλη] που ἀρτοο ἔπ τοκαγάϊηρ ἐδ 8 γθ:86 ΔΒ δῷ ἐπίοσ μοί δίῃ ΟΥ τοδυβίμαι κἰο89 οὗ δ ἰδίοσ ἀδίθ, 
Κδδῖ Ὧδε οτορῖ ἰπἴο δ ἰοχὶ.--Τα.] 



ἃ 2. ΒΟΥΒΟΕΙ͂, ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΊΟΙΤΥ. 18 

ἰϊ, 18. ““Οὐμβῖοῦ πον ἔγοτα 85 ἀ4Υ δηδ ὑρπατγά, ἴτοσαη {60 24} ἄγ οὗ [116 9.1) τηοηϊ, 89 

ἔτουν (89 ἃ. πμβοη (86 Ἰοππάαϊίοη οἵ {0 ἰδαλρῖο οὗ 89 1,ογὰ πτὰϑ Ἰαϊα σοιβίογ "ἢ αβοῖσης 

ἐδ Ἰαγίης οὗ [δ6 Τοαηἀαϊίοπ οὗ {διὸ ὑδια ρ͵ο ἴο 89 24{|1 ἀαν οἵὗἉ {16 90}. πηοπἴ"), (δαῦ θ δ 45 (89 

Ῥάταδο ἼΟ; ὙΠ: ΟἿ 1221 ἴῃ δρροϑί(ίοα δῃ ἃ δοοογάϊηρΥ α5 οὗ 1ἰτΘ τηοδηΐϊηρ τὶ (ἢ 6 ῬὮΓΘΒΘ, 
“ἴσοῃλ ΠΝ Φ41Ὰ ὧδ γ οἵ {})}6 918 χορ, ἐν ιϑὺ δ οἱϑᾶσ δ8 [6 Ἰηὐδγργοίαζίου οἵ Κ ΣΙ, δοοογάϊης 

ἴο ὙΔῖοδ 1322 εἴο., ουϊὰ Ὧθ ἰῃ ἀρροβίϊΐου ἱπάοοά, γοῦ νουϊὰ τοδοὶλ ὑδοὶς ἕο ἴμ6 ἰΐπιο οὗ Ογγυβ, 
6 διι βοεῖα! δπὰ υπίϑηδῦϊθο. Απά ἰπαὺ Ζδοολι, Υἱϊ!. 9, “τ΄λ6 ργορμϑοὼ ΝΜ ἱοἢ 6 ΓΘ ἴῃ {86 αν 
σθπ [δο Τουππάαίίου οἵ (86 Βουδο οὔμο 1,ογὰ οὗ δο [8 ννδβϑ ἰαἷ., (μῃδὸ 016 ἐδ ρ]9 πιΐϊρὶιῦ 9 
δεῖ], ἀοεα ποῦ Ἰπθϑῃ 86 ῬὈτορίιοῖβ αἴζοσ [89 οχὶϊθ ἐπ βϑπογαὶ (ΚΕ1Ὶ) ὑαὺ ἐμο86 οὗἁ {116 ὑεξίος 
ἐἰπιο (ΚδΗ:,ΕΒ). ποῖ ΤΟσῸ αἰ γοαγ Ὀγϊηρίηρ ἴλ6 ἔυ] 8] οηΐ, 88 ὑΏΘΥ, δοοοτάϊηρ ἴο {116 ἐτητη6- 
ἀἰϊδίοὶγ ἔα] οτίης γογβο, μαὰ ποῦ δοιηθ ργονίουϑὶυ, Ὀυΐ ἴον ὑμ9 δτδῦ πον δίϊου {110 1αἱἴυγο οὐ 9 
μαγγοδί, ὑπαὶ (π 9 Ἰαγίης οἵ ἐἰο ὑϑι ρ]θ᾽Β ἰσαηαιίοη δοοογάϊπ αὶ αἷ8δο Βθγθ 8 χοοορηΐζοι 85 οὗ 
(6 ῥτοϑϑυΐ, σδ δϑ [ἰ{2|}|9 ὑ6 ἀοοΐϊοά, Βαΐ τὶ δ}} (δῖ. (Ὠ9 οοποϊυδίοηβ ψ ἶοἾ ΘΟΗΒΑΡΕΒ ἀ6- 
εἶνοδ ἔγομι ἀν δὸ ὈΥ̓͂ (ἋΣ 00 Παβϑίυ. Α8 ΣἼ23 οἵνθῃ σρθϑῃ8 σορ 16 ὕδ)6 Ὀυ 1] αἰ ηρ;, οὗ αἾβο, τσ 
δ 114, οοιαρ. ΡΒ. 1ἰ, 20; ᾿χῖχ. 86, Βο Ἴ9᾽ αἶβο σβδυ Ὀ6 υϑοὰ ἰπ αἰβἴθγθης βϑῆβεβ, δἰῃοθ ἴῃ ἃ Πϑγ- 
ΤΟΎΘῦ ΒΘΏΒΘ ἰΐ ΓΟΙΈΓΒ ΙΔΘΓΟΙΪΥ (0 ὑῃο Ἰαγίηρ οὗ 06 ἰουηἀαίίοη δβίοῃθ, ἰῃ ἃ Ὀγοδάοσ δηά {0116} 
Β6η86 (0 ἴδ ᾿αγίπρ οἵ (Π9 Του ἀαί οὨ 5 ἰῃ ζοηθγαὶ. ΟἿ]Υ ἴῃ 110 ΠΑΡΓΟΙ͂ βθῆλο 84 ἱδμὸ Ἰαγίης 
οὔ 86 ΤΙουηάείξοη ἰδίζο ρμἷαςο ἰπ ἐδο (ἰπι9 οἵ γγυϑ: ἴον πϊιμουῦ ἀοιυ δῦ ΟὨΥ 8 ΕἸ4}} ρογίίοῃ 
οὗ τι86 οουρτορδίίοη μιὰ 48 γοῦ ὕπο Ἰοἴϑιγθ ἕο ΟΟΟΌΡΥ (Βοιηβοῖνοα ὑμογον ἢ. ΑὉοΥΘ αδἱϊ, χογθ- 
οὐοσ, (89 τὰ η5 Πα ἴο Ὀ6 τοιηονοά δηά [ἢ ὩΠΘΟΟΒΘΑΣΥ͂ ΠΟῪ χηδίογί αὶ Ὀ6 ργοουτοα. [Ι͂η (86 [116 
Β6Π586 (δ αγίηρ οὗ [86 ἰουλίου αἰὰ ποῦ ΓοΔ}}ν ἴαῖκθ Ρ]86θ Ἀπ0}} {89 (πιο οὗ αγίυβ. ΝΟΥ 
ον {Π0 γε {π|6 τν 85 βίοῃϑ ἰδ ἃ Ὡροῦ βίοηθ, 85 1ΐ τνδϑ ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ, ἰἔ (16 ἐουπάἰζοηδ 88 8 ᾿ ΟΪθ 
ὍΘ, ἴο ὃὉθ οΔττίοα ἂρ. (ΟομΡ. Ηρ. 1ἱ. 1δ6)." 

Τρδῦ (86 τοίπγηοά, βονονοσ, μδα οοηδβίδη ππάογίδκοη, δἰ γον ἴπὰ {μ6 ἰΐτλ6 οΥ̓ Ογτυπ, 
{)6 Το- Θϑ δ Ὁ] 8 πιοηΐ οἵ [6 ἴθ 01]6, γοα, τοραγάοά 10 88 τηοδῦ ΠΘΟΘΒΕΔΙῪ δηά ἱταροτγίδηϊξ, 16 6ἢ- 
Φἰγοῖν ὑγοῦδΌ]0, δη οαπηοῦ θ6 οοηοοϊνοα οὗ 45 οἴ βογνίβο. (Οοιηρ. ΕΤΑΙ, Οεδολίολίς ]εγαοῖδ 
ΙΝ. 5. 12954.). Νοῦ ΟὨἿὟῪ Ὀδοδῦδο ὑμαὺ ὑπ 6 ργθ- 6 χὶ]9 ργορβοίβ, 88 «ϑγοιλίδη, ὈΥ̓͂ πο89 υὐξοτ- 
Δ 68 (6 τού Γηΐης 6Χ 1165 8]]οννοα {Ποιβοῖναοα ἴο Ὀ6 Ομ οΗν 16, (μδὺ ΕΖοϊκῖ οἱ α͵]5ο μδὰ βϑϑὴ ἴῃ 
1:6 ΓΟ - 65.80115τηθηΐῦ δπαᾶ σοηϊηθδηοο οὗὨ (μ6 ὕδια ρ]9 Ἡτουβΐἑ  δηὰ ῥτγίοδυυ οὔΐοθ [ἢ Ὀαβὲ 86- 
σΌΓΙΥ ον [μ86 οσοπἰϊηθδηοθ οὗ [89 ἔσιι6 τοὶ χίοπ ᾿ἰδοὶ ζ, 6 γ. χχχἧϊ. 17-26; ΕΖοϊκ. χχ. 40: χχχῖνί 
20; χχχυὶϊΐ. 26 δηὰ 28, δῃ ἃ ὄββρϑοΐδ᾽νγ ἴῃ οἢ ρα. χ].--χὶ Υἱἱ, (οοαρ. Ε ΤΑΙ ΙΥ͂. Β.. 48) δηὰ [μὲ ἴῃ 
ὅοτ. χ]ῖν. 28 [86 το- δἰ Ὁ] 9 ταθηῦ οὗἉ [6 ὕδιαρ]θ πᾶσ δηὰ ὈΥ Ογτὰβ τγαβ βού ἄοπῃ ἀϑβηϊοΥ 
85 (Ππ|ὸ ΝῚ} οἵ αοἄ, οοπιρ. αἶβδο 1868. Ἰχ. 7--- σαὶ δῦ τ ῖοι ἰδ ταῖσξβ ροσθδρα Ὀ6 βαίὰ [μδὺ ρμ489- 
δρεβ οὗ ΘΟΠΓΔΙΥ͂ Ρατροσύ τ Υ ΡῸ ΤὈυσῃὰ ἰπ ὅ6Γ. 111. 16 δῃὰ 188. ᾿χνὶ]. 1---θαὐ [86 οὐἀϊοῖ οὗ Ογτυκ 
ἐιϑο! ἢ, τί οἢ σοηϑυι ἱρὰ το ἐουπάἀδίίοη ἔον (Π6 οχἰϑύθησθ οὗ 8.9 ΠΟῪ σοηρτοραίίοι 861, Βδὰ 
ἀεοϊἀοάϊγ [Π0 βΒαπ|6 ρυτγροτί ἐπδῦ {6 οΘοηφτορδίοη βου] δῦογο 41} μανθ [16 ἰαϑ5ὶς οὗ θυϊ]ἀϊης 
{86 (οπιρὶ6 δπα τγϑαίζογίπρ [8:6 ὑθη)ρ͵θ πουϑῖρ, δα ἰ8 ἰοδβοὰ ποὺ ΟὨῪ ΕΥ̓͂ Εἶτα ἱ., Ὀυ 4180 ἘΥ͂ 
[86 οτἰ ἴῃ] ΟΠ δ᾽ άθο ἀοοσαιθηῦ αίνϑῃ 'π οΒΔρ. υἱ. 8 β8ᾳ. Ουδγ δρδίησδίὶ ἐμἷ8 οαὐΐοὶς [86 Υ σπουϊᾷ 
διατο ἰοδί {πο τὶ ρεὺ οὗ {πεῖν ὀχἰβίθηοϑ ἰη }6γβδ] 6 πὶ 1 (ΠΟΥ δὰ βοὺ δαϊάθ (89 Ὀυϊάϊης οὗ {89 
ἰδπιρὶα ἴον (8:6 δα κο οὔ δὴν ἱποϊἀθηῦ τμδὲ οὔδηροὰ μ6 ροβίατο οὗἉ δἴδῖσβ, οὐ μβαὰ ροβἰρουδὰ ἱξ 
ἴοτ ἔν ἰουτίοθη γοατα. Τθδὶ (Β6Υ, Βοπόνοσ, ἀἰὰ ποῖ ἰουοῖὶ {π6 Ὀυϊάϊης ἴογ ἃ ἴοηρς ἐπι 
αἴλος ὑΠ6γ 884 Ὀθθι ἱπίοσγυρίοα, ἀπά ἀϊὰ ποὺ δνθὴ ἰπ (ἢ ἐΐπιθ οὗ Οὐδ γβοβ δἰξειαρί ἰο ἴβκο ἰξ 
ὍΡ δρδίῃ, ἰβ 6311} ἐχρ] αἰ πο ἔγοτι [8.6 ἸΏΒ ΠΥ βαὰ οἰγουτηδίαηοοθ, Θδυϑοΐδ!]]} 4180 ἔγοαι ἐδ 6 6Χ- 
ἴοετπαὶ ἀδηροῖβ ἐπ γοδύθηϊηρς ὑπ θοῦ, ἀπᾶάθν ποῖ [Π6Υ Βδὰ ἰο βυθόν, δα ἰδ ἴο Ὀ6 δοϑῆ ὕγοιι [89 
Βοοῖΐκ οὗ Εστγα, δῃἋ ϑβδρϑοΐδγ ἔγοια ἰ.)6 Ὀοοὶς οὗ Νοδοπιΐδῃ. 

4 Λοποτάϊηρ (ο ας. 1. 14, 1δ, 1{ 18 ἔστι (πον πιλά ποὲ ἔου ἐπ ὅταὶ Ὀορτη ἰο ποτὶς ρου (ἢθ ἢοῦδο οἵ ἐπο Τοτὰ 
οἱ ἰδ 90} πιοηΐῃ ἀπὰ 24} ἀν, ψ ἤθη, δαοοσάϊηᾳ ἴο σἤΔρ. 1]. 18, ἐῆο Τουπάαίίου οἵ ἐπ 6 ἰοιηρ]6 οἵ Π 9 ωοτὰ ν᾽88 Ἰαἰ ἃ, 
Ὀπὲ αἰγορΩγ [πὶ (ἢ 6.) πιο. Ἐπὶ (Πδὶ {πον (ἤθη μδὰ τθγοῖν ροσγίοστηθα ἐπ 6 μεοραζαίοσν Ἰαῦοσ, γουηουθὰ πο 
τα δύδῃ, απ ρῥγοσατοά πραξογίαβ (ον ὑυΣ  ἀπς, ἐπδὸ ὑπ 6 Ῥγοόορογ ποτῖκς οὔ Ὀυ]άϊης τϑα]ν Ὀοσδη οἡ ἐπ 22 ἀδν οἵ 
(Δ Φίἢ τδομί, 15 οἴϑας ἔγσου ἔπ δίπιρ]9 δεῖ (Βα 1Π 6 ργορῇῃϑὲ γωδῖϑϑ ἐπί Ἰαΐου ἀδὺ ἢΐ8 ατοϑδὲ ἐεγηεέπε α σμο. Ὑἰἰ ἢ 
σ ΐοἢ (86 Πφά ατουνίῃ βῃδ]} οογηο ἔο δὴ ϑῃηὰ δηὰ ἃ ὑοίίοσ δια τόσο ἔγυ Ὁ] πιο Ὀοκίπ, διὰ οἵ ὁ συείά ̓ γοὸ συο (Κ61}) 
ἐδλοτο οδὐἱ ὃὉ6 ἐπουρῶδ {{ τὸ υπὰἀογοίδμηὰ ἐξ ἐλ. 



14 ΙΝΤΒΟΡΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΒΟΟΚΒ ΟΓ ΕΖΒΑ ΑΝῸ ΝΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἃ 8. ΒΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΤΎΟ ΒΟΟΚΒ ΤῸ ΟΝᾺῊ ΑΝΌΤΗΕΕ, ΤῸ ΤΗΒ ΟΗΒΟΧΙΟῚ, ΕΒ, ΑΝ ἘΒΡΒΑΒ. 

1 1[8λ6 σοταροϑι οι οὗ [π9 ὕνγο Ὀοοΐα 88 ἴῃ [π9 ΣΏΔΠΠΘΓ ΔΌΟΥΘ ἀοθοτί δοά, [8:6 ιιοβέϊοπ 
ΤΟΔΟ ΠΥ δυ8608 ἩΒοίμοσ ἐμ6 1δϑὺ δυῦμοΥ ἔἴγοτα [δ 6 σοῦ τορδγάθα [Π6 ΟἸσοπίοῖοβ, Εστα δὰ Νοδο- 
Γαΐ ἢ 88 [ὮΓ6Θ ῬΑΓΟΟΌ]ΔΓ ὈΟΟΙΚΒ, ΟΓ ῥδῃηθα (Π6Πὶ 89 ὁπ6 τοῦς. Τἢαὶ (6 πὶ γ, τ ϊοἢ 48 ἰπ 
τοοθηῦ ὑὐπιοθ Ὀ66Ὼ δββοσίϑα Ὀγ ΖΌΝΖ ( Οοἐξεδαϊοηδίξ. Ῥοτγέγἄσε ἀδν μάθη), ἘΜΤΑΙ, Ὁ, ΒΕΒΤΗ, εἰ αἱ, 
ΤΘΑΙΥ οχ βοβ ἰπ ἃ οογίδὶ ἢ 86η86, οδῃποῦ Ὀ6 ἱρπογοά, ὙΤμὸ ἐδγοθ ὈΟΟΪΘ το 80 οαδ ουὔϊ ἐπαὶ 
ΚΟΥ͂ αηΐΐθ ἴο ἔοστα ἃ ρζγοδίθσ γι 016, ἢοῦ ΟἹ] ἰὼ (86 ἸΟΟΒΟΙ ὙΔΥ οὗ [ῃθ ῬΟΟΚα οὗ βαπιθοὶ δηὰᾶ 
Κίηρϑ, Ὀαὺῦ ἰπ 8 ζηοἷ ΠΠΟΓΘ ᾿ῃύθγ 8] δ ἃ ΒΓΠΊΘΓ ἸΏΔΠΠΘΥ. ΕΖΓΑ ὈδρΊηΒ τὶ (Π6 βδηι6 οἀϊςὶ οὗ 
Ογγὺβ νῖνὰ τοΐδγθῃοθ ἴο [π9 τοΐατη οὗ [π6 «96νγ8, νῖτ ποι ἴπ6 ΟἸὨχοηΐο]685 οπὰ. Ἐσστα δηὰ 
ΝοΒθσαΐδ, πιογϑουθῦ, οὐ ὑμοῖγ 8149 δγὸ πηϊθαὰ ἑοροίμοῦ πὶ [86 οἸοδοϑὺ δηηοῦ Ὁ ΝΑ. γἱ]].--- 
χὶϊ, 26. ἘγΔ᾿8 δούϊνιυ, (6 ταί ρατὺ οὗ ΒΊΟΝ Δ] 006 8 παγγδιθὰ ἴῃ 89 ὈοΟΚ οἵ Εζγα, '8. Ἠθτὸ 
ἀοβοσὶ Ὀθα 88 ἴο 18 σού παδποθ δηα σοβυῦβ ; {86 δἰγοηρι ποηΐης οὗ {86 116 οὗὨ [86 οοηρτοραίϊου 
ὉΥ {μ18 δοι νι, [86 πορδίϊνϑ βί46 οὐ τ ΏΪΟΘᾺ 8 ταδίκθη ἰπΐο σοί ογαίίου ἴῃ 086 ὈοΟΙ οὗ Εξτγα, 18 
Ἄοτο οδιτίϑα οἱ ἴο 118 δομρ]οζΐοι ὈΥ ὑπ ροεὶίϊνα βἰάθ. ΤῊ Ὀοοῖ οὗ ΕΖΓδ 18 [ππ8 σοπιϊηυδα ἴῃ 
ἴδιο θοΟΙΚ οὗ ΝοΒϑιλὶδῇ, ἀπ ΟὨΪΥ βπίϑμδα ἰποτοῖΐη. Νοῖ. υἱ]ῖ.----π. ταὶρῦ ἢανο Ὀθοὴ δἀαοὰ ἴο 
186 Ὀοοϊκ οὗἩ ΕΖτὰ ; 1ῦ ἰ5 ἀηηοχοά ἴο ὑπ Ὀοοὶς οὗ ΝοΒουλΐδἢ ΟἿΪΥ οϑοϑαβθο ἰΐ ἀρβοσὶ 68 ἃ Ἰδΐδῖ 
Ροσίοα ἱπ σοι ΝΘ τ δ} Ἰἰ κου 86 σδιὴθ ἰηἴο οοηδί ἀογαίΐοι δ᾽οηρ-βῖ 6 οὗ Εζγαβ. Μογρϑουοῦ, 
ἐθοΓῸ ἰ8 ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἐπ 41} ἔγθθ Ὀοοϊκα ἱΒγουρμουΐ ὁη6 δηά [6 βατὴθ βυ )θοί ἐγοαίθα ; 86 βίου γ 
οὔ [86 οἰζγΥ οὗἉ Φογυβδίθι, [μ6 ποσβὶρ οὗ ἀοά ἴῃ ᾿ξ, δῃὰ [86 τηοαὶ ἱτηροχίδηξβ ῬΘΥβΟ 8 ἯὯΟ χϑῆ- 
ἀογοὰ βογυΐοθβ ἴο {ΐ. 

Βαυὺύ ἰὐὺ 8 πιὺ 85 ΘΑΞΥ͂ (0 860 Πἰκοντίθο (ἢ π6 αἀἰνἰβίοη ἰπΐο [ὮγΘ6 ρατίϊ ] 847 Ὀοοῖκα σδηποὲ 
δανο Ὀ66Π Τη866 δὖ ἃ Βυ ρϑοαιιθηΐ ροτγὶοά, 8.|1}1 1658 Τπαὐ Σύ τοδί ὌΡΟΠ δυ ΥΤῪ στουπθβ. ΤῈΘ 
ὉοΟΚκ οὗ ΝοΒοιΐδὰ Ὀορὶπβ τὶ ἢ 8 Ραγαῦ 116, 1 ΘΟ. ἀοδὶ χηαίθϑ 1 88 [ἢ9 ἰδίουυ οὗ Νϑβο- 
ταΪΔἢ, δηά οἰ ΘΑΓΙΥ Θπουρ ἢ βοραγαύθ 1 85 ἃ ραγίἰσυ]δὺ δηᾷ ἱπἀοροιάἀοηΐ τὺγι ἐϊηρ ἔγοσα ἴδ.6 Ὀοοΐς 
ΟΥ̓ΕΖτα. ΤᾺ 5 1016, ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟΣ, οδπηοί μαγθ ὈθοΏ δρροπαθὰ δ᾽ ἃ ἰδίοσς ροσὶο, θα δ τηυβῦ ἢδγυθ 
Ὀ66Ὼ ῥ]αοοα ἰμογο δἰγοϑάγ ὈΥ ΝΟΒθιλΐδα, οὐ μοσνγίβο (89 ἤγεῦ ῬΟσβου ὑμδὺ ΘΟ βίδηΥΥ Οσουτα, 
Ἄοου]ὰ ποΐ Ὁθ ὀχρί αἰπθά. Μόσθουογ [Π9 βυρροείίοη ὑμδαῦ (9 ὈΟΟΚ, ἰπ βρὶΐα οὗ (18 {Π|16, βου ὰ 
Ὀ6 τοραγάβα 84 ΣΩΘΓΟΙΥ 8 βοοϊϊζοη οὗ δηοίμοῦ Ἰδυροὸῦ Ὀοοῖκ, του ]ὰἃ Ὀ6 ἀραῖρϑὺ 41} Β:Ό1108] Δ 8]ο- 
εἶςε8. Απᾶ ἔτγοιχ (μιὶ5 ΤοθῈ}}18 δἷδοὸ {86 ἱπάοροηάθησο οὗ (86 ὈοοΪκς οὗ Εστα. Τηδὺ τ 16} [85 
Ὀοθη βαϊα ἰπ ἕδτου οὗ ἐδ βεραγαίζοη οὗ Νϑῃϑιμλίδη, 8 4150 ἴῃ ἕδυου οὔ ἰμδὶ οὗ Εζγβ. Τὸ ταδῖζο 
ΝΕΒοι δὴ ἱπάἀοροηάοηΐ, αηὰ δρρϑηᾶ ΕΖτα ἰο ἔμο ΟἸτουὶς]ο8 (ΜΟΥ ΒΒ) νου] Ὀ6 ὙΘΙΥ ἱποοηβὶ5- 
Ἰοιῦ δὖ ΒΥ γϑΐϑθ, δῃὰ 411] {8 τβοσο 80, ἱηδορᾶ, ἐμαὶ ὑμ6 Ὀοοϊκ οὗἉ ΕΖγα ἰγϑδίβ οὗ δῇ θη τ Ὶ Ὺ ΠΟῪ 
Ῥοτίοά, ποῖ τὴᾶβ βορασγαίθαά ὉΥ͂ ἃ γστοαῦὺ δηᾷἃ ρ]οοτΥ οἴ Ά5τ, ἔγοτα 411 ὑμαὺ ργοοθᾶθα ἰζ. ἘΒ6- 
δ'ἰ 65, 1 189 δυΐδον μαὰ πυιίϊζίθη ΟὨγουΐοϊοθ δηὰ Εζγα 88 ἃ βίηρ)ϑ Ὀοοῖς, 9 του] Βανὸ ταθη- 
ἐἰοποᾶ {Π6 οἀϊοῦ οὗ ὕγτυβ Ὀὰ οποθ, οογέδί ΠΥ, δῃἃ ἢ ὙΠῸ βοραγδαίθα Εἰζτα που ]ὰ βᾶγθ οδυβοα 
ἴπ6 ΟΠ τοηΐοῖοβ ἰο οηᾶ Ὀδίοτο ἐἢ9 ἱπίτοἀαοσίΐοι οὗὨἉ [18 ἔλοί ; ἰἴπ ζϑῆθγαὶ, θθέοτθ ἐμ τηϑηϊίοπ οὗ 

Οὐτυ δἱ 411. Τμδὶ οἀὐϊοῦ ποι]ά Βαυθ 18 ῬΓΌΡΟΥ Ρ]869 ΟὨΪΥ δ (86 δορί πηΐηρ οὗ [π6 θοΟΚ οὗ 

ἘχΖτα, ΜΉ ΘΓ δ (ογπιθᾶ [86 Τουαηδαίίοη ἴον ἔ. 9 δι βου ἈἸβΡΟΥΥ, δὰ πῆ Γο 1ΐ 85 ἔπ γοίογθ 

ἱπάἰϑρθηβαθῖθ. Τὸ ρὲ ἰξ δῇ ἐμο ϑῃὰᾷ οὗ ἐμ ΟἸγοπίς]οϑ, πιογθονασ, σοῦ]ὰ ἤανθ Ὀ6Θη ἴἰ00 τὸ- 

δβηρά [ὉΓ ἃ Πη6ΓΘ ΔΙΤΒΏΡΟΥ; ἐδὶθ ταί μοῦ ποι] σοτὴθ ΟὨΪΥ ἱπίο ὑμ9 τηἷπὰ οὔ ἢ6 δυΐῃον Εἰμπηβοὶ ΐ, 

ὙΠΟ ὑΠΟΓΘΌΥ͂ σοῦ ]ὰ οοτγίδ ΠΥ ΤΩ ΘΓΟΙΥ Βα ΒΥ ἐπ 6 ποοᾶ οἵ ἱπαϊοαίίης ὈΥ 8 Ὀτίοῦ πογὰ ἐπ τεβϑίο- 

Ταίλοη 30 δἴζου [6 οχὶ]θ δηὰ ἴπ6 ἀοβιγαοίίοη, πα ϊοἢ οΘου]ὰ ποῦ ἤθγο 6 Θη ΐγοΙΥ Δ βθη. 

Τη ἴλνου οὗ ἴπο νίονν ἐμαὺ αἱ 1οδϑὲ ἘΖα δηὰ Νοῃϑι δὰ οὐἰρίπ4}}Ὺ οοπβ ϊ αἰρα 8 δἰ προ 

Ῥοοῖκ, ἐδ οἰτουτηβέληοα ἰ8 οἰἑοὰ ἐμαὺ θοΐα ὈΟΟΪκΒ ἔγοτα ἐμ ταοϑὺ δηοϊθηῦ {π|68, ΠΘπΙΟἾΥ, ἱπ (ἢ 

ΤΑ], γοϑ, ουϑὴ ἰπ ΦΌΞΕΡΗ. δηᾶ ἴῃ ἐπ Α]οχαηδγίηθ νογβίοῃ, δη ἃ δοοογάϊηρ}Υ 4180 ἴῃ ΜΠ- 

1 ἘΤῪῸΒ οἵ δατάΐϊ δη ἃ ΟΕΙΘΕΝ, ἴῃ ΕΒΕΒΙυΒ’ Οδυγοῦ Ηποί. 11. 25, ανθ Ὀθθῃ οὐπη θα 85 006. 

Βυΐ αὖ [6 θ65818 οὗ (μ͵8 Θπ απιϑγαιϊοη ἔλθ γο β ΠΑΓΑΪΥ τιοτο ὑπᾶπ {86 ἔτὰθ τοοομηϊίοη οὗ 180 

τοϊδυϊοβῃρ {παὲ 48 ὈθΘῺ Ββόνη, ἀπ οἡ {86 οὗ Ὁ 546, 6 τ ϊβ [0 ἴδ ὯῸ τόσο ἴδ πεῖ 

80 ΤΩΒΗΥ͂ ὈΟΟΚΒ ἰῃ (86 Οδηοη οἵ ἔμ ΟἹ4 Ταϑί. 89 [6 γθ τὸ Ἰϑἐίοσβ οὗὅὨ 89 ΑἸρῃβαῦοί. ΕῸΓ ἐδθ 

ΒΆΙΩῚΘ Γοαϑοη ἴΠ6 ὈοΟΐΒ οὗἁἨ 7 ἄρον απὰ Ἐπ ἢ πσογο οομποοίοα ἰοροίμοτ. ΕῸΓΣ ΔΙ ΒΥ ΦΌΒΕΡΗ. 

(σ. 4.».1 8) οηππιοταῖοβ, ΑΙ Πουρσ 6 ἀο68 Ποὺ ΘΧΡΙΓΕΘΒΙΥ σῖνο [86 Τϑᾶβοη, Θχ δοῦν Υ ἐπγϑηίγ- {ὸ 

Ὀοοῖκϑ, δὰ ΦΕΒΟΜΕ 588γ8 ἰπ {110 »γοίοσωδ σαΐ., ΘΧΡταΘΒΙν ὑμαὺ 9 ἩΘΌτοτβ δὰ ὑπνθηίγοῖνο 68- 
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ποηΐς 8] Ὀοοῖβ, δοοογάϊης ἴο [8.6 ΠΌΤΩΡΟΓ οὗ ἴδμ6 Ἰοἰΐοτα οὗἩ ἐμοῖσ δἱρβαθοί, πος ἢ, ΠΔΙΛΘΙΥ, 
τηθηΐίοηϑ, δοὰ (θη 8Δἀ45 (μα΄ δοπιο, θθοϑυϑθ ὑμ6 τα Ὀΐη8 ἰδία σαΐθῃ δ΄ πη δηά 5 ἴῃ, δπὰ ἴον (89 
Β8 ΚΘ οὗ {86 δἷσῃ οὗ Φϑόονδῖ, νου βοῦ ἃρ ἃ ἀουὶθ γοὰ ἱη ἐμ6 δὶ ρβαϊοῖ, βΒΈ ρροβο ὑμαῦ ἔδ6σο 
δτ6 ὕὑπσϑηίγ- ΟΓ, βίποο ὑΒΠΟΥ͂ δοραγαίο Βα  δηᾶ 1,8 οπ δίΐομβ. Τμαὶ ΕΖτὰ δηὰ ΝΟ οταΐΔ ἢ ΔΓΘ 
ῬΙΌΡΟΙΣΙΥ ἵπτο ὈΟΟΚΒ, οδα Ὀ6 [86 1655 ἀθηΐοα, 88 {Π6Ὺ πὶ μβουῦ ἀοαδύ τοοορῃΐζο νγχο Δυ ΠΟΥΒ; [ῸΓ 
186 Ὀοοΐκ οὗ Εἔζγα, [86 ρτγὶοϑὲ οὗ ἰῃπδῦ ὕϑιηο, οὗ συ δοῖλ ἰδ 18 ΘΧΡΓΟΆ531}Υ βαὶϊα ἰὼ 86 ΤᾺ]. (Βαδ. δαίνγ. 

Ἐρ]. 14): “τα εογίρεϊέ ζἰδγωηι δηι εἰ σεπεαϊζοσίαδ ἔἴδγογιηι σἦγοτι. ὠὐσιιδ αὐ δώα ἐεηιρονα,᾽" διὰ 
ἴον ἴμ6 Ὀοοκ οὗ Ν' οἢ. πνιδ 88 πιο ἢ οογίδ᾽ ΩἰΥ ἴΠ0 σΌΥΘΓΠΟΥ ΝΒ ΙΔ 8}} δἰβῸ ὨλΑ Κ6 8. ἢἰτθο Κα 
ὉΏ ΤΑ ἰβ Δ ΚΔΌΪΥ 85 ἐἰἢ 9 δ ΒΟΥ ὉΥ ἐδ6 υ80 Οὔ 6 ὅτϑῦ ρούβοῆ. Αϑίογ ἴθ ΑἸοσ. σϑυβίου [1.6 οοῃηῃθοίΐοῃ 
οὔ ἴ8ο ὑπο ὈΟΟΚα ἰβ ἰοαμὰ ἱπάοοα 'π Ορά. 4{|επ:. δπὰ Οὐα. ἔγίά.- Ασ., Ὀαῦ ποῦ ἱπ (86 Οὐά. γαιἑο. 

Νον ἴῃ 186 ΑἸοχδηάσί πο σουβίου ἔθ 6γ6 ἷἰβ Του ἃ ἰγαηδίἰΐοη δὖ θγϑέ οὗ ΟὟ Ὀοοῖ οὗ ΕΖτϑ, 
ΘΌΪΑγροα Ὀγ δἀάϊοηβ, απ ΟὨΪΥ αἰἴτοσπαγά 8. ὑγδηβ δίΐοι ἰμαῦ ΟΠ ΌΣΠ.8 ΟἸΟΒΟΙΪΥ ἕο οὔτ ἰοχί, αηὰ 
106 αποπίΐοη το ν ἢ δὲ τγοῖρῦ [86 ἔοτιπου 8645 τὶ 16 ἀογίαίί 8, 85 τ7γ0}} οτἰ [1σ4] ἃ9 Ἔχορο- 
ἐἰςαῖ. ΤᾺΘ ἔοστωου ἰβ ἰπ ἰδ ΑἸ6Σ. ἱπ ἴ᾽9 δηοϊϑηῦ 1,ἰΐπ δηὰ ἴῃ [89 Ξυσίδο ψϑυβίομβ (ΟΡ. 
ἐδτὶ υεῖ, ἐεεί, ἀροογυρλὶ εἐὐτίαοε ὁ τεοοφτι. (6 Ζασαγαε) ᾿Ὡσδρας πρῶτος, ἐλ 6 Ββοοοηἃ “Εσδρας δεύτο- 
ρος, [86 Ὀοοΐκ οἵ ΝΟΠοτΐδ ἢ ̓Εσδρας τρίτος, ΟΥἩ 4180 (ΡΥΤΟΌΒΟΙΥ ἔγοπι (86 ἰΐτηθ οὗὨ Ψεγοιθ) ΝΘ 6- 
ΤαΪδβ.; ἴῺ ἰδ υ]ραῖθ, οα (6 οΟἴἶΒΟΣ μδηά, ἴμ6 Ὀοοὶς οὗ ΕΖτγὰ ἰπ 1.5 ργοϑϑηῦ Ὀπϑη]αγροα ἔουτ, 18 
“4116 1. γα, ἴπ6 θοοῖϊς οὗ Νουα δα, 11. γα, 85 ὑμθη ΠἸΚοννβθ ΔΙ σαν ΟΒΙΟΘῈΝ (η ΕΒΕΒΙσΒ᾽ 

Οδωνοΐ Ἡδἱΐεί. ΤΥ͂. 25), ἰδ η [86 οουποὶ Ζαοαΐίοω οσαη. 80, διὰ οὐδοῦ 116.5, ἀἰβυϊ ρα ἢ οἂν Ὀοοΐκα 
οὗ Ἑζτα δῃὰ Νοβοπιΐδηῃ 89 Ἔσδρας πρῶτος δῃὰ δέυτερος͵---ἰο Θηϊατροὰ ὑγδηβϑ᾽αίϊοη Βοονοσ ἰα 

“811εἀ 1Π. ἘΖτα, ἀπά [86 δροσδὶ γρίϊς, ρββου ἀρ  αταρῖο Ὀοοὶς οὗ ΕΖγα δη41}Υγ (6 ΓΥ͂, ΕΖτΔ.--- ΤῊ 
Θη]ατροιαθηῦ οὗ (86 ἰγβηβ᾽ αἰλοη ὙΔ5 ὈΓΟΌΖΕΗΙ δρουῦ οα 6 ὁΠ9 5δ46 ὮΥ͂ Ρῥἰκοίηρ, Ὀαΐοτο [86 ῥγο- 
ῬῸΣ Ὀορίπηΐϊηρ ἴΠ6 οἰοθίηρ Ρατί οὗ 86 ΟΒτοῃῖο ο5 (οαρ8. Χαχν. δῃᾶ χχχυΐ.), πδιηοῖὶυ (86 ἀ6- 
δου ρίϊου οὗ [86 ὈΣῚΠδηῦ ῬΆΒΘΟΥ͂ΘΣ [δαβὺ ἀπο «}οβἰδὮ, δῃα αὖ (86 βϑῦγθ ἐΐπιθ (86 1αϑ8ὺ ΒΟΥ 
οὗ Φεγαβαϊ θαι Ὀοίογο ἐδ οχὶΐοθ, δπὰ ὈΥ δἀαϊης 85 ἃ οοποϊ βίου [Π6 Ὀορὶ πηΐηρ οὗἁἉ [π9 Βοοοπά ραγῦ 
οΥΓ ΝοΒοιδῃ, ΝΟ. γἱὶ. 78 ---ὐῖ!. 18, παι νυ, {89 ΡαΌΠο γοδάϊηρ οὗ ἐμ9 αν ὉΥ ΕΖτγὰα Ὀδίογο {89 
ἄοοτ οἵ ἐμ τοϑογοὰά ἴθ ρ]θ. Ἧ7ο βοὸ (μδΐ 88 ἴῃ (86 οὐχί: δὶ Ὀοοῖς, 80 8180 πῃ {818 θη] αγροπιθὴξ 
ποίμἰηρ 'θ 80 χυοἢ τορδτάοα 88 6 Ηἰδίοσυ οὗἨ [μο ὑθῃρ]6 τγοσβΐρ, δηά ἱπάθοα ββρϑοΐδ]ν ἐΐα 
ἱπάδοβεσπιο Ὁ] Θηθα8Β. ὙῺΘ ἰγϑδηβίδίος που ϊὰ ἤσγεῦ οὗ 411 σϑὺδ}}] ἰῃ6 ουθηΐηρ ΒΚῪ ἱπ ποῖ ΗΘ 
Το]οϊσοα ββοσί]ν Ὀοθίοσγο 86 Ὄχὶΐθ, ἴῸσ {18 σθϑβοη, Ὀθοϑῦβο 10 γγαβ ἰο Ὠΐπ ἰο 8 οοτίαϊῃ ἀχίοη ἃ 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ [868 ταογηΐηρ δηὰ ἴδ6 τοβυγγθοίϊου, τυ οι ταϊρὐ Ὀ6 ὀχρθοίθα δέζογ 6 ἐθ ΠῚ ΡΟΓΆΣΥ͂ 
χαΐη ἴῃ οχὶϊο, [γοῦρα (16 ῬΟΥΤΟΣ δηά ρσταοο οὗ ἀοα. δ ἔμθη 18 {10 οοῃΐοηΐβ ΟΥὗὨ οὔν Ὀροὶς 
οὗ Εστα 90]οννσ, δὰ δἀ 45 Νε. υἱῖ. 78----ὐ]}, 18, θδοδαδθ Βόγθ ἴμ6 [Ὁ] 8] ηϑηΐ οὗἩ ὑμαῦ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 
8 πατταίθα, ΕῸΓ {86 Ρα]Ϊο σοϑαϊηρ οὗ 86 Ἰατ Ὀοΐογο 110 ἀοοΥ οὗἉ ἐδ ὑδτηρ]9, ΝᾺ. υἱΐ. 70 Βα. 
6816 ἰπίο οοπαϊἀοχαίζοι ἴῸγ ἰπὶ τὶ ουΐ ἀου δὲ 85 8 εἰ οὗὨ ὑδπι0]6 γουβῖρ, γϑᾶ, νγὰ8 τορασάοά 
ὉΥ ἴπι. ΡΟΓΙΔΡΘ ἴῃ δοοογάδμοθ τὶ 86 ἰά6885 Β ὈΒΘαΌΘΗΙΥ ἔοττωθά, 85 {89 τηοδὺ δ 1{80]0 δηὰ 
ἐτηρογίδηῦ Ἡγοσβ ΒΡ οὗὁἩ αοὰ δἹοη βία οὗ ὑ.λ6 βδου ἢςΐ] πογβῖρ. Ηο ποαάρά ποῦ ἴο ρὸ ἔασῦ !ο 
ἰῆδη ΝοὮ. υἱϊ. 18, Ββοτονοῦ ; 1 ψ8δδβ δ γοδαυ βυ οἱ Θ ΟΥ̓ οϑί δ 15: 6 ὉΥ͂ {Π6 ὨἰΒίοΟΥΥ ργοοράϊηρ, 
ὮΡ ἴο [δ ῖ8 ὑΐπια, ὑμαῦ [6 τοδίοσζαϊίου δα Ὀθθῃ οοιρ]οίοα, δπα δβροςΐδ]]ν ἰπ ὑ86 148ὺ γογ86 ἀο08 
ἦν 8.111 βίβπα ἔοσί, στ βδὲ βϑοσωβ ἴο αν οοτὴθ ἰηΐο οοπϑἱἀογαίϊοη ἴῸγ (86 δαΐμον ὑπογον ἢ ὑΒαΐ 
109 ῬΘΟΡΙο ὃν ὑμοῖὶγν πουβὶρ οὗ αἀοα δά αραΐϊη Ὀδοπ χα] θα ἴο Ῥγοβροσι(Υ δηᾶ 70 υ.---Οη {86 
οἴδμον βίάο, βούθυου, {110 δ οΥ 85 ἐδίχθη ἰηΐο Ὦ᾽8 ὈΟΟΚ {κα νν 86 ἃ Ῥδββαρο δ  ΓΟΪΥ ἔοσοῖρῃ ἰο 
[86 σδποηΐοδὶ ΟἹ Τοϑῖ., ΒΟ ἢ σῖνοβ δὴ δοσοσηΐῦ οὗ ἃ Ὀαπαθποὺ ψ ϊοὰ (86 Ῥοχβίδη Κἰηρ Παγὰς 
ῬΓΘΡΑΓοΩ͂ ἴῃ {π6 βοοοηά γϑϑγ οὗ μὲὶ5 τοΐρῃ, Ὑβοτο ΖουαΌΔΡ6] ἑοαπὰ ορρογία με Υ ἰο σαΐπ (89 
ηρ᾿Β ἔδυον ἴοσ ῃ1π861} δηὰ Βἷ5 Ῥϑορῖίο, 8ο (μαὺ ἣθ ρογι ρα [86 Ὀυ ἀρ οὗὁἨ {π6 ἴθαιρ]6, οοη- 
ἰτϊθυϊοά ὕο [86 τοβϑίογα ίοη οὗὁἩ (86 τοσβΐρ ἴὰ Φεγυβαίοπι δηα ᾿ηΠποησοα πλΔΩΥ «ον 5} ΒΘ α8 οὗὮ 

5 [ὈΑΥΤΗΘΟΝ᾽ 5 ΒΟΙΤΏΠΊΣΙΣΥ [5 ΔΆ Τ0]] ΟὟ: “ Ζηιένο. 11., Ῥν. 148, ΤῊΘ οχίθηἀϑὰ ψοσῖς οὐ ἔμ 6 ΟΠ ΣΟ ἰ8ὲ ὁτη Ὀτασϑὰ ἃ ροϑὕ- 

ΦΣΙΟ 88 ὙΓΟἿ] 85 Δ ῬΣΘ 6 Χ 9 ρματῦ; Ὀαὺ (Π9 ἵοττηοσ σα αὐροτσαγ 5 δοραγαιθα ἤγομη (ἢ Ἰαίίογ, δηὰ γοοοϊνο ἃ ἀϊβιϊμοῦ 
ἈΔΙΏ6, 6 Ὀοοὶς οὗ ἔξεξα, ἐποϊ σά ΐπς δὶ 15 πον ΝΟΒοσαῃ. [ἢ ἐπίβ ροδίκοχ ϊθ ρογτίΐοῃ [Π6 Ομ γοηΐοϊο νυσίίοσ οορίοάὰ 
Ἦϊ9 ΒΟΏΓΟΘΒ ΓΊΟΓΘ ΟΧΙΘΏΒΙΥΟΙ͂Υ ὑπδῃ ἴῃ [Π6 ργοσοάϊης ρασὲ. 1ῃ στα ἢ]. 1-69 ἢ6 χᾶγο δὲὶ οἱὰ 115ὲ; ἰὴ ἰν. 8--τῇὶ. 18. δ 

ἐταστηοοί οὗ δὴ ΑΥ̓ΤΟ Δ. Ὠδεχαίνο τῆ ἢ πὸ Πδα ροὺ. [ἢ νἱ!. 7)-ἰΦχ. 16 ὯὩθ ἰηϑογίϑα 8. ρίθοϑ οὗ στα Β στϑοσηοίγα, δα 
1 χ, 15.233. Βὸ ρὲ ἃ ᾿ἐπῦ οὐ γομίϑίον τ Ὡϊοῦ μδαὰ οοπὶθ ἰπίο ἷβ μαπμᾶϑ. ΤῊ τόσο ἐπα ἐνγο-Πὶγὰ5 οὐὕὨ ἔπο Βοοϊς οἱ 

ἘΣΤΘ ἨΒΒ ἰΓΒΏΒΟΥΘα ἔγογῃ [ἢ ΒΟΌΓΟΘΒ δὶ πἰ5 ἀἰϑροβαῖ. ὙΨΊῊ γοβρϑοὲ ἴο ἔπο Ὀοοΐς οὗ ΝΠ θτα 8}, ὙΠ σἢ τὴᾶϑ τυ 
ἰπιομἀοά δ 8Ώ ΔΌροπαΐχ ἴο ἴπ 9 σ  οἱο, ἢ6 δ]19ἃ ἂν ΕᾺΡ5 ἰῃ ΝΟ τη ΐῈ τ οπιοῖσδ τ ῃ ΥἹὶ. ΤΩ δ---ἰχ.; χὶ!, 1--χ τῇ, 8, 

δηὰ πίε σου ϊηοσ 1πἰθεργοίδιϊ ουβ Ὀθδ θα, Ἧ7ὸ ἤαγο ἰῃθ8 ἸοΙ͂ϊ ἴον (86 δαϊδοιδβηϊρ οὗ Εζτὰ Υἱὶ. 12---ἰχ, 1δ; ἕοσ Νϑἣθ- 
ΣαΪΔὮ 1, 1---Ὑ. 13. α, Χ, αἱ ἄχϑι; χί. α---Χὶ !}, 4-Ὁ1.".-Τὰ.] 
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ζαδτα θα ἴο τοίαση. ΤᾺΪδ ἷ8 ὑπὸ βθοίίοῃ, ομ8ρ5. 11]1.----τνὶ 6, ψ ΒΙσΝ τᾶν Ὀ6 οσοπιραγοὰ πὶ (ῃ9 
“ῬΑΒΒΑΡ6Β 'ῃ Εδίμογ." 10 ἴ5 αυϊΐθ ργοῦδοϊο ἰμαὺ 086 δυΐμοσ ἤθσθ δὰ γϑργοἀυςβά ἃ ρορυϊας 
ἰγδάϊοι (ΕἜΙΤΖΒΟΗΕ, Εἰ. σι, 111, Ἑδτὰ ᾧ δὴ); Ὀαὶ πίίμουαϊ ἀουδί, ἱπ 86 Τογιγαϊίοα οὗὨ ἰμ9 

Βίοιγ ἰδ)9 ἀοβῖρῃ μαὰ δ γδαν οο- ορογαίβα οἵ ρί νἱπρ τρογαὶ ὑγα αὶ ἃ ἰυϊδιογῖςα] ἄγοθα (ΖΌΣΖ, Οὐυΐ- 
ἐσεαϊεπδίί. Ῥοτί,, Β. 106 δμὰ 128). Ζογαῦθαροὶ δηὰ ὕπνο οὐμὸσ γουπρ τὩθ ἢ ὙαΥΟ δὖ {μδὲ θδῃ- 
ᾳαοί, ὑοάγ-ρυατάβ οὗ [86 Κἰπρ; {ΠΟΥ͂ ἀζτοθά, σθα {86 Ἰαίδοσς μδὰ ροῃθ ἰο βἴθδθρ, ἰο ἰδῪ ἄονῃ 

ἐβεῖν ορἱ πἰομβ Ὀοΐογο εἷμα Ἡ (δ ΣΟΙΈΓΘΏΟΘ ο Ἡλδὺ γγχὰϑ [ἢ ταὶ Κα λοδῦ οὰ φαγί, δη ἃ βοο ἰο τ ἱοἷὰ 
Β6 που]ὰ κἰνο μἷβ γτϑοορῃι ἄοῃ. Τῃθ οἠθ6 τγοῦϑ “ πὶπϑ,᾽᾿ [86 βοεοοπά “189 Κίηρ,᾽ (16 εἰτὰ (Ζο- 
ΧΟ Ό 4061) πγοΐθ “' ΝΟΙΏΘΠ ΔΓΘ ταὶ αὐ] οβύ ; (86 Ἰαίίεσ δἀάθά, βοπονοσ, “ θαΐ ἔσαϊ ραΐῃδ (ἢ 6 
ὙἱΟΙΟΓΥ͂ ΟΥ̓́ΣΓ ΘΥΘΙΥ͂ ὑπ ἴηρ,᾽ δηὰ [818 }.λδ6 ὀχρίδίηϑά δγδσναγαβ βὸ ὑμδὺ δΥοΥΥΎ οἰ μοῦ (Ἀΐηρ, ονοαὶ 
186 Κίηρ, μαὰ 12116ὰ Ἰηΐο πηγὶρἰθοῦυδηθαθ, δα ἤθῃοθ6 ἸἰἸκονν βο Ὀθοοπηθ ρϑγίββ]θ. Οὐ ἰσαϊὰ 
Ιαϑα. Τῇθ δυΐθοῦ ταϊρ δὲ ὈΥ 0.18 βοηίθῃοϑθ οὗ Ζθογαδῦδθοὶ, 8ο [ὁ βαύ, βανϑ ἱπαϊοβιθὰ {116 βρί τὶ ὃ 
οὗ Ηἷδ ργοβοιίδίίοι οὗ ἰβίοσυ ; ποὺ (89 Κίηρ, ἰμαὺ ἱβ του] αν ρόνγοῦ δηὰ ρἝοσυ, οδη ἀο δυο γ-- 
της. Ὑοΐγν υἱοίουυ οὐον (δ Ιμογὰ 18 ΟὨΪΥ Δρρασοθί, Τὴ πογβμὶρ οἵ Φοβουδὰ δὰ (δ οχ- 
ἰϑύδησο οὗ Ψ}6γαϑαϊθπλ οδῃ ΟὨἹ]Υ Ὁ6 ἐπ ογγιρίοα ὈΥ ΤΠ δ ὉΓ 4 {ἰπι6. Τδο Κίηρσ 5 πο ὕπο ταϊσδε- 

ἰεδί, Ὀδοϑῦβθ οἡ [9 οῃ9 β'ἀθ ούϑθὴ ψ|ῃ6, δηά οὐ (86 οἴδογ ψουιθῃ, τὰ]9 οὐοσ Εἶτα ; ἴῃ οἰ μασ 
ποτά, θθοδῦβο ἢὯ6 Ὀοϊοηρβ ίο (6 ΜΟΥ] δηά ἰΐβ Ἰυδῖβ, ὑπαὐ 15, ὑο γαῃ (169; Ὀαΐ 1( 15 ἴδ γαίῃ, 
18ο ἀλνῖπο ὑγυΐα, ἩΒΙοΣ γαδγδηῦθοα ἐἢ 6 οὐ ΓΏ8] ἀυΓαίίοη οὗ (6 πουβὶρ οὗὨἩ αοά, Ὀοοβαβο ἐὺ ἱα 
οὔθ νὰ ἰδ; ἰδ ργοοδθοᾶβ ἔγοιῃ {86 οἰθσῃδὶ, δηὰ ἀγυβί ἐπϑγοίοσο οηάυγο ἵοσονοσ. 

Νον πιὰ τοβροοΐ ἴο [86 οτἰ εἰσ 4] ναὶὰθ οὗ {1.18 δ] αγζϑηλθηΐ, 10 ἰθ ΕΥ̓ ΠΟ τη68ῃ8 ἴῃ 89 60η- 
αἰύίοι ἕο τη ῖκθ ργοῦδὈ]θ ἴο 8 {119 ΔΙΓΟΔαῪ τα͵θούθα νίονν οὗἉ δὴ ογίχί μα] δχύδθγῃδὶ ὑη1Υ οὗ ΟἸτο- 
πΐοῖοβ, Εζγβ, δῃὰ Νομογλΐδιι, ποὺ ἐμϑίΔηαἑηρ [0.6 ΓΟΒΒΟΏΒ [Ὁ (Π6 ορροεὶΐθ ορὶπΐοη ; ἴδ6 ἴῃ- 
ἔσγηδὶ σοππηροίΐοι 5 βδυβιοϊοηῦ ἴο ἜΧρΡ] δ ΜὮΥ ἰλ6 δυΐδον, ἰἔ ἷδ οὈ͵οοῦ τταϑ 086 ἰδθιιρ]ο πογ- 
Βΐρ, νοῃῦ ἴο ποιῖς ἴο οοἸ]ϑοὺ τηδίοσί 8] δὖ {1.6 β8π10 {1π|0 ἔγοτα ἰδ ἰδγϑο 861]45. ΝῸ τῆογθ δ 
τὸ ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ ἰμ8. Βὸ δά ἰουπὰ ἃ 6515 'π {μ9 οτἰ χίῃ δ] ἴον ἐμ:6 δβϑοίϊοῃ, οἤδρβ. 111.----ν. 6, ἰδαὲ 
Βα ἱπβοσίε4. ““ΤΏο ἰδηρίδσθ (οὗ {Π|186 ραδβαροὴ Ὀοίγαγα 1(661[ ὑπγουρ ουῦξ 88 οὐἱρίηδ! ν Η6]168- 
ἰδεῖς (ΕἙΙΤΖΒΟΗΣΕ, ὦ. ο.). Τῇ βδϑϑῖὼβ ἰο ΕΒΙΤΖΒΟΗΒ ἰμδὲ ΟὨ]Υ (86 οοπο]αδβίοη, οδδρ. ν. 1-, δ 6 
8 ἐσχοορίΐοη. Αὖὐ ΔῈΥ σγαίϑ 111. ΕΖγὰ πιΐρῦ οοτὴθ ἰηἴο σοηβί ἀθγαίζοη νι} σοΐίοσθποο ἴο ἑοχίθααϊ 
οἰ ἐἰοΐδθ. ΤῊ ὑγαπδίδίϊοη ἷἰβ ἱπαθοὰ ζγοαυ θη] ἔγθο, γοῦ 8 88 ἃ ὙΠ0]6 ἱπ οἷοθο δοηξοσι 
ἴο ἰ86 ΗΠ ΘΌτον ἰαχὲ, ἰῃ σοι ρδζδιΐυ ον ροοὰ ατοοίς, δα “ ἰβ {μοΓΟΟσΘ δὴ ἱτωροτίδηξ ον άθησθ 
οὔ το Ἄσοπάϊίϊου οὗὁ ΟὟ ῥγεβοῃῦ ΗΘΌΓΟΝ ἱοεχὺ δὲ {110 (ἰτη6 οὗ (18 δυΐλοΥ "ἢ (ΒΕΕΤΗ., 85. 16). 
Ηοσόνοσ, ἰδ 6 δυΐμον οου]ὰ ποῖ ᾿αγο ᾿ἰνοὰ δαγὶϊοῦ ἴδῃ {86 ἢγεῦ οοηίυγΥ Ὀοίογο ΟἸτὶβῦ, δηὰ ἰμ9 
οἔδηροβ ἰη [89 ἰοχὶ ὑμδὺ ΒΘ ΓΘΟΟΙ ΘΠ (5 ἴο 8, ΔΓΘ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 δαταϊιἐοα τ στοδὲ οδυϊίου. 

Ἐχοροιο8}}γ δπὰ ἰδίου δ! !υ ἰμλ6 111. Ε στα τηϊσς δ᾽ πιοβύ σγαῖζο 10 απ οθε 1 0η80]6 ἴῸς υ8 Ὑ86- 
186 τὸ ἱπίοσργο [0 π8π|68 οὗ [ῃ6 Ῥογείδῃ Κίηρθ δε χῦ θη ψγ͵ὸ υηἀοτβίδηα ὈΥ̓ [0 Ὀδτῖὰ5 
τηϑηϊϊοποά αἴνοσ Οὐσιβ, Ὀδγίυβ Ηγϑίβϑρίβ, δηὰ ὈΥ̓ Ασίδβαϑεία, Ασίδχουσχοθ Αἰοῦ ματὶηρς ἴη- 
ἰοτταϑὰ υβ οὗ [6 οἀϊοί οὗ Ογστβ 'π οὮδρ. ἱἰ. 1-14 δηὰ οὔ οσ τηδύζοσβ οοηίδὶ πο ἴῃ 1.6 σδῃοῦϊ- 
68] Ὀοοΐ οἵ ΕΖτα, 111. Εἔσγα Ἰοΐβ ἴδ ὑνο ογἰχίη δὶ ἀοουτηοηίβ οὗ ΕΖγα ἱν. αἰ γοῦν 00]]Ὸ0νν ἱη γοσβ. 
1δ--25, ἔμο Ἰοἰΐον οὗ ἴΠ6 οΥ̓͂σοΥ ἰο Αὐίδχογχοβ δπὰ ἰβ ΔΩΒΉΤΟΥ, 8πα ἰῃ δαάϊοη (86 ἰγϑηβιτοη 
Ὑ6γ86, ὈΥ ἩΔΙΟΝΒ ἰἰ ἰθ σαττϊοὰ Ὀδοῖ [ο Ῥαγίακ, “ ἴμθη ἴδ9 ψγοσῖς οα 6 Βοῦβο οὗ ἰδ 1,οτὰ τὰ 5 
ἀἰϊδοοπεϊηυθά ἀπ.}} (86 ὑπϑο οἱ γοᾶῦ οὗ θδγῖα8. Τὺ 880 ραὶπβ [1.9 Δρρϑδγδῃοθ 83 1 10 δὰ 
614 (δο Ατίδχεγχϑ ἰο πίοαι 6 βαιαδγίβηβ ἰτηθα ἐμ ολβο  γ68 ἐπστου ἰμ6 Ῥογβίδη οἴοοβ, 
88 006 οὗ {110 ἰκῖπηρϑ ῥγουϊοῦβ ἰο Πϑυ 8, ρογ δ ρ5 Οδθλῦγβεβ. ἴηοο {16 η ἴῃ ΟΒΆΡ5. 1]. --ν, 6, ἰὴ 
ῖ8 ΔΡοστΥρΡἢ Δ] δαἀάϊνίοη, ἰα ἐμαὶ ΖΓ ΑΡ6Ι 580}}} ὉηΔον Ταγίυβ, δηὰ ἱπάθοα β011}} 89 ἃ γοῦπα 
τΏ8ῃ, Βίδγοα δὖ 10 Ῥοτβίδη σοστγί, Βα ὀχοὶ ὕθϑ (8. 8 ἈρΡΡΟΆΓΒΏΟΘ 88 1 ΔΙ ΓΟΔαῪ Ὀοίογο ΟΥ ουθα δου ρ- 
δἰὰο οὗὐἠ Ογγθβ, Παγῖίαβ δὰ Ὀδθθὴ ἔἈυσβΌἷ6 ἴο {16 “26νγ8, δηὰ παὰ σίνοη {ἰδ Ρογπϊββίοη ἴο 
τοίΐατη. ΤῊο βκοΐη οὗ ἀἰ που 165, Τηογοόνοσ, 15 ϑηΐβηρ]ο, 48 βοοη 85 1ὺ 18 δαρροδοά ἐμαὶ ἐμ9 
ΔαίοΓ ἰη ὨΪ8 βἰαιθιηθηῦ, 80 ἴο Β8γΥ, 89 τηδᾶθ ὕνγο Ὀορίηπίηρθ, ἀπὰ ἱπάθοα [ἢ βοοομὰ {ἰπ|6 ἱῃ 
οδρ. γ. 7, Ββονγονοῦ 11|16, ἴμοτο 15 Βοσθ ἴο ὃ6 οὈβογνϑὰ ὈΥ (86 σϑβάδὺ ἃ ἸΆγροσ ραῦβο. ΤῊΘ 
ΔηΠΟσΠποοΙϊηδηῦ ΟΥ ἐπ6 οἐσὶϊοα 80 τοϊαγηοα πον Πδτῖαβ, ὙΠΟ τὸ τοδα ἤθγθ ἰῇ νοῦ. 4 “6850 

8.6 06 παπιοβ οὗ (ἢ6 τηϑοῦ Ὑ80 τοῦ Ὁ0,᾿ ἐεἕο., 18 ΟὨἹΥ ἴο ὃθ τοίογγοα ἰο ὑῃ 9 πϑηι68 ὑπδὺ (Ό]]ονν 
ἴῃ νοῦβ. δ δὰ 6, ὑπαὺ 168 ἔο 86 ῥυθβίμ, (86 βοῃβ οὗ Ῥῃΐηθϑβ, ἰο Φεβῆυδ ἰδ ΒἸρ-Ργὶοβὶ, δὰ 
“οαϊκῖπι, (6 δοη οὗἩ Ζογυ θαΡοὶ, ποὺ δ 8 βατηθ ἐΐηθ ἰο ἰδοβο ζ0 ον ς ἔγοτη σοσ, 7 οημασγα. 

1 τυ σ. 7 ἃ ΠΘῪ δηποπησοιχοηΐ, οοΟΥγοβροπάϊηρ ἴο ἰδαὺ οὗὨ ΕΖτα ἱ. 2, ἰπίσοάοθβ ὑδθ ὩΔΙΩ6Β οὗ 
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ἴῃο80 ΜΠ 0 σΤεΐαγηθα ΔΙΓΟΘαΥ ἴῃ [86 {τὴη9 οὗὨ ΟὙΤΌΒ, ΟΓ 85 ἰδ 8 Οχρσοβαὶν βαϊἃ πὶ Ζογα αΡοὶ 
διὰ 9650 Δ. Το τηδίίογ νου] Ὀ6 οἸφασογ 1 [6 Β[Ὁ ομαρῖον ἀἰὰ ποῦ Ὀοσίῃ πὶ} γοσ. 7. 1 
ΒΘΟΠῚΒ 28 1 1[Π6 δαΐμοτ, Ὀδέοτο ῃ6 ρβββοα οὐδοῦ ἴο [δ 6 βίαἰοιηθηῦ οὗ [6 ἢ ᾿3ΌΟΓΥ͂ ρΓΟρΘΥ, 88 1ὑ 1165 
Ὀείοσθ υ8 ἱῃ ΕΖγα ἰἰϊ., τνου]ὰ δης οἰ ραίο 41} ἐλαῦ τ 1 ἢ Βα ὈΒοαι ΘΠ που]ὰ 1ανθ ἴοο πιο ἰη- 
ἰοιταρίοα [6 οοππῃθοοίϊίοη οὗἉ [6 ἰϑίοτυ οἵ [δ ἴδιαι} 19 δὐ 7 ϑγαβαϊ θαι, δηα τ] οἢ σα γοῦ οὗὨ ἰτπι- 
Ῥοσγίδπορ νι γοίογεηοθ ἴο (Π6 σοῦζθο ἰαῦ δῆ} γ} ἱοοῖς; αὖ ἤγαὺ {89 οαϊοὺ οὗ Ογγυβ, ψ ἱσ ἢ οου- 
εἰϊαἰοὰ ὑμο Τοαπάαἰίοι ἴον 411 ἐ αὐ ζ0]] το, Ὀαὺ (6 4150 ὑπο Ἰοὐίοσ οὔθ δάνοσβαγιοϑ ἰο Ατγ- 
ἸΔΧΟΓΧΟΒ, ἩΣ8 τοΐογθῃοο ἴο ἔ6 Ὀυϊ]αΐηρ οὗἁὨ [6 οἱ ΕΥ̓ δηά 109 γγυα}}3, δὰ δἷβ υίλνογα "] 6 ΔΗΒΤΟΥ 
ἴο 186 96. 8, ψ οι οὐ ρῖηδὶ ἀοσυτηθῃίβ δὖ ὑ8}6 γ ΓῪ Ὀορὶ πηΐησ που ἃ [ΓΟ ἃ δίγοῃρ ᾿ἰρῃῦ ἀροπ 
86 δΔάνογβαγίοβ ὙΠῸ ψ6716 δοίϊγο αὖ [89 ἰΐπι6 οὗ ἰλ.6 Ὀυϊ] της; οὗ (89 Το ρἷο 11 ον θθ, ἀπ πο ἢ 
ΔΙγοδαν, Ὀθοδῦβο [ΠΟῪ 8.6 Ὀγοῦὺ αὖ οαὖὐ ἰῃ 80 τη οὶ ἀ6.41} ἢ Οὐγ οδποηΐςοδὶ Εἰγα, ταυϑῦ Ὀ6 τηθῃ- 
ιἰομθα βοιῃ 6 Γ6--- 8 4}}γ [86 ΔΡΟΟΓΥΡ 4] βϑοίίοη τοβρϑοϊίηρ ὑπ 6 δυθηΐ δὖὺ 8 Ὀαπααοῦ οὗ Ὠ4- 
τῖυβ, 1 οχρίδίηϑ 186 δου ἰπλϑηΐβ οὗὨ {μι 18 Ἰκὶηρ 88 80 ἔβυοσαΐθ δπὰ βὸ ἀθοϊἀοά 1Ὸὸγ 6 Ὀ014- 
ἱησ οὗ [0 ἰορ]θ. ΤῊΘ Ἰοίϊοσ ἰο ΑΥΪΆΧΟΓΧΟΒ δηα ἰδ6 ΤΟΡΙΥ, 6 ῬγΟΌΔΟΪΥ ρμἱδοθὰ Ὀδίοσο 
089 ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ Βἰβίουυ ἔσγοσα ἴΠπ6 (το οὗ Παγίυβ, θθοδῦδο ᾿ξ νου]ὰ δαγνο ἰπίοσγαρίοα [δ 6 ἢδύ- 
Ταιΐυο 1 ρἰδοορά αἴνον ἰΐ, (δὶ 15, σου] δνϑ ὕοο το} δοραγαίθα β τα δ ὺ ὑΊΏρΒ,---ἰὮ 9 ΠΔΙΏΘ5 
οὗ [8οδ9 πδο χοϊαγηοα υηᾶοὺ Ὠδγίαϑ οα (6 οη9 5Βἰάο, 881} [Π6 1180 οἵὁ [ο89 Ὑ80 τι [αγηθὰ πο Γ 

Ογσοβ οἡ (86 οἴδιοῦ βἰάθ. Ῥόγῆδρϑ ἱἰ 11|κοῖν 186 σοτη68 ἰηΐο οοαβί ἀογαίϊοη, ὑ 8" ὑ.6 6] ο5' ἢ. σογ86 
δἴνου τ ΣΟΡΙΥ οὗ Ατγίδχογχοϑβ, " ἴμ6η {1.6 Ὀυ 1] ἀΐης οὗὁἉἍ [86 βαποίθδγΥ αὖ Ψογβδ]οῖα οοϑβοα πη1]1] 
[86 δΒοοοπὰ ἀδΔΥῪ οὗ δΠ6 τοΐχη οὗ Πγὶ 5" (ἙΒδρ. ἰΐ. 20), νΐο ΠΘΓΘ ΓΟΔΙ]Ὺ 888 ΠΟ Β6η86 αὖ 8]], 
Ῥτουϊἀϑὰ ἐμοΐ ὑπ ογ Αὐίδβαϑίβ τὸ δγὸ ἴὸ υπάἀογβίδη ΑΥΆΧΟΓΧΟΒ, πὰ ὑπον αγίυβ ἐμ6 α- 
τυ Ἡγπίδδρία, το δ δ᾽ γοδαγ τοϊριιθα ργουϊουβ  Υ,---ὐγαβ γ06}} οα]ουϊδίοα ἴο οτῃι 1116 ἰγδῃϑὶ- 
ἤοη ἰο {μ6 δβοοίζοῃ σοϑρϑοίηρ Παγίυβ. [1 1Ὁ βῃου]ὰ ΡῈ ὑπουχῦ ὑπαὶ ἰμ9 δυΐμοῦ μου οὗ 
Οδαιγβοβ 88 Ασίδβασίβ, δηὰ ἐμογοίοσο μδά ρδοθά 86 Ἰοὐον ἴῃ αποβίζοῃ Ὀοΐοτο, οὐ) ὁούζοὨ δ ἃγθ 
δχοϊιθα ὉΥ [86 οἷοδο οὗ {6 διὰ οἶαρ., ἸΒΘΓΘ ἢ Β4Υ8, Οσυδηρίπα ΟΌΓ ΕΖΓΆ [ΓΘ οΙγ, “ΒΟΥ, ΔΤ ΟΪγ, 
ἴπ6 Θ'αμπλαγιδηβ, Εἰ ηαογοά, ὑμαὺ [16 Ὁ 1] ἀπρ ττα5 ποῦ οοτηρΙοὐθα [86 οηζγο ρογίοά οὗ .τ8}6 118 
οὗ Κίης Ογτιβ, θὰ {μΠ6 ῦ πόσο σοβίσαϊποὰ ἔσο ὈΌΪ]ἀΐπρ ἔνγο γοδγβ, ἰο (86 σοὶρῃ οὗἨ Βδγ8,᾽ 
ἩὮΙΟΝ δου 49 48 1ΐ, δοοογάϊηρ ἰο 8 γίουνγ, θασγίαβ δὰ [0] ον α ᾿πητι αἴθ] δἵϊον Οντυβ, δὰ 
ἱηδορά δἰγοδαν 0 γϑϑσβ δίϊοσ [{6 ἰηἰοτταρίζοη οὗ [86 Ὀυ]]αΐης οὗ [μ6 ἰΘ1Ρ}196.---Τδὶ [9 δὺ- 
ἴδον τραῖκοϑ ΖοσΌΔΡΕοὶ 8.}}} ἶνο ἱπ ἰ86 ἐπι οὗἨ Παγίυβ, δηα ἱπάθοα 58 111 88 ἃ γοῦηρ τωϑδῃ δὖὺ 
86 Ῥοχσβίδῃ οουγί, ΔΙ μουσῃ μ6 γοΐ, βοοοταϊηρ ἰο Εἶτα, τγχαᾶϑ ΔΙγοδαν δοίΐνϑ ἴῃ ΨΘΓΌΒΑΙοπι Ὁπάον 
Ογτα, τοϑίϑ ὑδυ!δρ8 οἷἱ 8 οοττυρίίΐοι οὗὨ (6 ἰοχῦ; ροσβδρβ ἴ:6 γουπρ' τδη 0 ἱπδασηοοα 
Βατῖυβ Βοὸ ΓΔ Οσ Ὁ ἰῃ οἾδρ. ἰἰΐ. τῶ ποὺ Ζογα Δ 6], 85, ἰὺ 15 ὕχυο, 1 19 ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ βαὶα ἰῃ οΒδρ. 
ἷν. 18, Ὀυΐ (86 βοη οὗ Ζογυ θδαθοὶ, “οἱδικῖπι, το ἰπ ομδρ. ν. δ '5 τηϑηϊϊοηθα 88 οὔθ 0 ΓΘ- 
ἰαγηοαὰ πον Παγίυβ, δὰ δὲ [Π6 βδλθ ἐΐπλθ, 8180, ἜΧΡΊΘΒΘΙΥ 88 0.6 ΟἿΘ ὙΟ Βρϑίκθ τ|89 νογὰβ 
ὉΠᾺΟΥ Πατυβ, (6 Κίηρ οὗ Ρεγεῖδβ. Τὸ Ὀθβῦγα, ονγονοσ, (86 αἰ ΕΠ σΌΪΕΥ 801}} γοτμδί 8 [Πδὲ 85 {110 
ΙΧ ἢ -Ῥιϊοβῖ, μοῦ “ Θϑ δ᾽ Β δοῃ, Ὀυ 9 6βα Ὠἰπηβο] , δἰδη ἀβ δἱοηρβίάθ οὗ ἴπι. 10 8 Ῥοββὶ ὉΪ9 
(μδὲ γδῖμοῦ [86 Πδ1ὴ6 «οἱ αἰκῖτη ἴῃ οὔδρΡ. γ. ὅ, γοϑδίϑ ἡ 8ὴ δἰἰοσαίζοῃ, ὈΥ τὶ ἢ ἃ οοργίδὶ που]ά 
δδαϊκῦ (86 δυΐδοῦ, δπὰ {86 δρρϑδσγαπμοθ οὗ Ζοιαῦῦδθοὶ 85 ἃ γοῦῃ ΙΔ δἱ ἴδ οουτί οὗ Βατίαβ 
δ ἴο Ὀ6 ὀχρ δι ηϑα ἔγοτα ἰδ6 ἔδοὺ ἐπαὺ {86 δαΐμοῦ ἰγαβοὶ Γ ἐμβουχμύ οὗ θαγίυβ, 1110 ΔΙ ΓοδαΥ δὸ 
βοοῦ δίϊεγ (89 Ἰηὐογταρίίου οὗ (86 ὈυΣ] ἀϊηρ οὗ (6 ἐθταρ]6 δἰἱαϊ ποὰ 8:6 βονθγοϊση νυ, 85 [86 :τ- 
τηοαϊαὐο βυσοοθθον οὗ ΟΥταϑ; δὖ ΔΩΥ χυΐθ Ὁ τυσδὺ ῬΤΟΡΟΥΥ Ὀ6 Βυρροδβοά ἰμδὺ Ζοσγιθδῦοϊὶ, αἴζοσ 
ἴδ ἱπίογτυρίίοι οὗἉ ἴδ 6 ἰδία ρ]ο Ὀθ:] αἴης, τοϊατηοα δραίη ἰο Βαθυϊοῃ. 

4. ΤἸἹΤΈΒΑΤΥΒΕ. 

ΑΒ ἴπ (86 Ὀοοΐκα οὗ ΘΒ σοῃίοϊοβ, 8ὸ Βθγθ γγὸ ἢαΥθ ἰο οοτηρ δἰπ οὗὁὨ [8 5:18}} διηουηΐ οὗ 6χο- 
ξοίϊο8] δηὰ οτος] ᾿Σἰοσαΐασθ. Οἱ 716 πϊδὰ ἰπογργούοσε, θοβϑί 68 [ἢ 6 ψὸ}}-κονῃ ΕΒ. Κ. ΦΑΕΟΗΙ 
δΔηὰ ΑΒΕΝ ΕΖΒΕΑ, σῖοὸ τσοῖθ δοιασηθηΐδσίθβ Ὡροη δἰπιοδῦ 89 οηἰϊΐγο ΟἹὰ Τοϑὶ., τ αὶο ἢ 8 ΓΘ 
Ῥγϊπίοά ἴπ (86 Ζαδδίπ. Βἰδἶε οὗ ΒΟΧΤΟΕΒΡ, τό ΤΏΔΥ ταϑυΐϊίου ΒΕ. ΕΙΜΕΟΝ ΒΕΝ ΦΟΙΑΚΙΜ, ἩΠΟ86 
Οοισηθη δ ὁ ΕΖτα, Νο θυ απ ΟἸτοηΐοϊοβ, δοοοσάϊηρ ἰο ΒΑΞΤΟΙΟΟΟΙ, (δὲδί, γαδὸ. ΤΥ. 
Ρ. 412) ἀρροαγοὰ δ γειῃὶοοθ ἔγοπι Βοιαθοσς,--- [σι ουθοστο 9ΖΟΌΒΕΡΗ. ΒΑΒ ΑΒΕΝ ΦἜΟΗΙΙΑ, οὗἁ 
ὙΠ ΟαΣ ἃ ΟὈΙΑΙ ΘΠ ΔΙΥῪ οὐ (89 ὅ Μεσίζοίδ, ἀπ [86 τοδὶ οὗ {6 Πασίοσγαρδλα ἷβ ταοηϊοηοα, ἀπά 
ΙΒΑΑΚ ΒΕΝ Β. ΞΌΓΟΜΟΝ “488Ε2, τβοβο Τλοτγαίλ, οὐεδαα ἸἰΚο 80 Θλγδοοϑ (δ6 δίοσιίοέλ, διὰ 
ὅλο χοδί οὗ (86 Πασίοσταρλα. 
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ΟΥ̓ ο Εδίμβοτβ οὗ [9 ΟΠΌΤΟΙ ΟὨΪΥ ΒΕΡΑ. ὙΈῈΝ. οομλοα ἰπίο οομπβί δγαίϊου, το οοτηροβοάᾶ 
ὕπνο ὈΟΟΪΒ οὗ δ) ]οζοσίο8] ἰηἰογργοίδιϊοα. ΠΡΟῚ ἘΖτΑ δπᾶὰ Νοβοιιίδα (ορ. ἐ. ΓΥ͂., Ρ. 462 54.)}; ΒΘ 
ψοῦ]ὰ βἤιονν ὈΥ ὈοΪᾺ Ὀοοΐζα ΒΟΥ ἴο69 ῈῸ ανθ 1Ἀ]]6η ἰηΐο ταὶη ΌΥ͂ ΘΑ ΓΘ᾽ ΘΘ5 688 ΟΥ̓́ΘΙΤΟΙ, τι 5ὲ 
ἴατη ἴο τορϑηύΐϑηοο, ΒΟΥ στοαί αἀοαβ στδοθ 1θ, σία. Οὗ μὸ Βοίοσιμοσα, ΟὨἹΥ ΦΟΗΝ ΒΕΕΝΖ ττοῖθ 
8. Οὐπιπιεηέαγ, ἐπ ᾿βάγαπι, Διὰ ῥχον θα [86 ὅταε ἰΐγοο ομβαρίοιβ οὗ Νοβϑι δ τὶ απποία- 
ἔΐοπεβ. ὙΊΟΤ. Κ5ΤΕΙΟΕΙ,Β δολοίτα ἐπ ἐδν. Εἶτ ἀρροατοὰ δὶ 1,οἰρβίο, 1671; ἷβ δολοῖία ἐπὶ δ». 
᾿Νελεηιίς, 1,οἰρβὶς, 1675 ; Ετβϑδβυλὶ βδγοοῦὶ δολοῖϊα ἐπ Νιελοπέαηι δὰ Ογτίδοὶ βρη θη οΓγεὶἑ ἑαδιις 
(Βαβοὶ, 1668) ἀγὸ ὈδσοὶΥ τνοσί οὗ ταϑπίΐοη. Τὴ Ἔχροβίίοσυ πυϊίηρϑ οὗ ἴπο 160 δηὰ 171} 
Οδμίυσίοθβ ΔΥῸ Θυ ὈΥΘΟΘά, 50 ζᾺΓ 88 ὑΠ6Υ ἄσβοσυθ τηϑπ(ίοῃ, ἰη 86 ατοδὺ οοἸ]οοἰΐοη “Οὐ οὶ δαοτί,᾽ 
Τιοπάου, 1660, 9 γο]. [0]., δὰμὰ ἰῃ ἐδθ δο]ϑοίξομδ ἐβογοίζοιη οὗ ΜΑΤΤΗ. ΡουσΒ, ἈΡΟΡΩΣ Οἰδοο- 
“γι 2., ̓ οπάοῃ, 1069, 

ἢ ἐδ6 ραγὺ οὗ (89 οσηδῃ Οδίμο]οα ΓΘ ἰο Ὀ6 τηοηἰϊομποάᾶ : ΤῊΟΜΑΒ ΡῈ ΥἹΟ, Βομηο6, 1658; 
ῬΙΟΝΥβ. ΟΑΒΤΗΓΒΙΑΝΤΥ͂, ΟὐἸορηθ, 16ὅ84; ΟΑΒΡΑΒ ΒΑΝΟΤΙῦΒ, ΤΠ Υγοηβ, 1627, ἀπὰ ΝΙΟΟΣΑῦΒ 
ΤΟΜΒΑΒΌῦΒ ((ρημηεηίαγίια ἐϊοεγαζὶδ, πιοταϊ, εἰ αἰϊεσοτίσιϑ ἐπ Νιεδλεηιίαηι εἰ γαηι. Ῥατὶς, 
1648). 

Οὔ ἰδ Βοίοστηϑα Ομυσοι ἀτο : ὺῪ}ΚΡΟΥ. ἸΑΑΤΈΒΟΒ (38 Ἡοιλἱ]οα προ ΕΖτια, πᾶ δ8 
ὌρΡου ΝΟ οι 8), Ζυχίοι, 1689; ΦΟΗΑΝΝ ὙΥΟΙΕΡ, Διελεηιῖας ἀ6 ἱποίαωγαία Ἡπεγοεοίγηια δε 
οοηιριοηίαγίμδ ἐπ ἰότυηι Νιελεηιΐε, Ζυατίοι, 1670. ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΤΙΒ ΒΟΗΟΤΑΧυΘ, διῤῥἑοίλεοα ἀεί. 
δαογ. Ὑ. Τ. Τ 11. ». 116454ᾳ.; ΟΥΊΠΕΙ, ῬΕΜΒΕΙ ΘΒ, ἐσρίϊοαξῖο ἰοοογν οὐδουγογμηι ἐς ἔνα, 
εἰο., ζϊδτο, Του ᾶ,., 1058; Η. ΟἸΒΟΤΙΙΒ, Ἅ4πρηοίαξέ. ἐπ, γεί, Τ7εεί., Ῥατίβ, 1644, εα. Ῥοσεῖ εἰ 22 οε- 
ἀετ οῖο ΗΔ]16, 1775ὅ-6.; ΕΒΑΝο. ΒΟΥΒΜΑΝΝΟΒ, 8 Βοϊσίδῃ οὐμιθηξεν ὅγ06: [86 ΘΌΘΚΒ οὗ 
Κίηρβ, ΟΒγοηίοϊοβ, απα ἘΖγα, Αταβίοσγάδω, 1094, 

ΟΥδο 1818 Οδηί ΣῪ δτο ΟἿΪΥ 86 πΌΓΚΒ Θι γϑοΐηρ δ 6 ϑηϊῖσο ΟἹὰ ταὶ, ΟΥ δὲ Ἰοδϑὺ 8 
δτοδίον ρατί οὗ ἱὐὺ, Ὁ Ασα. ΟΑΥΜΈΤ, Οὐπιπιεηίαϊγς ἰμεγαΐ, Ῥατὶβ, 1707 8ᾳ.; ὈΥ 20. ΟἸΕΒΙσυΒ, 
Οὐημπογξαγίωε (8 γ018. ὑπ Ἡασιοργαρλα), Αταβίογάἄδιι, 1781; ὈὉΥ 505. ΗΈΙΝΕΒ. ΜΙΟΒΑΕΙ,5, αὐ- 
φοἰαξίοηεδ ὠδεγίοτεδ ἐπ λασίοσγαρδλοε υεΐεγὶδ ἐεδίαπιεηίς ἐἰότνοες, 4116, 1720 ([π6 Ὀοοῖς οὗ στα, ὈΥ͂ 
7. Η. ΜΙΟΘΒΔΛΕΙ,Β Εἰμαβοὶ ἢ, ἐμ Ῥοοῖς οὗ Ν Ββϑσαϊδη, ὈΥ Φ“. 7. ΒΑΜΒΑΟΗ, Ὀοΐὰ ἰπ ὑμο [μϊτὰ νο].) ; 
ΌΥ Η΄. Β. ΚΤΑΒΚΕ «Λοία φεἰεοία ἐπ Ῥεηΐ., εἰο., 1,εἰρδῖς, 1714,---Ὀγ ΦΟΑΟΗ. ΙΑΝΟΕ, «λίοβαϊφολεξ, 
Ῥγορλειϊϑοδεδ . 8. ὦ. 1Δλολέ υπὰ Ἰεολέ, ἨΔ11ο9, 1729---88, ὉὙ ΟῊΒ. ΚὅΤΑΒΚΕ ἰμ9 Κ'γπορϑβὶ8 1Π.; 
Ὁγ 7“. ἢ. ΜΊΙΟΗΑΕΙΒ, 6 Ὀεδεγδείζωπρο ὧὅε8 Αἰίεη, 7Τεβίαπιεηίδ ηνἱξ Αγιπιεν ξπσεη ζὼν ὕπσεϊελτίε. 
Τλεὶ 19, 1785. ΟΥ̓δ9 190} ΟδηίαΥ τὸ Βανο, Ὀγ 2. Β. Ὁ. Μαάυβεα, Οδηπιπιεηξ. σγαπιηι, γί. ἐπ 

Ῥ. Τ', νοὶ]. 1., 1,εἰρβίς, 1885; Ε. ΒΕΒΤΉΒΑυ, δῖ Βύολον ἔδτα, Λιελεπια, απαὰ Ἐδέλον (17 1,16- 

᾿ἤεγυπρ ἀε6 ξωνερείαδείεη, ἐπεσείϑολεη απιδιιολεε σώηὶ Α.. Τεεέαπιεπί), 1,εἰρβίς, 1862; ΒΌΧΒΕΝ, 

«Βιδεῖιοενα (ΤᾺ]. 1., «4διλ. 8, Υ ΑΡ. ΚΑΜΡΗΑΥΒΕΝῚ), 1,οἱρδῖο, 1865; Ο. Ε'. Και, Βιδί, ονη- 

πισηΐαγ ἴδεν αἷς παολοχὶ!. Οεεολτολέεδοδεν; Ολτγοηπῖξ, ἕδνα, Νιεδσηια ὑπὰά Ἐδίλεν (ΤῊ]. δ ες 
δὶδί, Κοπιπιεπίαγε οὗ ἘῬΙΙ, απ ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ, 1μοϊ βίο, 1870 --- [Ὑταπβ. ἴῃ ΟἿΑ ΕΕ᾿Β Στ. Τῆδοϊ. 1 ὅ- 
ὄγαγ)]; ΒΟΒΙΕΜΕΆΕ, οδδεγυαΐξί, ἐπεσεί. ογἰί. 5. 1 Εβάτεα, Βτεαῖδα, 1820. ὙΤΒΘΓΟ τὸ ἴδ [0] ον Ως, 
ἐπιχοαποίογγ οὔ υἰσαὶ ἰγοαϊβοβ οα ἐθθ Ὀοοκβ οὗ Εζτα δῃὰ Νοβοιίδῃ; ΚΙΕΙΝΕΒΥ, δεν αἷδ 
Ἐπέείελωησ, αἷς Βεοιαγιαϊλεὶῖϊε πα ἀα8 ΑἸίον ἀν Βῶολεν ἔσγα πὰ ᾿Νενιρκία, ἢ ἷπ ἴμο Δεῖν. σι 
ἄδη, ἐλεοῖ. Ῥριοδεηδολαϊίοη ὉΥ ἰδ Ῥτοΐδββουβ οὔ ΤὨθοορυ αἱ Ὀογραί, Ηδιαρυσρ, 1832, ἢτεὶ νο]- 
ὨΙΩΘ; ΚΕΙ͂, ὥδεν αἷς ζιίεσνι ἀξ ὧδ ΒιιολεΥ ἔσγα ἴῃ Ἀἶθ 4 »οϊ, Ῥεγειοῦ, ἄδεν ἀϊς Οὐγοπὶξ, 8. 98 
86.; ΒΕ. Ὗ. βοηστ 2, “ ὄγτια ἀεν Οτοδϑε᾽᾽ ἰπ ὑμὸ δίμα. ὦ. Καὶς, 1805, ΚΒ. 624 Βαα. ; ΒΑΙΗΙΚΘΕΒ, 
“χων Αιυγιμεϊϊωησ ἀεν παολεχὶϊ, Οεδολϊολέο ]ϑγαοῖδ᾽" δία. ες. Κτί,, 1857, 8. 87 βαᾳ.; Ἐ. ΒΟΉΒΑΡΕΕ, 
“ἄς Ταιεν αδ8 τιρεϊέεη, Τεηιρείδαιε,," δια. ὦ. Κγὶξ,, 1867, 5. 460 54αᾳ. Ἐμ ΕΟΗΒΑΡΕΒ᾽᾿Β ὈΟΟΚ, 
“ ας Κεὶϊηδολγίχίεη, πα ἀα6 Αἰΐε Τεδέαπιεπ ,," Οἴοββοη, 1872, οοηΐδίηβ οοηίγὶ δ 1005 Ὑγοσ Ε Υ͂ 
οὗ οομδὶ ἀογαϊάοι ψ τ τϑίδγοηοα ἴο (6 ὈΟΟΚ οὗ ΕΖτα, ἴουγου τὶν σοίθσθηοο ἰὸ Ν ΒΔ}. 

[Τὸ ἔμιο89 γῦθ ΣΔΥ δὰ ἴδ9 ἴδον ΟΓΚΒ ὌΠΡΟῚ Εἶτα δηὰ ΝΟΒ ΘΔ ἴῃ ἘΠ] 153}, ΤΒῸ ΗΟΪΥ 
Β1016, τὶ δ ποΐοβ οὗὅὨἩ (86 οἷδονς ΜΑΤΥΤΤΗΕῪ ΗΈΝΕΥ δηά βΌΟΤΥ, δηὰ [86 τῆοσο στεοθὺὶϊ Ηοΐγ 
ΒΙ10]16, τὶ Νοίοβ οὗ ΟΒΡΒΎΤΟΕΤΗ, το]. 11., πον οα,, ᾿ουάοῃ, 1878; ἐμο ΒΙΌΪΘ οὐ β'ρθβδ οι 
Οὐμλαι,, νοὶ. Π1|., ᾿οπᾶοῃ, 1874, ὉΥ ΒΑΎΤΙΝΒΟΝ, ἴο τ ΙΟᾺ ἔγεφαθηΐ σοΐθγθηοθ ᾽8 ταϑὰθ Ὀγ (89 
ἐγϑηβίδίου. 866 δ'ϑὸ ΠΑΥΤΟΒΟΝΒ 7ηἰγοαμοίίοη ἰο ἐδ Οἱά Τεεί, 11. 121-182, Ἐῖπ., 1862; ῬΌΒΕΥ 
ου Ταπὶίεϊ, ν». 331 εᾳ., 84 οἀ., 1οπάοῃ, 1869; αἶβο ἰπ ΚΙΤΤΟἝ (γοίορααϊΐα, δὰ οὐἱξ., 1806, δηὰ 

ΒΜΙΤΗΒ δι δίϊοαὶ Τίοίζοπαγν---οβ ρθοὶβ!}}ν (ἢ 6 Αταοσίοδη οαϊίοη.---ΤῈ.] 



ΤῊΝ ΒΟΘῸΚ ΟΙὲ ΖΒ. 

ΡῬΑΒΤ ΡΙΒΟΤ, 
πο ΘΙΏΡ19 86 [86 ῬΊδοϑθ οὗ ἴ890 Σιοσχᾶ. (Ῥοσίοᾶ ὑσονίουδ ἴο Σἶξτα..) 

παρα. 1.--ῦὺῦι. 

ΕἸΗΒΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

Το Μοεὶ Ιηιρογίαπέ Εϊμνααηνοηίαϊ Ἐαοΐδ. 
ΟΕΑΡΤΕΒΒ ἴ. 11. 

Δ.--ἸΤᾺῈῈ ῬΕΟΒΕΕ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΒῦΒ---ΤῊ ῬΕΡΑΒΤΌΒΕ ΕΒΟΜ ΒΑΒΥΙΟΝ--ΤῊΗΣ ΒΕΒΤΙΤΌΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤῈ ΒΑΌΒΕΡ ΨΕΒΒΕΙΆ. 

σβΒ.ν. 1. 1-11. 

Ι. 7.ε ὕεογεε 97 ὄγγια. Ὕοτ. 1--4. 

1. ΜΝίον ἴῃ {δοὸ βτοὺ γοδν οὗ Ογτὺβ Κὶηρ οἵ Ῥεγβίδ, ἐμαὶ {89 ποσὰ οὗ (86 ΘΒ ὉΥ [ἢ9 
του ἢ οἵ ογθαι Δ ἢ ταῦ ὈῸ {ὰ81166, [86 ΟΒΡ βιἰγγθὰ ὑρ ἴδ βρί τὺ οὗἩ Ογγὺβ Κίηρ 
οὗ Ρογεΐβ, ἐμαὶ 6 πιδάθ 8' ργοοϊδιγδίΐοῃ ἱπγουρδουί 811 μἷ5 Κιησάοῃι, δηὰ ριέ ἐξ 4130 

2 ἴπ ττϊτίηρ;, βαγίηρ, ΤῊυϑ δα. 0} Ογτγὰβ Κιηρ οὗ Ῥογβία, Τμὸ ΟἘὺ αοα οὗἁ μοανϑη μδία 
Εἰνθη τὴ 8} [89 Εἰηράομῃβ οὗ [89 θαυ ; δηα 6 Βα ομαγρϑὰ τὴ ἴο Ὀυ]]ὰ Ηἷπὶ 8 

8 ἢουδο δὖ ογυβαίθα, πϊοῃ ἐσ 'ὰ πάλῃ. ὙἾ ΒΟ ὦ ἐΐόγα διλοὴρ γου οὗ 811 ἢΐθ ρϑορῖίο 
Ηἶ8 αοα Ὀ6 σπίτι μὲ, δὰ Ἰοῦ Ηἰπὰ ρΡῸ ὉΡ ἴο Ψογυδβαίθη, ψμϊολ ὁ 'π Φυαάδαι, δῃὰ 
θυ] ἃ [86 Βουδο οἵ (μὸ ΕΡ αοὐ οἵὗἉ Ιϑτϑοὶ, (Ὠ9 8 ἐδ 6οα,) ψΐϊοῃ ἐδ ἴῃ Ψογυβα θη, 

4 Απῃὰα ψΒΟΒΟΘΥΘΣ σοπιδίηθίἢ ἰ ΒΗΥ͂ Ρ͵δο0 ὙὮΘΓΘ ᾽6 Βοϊουγηοίι, ἰοὲ {Π6 τηθη οὔ ἰδ 
ΡΪδοα Π6]0Ρ δὶπλ πὶῖι δι νοῦ, δηὰ πιὰ ρο]α, δα τι ροοάβ, δα στ Ὀοαβίβ, θϑαῖὰθθ 
ἴθ ἔγϑϑ- 111 οβοσίηρ ἴῸγ [86 πουδϑο οὗ ὅοα (μα (8 1ῃ «6 Γ088]0Π}. 

1, 72}ὲ Ζεραγίωγε ὕγοπι Βαδυίοπ. Ὕοτδ. ὕ, 6. 

δ ὙΠδη Το86 ὕρ [89 οἰιϊθῇ οὗ [86 ἈΠ 615 οὗἩ ἁ Φυάδῃῃ δηὰ Βοηϊδτηΐη, δὰ {86 ῥγϊθβίβ, 
δη [86 1μοντ68, τ 1} 4}1 ἐλόηι ο86 ϑρὶτῖῦ αοα δά ταὶβϑα, ἕο χὸ ὑρ ἴο Ὀυ]ὰ (86 

θ Βουθθ οὗ 89 ΤΕ} πβῖοῖ ἐδ ἰῃ Φογυβαίθιῃ. Απὰ 4}1 ἐμ Ὺ ὑπ τὐθγ6 δρουΐ ἴῃθπὶ 
βίγθηριοηθα [ΠΥ Βαη 8 τῆ γοββο]8 οὗ δ σοῦ, ψἱ ἢ ροϊά, ἢ ροοάθ, δα πὶ 
Ὀθδϑίθ, δηὰ πὶ (ἢ ργθοίουβ ἰΒίπρθ, Ὀοϑι 68 8]} ἐδαΐ γγὰβ Ἡ1}ΠἸησ}]γ οβδγοά, 

1. Το Πεείεμοη, 9. ἐλὲ Ῥεδεεῖθ οΥ 1λ6 Τεηιρὶδ. Ἴοτδ. 1--11. 

1 ΑἾἴδο Ογτὺβ (86 Κίηρ Ὀτουρδὺ ἔογί ἔθ γϑββ6ὶβ οὐ [6 βουβο οὔ 9 ΤζΟΕΡ, πῃ] 
ΝΟΡυομϑάμοζζαν δα Ὀτουρὰῦ ἰουία ουὖὐ οὗ Φογυβαίθιη, δηὰ μδὰ ρυΐ (θὰ ἴῃ ἐμθ 

8 δοῦβο οὗ ἢΐβ σοάϑ; Εἰσϑῃ ἐμοβθ ἀἰὰ Ογγυβ Κίῃρ οὗὁἨ Ῥογβία Ὀγίπρ ἤουἢ ὈΥ {μ6 Βαπά 
οἵ ΜΙτγοάδι [Π6 ὑγθαβυγοσ, πα πυμιθογοα ἰἤθτι ππΐο Θ΄ ΒΘΒ ἢ θΆΖΖΑΡ, ἐ(Ὧ6 ῥσχίηοο οὗ 

9 δυάδι. Απὰ (διὲ5 ὧδ (89 υπροσ οὗὨ ὑμϑχὰ: (ἰΣΟΥ͂ Ομάγζοιβ οὗ ροϊὰ, ἃ ἐπουϑαηὰ 
19 



20 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

10 οἴδυρετθ οὔ βί [ψϑῦ, αἷμ δηα ἱπϑυΐ Κηΐνοθ, ΤὨΪΓιΥ Βδδίπϑ οὔ ρο]ὰ, αἰ] γϑν Ὀδϑῖμδ οὗ δ 
11 βοοουιὰ ϑογέ συν υπάτοα δηὰ ἴρη, “πα οἴβοσ γϑβ36]8 8. ἱῃουβαῃά. ΑΙ] [6 νοβϑϑϑὶβϑ 

οὗ ροϊ]ά δπὰ οὗ βίϊνεν ὐόγὸ ἅγο ἰθουδαπα δηὰ ἔους Βυπάτοὰ. Α1}} ἐΐδθα ἀἰὰ ΒΒεβῃ- 
Ῥδζζασ δσίωρ υρ πιὰ ἐλόπι οΓ ἴμ6 σαρώνιγ ὑπαὶ ποσο Ὀγουρθῦ ἃρ ἤτοπι ΒΘΌΥ]ΟΣ 
υπΐο Φοτυδαίοαι, 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὅονο. 1-4. Τ8ὸ ἄθοτοϑ οὗ Ογτῦδ ρμἰδοεὰ γὸ δὶ 
ἐδ9 Ὀοχίπηίης οοπϑιϊιαἰοὰ (1.0 ὈΔϑἷ8 οὗ δὶ ἰδωὶ 
{ζοἸ]ον οί, ὅτηὶ οἵ αδἱἱ, οὔ {ἰν8 σο- δι δ βυτοθοὶ οἵ 
(6 ἰθαιρὶ9 δηὰ (}0 Σοπον δὶ οὔ ι116 οοπραγορϑιίου. 
Αῃὰ εαἰιδουκὰ ιμἷϑ ἀδοῦθθ ΜγἋϑ ἰββυϑὰ ὉΥ͂ ἃ ἰνθ8- 
ἴθ ῥσίμοο, ἰΐ γοῦ ἰαγοϊγθά α στοαὶ δοὶ οἵ ἔ]8}}- 
τοϑοϊ οὐ ἰδ Ῥατὶ οὗ (6 ογά. [ὰ ἰβ8. πιδηϊίοϑὶ 
ἔτοια {9 ὅγδαι σοῦβο (δαὶ (9 ᾿ογὰ τῶ ἰμόγο 
Ῥτοδοηὶ δηὰ δοίΐης ἰὸ Τ018] [115 νσογὰ, 

γον. 1. Απᾶ ἰπ ἴδ0 Βεαὶ γοασς οὗ ΟΥὐτιδ 
ἱκίπκ οὗ Ῥοτσαῖα.-- -Τ9 } (64), νι δΐο ππὰεν 
οἰ οΥ οἰτουπιδίδηοοβ τοΐχς Ὀ6 ἀξδεπιοὰ ππίτοροῦ- 
ἰδ, δθγο, ἰῃ νίον οὔ 2 ΟΒγου. χχχυύϊ. 22, οοῦ- 
ποοίδ (ἢ 6 Βυϊθδοαυδπὶ το- ἐβίϑ Ὁ]]8 δ πιθοὶ τ} (110 
Ῥτγουΐίουβ ἀοϑιγυοίίοη. 186 ὅγδιὶ γϑδῶρ οὗ Ογγβ 
ὨΔΙΌΓΔΙΙΥ τοΐοσ ἰο (μδί ἄτγεί γϑδνῦ, ἰὰ υἱοῦ 6 
Ὀοχδη ἰο 6019 ἰῃηΐθ ΘΟὨ δἰ ἀογδιΪοἢ 85 συΐοῦ ψ τ ἢ 
ΤΟίογοησ9 ἰο ἰἰ6 26, ἐμαὶ ἴβ, ΟΥ̓ΟΡ Βαῦγϊοι, 
δηὰ ἰπάδεοὰ ποὶ πιοάϊδιοἶγ, 85 (6 δογοσζοΐρῃ οἵ 
Ῥατγίαδβ ἰ9 Μοίο, ἴῃ τίον οὗ δη. νυἱ. 1, Ὀυϊ ἰαι- 
τηθαἰδίοῖγ. Ιὑ ναϑ ἰμ6 γϑῶῦ δ86 Β. Ο.-- Βαν- 
Ἰδοῦ οοῃἰδηάβ ἐμαὶ “΄ ὉΥ ἰ)9 ταὶ γεν οὗ Ογτυβ 
ἷθ ἴο ὍΘ υπάοτείοοά ἷβ ἢτπβέ γοδὺ δ Βδῦγϊου, 
π ἘΠ} Μ͵Δ5 (80 ταδί γϑδῦ οὗ .ιἷ8 βου Κη ΟΥ̓ΘΡ 

ἰΠ9 ὅονα. Τηΐδ τ Β. Ο. δ88."--ΤΆ.]-- Ὁ} 
οογγοδροπὰδ υἱίὰ ἰμ6 οἱὰ Ῥοσδίδι ἄωγων, (89 
Οτοοῖὶς κῦρος, διὰ ἰδ ρογμδρα οοηποοίϑα ||} 
ζυτις (6 πδιιθ οὗ ῥγίῃοϑθ ἰὼ δηοίθηί ᾿πᾶΐδ [δηὰ 
1.6 ζωγω τοῦ, δοοογάΐης ἰο Βδν]ϊηθου, τῆ0 8180 
ἐπί κο ἐμὲ τ89 Μαδογοιίο ροϊοιίπς ἰ8 ἱποογγοοί 
ἴος 95...3.23.---Τπ.].-- μα. 6! ἰσδϑοῖ, Οοπι., 1668 
χἰῖν. 28, Ὁ (ἰπ (μο δοδβὶ οάϊιΐίοπα τὶς ραίβδὰ 
Ὀθάον τοϑὲ, ΓὉΣ ἩΠῚΟΝ τὸ δ γ6 αἀδιηες ἴῃ δβίγοηρβ 
Ῥδυδο, δα ψἱ8 δ] ας, οἷν. ἐν. 8) 8 ἰὼ (Π9 συποὶ- 
ἔοττα ἱποοσί ρίΐοῃϑ Ῥαγαφα, ἰῃ (δ παίϊνο αἱδ]θοί 
Ῥαττζα, υἱά, Βοιιναάον, Κι εἰδπδολτγίξεη, Β. 244 [Ἀκ-»- 
Ἰΐμδου, ἀρροηάϊχ ἰο ὕοπι, οὐ Ῥογβίδη ψοσὰβ ἴῃ 
Ἑετα.---Τπ.].-- παῖ τἴ[80 νοτσγᾶ οἵ ἴ8ο 1ιοσᾶ 
ὉΥ ἴδο σου οὗ οσϑειίδμ σϊβκῖϊ ὍὈ6 ἔμ]- 

Βιοᾶ.---Π 5} νουϊὰ κΟΠΟΓΑΙΪΥ Ὀ6 τομαοτγεὰ : 
ἔῃ οτον ἰδὲ ἴὰ ταἰκαϊ 6 οομιρ]οίοἃ. Τδο βυὺ- 
)εοὲ πνουϊὰ θὰ ὍΘ ῬΥΟΡΟΥΥ τοζδγὰθ δ ἐδ 

τἰοὰ οὗὨ βου Υ γοϑῖθ ἩδοΣ (9 αἀἰνίηθ ποτὰ 
δὰ ἀοίοττοϊποὰ (60 Βονγίι. δὰ Κοὶ); γοῖ δ8 

ἐἷ8 ἰ8 ποί ἐῃο δυδ᾽εοοί, Ὀσὶ ταῖν ἔΠ9 ποτὰ οἵ 
ἐμο Κοτγὰ ἱἰδοϊΐ, σὸ δγὸ οοῃροὶ]οὰ ἰο χοηάοθν: ἰῃ 

οἕτῶορ ἐδπαέ ἰὲ τὐἰχοῦ Ὀ6 {18]1οὰ. Π53 ΤΏ 688 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἰο Ὀ6 Τοδάγ, δηὰ ἰβϑῆοθ, οὐ ἐδ οη9 
βίο, ὑἰο "Ὁ δηΐδιοί, 4. 9. ΕΣ. χχχίχ. 82, δβρϑοΐδ᾽ῦ 
οὗ Ὀυϊ]ἀϊηϑ, 88 οὗἩ (6 ἰδπιρῖο, 1 Κίηκο νἱ. 88, 
Ὅασιὶ |ἰἰκονγὶβο οὗ Ῥνγοάϊοίοἃ ονυθηίδ, Ὠδη. χὶϊΐ, 7; 
ἔῃ (89 Ρίοἱ, ἰο δηΐδι, 1 Κίηκο Υἱΐ. 1 δα. : ἱπ Ραδὶ, 
ἐο Ὀθ οοτωρϊοἰθὰ, Θ6ῃ. ἱΐ. 1; οπ ἐπ οἰμβοῦ δἱάθ, 

ἰο Ραββα δ'σαυῦ. Τακίηρ ἰὑ (μα, χὰ ἴα 9856Ώ- 

εἶδ }} ὑπο δ 88 γὴμ 90), οἷ ἰ8 υδο 86 ἰἰ6 
Βγποῦγηι, 2 Οἴτοι. χσχχυΐ. 21] (Υγυἱκ. υἱ οονερίογο- 

ἐγ), δ ἰπουκὰ ἐμὲ8 ἔοττα τεαίβ οἢ ἃ ἀϊοτοηὶ 1.68. 

ΤῊο νογὰ οὔ Θοὰ ἰε ποὶ δα πίτὰ ΠῊΚ ἰο ὃ6 
τοχεγάθα 88 ἃ Ἰωοϑϑῦτο ἰο ὃῦὉο δὶοἃ ὉΠ, Ὀπὶ δ6 
(6 νι] Ὀερίπηΐηρ οὔ (δαὶ ψϊοῖ ἰδ ἰο Ὅο σατ- 
γἱοὰ ουἱ.---Ἴ δὲ ΟΌΓ δυίθον, 86 νο[}ὶ δ5 (δ 6 δυΐίϊ ον 
οὗ θδῃ. ἰχ. 1, Ὀγίπρξε ἱπίο οοπδιἀθγαϊϊΐοῃ δῦοτο 
Δ] .ὃ6 Ῥτορ ΘοΥ οΥ͂ δογεαΐδη, χχυ, 11] μ4ᾳ. δηο ἃ 
Χχχὶχ. 10, ποὶ ἰδμαὶ οὗ ἴκ. χἸὶ. 2.--4, 28 - χὶΐν, 94.928 - 
χῖν, 1-ὁ, 18; χὶνὶ. 11; χὶνὶ. 18-1δ, ἰδ το Ὀ6 
οχρίδ᾽ ηϑὰ ἔγοτι ὑπ6 ἴδοι (πὶ ἢθ ἰδ σοποογηδᾶ, 85 
ἯΟ 800 ἴγοπι 2 (Ἴχοῦ. χχχνὶ, 21, ποὶ ποτε ὶν ἩΙΒ 
(19 ἀΔοἸ ἑγσαησο δῇμον ἴ)ὁ οχὶϊθ, Ὀυὶ ᾿κονἷδο τ ἢ 
(86 εἰπι6 οὗ ἰδὲ ἀοὶϊνεσαησο, ἐμαὶ ἰδ, τὶ ἰἰ 8 
Ὀοσίπηίΐης, δἷϊου (86 οχρίγδαιΐοῃ οὗ ἐμ βουθηὶ Κ᾽ 
γϑδγ οὗ (9 οχὶϊθ, τ ΐοῖ ἐδ Τογεϊ οἷά ἴῃ Φεγθ ἢ 
αἴοθθ. Βεδίἀϑε ιδθ ῬΤΟΡΒοοῖο5 οὗ Φογϑθιΐδὶ ΤῈ ΓΘ 
86 τΏοτϑ Ῥορυΐδὺ δ (Π6Υ ΜΟγῸ Οἷον δπὰ ΠΟΓΘ 
Γαμἀδιηθοία). ΤΠ ΒεοΥΘΏΥ γοδγδ οὗ ἔν οχίϊθ, 
ἰο {80 ὅτβὶ γεν οὔ Ογγυν, σδῃ ΟὨΪΥ Ὁ6 τοδάβ οαξ 
ὉΥ φοΐπρ Ὀδοῖς ἰο (Π6 ἄγϑὶ Ὀνχίπηΐϊης οὗ 4} τ 6 
ΟΒδιάϑδῃ δ γ8, οοῃαιιθεῖϑ δη6 δα ρ ἰΥἱ!ὖ68 οὗ [δγδ οὶ 
--Ο͵Ἰθδὶ ἴθ, ἴἰο τ)0 νἱοίοτυ οἵ ΝὈυο δ οσσαῦ οὐ 
ῬΒΔΡΔΟΙ- Νόοδο δί Οδγοδϑι θα ἰῃ ἔπ 6 ἐουγὶ ἢ γεν 
οὗ Φοδοίαϊἰίαι, 606 Β. Ο. [Βδν7]ϊηδου ἀπὰ ϑαϊε 
ὈοΐΒ πιδῖχο (89 ἀδἰθ9 60 Β. Ο. 7ὸ ἔογυπιοῦ ὁ0ἢ - 
ἰοηἀδ8 (δὶ βουθηῖν 18 ἃ του πυτηῦεν δυ οἰ ΘΠ ΕΥ͂ 
{1 8 1οὦ ὉΥ εἰχίγ-οἷκμέ γϑατγβ, ψϑίοθ Β6 πιδῖοα 
Ὀοίνοει θ0ὅ διὰ δὅ88. --Τπ., νθη ϑοτοιδ 
ἢγδι υἱἱϑροὰ [6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ὑπο οοπδίἰδγαιϊοτι 
(σοι. οἷ. ΧχΥ, 1 8ᾳ. δΔηά χὶνὶ. 1. ἯἮ7ο τὸ ἔα Υ 
λυϑιδοά ἰπ ἀοίης (μΐδ, 86 5 πον δζαΐῃη ζοΏ ΟΡ 
τοοορπϊσοά. Τ]|δὶ δἰγοϑαγ ἰπ 6 ἔουτι γον 
οὗ Φεβοίαἰικῖπι (ΠΥ Ἦ8Δ8 Τὶ ὁ οοπαυθαὶ οἶ 
Φογυβαίθι δηὰ ἃ οδυσγίῃᾳ ἰπῖο οδριϊ γὴν οὗ ον α 
οὔ {Π6 ῥγίμοῖραδὶ ἔδυ} θδ, ἰδ δον νη ποὶ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 
{89 ἴδοὶ ἐνὶ (δΐἷ8 γοον μβδὰ (ο 6 γϑπιϊδὰ [86 εἷξ- 
Ὠἰδοδηοθ οὗ δῇ ἐπηροτίδηϊ ογἱεὶδ, σοσιρ. οἷ. χχυ., 
ποῖ ΟἾΪΥ, ΟΣ ΟΥΘΓ, ἔγοι (89 δβιδίοιμοηὶ, 2 Κίηκα 
χχὶν, 1, (δὲ ΝΟΌΥΘΒ Δ ΉΘΣΣΔΡ πιδὰθ ἃ ἢγδὲ οχρϑ- 
ἀϊΐου δρδὶπδὶ οι οἰδἰκί, δῆ ἐμὴ τοἀυοοὰ πἷτα 
ἴο δυτι βδίου ζῸΣ ἃ ἰοης ἐΐπιο, Ὀυὶ Ἰἐκεν᾽86 ἔγοπα 
{89 οομῃ Ὀἱπαιΐοι οἱ ΤΟΡῪ ἀοβηϊίο ἰδ οτῖοα] βἰδίθ-: 
Ἰεηΐθ. Ηδγο ὈθϊοΠρΒ Θαρθοΐδ! Υ 1.6 τοτοδυὶκ οΥ͂ 
ΦὌον. χὶνΐ 2, (δ Νεῦυ δόσε ἀείοδι οὐ ΡΠ4- 
τοῦ Νϑοδο ἱπ (6 ἔουτγὶ Υγοδν οὗ “ομοϊαἰκὶ πὶ δὲ 
Οδγοδοιωΐεῃ, δῃὰ ἴῃ οοῃηθοίΐουῃ ἰδογον ἢ 6 
δοοοῦηΐ οὗ Βογοβῦβ, ἰμδὶ 9 ρυτβυαοὰ ἰδ6 Ἐχγχρε- 
ἷδηδ ἐπ οομβαυοϑβί ἰηίο ἐμοὶ ον ἰδ, δυὰ τὰ 
ἩὮδπ ὑπ6 δοοουηὶ οὗ (1|Ὸὸ ἀδαδι οὐ εἶν ἴδίμον 
τεοοο]]οὰ Ηΐπι, δὰ σαντο δΎΔΥ οδρίΐνο (9 ον 9 
διηοηᾷ Οἰἶιον πδίιΐοῦβ. Βοβίἀθβ, 2 ὕβγοιι. χχχυΐ. 
Θ τηδῦ Ὁθ δἀἀυοοθὰ 858 δὴ οὐἱάθῃηοο οὗ ἐδἰβ ἴδοι 
(νῖ 1 Βορί 680), βίῃοο 89 δοσουῃΐ ἰΠ 679 τοδηΐ- 
(ΘΕ ἰἀἰκοη ἵΤοπὶ δηοΐθης δουγοοϑ, (δαὶ Νοῦα - 
ομλάμοσσαν μδὰ οτἀογοὰ Τοδοὶδκὶ τι ἰο 6 Ὀουπὰ 
πὶ( δὴ ἴσο οἰδίη, ἱπ ογὰορ (ὁ Ὀτὶπαῷ δίῃ ἴο 
Βαευγϊίοη, οδηποῖ Ὁο γοίετγνοα ἰοὸ ἴπ 1658ὲὶ σαι ρα στ, 

4 [10 δυίπον δὐορὲδ ἐῆο γίονν οὗ Ἐππα] ὰ, Η σίας, δὲ αξ. 
δὲ ἰῆὴο δοοοῃὰ μαζὶ οὗ [58 ἢ ναδ τγὶ θη Ὁν “ἐδ 6 
ὉΠ ονΤ ἰη ἢ Ἰοΐον ρασὶ οἵ ἰῃο αχἑϊϑ." ἰδ τίου ἰδ 
ἴο ὉΘ το͵θοίθα, δηὰ [ὴ 6 ΠΥ οὗἩὨ δαἰδὰ το πἰπί θὰ ψἱ ἢ 
τοδὶ ὀυδηρβοιίοοὶ ογίοα, Ἠσδμσα ἴἢ6 δυΐποσ 8 οἰδὶο- 
τηθῃνλ οὗ [ἢ9 ῥγίοσιν οἵ Φογοιλίδῃ ζα}}8.--- π.} 
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δσεϊποὶ ΤΟ Βοϊηίτα, ἔπ νον μ9 ρον ϑιιοαὰ ἰπ ]115 
Βδαιΐνο Ἰαπὰ, Ὀμυΐ ΟὨΪΥ ἰο ἃ Ῥγευιουϑ ἐχροαϊιΐοιι.. 
Τ8ο ἔδοι (αὶ 9 δγθι ἢ τὴϑῖκοβ 0 τηθ ο οὗ ἃ 
εαρίυτο οὗ Φεγυβαίθωιν ἰὼ {ἰ6 ἴουν δ γον οἵ 96- 
Βοϊακίαι σαποῖ οουμὲ [0 1)6 σΟὨΓΓΑΥΥ͂ ΟΡ πΐοῃ ; 
ἴοτ Φοτοτοϊδὰ ἰουοὶνθ8 ἀρυπ {ἶ)6 ἰδ ΟΥΥ ΟΥ̓ ΦοΓυ- 
ΒΑΘ ΟἿ ἴῃ Βὸ ὧωγ 85 ἰΐ ἀοίογιϊηοαὰ δἷθ οἴη 
ΒΊΒΙΟΥΥ ; δῃἀ (ἢ τὸ 19 ὯῸ ΤΠΟΓΘ ἱμ ροσίδῆο06 ἰ0 ὃδο 
εκἰνεῶ ἰὸ 19 ἴδοι (Ἰαὶ ογοιμίδῃ, οἰ!. χχχνί, 9 86.. 
σηυϑοα ἰο ὃὉ9 τοδὰ ἰῃ (δ ΒΓ γον οὗ 2.) οϊαἰκὶ τὰ 
δηιὲ 1. πηι ἢ ἸΠΟΏ 1 8 ῬΓΟΡΌΘΟΥ (ἰϊαὶ ΝΟΌυοδα- 
ὭΟΣΣΑΡ πουϊὰ οοιη9 δη ἀδθβίγου ἰμα Ἰαπὰ, 26- 
Ἠοϊδἰκὶ πὶ γγἃ8 ΟΥῸΡ (δἰ κίης οὗ σϑὈθ]ἴοη, δηὰ {119 
Ῥοορὶθ νψοτθ οὔ ᾿ἶκο βρίτὶῖ, δη ποῦ] ποὶ 6] 16 τ 9 
1μαῖ ταϊπ δοίπαγ {Πγοαίθηθά ἰἰ οὶ ζγο ἰῃ9 
ΟΙιαϊ εδηβ. ΤΟΥ τγοτθ ὑβοτϑίοτθ δι}}} ἴῃ 68ρ6- 
αἷδὶ ποοὰ οὗ δυσὶ ἃ ἰβγοδιθηΐηρ, ούθη ἰ7 [86 τη ἷ8- 
ἔοτίυπθ δὰ αἰτοδαν Ὀοσυη. 10 ἱμχὶ α͵8ο0 πᾶ οῦ 
8689 ΥΟΣΥῪ ΟἰΓΟΌΠιδία 08 Ὧδὸ 85 ἘπΊΤΟΪΘΟΙΘ [0 
(Ὠδῶ 85 ἰδ Δρρθδγϑ ἴγοιι οἷ. χχυχυΐ. 119ᾳ. ἴπ 
σοηϊγδδὶ ΝΜ} 6] Ὁ ὮΟΡΘ68 δηὰ οἶον ἰϊ τὰ 06Γ- 
ἰδ (80 πιοϑὲ ὉΠαΘΒΙ ΓΔ ὉΪ6 (ἡ ζαϊηδὶ ΠΡ οἢ 
2 Κίυκβ χχίν. 1). Αἱ δαὶ (ἰπ|9 1007 [61 8 ἴ,9!, 
δῃὰ δῖ (600 {᾿Ξ ῦν ̓ νουἹὰ Ἰατηθοι ἃ ἰδίου 9 
Δίγοδαν βυβετοά, δηα ποὶ ΙΠΘΥΘΙΥ δύογὶ οη6 ἰδὲ 
ἯΠ653 [10 Ὀθ [οαγοά, 5 'Ώ σοηηθοίΐου τ] ἢ (ἢ 9 7686 
ΒΟΟΌΤΠΥ 80 πδίυ γα] ἰο (ἢ θα], δὰ (οἷν οἴονὶ ἰο 
ΒΌΡΡΓΘΕΒ ([)080 ΔἸΟΟΙΟΥ͂ ἰΒου 5. ὑπαὶ ττοτο δηγ- 
ὙΟΓΘ δΌουϊ ἴ0 ΒΑΥΘ τϑηί, ͵8 δὶ Ἰθηβϑὺ Ὠἰσἢ]Υ Ρτο- 
ὈΔ}]6.--8ὸ Τιοτᾶ διϊσσθᾶ ὑρ ἴδ δρὲτίς οὗ 
Οντ.---Τι}8 ἀο65 ποὺ τπϑδη ἰδ Ογτὰβ 88 
ἑπδυοοσθσα ἰη ἐ}}0 588π|0 ῬΑΥ͂ 85 6:6 {ἴ)6 ΡΥΟΡὨεἰ8, 
ὍΡΟΙ ὙὮυπι, Ὑἱ (8 (εἶν βτθαῖθν βυβοδρι! Ὁ} ΠΠγ, 
ἐμο ϑρίγὶι οἵ (᾿ὸ 'οσὰ οδνο; δὰ γοὺ δὴ ἰηδυ- 
Θη66 ἰῃὰ σοηβοαῦεθοθ οὗ ΒΟ ΟΥΤιδ τηδάο {1190 
ψιὶῖ]}]} οὗ Θοἀ [118 ον ἩΪΐ|., δῃηά δχοουίοα 10 ἴῃ ἐἴ0 
(δ ηᾳ3 ππάον οοπδίἀθγηιίοη. Οοά ραγο πὶ [}}0 
Σοϑοϊἱο δηά (Π9 ἀοϑίγθ ἰο ὀχϑουὶο Ηΐβ ἱπίθι- 
(ἰοῦ, οὐρ. 1 ΟὨτοῦ. υ. 26: 2 ΘΟ) γοη. χχὶ. 16: 
Ηας. '. 148ᾳ. Τδδὲ {πὸ Ιογὰ δὲ (18 {ἶπγϑ ο11086 
δ Βοδίβοη, απὰ ἰηδοορὰ (8ῃ6 χυΐοῦ οὗἩὨ ἃ Βοδίθῃη 
Θιωρίγο, Ἀ5 ΗἿ8 Ἰπδβισιιθηθηΐ, Ὑγδβ ἰῃ δοοογζάδῃοοϑ 
πεῖ (86 ΠΟΥ Ῥοϑβιἐἷοη ἰμδὲ ἐδ ΘΙΏΡΙΓΟΒ οὗ (89 
ποῦ] ὰ οσο Ποησθίονγι ἢ ἰ0 δοβυπιθ ὙΠ ΣΟδυΘ 06 
ἴο (16 εἰ ράοτῃ οἵ Θοα.---ἘΠῸ τα θ ἃ ὑσοοϊα- 
τηϑτίου ᾿Βσοῦυκ Βουϊ 84}1 ἰδ ἰεἱηρᾶοσι, δ. ἃ 
8180 (τδὰθ Κπονγὴ) Υ υσχϊτίμςᾳ .---Ὀβ04}}γ 

ὋΡ ὙΣΡΤ τοοϑὴϑ ““ἴ0 σδ86 ἰο ὉΘ τηδο Κηον ἢ 
[του ἢ ΒΟΓΔ](18,᾿" Θοτορ. οὮ. χ, 7; ΝΕ}. Ὑἱϊϊ. 16δ; 
2 Οτοη. χχχ δ; Ἐχ. χχχυὶ. ὃ: δαὶ ἰὰ ἰ8 ἰο Ὀ6Θ 
ἰδίκθῃ ΒῈσΘ ἴῃ (09 βΒ8Ιὴ 6 8686 8 Οἷα γοῖη [ἢ 9 
580 οὗ ὯΔ Ὀεΐοτο 2ΓΛΞ53, τ μ16} ἰδ (08 κἀ)οϊποά 
ἴῃ Σουρτηδ, 80 ἐμαὶ νγγὸ τηιδὲ ΒΌΡΡΙΥ ἃ Π6ῊῪ ὙΘΡῸ 
ἯΪΠΠ 8 ΘΘΏΘΙΩΙ Ἰρϑϑηϊη, δύο 88 “80 τηδαθ 
Κποπνη.᾽ 

γον. 2. Τ 9 ἄδοτϑο οὗ Ογτγὺϑ ἰπιπηθαϊαἰο}γ ζο0]- 
Ἰοννΐηβς ἨΔΒ ποὶ ἸΩΘΓΟΙΥ ἀοδὶρηοὰ ἴον ἰῃ9 ον, 
ΔΟσΟΓΪΏΔΙΥ ΔΒ ὉΥ͂ ὯὨῸ ΤΏ 6818 ὨΠΘΓΟΙΥ [0 ὈΘ δοτη- 
τουρπἰοδἰοα ἰο ἐμθπ) δϑογειγ ; Ὀαι, δοσοσάϊηρ (0 
τον. 4, 1 νὰϑ8 ἀϊγοοίοα (ο 41} {86 80}"»}6οἰ8 οὗ [86 
Ῥεγϑίδη οἴωρίσο ΑἹ] {86 τῃογὸ βγη ἔθ 6 γὸ- 
0790 ἰδ (16 Ορθ οοηῃΐοβδίου οὗ Ψομουδὴ, τ ΐοῖ 
Ογγὰϑ τη ῖκ68 δὶ ἐδ ὙὉΥῪ Ὀσορίπηΐϊηρ.--- Α11 186 
Ἰσί κἄοταδ οὗ ἴδ Θεστ μΒαῖῃ ϑοβονδῇ ὃδ6 
Οοᾶ οὗ ἢδανθῶ ρμίνϑῃ σθ, δηἃ Εἶθ Βαῖἢ 
ομΒδιρϑᾶ τῶο ἴο πὲ] ἘΠ᾿ ἃ ΠΟΌῦΒΘοΘ “---Ἰ ἃ 
δ΄ ποὺ ἰδβογοίοστο 0 ΒΏΡΡΟΘΟ ἰδαΐ [ἢ 6 Δι ΠΟΥ 
ΒΙΤΟΡΙΥ ἱπρυϊοὰ ἰο Ογτυϑ (μΠ6 δοκηον) οὐ κηιθηί 
οὐ Φομόυδὴ οσ ἱἰπάοοὰ ἐμαὶ 6 δἱιοοῖμβοχ ἰῃ- 

γουίοὰ (μι οηϊΐγο οαἀϊοσί, ΟἸιαρίοῃ υ, 17; υἱ, 
δ διδῖοθ ἴο ἀΐδργοῦθ ἰνἷ8 δυρροεϊ(οη. 11 :θ 
ποῖ ἰο Ὀ0 δυρρυδοι, ἱπάφοα, ἐμωϊ Ογτὰδ ἐραΐκϑ 
ἴῃ διῖ5 εὐΐοὶ οὗ ΦΔοϊιοναῖ, ἃ59. ἐδ Οοὰ οὗὮὨ δΒοα- 
στὸ πδοὸ μα αἰνοη ἷη {|9 ]Ἰαιθ; ἔοτ }}}9 
δι υ7]6οῖϑ τοι] ἃ νο τερουγάεα 1ὲ 85 δι) δροβί αϑΥ 
τοῖν 1.0 Ρογδίαη σοὶ κίου, ν]ιλοῖ τσ αν 
Ὀδδη ἤαία] ἰ0 δίπι; ΤΙ ΟΥΘον Ὁ δυσὶ ἃ υἰΐπς ποῦ] 
Ὅ6 ὙΜιρθ ον ΘΩΥ͂ δηδίοσυ. Ἐ Ακαυϊηδὶ {18 Υἱοῦ, 
{π6γ6 σϑηηοὶ Ὧθ οἰϊοιὰ ἐ):6 οῆ89 οὗ τιμαὶ Κίης οἵ 
Ἡδπιδί ἢ πο ἴῃ (6 ἱπβοτὶ ριίΐοῃ οὗὁἨ ϑησροὴ δὃὲ 
Καοτβοθδὰ δηοὰ Νισγυ ἐν οαἰ]οὰ ὡαλεδιλά, ἴα 
ΔηοίΒΟΡ ἰηδογὶριΐοῦ βονονον 1{κδίλά, Ὑῦο εἰν 
ΒΕ6ΘΏ.5 οὶ ΟΥΪΥ [0 δν7ὸ ΕἸ ΡΙ ΟΥ̓ Θα {ἰ19 παπιθ οὗ ΕἸ., 
αν ᾿ἰκονν ίβο οὗ Φοίονδ, ὕοῶρ. δ. γον, ἢ. 6., 
5. 88ᾳ. ἩΙίΒουὶ ἀουδὶ ἐμο Ῥεγβὶω δ λα δ 6θἢ- 
{1τγ60}γ ἀἰδοτεμὶ βο] -ςοὨδοϊουβη 58 ἴσγοτῃ ἰη69 3γ- 
ΤἾΔΏ8, 80 Δ8 8 Συδί(ΟΥ οὗ σοῦΣΒ9 ὙΘ6ΥΟ ΤΩ Ἐς} ΤΙΏΟΤΘ 
οἰοβοὶν γχοϊδι θὰ ἰο 86 Ἰδσϑο 686. Νοινὶι δ  - 
ἴης ἰμἷδ, ον ΟΥ̓ Ρ, ἰὰ 8 οἷος ἥγοιῃ {μ6 ἴδοὶ οἔἶ 
4110 δἀϊοὶ ἱι66 1 δηὰ {6 ἀἰβϑινὶ βίου οὗ [86 ον, 
ιιαῖ Ογτυβ ἰο]ογαϊοὰ τἢ 6 το] σίου οὗ 26 ογνα}}. δὲ 
Ἰολϑὲ 85 ΣΏ10} 889 80 ΤΩΒΗΥ͂ ΟἾΒΟΙΒ ἢ ἷ8 ν"1ἀ9 
ΤΘ8}1ὰ, γ88 76 ΤὨΔΥ ΟΟΥ ΔΙ ΩἾΥ ΘοὨοΪπθ {ΘΓ ΟΥοἿλ 
μι 89 ἔδυογοὰ ἰι. Ηο πουϊὰ ποὶ ΟὨἿΥ Βᾶγο 29- 
ΠοΥδἢ ΤΟΟΟρηϊδοα 85 8 ἀοὐ δ]οηρεδίἀθ οὐ οἱ 9 Ὁ 
ποάβ: ἴον δυισἢ ἃ ροϊγίεϊβιϊὶο ϑγηῃσογεί βία ποι] 
μαῦο δοσοτἀ δα Ὀμὶ 1{{{|6 τὶ (110 δίγοηρ, τποπο- 
(6985 Ὀσηὺ οὗ 16 Ῥογδίδῃ σοὶ κίου, δὴ νουϊὰ 
51}}} 1088 δοσογὰά νἱιϊὰ (μδὶ γοσοχοϊ οη οὗ δ ΒΟΥ ἢ 
ὙΓ 168 18 ἀθο]αγθὰ ἢ [6 ἄδογοο Ὀδϑίοσθυϑ. Ογγυϑ 
τὶ κε ὙΟΓΥ γγ6} αν τορητα ϑὰ (9 ΨΦ 6 νν18}} ΚΣ ]]- 
Κἰοῃ 88 ἃ τηοϊβοὰ οἵὗῇὨ νοσβ ρος ἰπ9 δἰ σθοϑι 
αοά, νοι ἀεβουνοὰ ἃ ὑγοίογθηοθ ΔΌΟΥΘ ΣΩΔΏΥ 
ΟΙΟΥ βοηϑυουϑ δοποθρίϊουβ οὗ ἰδ Ὠοεὶίγ, ἢθ 
τηΐρῦ μαγ9 δΒ66ῃ ἰπ ψευδῆ, 80 [0 βΒρϑδῖ, ΟἹ 
ΔΏΟΙΒΟΡ πλσι9 70 ἄλωγα πιαζάα, δὰ πιΐϊχν Βανθ 
ὈΘΘΏ 80 τ Ὁ0ἢ {110 Ἰη0γ6 ἱποϊἱ θὰ ἰο ἐ}ι18 ΘΟὭΘΟΡ- 
(ἰοπ, 85 ἰ.6 Ρογβίδηβ μδ δὴ ἰάϑα οἵ Θοα πο 
ἷῃ Σιβ}ὶῦ τὧδϑ ρυγον ἰβδη (δαὶ οὗ ΟΡ Πδίΐ 018, 
τ ἷοῖ δ858 Ὀδοη οὐδουγοὰ ΓὉΣ (Π6 ὅτδϑι ἰΐτηϑ ὮὉΥ 
ΙΏΟΣΤΘ δοηϑυουβ Τοϊϊίουϑ οἰ 8, ῬΥΟΒδίηρ ἴῃ 
ὉΡΟῺ ἰἤοτὰ ἔγοῃ δίοαϊα δὰ ἰδ8 ἤγομι. ΟοωΡ. 
ΟΊ Πηρον, οί ἀοπίλωτα πᾶ σμάεπίδωπι, 8. 861 δα. 
[51 Βαν} βοη 85 «πείση Αἰοπατγολίδα, 111., Ῥ. 
7]. Α μοοὰ ἐπιρτοδδβίοῃ ἴῃ {818 χεβρθοὺ σηΐϊρσις 

δύο Ὀθθῃ τηδάθ ὕροὴ δἷπι ὉΥ ἰδο ἴδοὶ ἐμαὶ ιὲϑ 
οοηαθοϑῦ οἴ ΒΑΌγ]οη μὰ ὈΘ6Ὼ ὙΟΥῪ ἀθδί γα ]θ ἰὸ 
[80 ον, γὲ8 ἰδὲ {8607 Βεαὰ ῥ]αοοά {Πεἷν ΒΟΡ68 δὶ 
Οη06 ἰῃ ι]π, 85 ἰδεῖν ἀο]ίγογοσ. [0 8 (868 δὺὶ 
ῬτοῦδοΙο ἰμδὲ {Ππ0 Ὁ τοδὰθ {Πποἷν ἀἰβροϑὶ τοῦ δηὰ 
ἐχροοίδιϊουβ Ἐπον ἰὸ δἷτι, δηὰ ἱἰζ {Π0 ]Ἰδϊὰ 
Ὀοΐοτο Βὲτα, 88 Φοδορῆυθ (Ἅ4το΄. ΙΧ. ἱ. 7) ἰηἴοσπιβ 
Ὧ8, δ( ὁῃ6 6 1 Ἰκονεῖδθ [0.6 ῬΥΟΡΏΘΟΙ68 Το ίθυυϊπς ἴ0 
Βίῃη ἰῃ 138. χἸὶ. 2-4, 2ὅ βᾳ.; χὶϊν, 24-28; χὶν. 1 
84., (Π158 τωυδὶ ὮΑΥ͂Θ ραἰγοη Εἷπὶ 8 ὙΘΡῪ ΤΔΥΟΓΔῸΪΘ 
αἀἸβροβίιίοῃ ἰονγαγὰβ ἐΐθ, Μουύθουογ, 88 Ογγυβ 
τοοοχηϊδαὰ ἴῃ ἐδ Φ 6 ν|ϑὲ 6οά, δο το ρἂὶ (.)}9 76 νν8 
οδδὶὶν δηὰ ἴῃ ἰμ9 Ῥογβίδῃ αἀοὰ οὔο 6] Β6}γ γοϊδίοὰ 
(ο ἐβεοῖν ον, γε8 ἰάοηι οι] τὶ ΗΠ. ἩΠΒους 
τορδτὰ ἰο ἰὴ ἴδοι ἐδδὶ ἐ! ἀἰνῖηθ Ὡδίηρο ἄλεγα --Ξ- 
αϑδώγα, ἴγοτῃ σε --- 6846, ἰ0 ἃ, Θογίδἷ ἢ οχίϑηί οοἰη- 
οἰἀθβ πὶτ ΓΤ) (δοτραγο Βδιίονον, ᾿ἰμαῤπιεπία 
νεγίλοϊοσίδε δεπδοδε, δρθο. 1.), ἴπ6 Ζογοιβίγ δὴ 
ΤΟΙ αἴοη 88 ὨΘΩΓΟΡ ἰ0 (δ Τοϊ  κίοη οὗἨ 6 βον ἢ 
[Π8} ΔΗΥ͂ ΟΙ ΒΟΥ, δηὰ ἱξ ἰβ ὙΘΥῪ ΤΟΠΊΔΥΚΘΌΪΘ (Πδὲ 
ἦς ἰ8 ῥγεάδϊοιοὰ ἱη ἴδβη. χ'ΐἱ. 2δ: χὶν 8, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 

«[Ὑ0 ἤδγὸ Πόσο ποῖ 8 οἰἰβίίοη οἵ ἢ 9 μὰ β ποτὰ οὗ 
1Π} 6 ἀθόσθϑθϑ, 835 ἴϑ δο οξϑη ἐπ οδϑο ἴῃ ἔξγα δηὰ Νοῃοχηίδῃη, 
νεῖ ΓΔΡΠΘΣ ἃ ἴγθϑ γοργοάιλοιίου οὗ ἰϊ.-- Τὰ.) 



22 ΤΙΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ, 

[παὶ Ογγὰβ Μ|]} 661} Ὁροι πὰ ῥγοοϊδίπι ἰἢ.}9 Ὠδτθ 
οὔ ἰμ6 [Κοτὰ : δαὶ ἢθ νι} σοοορηΐδο οϑβουδὶλ 89 
(9 οὔθ ψῆο δ65 οἴοϑοῦ ἶτα, Ὀυΐ ᾿ἰκονν 89 (δαὶ 

Βο ἩΠῚ Ὀ6 ἃ ποῖ χιΥ ἰποιγαιπεηὶ ἴα ἰπ9 Βαπὰ οἵ 
09 ᾿μοτὰ ἔον ονογοοιιΐης [6 τεβροοῦ οὗ (89 Ο4]- 
ἄοδηῃ κοάβ. [πα ἵδοϊ, ϑίπσθ ΟὙτγϑ διὰ (μὸ ϑδβίδβ- 
ὈΙΪΒταοηὶ οΥ̓ (1.6 Ῥογϑίδη οαρίτγο, (ἰ 6 ὑθαιρίδιϊοι 
ἴο (88 τι ἀθ πουϑΐρ οὗὨ ἰάο]8 ἰ.88 ἀθο θα 88 ΠΟΥ͂ΘΣ 
Ποΐοτθ, ποὺ ΟὨΪΥ ἰη ἴδϑγϑοὶ, Ὀὰΐ ᾿ἰκον 189 ὑμ6 6 
εταάυ}}γΥ σαῖὴο οὐοῦ {89 Οὐ 6 πδίΐοῃβ, ΘΥ̓ΘΏ ΟΥ̓ΘΥ 
86 ἀτοοῖι5 οηὰ Βοιηδη8 ἴγοτη ἰδδὶ (ΐα9 ἤοτγὶ ἃ 
ΤΏΟΤΘ δηάὰ ἵδοῦϑ ἃ βρίτὶὶ οὐ δ! θητηθηὺ ἐπ αὶ 
οοτί δἰ ρανοὰ (9 ἩΔΥ͂ [00 {Π8 ΔΡΘΏΟΥ οὗ {86 
Βεσοπὰ κτοαὶ ἰπδιγυτηθηὺ οὗἩ 64, ἐμ δογυδηὶ οἵ 
ἐμὸ ἱοτὰ Τοτοιο]ὰ ἰπ 1536, χἸὶὶ.--- 6 ἰηϊγοάἀποί; οἢ 
εἰντοη ὉΥ σγεγυβ ἰο δὶβ ἄθογϑθ: ““8}} (86 Κίῃ ράοπ5 
ΟΥ̓ ἰη9 ϑαγὶ ἢ Βαι ἢ Φομ ον ἐμ9 αοά οὗὨ ποαυϑη 
ἵνϑῃῃ π|0, δηά δπαίδ ομδυροὰ τὴῦ τὶ Ὀυ]] ἀρ 
Τα 8 Βοι180 ἰπ 76γυβαΐθαι,᾽,᾿ ΘοΥτοδροιβ Ἡὶζἢ [86 
Ὀοσίπηΐϊηρβϑ οὗἩ (9 ῥσχοοϊδιπδίϊοηβ οὗ (μ Ῥογϑίδῃ 
Κκείησδ, 85 ΤΠ6Υ δ΄ Ῥγοβογυϑα (ὁ τ ἴῃ (86 οπῃεοὶ- 
ἴογια ἱπβογὶρίίοηβ, Τμοβο ᾿ἰκονν 80 ὕγϑα ΘΕΟΥ͂ 
Ὀοσίη πὶϊὰ (86 σοηΐοδϑίου ὑδδὺ {πΠ6 Ὁ ΟἾΟΘ ἰδποὶν 
ἀοπιϊπΐοα ἰο ἰΐ6 διρῃμοβὲ αοᾶ, 86 οτγϑαίον οἴ 
Βοδυοθῃ δῃὰ δατί. (Οοιῃρ. 1,86 8θῃ, 2216 αἰρετείε- 
εεη ἸΚεϊπιπεολγύίπεη, Βοηη, 1890, 53. 172. δηα ΤΟΥ 6 
ΣΘΟΘΏΓΥ ΦΔοδοῖ. Μοπδοί, Εχροεξ ἀεδ εἰοηιοηίε 4([6 ἰα 
υταπιπιαῖγα Αδευτίεπηε, Ῥατν., 1868, Ῥ. 802 μᾳ., 8ο- 
οοταϊης ἰο Ἡδοπὶ ἰἰ)6 {γ}}[|χυὰ] ἱπβογὶ ρἰϊου οὗ 
ΕἸνοπὰ Ὀερίη5 ἰμυ5: ἀδὼδ πιαρπὰδ Αὔτα-πιαζάπ, 
φιΐ πιαχίπιιμα ἀεοτιπι, σαὶ λαπὸ ἕεγταπι ογεαυϊί, φαΐ 
ἦσο οαἴωηι ογοαυΐί, φιΐ λοπιΐπες ογεαυϊί, φωὶ ροίοηίίαπι 
3) αεαϊέ λοπιϊπίδωα, συΐ ΖΧότγχενι τέσόπι γεοὶ(, εἰο. 
ζλιο ΒδΥ Ἰ δο ἢ Β Φοπατγολίεε, 111., 848, Δηὰ 18 
πὶ, οἡ. ἔξττα, σ Ἄοτο ἢ αἰ γο6 8.89 ἰβοτὶ ρίϊοη οὗ θΑ- 

γίυδ: “Τὴ χγοαὶ αοἀ, Οτημδσὰ, νῦο 8 ἐμ6 οἱ οἴ 
οὗ (19 κοάδ; Βο δυξα 1564 Ὠαγὶυ5 88 ἰκϊης ; Βα 
εταπίοα δἷπι {ἱμ9 ϑεαρὶτο : ὈΥ ἰδ χστδο9 οὗ Οτημδζά 
18 Ῥατνγίυπ κἰηρ.᾽""-Τ1ΤᾺ.}}. ΤῊ νοσά: “4 8]}} {116 
κί ηχάοπιβ οὗ {πο δησγι ἢ 619 οχρίἰηεά ἔγοτῃ (80 
νὶὰθ οχίθηΐ οὔ {89 Ῥεσβίδῃ ορίγσο. πιο Ογτυβ 
οοῃαυθγοὰ Βανγΐομ, δ6 μαὰ δ᾽γοδὰγ ϑβϑιι δ] υρσαϊοα 
(ο Εἰτ36}}7 δἰπχοδὲ (86 δεϊΐγο ϑαδβίοσῃ Αβδίβ, θύθῃ 
ἰο {1:6 ᾿παΐδη Οοεδα (δοοοταΐης ἰο Βογοδυδ ἴῃ 
Φοδβορῆ. 6. 45».). ΔΑἰϊουναγὰβ 6 ρυϑβϑβϑ βου ῃ- 
γαγὰ αἷδο, δηά οπιογοὰ οὄὐθὰ ἱηίο Εμγρὶ δηὰ 
Ευιϊορία. ἸΤμ9 τογάβ οὗ ὕγτυβς “9 δε 
οἰιαγχοά τὴῶοό ἴο δυϊ ἃ Ηἰΐπι ἃ ἰνου86,᾿᾽" πουϊὰ 8 
ἘΙΒΟΡΙΝ δηὰ υδιθοα οτϑη ἱΥ 6 μαά τ ΥΟἿῪ ζοὶὶ 
ἰπι86]Γ οδαγρθὰ ὈΥ͂ οἰγτουτηβίβῃοοβ ἴἰο Ὀσ]ὰ (86 

ἰθΏ}}]6 αὐ Φοτγυϑαδῖθαι, Ὀὰὶ 18 8ι1}} Ὀειίο τ ὀχρ] αἰ θά 
ἱΥ (6 736)18δ, 88 ΨΦοβορίιδ, ζ. ς., ΒΑΥΒ, ἰδϊὰ Ὀθίογο 
Β'ᾳ! Ιβαΐαὶϊ χὶ νυν, 24 δπὰ 28, δηὰ χὶγυ, ] βα. 
[3ο 680 Βαν  ϊηβοη, ὯῸ δᾶγϑ: “1 18 8. σθϑϑ0ῃ- 
019 σοη͵θοί το ἰΒδΐ, οα ἰῃ9 οϑρίυτο οἵ ΒΑΌγΪοΩ, 
Ογτὰβ 8 Ὀγουρδὺ ἰοἴο Ῥοσδοῆαὶ σοηίϑδοὶ τὶν 
Ῥαπίοὶ, δὰ (ἰοὺ ἷ8 δἰλθη οι 88 ἀγανῃ ὮΥ ἱμδὶ 
Ῥτορμοὶ ἰο [06 ΡΤΟΡΆΘΟΥ͂ οἵ [8818}}.---ΟΥΤῸ 5 Ῥτο- 
ῬΔΌΪΥ βοοορίοα {118 ῬΥΓΟΡΠΘΟΥ͂ Δ8 8 “οἰδνχο᾽ ἰο 
Του ἃ (110 (οπιρ]ς6.᾽ ΚΚοΙ] δἷ8δο γοΐδυβ ἰο δῆ. 
νἱ., τδίος βίδίοβ (λὲ Πανγΐίαβ ὑπ 6 Μίοἀο τηδἂὰθ 
Ῥδοΐθὶ οὯ6 οὗ ἰ9 (το ρτοϑίἀρηίβ οὗ {86 ὁ 6 
υηάτοα δῃὰἃ ἱν ΠΥ βαίγδρϑ οὗ (ἢ 6 θα ρΐτο, δηὰ 
γα]ιοὰ μἷπὶ στεδιγ αὖ οουγὶ.--ΤᾺ.]. ὅ. Η. Μί- 
Ομ δοὶἶα ἰμοτϑοίοτε οχρίδἷπα [0:6 ραβδδζο ἰδ: 
τιαπάαυϊξ τεΐλί, πἰηιίσιιπε ἀμάμπι σπίδ ΡῈ «7εδαίαηι, 
ΟΔΡ. Χὶΐν. 24-38; χὶν, 1-.8. ὙΤπα Ταίογθῃοθ ἰο 
(8680 ῬΤΟΡΒΘΟἾ68 ἷβ 411 ἐδ. 9 πιοῦθ δρραγϑηὶ δἷποθ 
(Β6γθ, 85 Ὑὲ}}] 88 Πογθ, 1:6 δδπιθ {πηἀΔαπιθηί) 
ἴαοὶ ἰδ 80 Βίγοηρῖν δηὰ σϑροδίθαϊγ διῃρδδ.- 

δἰσθὰ, Ὡδηιθῖγ, (πὲ {η0 Τιοτὰ χαγο ἰο μἷτω ἰδ 9 
Κίηράοαυιδ οἴ (Π9 θδγέϊι, δοΐωρ. δϑρϑοΐδὶ υ 158. χὶΐ. 
2, 8, 2: χ]ν. 1εᾳ. Οοα. Α. ΕΒ. ΚΙειποσί, ζεδεν 
αἷς Κολ(ἐλεὶξ δᾶπεπιἰοῖεν ὧι ἀδης Βιολ ζεεαία επιλαὶϊ- 
ἐέπεηι ει εασωπσεη, Βουν], 1829, 

γόον. 8. ὕγγυβ πνου]Ἱὰ ἔγχει 68}} προὺ ἔθ 768, 
δα  γοῖ ἰᾳγη ἰο 4} μὶθ δα Ὀ͵θοίθ τῖϊ Ηἷ5 δά ἀσϑδβδ ; 
Ὀοοδαβθθ ἢθ ἰιαἀ Βοτηοίμῖης ἰ0 Βᾶὺ ἰο (μοβ δ]860 
ὙὮΟ ἯΘΓΘ οὶ 6»), Ὀυΐ νοτὸ ἀπ εἰς πὶ (86 
ψ46ν18.--- ἘὈῸ διβοῦβ γοῦ, οὗ 811 ἘΠ α Ρδορῖίϑ, 
είς. ὙΠ 4}} 1.0 Ῥ60ρ]9 οὗ “6 Βονδῇ ἢ 8]80 ῥτο- 
Ῥεγὶν ἐποϊυὰθα (9 ἀδςβοομάδηίβ οὔ ἰμ9 ἔθη ἐγ 065. 
Χοῦ [8689 δθοπὶ πο ἰ0 βᾶγϑ ὕδθθῃ ἱμουρδὶί οὗ, ποῦ 
ἀοθδ 'ἱξ δοθῆ ἐμδὶ ΔΩῪ ᾿τπροτίδηϊ οἰοτηοεὶ οὗ {ἢ 6πὶ 
τηδὰθ 86 οὗ ἐδ Ρεγτηϊδβδΐοη οἵ ὔγγσῦθ.Ό ΤἼδο Ὁ]688- 
ἴῃ :--ἘΠἔῚ αοἄ ὈΘ νὴ Π1π|---ἰ(Ὠ 5 ΘΙ ΡΠδι10 
ἷῃ Ῥοβίτἰοι, ΒΌΟΒ (μα (Π8ὶ τ οἢ υ]1ὃγ)8 16 ἢ οί 
80 0 οοπηδη 88 ῬΟΥταϊδβϑίοη, 885 17 6 πνουϊὰ 
ΒΔΥ: Ηἰἱ ἀοἀ 0 πὶ ἷτὰ δβὶιουϊὰ ἢθ ᾷο ὉΡ δὰ 
Ὀα11ὰ. Βοιίάθβ, {18 δι ἱ ΎΟἾγ 68 ποῖ ΟὨΪΥ 89 
Ῥοσιη ἰβϑϑίου ἰ0 Ὀυϊὰ (ἢ 9 ἰδτωρ]ο, Ὀυϊ δὲ 1.6 βδῖηθ 
ἰἶπιθ {19 οοηδοῃῦ ἰο0 4]1 ἐμαὶ γγὰϑ Φοοοδϑαυ  Υ σοἢ- 
ποσίοα ὑἐμογαν ἢ, Θοβρεοΐδ}ν (86 οἰ ρτγαιϊοη ἴὸ 
Ῥαϊ]οδίϊο.Ἐ Τὸ δἀάϊἶοπαὶ οἴδυδο, ἘΓΠῸ 168 τ. 6 
Θο ψ8ο ἰ6 εἴ ϑοστδδβΊθι, υ]ΐἶο πνου]ὰ σὶνθ 
{86 τοί νῷ ἴθ᾽ Ὀυϊ ἀΐηρς ἐμ ἰορ]ς οὔ Φεομονδὰ, 
ἀοθ8 ποὺ ζιδδὴ (ἰδΐί “6 ουδ ἴθ ῥτοβεηὶ ΟὨΪῪ ἴα 
ΦοΥυ 8816), δη "ΟΠΪΥ 885 Ῥοόῦγου ἰῃ ΟδΏβϑῃη, [0 Ὁ 
Ογγυβ 885 δγοδὰυγ δϑογϊ θεὰ ἴἰο Ηΐαπι ἰ86 ροποσς 
ΟΥ̓́ΘΡ ἐμ6 κίηράοτηβ οὗ (μ6 θϑγίἢ----αὶ 1ὲ Β᾽ΩΡῚῪ 
ΘΟΧΡΌΓΣΘΒΒ6Β ἰδ 6 ἰάοα ἐμαὶ Ηθ δαβ σοβϑεϑῃ 76 γυβδίθιυ, 
ΔΌΟΥΘ 81} ΟἾΒΟΣΥ Ρΐδοθϑθ, 88 8 ΒΟΥ ρ͵δοθ τ μΐοα 
Ηο νουϊὰ Βαγνθ ἀϊδιϊηρυϊδιιεὰ ἴον Ηΐ ποτδὶιΐρ. 
[Οοτιραγθ ἐμ οου οββίου οὔ θαγίυβ, θδη. υἱ. 26, 
“Ηδ ἰ8 (89 ᾿ἰνίης 6οα."--Τα.] 

γεν. 4. Α;) ε6 ἔοσ θυ ϑὺν ΟἿΘ οὗ ἴδ6 δΒτ- 
νίνοΣδ, ΙΘῖ ἴ86 Ῥδορὶϑθ οὗ μία ρἷδοθ δϑαὶδι 
Βΐπι, είο.---ΤῊ Ὠθδί θη, οἡ ἰμοὶγν ρΡδτί, δῖϑ ἰ0 88- 

δἰϑί. ὙΝυγ Ὁ, ἷθ δοουβαίγο δὐϑοϊαίο, ρἰασοὰ 
Ὀοΐοτθ Ὁ. δια θδϑἷδ. Τη6 ἀοεϊ σηδίϊοη οὗ (9 
ΘΧ 68 88 Βυγυΐοῦβ, ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἰμοβο Ἰοῖϊ οὐοῦ, ἰδ 
σοπποοίθα τὶ} (Π6 ἰουρσὰς οὔ 6 στοαὶ δηὰ βε- 
Υ619 ἡυάραιοηίδβ (Πὰὺ μααὰ ογογίαἸκοὴ 15γϑοὶ, δηά ἰ8 
Τουηὰ ἱμβογϑίογο δϑρϑοῖδὶ βιροὴς (Π6 ᾿δγδο (68 
ἐμά βο]γοθθ, οορ. ΝΟ. ἱ. 254ᾳ.; Ηδς. ἰϊ. δὃ κα. 
Το (πουρῃΐ, Βονονον, γ1͵ὸλ8 πδία γαῖ δου ἢ ούθῃ 
ἴον {0 Βοαίπθη. μη πογάβ : ΕἾΟΙΩ 81} 186 
ῬΙΪδοθ8 ὮΘ1Θ ἢ6 δβοϊουσηθῦδ, σ8α ΟὨΪΥ ὃθ 
οοπποοίοα πὶϊ (6 δυ Ὀδοαυθπηὶ οἴααϑθ. Τλμι6 Ρἰεἱ 

ΝΕ) ΒΘΡΘ ΤΑΘΔῺΒ ἴο δϑδὶίδί, 88 ἰῃ 1 Είηρϑ ἰχ. 11], 
εἴε.---Ὁ 11 αἰϊνοΣ απ τ ἢ ρο]ᾶ, αιᾶ τὲ 
Εοοᾶα (ἸΙ6γὸ Ῥϑσθμ!δρ8 οἱοιἷηρ οἵ ἐθῃ 8) {Π 6} 8ΔΓΘ 
ἰο ΘΏΔΌΪΘ ἐδ ἀορατιΐηρ ἰο οτηϊ ρταίο.--- Βϑαίᾶ68 
80 ἔσθϑ- "111 οὔθσίῃ β.---Τ ὴ 8. τδῶϑ βοιειὶης 
δαα)ιΐοπαὶ (ὉΨ οοῦιρ. τοῦ. 6) ἰο ἐδμ6 ρἰξιβ, ὉΥ 

Ποῖ ἐπ0 7 ψ6ΤΘ ἰο οοηίτγί Ὀυΐ6 αἀΐγοοιὶν ἰο τ} 
Ὀυ]]άϊηρς οὗ ἐδ 9 Βουβο οὗ αἀοά, Οὐμρ. ο})8Ρ}. Υἱϊὶ. 
2δ: Εχ. χχχνυ. 29; 16υ. χχὶΐ, 28: [Βαν βου 
γοραγθ (Π6 ἔγϑο- ἩΠ1 οἴου, 88 μαι οὗ Ογγαβ 
ἰπιβοῖί.---ΤΆ. 

γον. ὅ. Τὸ Ῥογιιϊβαΐοη ἰο τηδροῖ ἰο Ζογβδίετα 
ἯΔ58 [ὩΔὯ6 080 οὗ ὈΥ̓͂ 186 θΘ885 οὗ [86 ἐβίποσα 
οὗ αᾶδ δβηᾶἃ Βοιαμίη δηᾶ τμδ6 ὑγίϑδὶβ 
δηᾶἃ ἴ89 Τιουν ῖ08.---ο δῦὸ ἰο σοηῃοϊμἀθ 85 ἃ 

ἴον 'ξ ἔστω. 
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τηοίίον οὗ οουτδὸ ἰμωὺ τὶς ἐἰ9 οδὰν οἴ [0 6 ἴὁ- 
λον δῈ (Π6 ἔμ.) 6 5 {ποιηδοῖγοβ δβοὶ οὐ, δι ἃ τὶ 
89 δι μοτϑ ()οὶ» ἔπι} θ8: {παι ἷ5, ἰυδὺ 180 αἰ νὶ- 
δἰ0ῃ8 οὔ δἰχ!οῦ δηὰ ἰοὟῸΣ ἀοξτθο δοσοπιρδηϊοά 
(οἷς Βοδ. 8. Βυὶ ἷὶ ἀοθ8. ποὶ ᾿τθϑϑὴ ἰδεῖ ὡἱϊ οὗ 
λ0 Βοδ 5 οὗ [86 το ἐγ 68 πιοη(ιοηφιὶ βοὶ οαί, 
δαὶ 81} τ βοδο δβρὶτὶς Θοᾶ δεᾶ τχαἰϊβϑᾶ.---ἰἰ 
ΘΟΥΙΔΙΌΪΥ τϑὶ δ νὸ Ὀ668 (ἰ16 πλοσί οὗ ἐἰδοῖη, οἱ ἢ 6 Γ- 
ψί θο ἐὺ ψουἹὰ ποῖ αν θδθῶ ϑϑὶὰ βὸ ἀϊδβιϊποιὶν 

86 Βοδὰβ οὗ 1μ6 4δίμεγα, Τ|,9 βίτρὶ 3.) (ο 
86 ἀϊδιϊαρυϊδμοὰ ὕτοπι 9.23, οἄαρ. υἱ, 28) 068 
ποῖ βόγγο, ἰἢ οουποιδίΐοῃ 5, ἰο δά ἴῃ ἃ βῇοτγι βηά 
ΒΟΠΔΕΥ ἩΔῪ δἰϊ ([)}0 οἱ 6 γ8, νυ ἢ ἢ ὮδΔΥΘ Ὠοὶ γοὶ 
θεοὰ πιοαιϊοι δά, 88 ἰζ (9 τπιοδηΐϊπα σοτγο {δ κι Ὀ6- 
δἰἀθ8 1η9 508..8 (3 γ0 ῬΘΡΘ Ο ΒοΓβ δἶβο το δβοί 
ουί (Βοτῖι. [Α. Υ.}}, Ὀὰ: ὁ δάὰβ ἰο ἱπαὶ νυ] ῖο]ῖ 
μδα8 ὈθΘΏ δἰγοδαγ ααϊὰ 4, δι 1}}] οἴοδον ἀοδοϊιίοπ, 
νυἱοῖ ἰ6 ἱπιρογίδοί ἰο (9 οδοηίοχὶ, (στρ. ΝΘ. 
χὶ, 2: 1 Οδτγοη. χὶϊὶ. 1; 2 ὕβτοῦ. ν. 12), βο (δαὶ 
ἷν οοττοδρομὰβ πνὶτὰ ΟΌΤΡ ““πδπιοῖγ,᾿ (παν θ᾽» 

ΤΕΥ. ἃ 810 α]. ν ῬΓΟΡΘΡΪΥ ΠΕΥΘ, 45 ΘἸΒΟΉΎ ΠΟΤ, 
πἀίοαῖα5 8.9 Ὀεϊοησίηρ ἰ0 8 ο018389 οὗ ἰπἃὰ. Τ|10 
ΔΌΓΌΟΥ δ848 (ἢ 6, ἴῃ ἃ ΤΏΒΏΠΟΓ Ῥϑοι αν ἰο Βἰτν- 
βεϊ [, δι υοσαϊη δία (1.10 70] ον Τοϊαϊ γο οἷδυβθ 

ἰο {86 “3 αἰίμουι Ἴδε, Οοα πιυαδὶ δσαῖκο (89 
δρί τὶ! οὐὍἁ(Β099 πβο πουϊὰ δοδϑοηῇ, ἐμαὶ ἴθ, πυαδὶ 
ἸΏΔΚΟ {Π).6πὸ υν 1] ἰῷ (σοι. νοῦ. 1); ἴον (ἢ γοίατῃ 
ἢοπιθ 88 ποὶ ἃ πηδίίον ἐμδὲ γοαιυΐϊγοὰ Ὧ0 δοῃβὶ- 
ἀοτγαιΐοη. ἸΤμοῖν παϊίνο Ἰδῃὰ ἸδῪ οἰ μον ἀθβοϊδίθ 
οὗ οσουρίοα νίῖϊῃ οα 9 δη ἃ ὈΛΥΌΛΓΟΙΒ παίΐ ἢ. 
ἀτοαὶ ἀδηροτα ἐπ τγεδίθηϑα 18.686 11{|}|9 μαϊΐοι, {ἰδὲ 
ψου]Ἱὰ Ραὐ 1186] {1ὴ ορρουϊίΐοη τυ {9 ἐπα  δη 8 
δηὰ ἱπάοθϑα βδϑύϑθγϑ (58 αὐαϊἰοὰ ἰμθω, ἴα Βα- 
Ὀγίοη, οὐ 1ῃ9 οἱμονῦ δΒδηῃά, ἐμοὶ οἰγοατϊηβίδῃ 68 
δὰ Ὀδδοπιο βιιο ἰμαὶ {ἰ 60 οσουϊὰ ὙΔΡΥ͂ τν6}} δἢ- 
ὄυτο ἰΒόχ, γθα, (ΠΟΥ 66 ζδυογα Ϊο, π9 )19ὸᾶνα Ὀ8Π 
860 ἔγοπι! ἴπα, ἱνὶ, 1] ---Ἰνὶϊϊ.. μθπσ9 πολλοί κατέ- 
μειναν ἐν τῇ βαβυλῶνι τὰ κτήματα καταλιπέιν δυ 
ϑέλοντες. (ΜαΩΥ͂ τοπιαἰποὰ Ὀσυἱηά ἴῃ ΒΑΌΥ]οΙ, 
ΔΉ] Ωρ ἰο τοὶ παυδ8 ἐμ οἷν ῬΓΟΡΟΣΥ (ΦοΒΟΡΆ. 
Ατελ. ΧΙ. 1,1). 

γεν. 6. 41} τΓ80γν τΒαῖ γγϑτθ δοουϊ ἴΒϑση.--- 
Το 68}} ἰο δδϑῖϑι (}9 γοϊαγπίηρ 6χ 68 ᾿γ88 οὐογοὰ 
δηά (Ποἷγ πο ῃθοτθ, τὰ οοτίδἰ ΗἸΥ ἱποϊαδοὰ ἐμ 9 
Ιδνδο} 65, γ 0 τοιμαἰηοά δεἷπὰ, τῦο [7 (Π6 7 Βαὰ 
Ἰηθδη8, ποιὰ δϑρϑοΐδ! ν σοπίτγὶ Ὀυἱ6 τὶ ἢ ἵϊροι- 
Δ᾽[ἰγ (οοταρ. Ζ6ο8. Υἱ. 9) ἴῃ ογάδν ἰο ἃ οογίδίῃ οχ- 
ἰθηὶ ἰο πλᾶῖο ἊΡ ἴον ᾿νδδί {ΠΟΥ θοϑιρθὰ ἰο πορὶοοί 
ὉΥ (ποῖν γοιοδϊπίης Ὀθμΐμα, Βυΐ {μογ9 τοτὸ 
ΒΌΓΕΪΥ ποδί θη, 8150, γσἤοπι ΟΥὙτϑ δὰ οἰ ογ ἰη 
Υἱοῦ, απᾶὰον ἐδ 6 δβυρροδιιίοη τπαὲ {π9 [δγδεὶ θ8 
οουϊὰ ποί Ἰοὺ Βἷα Ῥογτηϊβδίοη ζὸ ὈΥ πίιπουΐ βίης 
ἱ. Το ὀχαιίηρὶο οὗ (86 κίης διὰ μἷβ. οσχδοτγίδ- 
ἴοι τοῦϑὲ Ββδυθ δ᾽ γοδὰγ πιδὰθ ἔθη πὶ], Ὀαὶ 
ἴβετθ τϑτϑ δογίδ᾽ ΕἾΥ ἴοτὸ δπὰ (ἴοτο βοὴ ὙΠῸ 
ἯΤΟ ἱπδυοσποοὰ ὉΥ (ποεῖν {τἰθηὶγ τεϊδιΐοηδ ἴο 
(89 ἀοραγιΐης. ὈΣῚῊΤ 3 ΟἹΤῚ πιοδηθ, 1ἰϊκὸ ἽΠη 
Ὑ3, δταὶ οὗ 41] ἰο ἰδαίκο ὉΥ ἐδο βαηὰᾶ, ἴῃ οτάἄον ἰο 
Βοϊὰ οὐ δαρρονί (Βοτίῃ., οὶ), ἐπ θη 6886 8 ΟΥ̓́Θ᾽ 

. ΤΡ ὝΣΝῚ τοσ (Δ ἔαΠ]οσ ἔσσττα ΓΊΣΝΤΊ Γ᾽ ἸὔΝΝ, 
΄ -Ὁ-᾽-΄ δ .Ὁ9. 

Ἐς. τἱ τὰ ἴα [6] ποαᾶδ οσ μη θία οὔ ἐῃο ἐδέποσθ' ποαβὸβ 
οὗ ἕβσητο5, δ οὰ τόσο δυ δα νίδίοιο οὗ πο ΊΓΙΞ, δὲ 
8 ἰδ θ᾽ ᾿σόσο οἵ ἰδ 5... }.] οΥ ἐγθ5. ΤΏ 5 ἐπϑ ἕλίμϑτο' 

Ἠοῦδ08 οὗ ἐπ κοίΐῃβ, ὌὉΡ ΤΟΠῚ Βαθν]οη δύο ἷπ βἰγίκίης 
ἐν γα ἩΠῺ ἰθο ἰτΐίροθ5 οὗ ἐμὸ κοίῃς ὉΡ ἴγοιῃ Εκυρι. 

88 ().86 Θεγαδῃ “2 6σπαπάεης μη ΕἾ ἀἱ6 Αστπιο σνείζεη,᾽ 
ἱπιπιϑα ἰδίθὶΥ ἰο [86 τἸωϑδῃΐῃρ “’ αϑ58ἰ8ι᾿᾿ (που σὰ 
1} 8 σοπδίγυοίΐου ψ1}}} 3 8. αζαϊηδὶ ἃ []} οαυἷνα- 

Ἰοῶδο οὗἩ [80 ὀχργοϑδίου τὶ (ἢ ΓΓΟαΌΘΏΓγ-06- 
ουττίηρ Ἢ ΡΠ) δ 18 ΟἾδαν γότη (16 οοπίοχι, 

ὙΠ Ιοὰ ἀδϑιδηἀδβ {6 τηρδηΐηρ, δϑϑιδί, (89 3 δε- 

ἴοτϑ η05- Ὁ9 189 20] οπῖπρ ποιπ 51, διὰ ἐδ 
δ 9) οοττοβρουάϊηρ ἰο 1! ἴῃ νον. 4.---Βοβὶ ἅθα 411 

τμδῖ νσαϑ ὙὙ]] ΕἸ οδοτοᾶ ---Ἴ5Ὁ 18 ἈΘΓΘ δ0ἢ- 

Ὡοοίορα ἱ ἢ ἣν, (τς ἢ ῬΤΟΡΟΥΪΥ του]ὰ Ὧδνο 

βυϊδοοά ὉΥ ἰ[86]), ἴον 0 6 αϑ8ὰ.4] [2 ὅφη. χχχίὶ, 12. 

ΟοωρΡ. Ἐχ. χὶϊὶ. 837; Νυηι. χχῖσχ. 89. ἊΣ Δἴ Ρ 

ὮΡ ἴθ οογί δἰ ΠΥ ἰο ὃ9 (αἴκθα 88 πϑαίον. ΠΣ 
φὶοἢ 5 οἱοβοὶν οοπηθοίοὶ πιὰ ἰδ ἡογοζοίης 
τοῦδὲ αγθ βυρρὶἰοὰ ποὲ οὐἷν δὲ, αὶ δ͵]8οὸ (89 
Βα Ὀ͵οοὶ “τ αὐ᾽ 16, ΠΔιΠΟἾΥ, [ἢ 68 εῖνον, ἔδλνϑ 88 8ἢ 
οἴξοσίηρ. 2.) ΠΤΤ τηθαῃ8 ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ ““ἴο δοί ἔγϑοὶ υ," 

5 Τγοαιυοηίγ υϑοά ἴῃ {818 Βοη86 ΌΥ͂ οὐν δαΐδοῦ, 50 
ἸΠκονν 89 μθτθ “ἴο αίγο ἔγροϊγ,᾿᾿ οοπρ. 1 Ογοη. 
χχὶχ 9; Εεγὰ ἱϊ. 68; ἐϊἱ, δ, δῃὰ ᾿ἱπιορὰ ἰὰ ἰδ9 
Ἰϊςανῖσαϊ βοῦβθ “ ρὶγο ἔον (ἢ (οτ ρὶο,᾽" ἰο 8 66 Γ- 
ἰδΐα ὀχίομῦ 85 δὴ οἰϊοτίηρ, 13). Οοτρ. τοῦ. 4, 

σα. 7-11. Ὁ τῶϑ ΟΥτὰδθ Εἰ] 861 γχ0 68Ρ9- 
οἷ! Ὠεῖροα ἰδ9 τοι ατηΐηρ οχὶϊοβ ὈΥ Ὀδδβίον- 
ἴῃ, ὑροῦ ἰδεῖ ἔπ γτοβϑοῖὶβ ἰθαἱ δὰ Ὀδθα 
ΡΙαπἀοτοὰ ἤγοιι ἰδ 9 ἰθρ͵6. ΤΉ 686 νϑβ86}5 τοὶ σῃῖ 
αΥ9 ὈΘΟῊ ἰαΚο ΔΤΑΥ ΟΥ̓ Νευυοσὶπἀηοζζαν, αὐ 
(809 ὙΟΡΥ͂ τοὶ οδρίατο οὗ ΦΨοσγυβαϊολ ἱὰ [ἴ19 
ἤουτι γοδσ οὗ ο]οἰακίαι, δοσῖρ. 2 Οἰιγοη. χχαχνυὶ. 
1; Ὥδα, ἱ. 2. Τθδὶ ποίμίηρ οἵ (16 Κιηιϊ 18. χηδῦ- 
ιἱἰοηεα οἷον ἰη 2 Κίηρμθ χχῖὶν., οὐ ὈΥ Δογοιυγίδιι, 
8 ὀχρ αἰηϑα παίαγα ἢν ἤγοπι 86 ἤλοὶ ἐμαὶ ἴῃ κ6- 
ὮΘΣᾺ] 80 }1{{16 15 ΘΧΡΥΘΑΒΙΥ βαϊὰ τ |{}} Σοο θη 69 (0 
ἐμαὐ ἄτγβέ οδτηραΐκη οἵ Νοδυομδάηοσεσασ, οη 
Το οϊαομίη (οοηἶα}}) ν88 σανγίοα ΘΎΔΥ οδΔΡ- 
{ἶἰγο, ἰΒογθ ψϑῦ οϑγίδι ΟἿ 8 ρὶυπάἀοτίης οὗ (10 
ἰοτρὶο, δηὰ ἰΒαὺ δοοιηθὰ τθογο ΟΡ ἮὮΥ οὗὨ τηοῃ- 
(ἰοῦ, 2 Κἰῃρδβ χσῖν. 18: 26γ. χχνυὶϊ, 10; χχυΐ 1 
Βᾳ. ; Ψ}}18ὲ ἰὰ 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βαϊὰ, 2 Κίηρθ χσῖν. 
18, ἰδαιὶ ΝΟ υ μδάποσσεαγ αἱ {1118 ἰἰ9 Ὀγαῖεο ο 
{6 κοϊὰ οὔ ἰ)ο νϑβϑοὶβ, τυ ὶο δϑοϑῦϑ ἰο ἰηάϊδαίθ 
{μαι {Ππ|6γ6 ΘΓ ὩῸ ΟΠ ΖΓ Ὑ6886]8 οὗ τηηδδῖγο ρο]ά, 
δυὺ τοργ ον τοϑϑοὶδ οὐουϊαϊ ὶ τι σοὶ. ἬΒοα 
Ζοἀοικι ἢ νγὴϑ βοὶ δὶ ἀθ ὈΥ [Π|6 ρβόύδγπον οὗ Νο- 
θυ οζζηυ, Νοθυζατδάδη (2 Εἰηρδ χχυ. 1δεα.; 
ὅοΣ. 11, 18 584ᾳ.}), (809 γϑββϑϑὶβ χϑιβαϊηἷης Ὑ0Γ7Θ 
ΓΑ ΟΒΕΪΥ οΥὗἁ ὈΓαδ8, 

γον. 8. ὕγγτυβ ἀοἰϊγοτοὰ οὐοῦ ἐμ υϑββοῖβ ὉΥ͂ 
86 Βδηᾶ οὗ [86 ἴσϑαδυσοι Μ|ΊΠσθᾶδιθα."-- 

Ὑπὸ, ὑπαὶ 5, 8ο (δὲ ἢὮθ πδῇ δὲ (8) ϑαπὴθ (ἰπιθ ἰ0 

ἰαἶκο ἔοι ἴῃ ἷ8 Βαηδα ἴο ἱπαροοί ἐμ 6, (ο γϑοοζ- 
ἶσα ὑμοπὶ 85 (ἢ 6 γὙ6586}8 οὗ (89 610} δὲ Φογι8α- 
Ἰθιο, δοδογάϊηῖν ὉΠῸῸΓ ἢΐ8 δυρογυϊβίοη. ΟΡ, 
ομδΡ. Υἱἱὶ. 88; Εδίμ, υἱ, 9, ἍΒΙ) ἰδ 1.6 Ζοπά 
φαζα-δαγά, ἰτΘΟΒΌΓΡΟΓ, ὙΔ.1δὺ (8.6 Οὐ Ποὺ ΤΌται, ἽΞ. 

Ρὶ. [92 Ῥδη. Π|, 2, 8, οογγθβροηβ τὶτῃ (89 
οἷά Ῥεγβίδη σαάα-δατα (σαΐπί δαγα, ταοοάθτη ῬδΓ- 

“ΓΜιελνοδαίλ. Ἐλπὶϊηβοη: “ΤῊ 6 ΟΘΟΌΙΤΥΘΙΟΟ οὗ ἐπ 18 
Ὥδῖηοθ, ὙΠΘἢ τθδηδ κίνοη Ὁν ΜΙ γα," Ῥογαίδη ΔΑἤέ}» 
γαδαία «- ΜιΙίδτα, “ η6 δι η-606.,᾽" δῆ ἀκακίᾳ ραϑὶ ̓  Ἡρνῆν οὗ 
ἀα «ὦ "το κίνο.," οὐ ἀϑαϊςοδιϑα ἐο ΜΙ γα, ἰ5 δη ἰπαϊ δέοι 
ἐπαὶ ἴπ6 κι πο οὗ ἴῃ ῬογΗαΪΔΏ ΨΔΕ δὲ ἰϑαϑὶ 85 οἱ 
Ἢ ἘΠ γι: οὗ Ογτυδ., (Οορ. Χϑο. ὥμορ. οἷν. Υ111. 8, 

"ἢ Ἕ. 
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οἶδα φεηφ᾽ τ0α7) ἴγοτι σαάα ον σαπάα. Οορ. Κοὶϊϊ, 
Ῥαα. ν. 86, ἄν. 1.--Β΄;ΒΘΟΒΒ απ αδυ, {|10 ργὶποθ 
οὔ δυάδα, ἰο ψιοια Μιμιγθύ μίας ουυμίθαὰ ουἱὐ (110 

γ6556}5, πιο 18 δα ιΐα ἴῃ 16 Οἰνα! 66 μαβϑαβθ, 
ὁδαρ. ν. 14, 16, διά ἰηάοεοὶ α8 ρεολὰ οὐ βΌΥΘΥΓΠΟΥ 
οὗ (ῃ9 ὩΘΨ σοι 1 Υ ἰὰ Φπ.66, ᾿ν]Ὸ Ἰαϊὰ ἐμ 
ουηάαειΐοη οὗ {ἰπ0 ὩΘῪ (6Ώ}0]6, δὸ (ἰδὲ νὶἱίπουΐ 
αυοϑιΐοη ἢ9 8 ἰάοπ σαὶ πὶ ΖΟΡΌΔΌ6Ϊ (ομδΡ. 
ἰϊ, 2: ἰἰἰ. 8; ἶν. 8) {π9 δοὴ οὗ δἰιϑαϊεἰ οἱ (οἰαρ. ἰἰϊ. 
2. 8: νυν. 3; Ηλᾳ. ἱ. 1, εἰο., σορ. 8δ᾽"0 Μαίίἢ. 
ῖ, 13: Τᾶκο {{ἰ. 27), γδο, 1 Οἴτοι. Εἰ, 19, 8 1κὸ- 
τ ἷἶϑθ 6 βοὴ οὗ Ροάείδι, ἃ Ὀτοίμον οὗ διοαιιοὶ, δὰ 
Ὀοϊουχθ ἰο [86 ἔμ οὗἩ Ῥδηΐϊοὶ. ΑἸοηροΐὰθ 
οὔ 89 πόοῦὸ σα ἀθ60 παῖὴθ οὐ δ ΒΌ ΔΣΣΑΥ, Ζογαῦ- 
θα οὶ τ88 υδβοὰ 88 8 πογ9 ΗΘΌΣΤΘΥ Ὡλθ. 716 
Ἰαίίον οοσυτϑ ονϑῷ ἰη {89 ΟἸια] ἀθ6 Ῥαγὶ οἵ ἐδμ9 
ὍοΟΚ, οἰὴρ. Υ. 2. ἴῃ ἰμ9 δδπ9 ἩΔῪ Ὀδηΐοὶ δ 
1,19 {ἰγοθ οουιρδηΐοηβ δὰ πιὰ (μον ΟἸ 4]. 60 
ὨπλΠΙ65, ΒΟ (ΠΟΥ τοσεϊγοὰ ψϑη {Π60ΥῪ οπίογοὰ 
ἑηίο τὴ βογυίοθ οὗ {μ9 κίηρ οὗ Βιῦγίοι, ᾿᾿ἰκο νὶ 89 
Ἡοῦτον ἤϑηθ8, θδη.ἰ. 7. Το ϑδοϊος οἵ 58 6δὶι- 
ὈΘΖΖΑΡ 18 δι}}} ιῆοτὸ πποοτίδἰα ἰμδη ἐμαὶ οὗ Ζογαῦ- 
ὈδΔθοὶ, Νοῖ ουϑη (86 Ῥγοθυποίαίίοη οὗ ἰἢ6 ποτὰ 
6 ςογτίδίη. Τὴ ΑἸοχ. γοτγβῖου ἢ83, ἰὼ ποδί 8ο- 
οογύπῃοο ῖνι 116 Μαβογοίΐϊο ἤοσπι Σασαβασάρ, 
αι ἸιἸκοιν 86 Σαβαχασάρ, κῃ Σαναβάσσαρος. 7.9 
Ἰδίίον ἔοσια 8 Του ὰ ἴῃ δοοογήδῃοο ὙΠῸ (ἢ 6 Ὀεδὶ 
Μ38. ἴῃ Εϑάγδβ, τ βογο (9 τοδάϊης δου κϑὶάο οἶ 
ἷξε 8 Σαμανασσάρ. 

γον. 9. πὰ 186 σπωηιογαίίοη οὔ [ἢ 9 γοββοϑὶβ ἐδ οἷν 
ὨΔΙ68, 88 Ἠ0]1 88 (μοὶ Ὡυτηῦοῦβ, αὔοτὰ ἀϊου]- 
εἰο8, [πϑίοδὰ οἵ (9 υ)88] Ὠδη)68 70. ἰοτ: Ρ᾽6 γ88- 
Βοἷ9, ΟΟΓ8 δΔΘ ὁἤοδϑῶ ὮθΤΟ, ῬΟΥ ΡΒ, Ὀδοσδυδθ 
ΚΠΟΥ̓͂ ΘΓ ῬΓοΐοσσοα 85 ΤΟΓΘ ΘΟ ΡΥ ἢ ΘΠ ΒΥ δηἃ 
Ῥορυΐηρ ἰογωϑδ. Το ἀοία!!)θὰ πυτροτβ ἀο ποῖ 
οογγοϑρουὰ ν (ἢ {86 δύ ἰοἰα] ἰῃ γτορ. 11. ΤΙ ΐσὶγ 

βοϊίθη απἃ ομθ ἐβουδδηὰ βἰἶνον Ὁ ΩΝ ὝΘΓΘ 
Βυμιθογοᾶ ἤτεδὶ οὗἉ δ]ϊ, δοοογάϊῃς ἰο ἰὴ 9 ΑἸδχ. γϑν- 
βίου ψυκτῆρες (ἩΐιΘ 600]6Γ8), ΕΒ ΓΔΒ ἰἱ. 11, σπον- 
δεῖα, δου ρ8 ἕον ἀτίηκ- οβθεϊη μη, δοοοτάϊης ἰοὸ ἐμ9 
λπιϊογργθίδιϊου οἴ εἰ Ταϊπνυὰ ἢ ΑΌθη Εστα ἔχου 

ἫΝ ἐο οοἸ]οοί, δὰ ΠΟ, ἰατω Ὁ, γ͵6886148 70:1 οοἰἸοοί- 

ἵης (9 Ὀϊ]οοᾶ οὗ Ἰαπιῦ5, ποι 8 οοτί δὶ Ὁ] ππίο9- 
ὩΔΌΪ6. ῬΓΟΌΔΌΪ νὸν ἱπ (6 Ατδῦὶο ἀιγίαζίαξ, 
δγχίδο ζαγέοϊο, ατοοὶς κάρταλλος, {ι}9 Βδιθ ἰθγιῃ, 
ΒΟσΟΡΟΪΏΔΙΥ ὁ Ὀδδὶζοί σοσηΐῃρ ἰ0 ἃ Ροϊηὐ ὈΘ]ΟΥ (8690 

Βυΐϊάη5). Τὴ9 ἐπδη γ- 90 ΡΣ: ψΐο ζ0]]Ον, 

δ΄ῖοὸ ἡυὰροά ποοοτι ΐης ἴἰο ἐδεῖν δῖ 8}} παπιῦοΡ 
ΤΩΘΤΟΙΪΥ͂ 8 δυδοτγαϊηαίθ Κὶπὰ οὗ {86 Ῥγδοϑαϊῃρ, 
μοῦ ἀϊδοτοα ἤγοαι ἐμθ ἰὰ δοῖθ βροοϊδὶ κὶπὰ 
οἴ ἠσδοοτϑιΐοη ΟΥ Δυγληροιηιθηΐβ, (8 ποὶ ομέγὲ, 
δδογι δοῖδὶ κοΐνοβ {ὕυ]ς.), δοοογάϊις ἰο τδΌνϊηϊ- 

οἱ ἰηἰοτργοίδίζου, ὕγοτα ἢ" ἰο Ῥοῃοίγαίο, ἰοὸ οαΐ 

ἴῃ ἵνο, Ὀαΐ γδίμον δοοοτάϊῃρ ἴο ΓΛΘΌΤΟ ἐξ ὑγαϊ 8, 
δυάρο5 χνΐ. 18, 19, Δἀογποὰ πὶ ποὶ ψοτκ (Επτ.) 
ΟΡ Ῥτγουϊαἀϑὰ πὶϊὰ μ0168 δῇονυϑ, ἀοβίχηϑὰ ἴοσ ἰη- 

οθη89 (Βοτίδ.), ον ᾿ἰκονῖβο ἔγοτι ἢ ἴα ῬΙο] διὰ 
Ηἱρἢ. ἰο οβδηκθ, βϑουϊ βοίαὶ ἀἰβίη δ βουυΐϊῃρ ΖῸΣ 
δ Ῥουτίηρ ουἱ οὔ {μ9 Ὀ]οοὰ οὗ [Π9 δον βοθδ. 

γον. 10. Τὴο τἈΪΓΙΥ κοϊάοθη οὰρα Ὁ 199 (ρτο- 
ῬΟΥΪΥ οογοτϑὰ γτεϑϑοῖβ, 1 Οἤτοπ. σχχυὶϊ. 17) ασὸ 
Το] ονσοὰ ὉΥ͂ ΒΙΊΥΘΥ ΟὯ68 ἷᾳ Ῥατα οἰ δι πὶῖ ἢ γὙ0γ80 
9. ὈΣΟὉ μδ8 ὕδθα ἰβκϑῃ ὉΥ͂ ἐμ6 δηοΐϊϑηϊὶ δηὰ 
ΤΏΟΤΘ τοοοηξ ἱπίοΓΡΤΟΙΘΥΒ 88 ΔῺ δήϊθοιΐνο ἴῃ (ἢ 0 
Β0Ω890 οὗ δοειηάΓῖ, 88 ἰἴ ἰὴ δἰἴνὸῦ οὺρ8 Ἧ9ΓΘ 

ἐπ ΟΓΘΌΥ οοπιρατοὰ υἱ τ ἐπ κο] θη 85 ἐχρεοβδὶ υθ 
οὗ 8 1958 ζοοιΐ, πιοΓοΟΥ δοσουὰ δβδογὶ δῃὰ αυδ ιν, 
Βίηοο ὑμῖ8 ο᾽οβο ἀοδιυϊίου βϑοιηϑ δίγσωῦρο δηὰ εἱ 
ΔΩΥ ΓΘ θυρονβυουθ, ᾿ξ 18 τ ΟΥΘ ΔΡΡΣΟΡΤίδιΘἰοδυρ- 
Ῥοδο δὶ Ὁ) 9 (ροϊπιΐης ἰΐ, 28 ἰὶ σοσο, 88 ἃ Ρ οἷ 
Ῥδνιοἱρὶ 6) ἀθϑι ζηδίθβ 8 Βυθογϊπδὶο κι πὰ οἵ ευρ4, 

ϑοσγοϑροπαϊης ἩΠ| {86 ΡΧΑ ἴῃ (86 Ῥσχονυΐουθ 

γον. δὰ πὶ οβδοης ᾽ν (9 ϑδιηθτοθαηΐηρ, τ Βὶ οἢ 
Ἰϊκονίθο βοσυϑὰ [0Γ ρουγίημ οαὐ; ΟΥ̓ ᾿ΐ διδ5 διΐβϑθῃ 

ἔγοτα ἃ ΠΌΤΙΘΓΑΪ, ΡΟ ΓΔ 05 Ὁ Ὁ Ν (Εϑάγαβ ᾿ΐ. 12), 
2 

80 ἰδεῖ ποὶ 410 ὃυϊ 2410 δἴἶνεῦ οὺρβ εγὸ σο- 
(πἰτηρὰ, ΤΠ νο δηά ἃ δβιδοτάϊοκίὶθ βοτὶ ἱπαϊοπιοά 
ὉΥ Ὁ 09, ἰδ (ἢ 6 παπποῦ πουδὲ θυ δυρρ ἰοἀ το 
{86 Ῥτουΐουβ ρυϊποῖραὶ δορί. ΟΥ̓ 9 δβυδοταϊηλιθ 
Βογὲ ἔπογο ἯΟγῸ 410, δηὰ οὗἨ οἱμβὸσς υϑβϑ86}]8 1,000 
ΤΏΟΥΘ. 

Ψον. 11. ΤῊΘ δύπι ἰοίαϊ, δ400, 18 τοτο ἱπ κῃ 
ἃἀουδ]ο ἐμ6 ἀοὶαἰϊοὰ πυθεγβ αἰνθ ἰῃ οὐν ἰοχὶ οὗ 
16 θιἢ δῃὰ 10. σϑυβοβ, 2490, δπὰ οὐπ ΟὨΪΥ ὃθ 
τηϑαθ ουξ ὮῚ σοη᾽οσίατίης (19 παπιῦον οὗὨ ἴδε 8}}- 
ΥΟΥΡ ΟΌΡΒ 85 1000 οὐ 200υ0. ΤΥ πὸ βυρρὶγν 2000, 
ἀ.)9 Βα (οἰαἹ] οὗ 4499 Σοδβυ (8, (ἢ 8 ἰπ του πα Ὡυπ- 
θοτβ 4600, δηὰ ἷτ 'β ροβδβὶ Ὁ]6 {18 πιαὺ ὍΘ (8) 6ο0Υ- 
τοσῖ δβιιηι, διυΐβοη ἔγοιῃ 8400 ὉΥ ἱσαῃεροβιἴοη οἴ 
ὩσΔΌΘΓΒ, Βυΐ δ ΘΗΥ͂ ταίο ἴὸ ΤΧΧ. δἸγοθα 
υνοτοὰ (86 ἰοχί, 88 νὸ δαγο ἰΐ, απὰ Ἐπάγαβ δ ἴο" 
88 1000 χοϊάδϑῃ δηὰ 1000 εἰϊνοσ σπονύεϊα : 29 δ8}}- 
Υγ0} ϑυίσκαι, 80 ρχοϊάοη, δοὰ 2410 επἰῖνεν φιάλαι, 
δηὰ 000 ΟἰοΡ γϑβδϑοΐβ, ἰῃ δὶϊ δ469, 8 υϑθεϊυγοὰ 
ἰο σοπὐοοίατο, ἱπ οτὰον ἰο τοδοῖ (86 δυπὶ ἴοἹ 4] ἴα 
ΒΟΙῚΘ ΙΘΆδυγο. [30 ΚοΙϊ, αὶ Ἐπα)ὰ, (' ἐεελ. ΤΥ. 
Ῥ. 88, Βεγίδδα οἱ αἷ. ἸΏοσϑ Ῥσόρεῦ δυὰ {86 ΚΟΥ͂ 
ἰο {169 ἀΠουΪγ ἰὰ Ἐδάταβ.-- -5.. [ἰἰ5 βουνοῦ 
Ῥοδββί]9 (μαὶ {86 δυϊμοῦ, δ ὅ, ἢ, Μίομαο]θ δ8- 
Βοτίβ δγδίμιὶ ΟἸοσίουθ, ρδϑβθὰ ΟΥ̓ΘΓ ἸιΔῺΥ βυῦ- 
οταϊπαὶθ υρϑβοὶβ ἱπ ἐμοὸ ἀοίαϊ!, Ὀὰΐ ἰῃ (Πα δύυπι- 
ἰοΐΔ} 888 ἰδίῃ (θαι 4}} ἰὩἴ0 οΘοπδί ἀοταίΐοη. [Εδν7- 
Ῥϊηϑο ἐμ κα (86 δβυπι.-ἰοἰα] ἴπ Οὐῦ Ῥδβδᾶρο 8 
οογγυρίΐοη.--ΤῈ.7.--Αὕ}] [1666 ἅϊᾶἃ ΕἸ 65Ὲ- 
Ὅαδξασ Ὀσίηβ ὉΡ Ὑνὲ δ (οΓ δι) [19 Ὀτέῃκίης 

ἘΡ οὗ 189 οἀρείνθε.---(ΠἸὩ ΤῈ ἰδ μο ἴπβα. ΝΊΡΒ. 
τὶ ἢ Ῥαβοῖυο το Ὡΐῃς 88 ἴῃ 96Γ. χχχυϊὶ. 12). ΤῊ δ 
βἰδιθιωθῃί ρ858868 οὐδοῦ ᾿Ἰκ εἶν [86 ἰοπς δηὰ ἀἱ ΠΗ - 
ουΪὺ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴγοαι ΒαΌγου ἰο Φογυβαί τα. [1 8 
Ῥοβϑὶ]θ {μαὺ (ἢ 6 ἀοσυτηοηΐβ υδοα ὈΥ͂ οὗὖῦ δΔϊΠΟΓ, 
οοπίαὶποὰ δβοτηδιΐηρ τῆογο ΟἹ ἐδ 18 δυ δ͵εοί. Βαὶ 
(8ὴ89 δυίμβον δἰ βο] Γ ἢδ8 Βωσα ἶγ κίνοη δηγίβὶης 
ὨΙΟΤΘ ἴμδὲ 888 Ὅθεηῃ Ἰοθὶ, Ὀὰϊ Βο Ἀδείθῃβ ἰο ἰδ 
ῬΓΟΡΘΟΓ ἰουίο, ἰ0 σοτηο ἰο ἐἶν Ὁ] αἰ ς οὗ {86 ἰοτα- 
Ρἷο ἰῃ Φογυδαϊεω. ἴῃ Ἐβάγδαδβ νυ. 1-ὅ βοῖηθ γὙ6 808 
δτο ἰουπὰ γεκροοίϊος μα Ἰουτηοῦ οὗ ᾿ἢο80 π}0 
Τεϊυγηθὰ πηᾶογ Ὠατίυβ. Ὀδγίυβ βοΐ ψῖτ ἢ (ὮοΙὰ 
1000 δαυαῖγγ, ἱπ ογάδν ἰοὸ Ὀτΐηρ θὰ ἱπ Ρ6809 ἴὸ 
ϑοσυβα]θηι, τυ ῖτἢ χηυαἷοδ) δἰ συ η 8, τ ἰι ἢ ἰκου 16" 
ἀταπιδ δπὰ δυΐοβ, δπὰ 4]} (μ οἷν Ὀγοίἤρεη ρῥ]αγοῖ, 
εἰς. ΕὙΪΙ180 δηὰ Βογίβοδι τὸ οὗ {δ ΟΡ πίοι 
ἐδαΐ {π|686 ὙΘΓΕΘΒ ὙΕΓΘ ἰδίῃ ἴσο; ἃ ΗΠ οὔγεν οτὶ- 
ΕἰθΑ] δπὰ δοπ͵] οίαγο δὲ {Π6γ οὐ αἰ ΒΑ}}Ὺ βίοοά ἴῃ 
ουν Ὀοοῖ οὗἉ ἔχτα, δβὰ τοΐοσγε ἰο {π6 γοί ΤῈ ὉΏΔΟΥ 
Ογτῦβ. Βαϊ ἱμοὶν οοπίθηΐβ ΤῸ 80 σμϑοσ πὶ (μαι 
γ8 ΒΩΥ͂Θ ΠΟ ΓΟΔΒΟη 10 δηάϊηρ ΔῺΥ ρτοδίου δι! δο- 
Τὶ ἴον ἔμβοπι ἰπδη (πα δθοσαθὰ Ὁγ 1 ΟὈτοη. χὶιὶ, 
8, δηὰ δἰ τὶν Ῥαβαδίθβ. 

ΤΗΟΌΘΕΙ͂Β ΡΟΝ ΤῊΣ ἩἨΙΒΤΟΝῪ ΟΡ ἘΒΞΌΒΜΥΊΟΝ. 

γόον. 1. Τλαὶ ὦ πιῖσλε δὲ γι 1] εα.----ΤῊ 18 Θθδρί ον 
οοπίδῖ δ ποϊῃΐης 1688 (Δ ἰμ6 Ὀερίπηΐης οἵ (89 
ἐυ!δΔιταθηΐ οὗ 8}} (9 στοαὶ δηὰ χίοσίουϑ ρεορδο- 
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οἷοθ τὶ νη ἶο ἢ ἐμ θ᾽ Ῥγορμοὶβ Ὀοίογθ ἐμ6 οχὶϊϑ 
Ὀτιθη θὰ (9 ροῦν πἰρῶξ οὗἨ (μ6 βδοῦϑγο λυ ρ- 
τοοηίδ οὗ Οο6---ἰμο ἀν κς ̓ἰρῆὶ οὗὨ [89 στδοο οὗ 
αοὰ ἴπ 6} ἰϊ8 χγϑδαίμοβϑθ, ἐμαὶ ψσου]ὰ σϑ.δίσαικθυ 
ἰδ9 Ρ6ορ]ο οἵ Θοὰ ἔγοπι ἀϑδίῃ δῃὰ (9 κγαυϑ, δῃιὰ 
ΘΩΔΌΪΟ {Ππ θα ἰο ᾿ἶνθ 8 ΠΟῪ δηὰ κἰογίουϑ }1{6---ἰΠ9 
εἰοτίουδ ἰόν οὗὁἨ ἰμ9 ομἰ]άγθα οὗὨ αοἁ ἰὰ ἐδθ 
[0}1ἐδὲ δηὰ πἰρῆῃοδὶ βδοῦδο. Ἧμδὶ ἃ ρστοϑδί σχουοὶυ- 
ἐἰοα οἵ δὐλὶγϑ νγὴϑ ΠΟῪ ἰο 6 οχροοίοά! Ἧμεΐ 6 
[αἰη 685 οὗ δα ἰνδίϊ οι δίϊου (μ6 πἰρὰξ οὗ τοϊδίοτι 9 
-οἰβο ϑῃιγο οχίθηι οὔ Μοδοίδηΐϊο τοἀοιωρίϊου! 
Τὴο Ὀοσίπηϊηρσα ὙΘΥΘ ὙΘΥῪ διη8}}, Υ ΣῪ ἐπεὶ χηὶδ- 
οδηὶ. Τποτθ 8 Πο κίης ἰο συ] ἰῃ διγοηκίδ ουὧἱ 
οὗ Ζίοῃ δυὰ δοθφυον ἐμο ποτὶ, ἰο χοδϑίογο ἐμ9 
Δποῖθηϊ {ΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἰη, {89 ΡοΪ ἰἰο8] Φοηδο, ἰ7 ἰξ 'σοσθ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἰμ6 οΪ]ὰ ρῥτοροτίίοηβ, ποὶ ἰο δρϑδὶς οὗ 
τοδίοσ Ῥτοροσίίουβ δῃὰ ἃ ζογϑ ΘΟΙΡΪΘ6 ζΌΓΩΙ. 
ΤθοΓΘ 00 20 Ρϑορΐς, ατοδί δῃὰ βίτοῃρ, οὔ ἐβεὶσ 
ΟΝ ἸΠΟΓΘΆΒΘ 1Ὼ ΠυπιῦθγΒ, Ὀτγθακίης ἰμ του ρα 
ἐμοῖς Ὀουπάδνίοβ δηὰ ἱπιρδειϊης ἰμβϑιλδοῖνθδ (0 
ΒΦ ποῦ] ὰ (οοτρ. Μίο. 1ϊ. 12, 18). ΤΒοτΘ 88 πὸ 
ἰΟΓΓΙΙΟΥΥ͂, Ὀτοδα δηὰ ὕγϑο, γϑᾶ, πο ϑύϑῃ ἃ 11{{]0 
Ρίοσο οὗ Ἰδπά, δαὶ (89 Ῥθορ]9 οουϊὰ γϑα]}ν ο4]] 
ἰδοῖν οτη, οα ΜΒΪΘῚ (Β6Υ οουϊά ΤΘΑΙΪΥ 166] ἐμαὶ 
(ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ἴγοθ. [Ι͂ἢ Οὐ ὁ8868, θα ἰδο Τιοτὰ 
δβοὰ τοάἀδοταϑὰ Ηἰ8 ρϑορῖίο ἤγοτι βϑύβσο 8] οἰ ἱομ, 
ον δὰ ἰπἰϑηἀοὰ ἰο ῥγοάτοθ 8 6} δηὰ Ὀοί(ον Ὀ6- 
εἰαπίης οὗ μοὶν ἀονϑὶορτοθηί, ἤο μδὰ δνδκοιϑὰ 
ἰτότὰ 1μιοῖν τοδὶ δὴ ἱβδιίσυιηθος οπάἀιθὰ πὶϊῃ δὰ 
Φβρεοΐδὶ 70]0688 οὗἩὨ (89 βρίτὶς δῃηὰ ροσσου. Βυὶ 
ΠΟῪ Φὐϑ ἰμὶδ 7116 ἱμοη, [1 τδϑ (9 μϑαί Βθῃ 
κίὺρ Ὑβοῖι 116 υϑεὰ 88 Ηἶδβ ἱπδοίγαπιθηί, Μοσζο- 
ΟΥ̓́ΘΔΡ ποῖ (89 Ῥθορὶθ 88 βδυοῖ, θυϊ ΟὨΪΥ ἃ δβαι8}} 
Ῥοτγιΐου οὗὨ ἰμϑθπι, σγϑγθ Ῥοτιηϊ(ἰθοἃ ἴο ΣΘ- ῬΘΟΡ]9 
ϑογύβαϊου, ΤῈ9 χοογρδηϊχαιίοη οὔ δ μοὶ ἰδ] 
Θοτωτ οῦ γγ68}1} τ88 ποί δἰ οτσεά, Βαὺ ΟἿ [86 το- 
5 Δ ὉΠ πηθαΐ οΥὁ (89 ἰθιωρθ δηὰ 118 ᾿γοτβΐρ. 
Ἰηϑἰεδὰ οὗ 8 Ῥϑορῖθ, γ8ο σωϊριὺ ΒΑΘ ογβδηϊσοὰ 
δηὰ υἱπαϊοαιοαὰ ἐἰθιλβοῖγοθ 88 δυσὶ, ἐμ ογο οουϊὰ 
ὩΟΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ὉθΘ ἃ χοϊ  σίουβ σοηρτοβδιίοι ἰῃ Ζοσυδα- 
οι δὰ Φυάδθ., Βαΐι ᾽π α6οἀ᾽ 8 αἱ 7]0 685 δηὰ 
γα, 'π 15766}᾽8 ἸΟΙΥ ἀφθδίΐηγ δά ζαίυγο σΊΟΣΥ, 
80 ἴδ 88 ἱϊ δἱ 4]] οχἰ δίδὰ, ΟΣ "γῶ8 δοαυὶ 0 ιν ἰκθῃ 
δἴγοβδβ, ἮΔ8 ΠΟῪ ΟΠ69 Τη0γ9 Ῥᾳΐ ἰ0 8 ΒΘΥ͂ΘΤΘ (Θ6δί, 
οὐ Ν θη 115 οΘομδτιησίΐου δϑοιηθὰ ἴο Ὀ6 ἔῃ Ῥτοβ- 
Ῥοοὶ. Βυΐ 10 ἐμὸ [οτὰ δεὰ δοὸ οἴϊθῃ δηὰ εὸ Ἰοῦς 
Ῥόθῶ ΟὈἸἑ χοὰ ἰο νγαὶλ πος} 15τδοὶ ἑἰατηθὰ ἴῃ σο- 
Ῥοηΐδμοθ ἰο Ηΐπ, ΒΟΥ ΠΏΤΘΘΒΟΏΔΌΪΘ δηὰ Ῥγο- 
δυτηρίῃου του]ὰ ᾿ὲ Βατο Ὀόθη, ἱἤ πον ἴδγαεὶ μδὰ 
θοθη ὈΠΉΣΙΐ πα ̓ ἰΚον 89 ἰο ταὶς δ ἃ 866 Ἡδοῖ δ οτ 
419 Ιοτὰ που]ὰ γοὶ δχαΐῃ στη ἱπ σῖαοθο ἰο ἐμ οπι. 
180 Γοτὰ ψῶϑ οὐ] χοὰ ἐο μαῦϑ δυσὶ οχίνγδοσγαϊ- 
ὩΒΤῪ Ῥαϊΐθηοο ψἱ 1 ταθῃ, ἐμδὺ ταου, ἱ ἐπ 6γ ΚΏΘῪ 
ἰβθιμ 50 768 ΟΥΘῚ ἰο 8 ΥΕΥΥ͂ Ἰἰτιϊ ἐοά οχίοηϊ, οουϊὰ 
ΠΟΥ͂ΘΡ δηἃ γοδβοὴ Οὐ ιϑίϊο9 ἱπ Ὀοΐης ἱπιραι θη 
ΜΒ 9 Τοτά. Βοδίο8 ἐξ τγῶᾶϑ ὙΘΡῪ γ06}] οαἷου- 
Ἰαϊοὰ ἴον (ῃο56 το ἯθΓῸ ἰ0 ὈΘ Ρ]Δοοα οῃ 8 ἷσβοῦ 
διληδ-ροϊηΐ δυο δ 79 (6 ὁγ68 οἴ ἐπεἷν ζαἰ ἢ τη ὁ 
ΤΩΟΤῸ δοοδίε1196, ΔὨ οΟΓΥ ΔΙΗΙΥ [0 ὑπ 086 γῆ οδ΄ 6 
δἴϊου ἐμοὶ, το ταὶς Ἰοοὶς ΟΥ̓́ΘΣ (8.680 8124}} Ὀ6- 
εἰπηΐη κε, ἱπ οοπηθοιΐοη πῖῖὰ ὑποὶν τοϑαϊ, Ὀ6- 
8086 οὗἁ 15 ὙΘΥῪ ἰπδὶ κηΐβοδησο, ἰο ΘΔ ὉΪ]6 ἰμθ τὰ 
ὯΟ ἥοτοδϑα, οἵ δί ἰοδδὲ ἑογσουοάο ἐμβογοίῃ, (ἢ 6 ἱπάϊ- 
οδίϊοηβ οὔ (86 δἰ κβοδὲ δηὰ Ὀγίμῃιθοι θη, δπὰ ἰοὸ 
πΟδὰοΣ 61} (ἢ 9 τοοτὸ δἱ (9 ὑφ }}} ἀϊνί 9 ὁρογα- 
(ἰοῦ οὔ οἷ; δ ἱπάδοὰ ΐ νδβ ροσγτοϊ θα ἕο Σ20γ9 
βδὴ ομὸ ρίουδ βίπρεον, Ἰοοϊκί πα δὺ ἐμ:6 ρἱοσίουϑ 
6δῃά, ἰο Σαἷδο δἰ γοδαῦ ͵8 ἰσλυ τ ρἢ αἱ ΟΥΥ δὰ ΘΥ̓ΟΣ 
ΣΘΙΘΟΝΟ ἐξ δῃθν: (9 Τοχὰ 16 Κίηρ, Ηο οἹοίμο8 
Ηϊπιδοὶζ πίι ρδαϊγαιΐοα, Οοιορ. Ῥδ. χοὶϊὶ. 1; 

χουΐ, 10; χουϊὶἱ. 1; χοῖχ. 1 (ου ἐδο Ὀδδὶβ οὗ 148. 
11. 1). 

Τλο τοοτὰ οὗ ἰλο Τοτά ὃν ἐλα φιοιἐλ 7 “εγοηξαΐδ..-α 
ΑἸ 86 φσγονίουϑ ῬΌΡ ΘΟΕ οὔ (89 ἜΡΘΗ ΒΕ 
υάρκιιθηίδ οὔ αοά, δηὰ ἐμ ἐθπιρΡΟΥΔΤῪ συΐῃ ὁ 
Ἰογαοὶ, αὰ δχζδίπ οοτηἱποὰ ἰῃ (89 ποσὰ οὔ ὅ610- 
ταῖδ, δῃὰ ἀονεϊοροὰ πο 86 ρτγοαδίθδὲ ἀθδηϊιθ- 
Ὡ658. Α58 ρτοδί ργορδοί, το οὐ ἰδ ἀκμῇ οὗ 8 
ογἰ ἴσ41 ρῬουὶοί, γϑα, ἱπηπηθαϊδίοὶΥ οἢ ἰδ 6 Ὀτίεὶς 
οὔ 86 δΌγβδβ, δὰ οδυδοὰ [86 οδὶὶ ἰο σορθῃίβϑῃοθ 
0809 πιογ9 ἰο δουπὰ ἤοτί ἃ ψἱ (ἢ ταὶ σε γ ρόονοῦ, δυὰ 
δὰ Ὀτουσῆς (δ 9 ῬτΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ἰῃ9 ἱπιροπάϊης 
)υάᾳτηοηϊ ἰο ἃ οοποϊυϑίου; ᾿ἴκο ΕἸ1)6} δ ὈΘοΟδΔΙῺΘ 
ἰγρίοαδὶ οὔ ἰδὸ δηροῖὶ ποι ὑπὸ Ποτά που]ὰ 
βοηὰ Ὀοΐοτο Ηΐαι, θϑίοσο (0 οοτηΐης οὗ ἰμ6 ζτθαὶ 
διὰ ἰοτεὶθ]9 ἄαγ, Με]. 111. 1. ΑΘ ἐὴ8 Φ29}70718 ὁΧ- 
Ῥοοϊοὰ ΕἸΐ45, 8ὸο ἀϊὰ ὑπο Φογοιιΐδι, Ὀϑίογο ἰδΦ 
δάνοπηί οὗἩὨ ἰδ στοαὶ Μοβδίδηὶο ονοηΐϑ, Μαδίία. 
χνυί. 14: [υκο ἰχ. 19; Βονίμο] ι᾽ 8 Ολγίθιοϊ, 3. δ8. 
Νοῦν ἰὲ τδϑ }.ϑὲ (818 ῬΥϑϑοΒοΡ οὗ γορϑηίδηοθ δᾶ 
ομδϑίϊδοιηθηὶ ν8οὸ δὰ Ὀθσομηθ 10} [9 6χ᾽}9 {Ϊπ|08 
δοὰ ἐδμοδβο ἐτητοϑάϊδίοὶυ 70] οί, (0 6 τηοδί ἐπι» 
Ῥοτίδηϊ ρυθδοῦ ον οὗ βαϊ υϑίϊου, 85 18 οἶϑδσ ἰἰκονν ͵ 89 
ἔτοιαβῃ δ. ἰχ. 2. Το [ιοτὰά οουϊὰ ποὶ ]Ἰἰαὶςξ 
τουκὰ Βἷπα {86 ἀυτείίου οἵ (πο (ἶπη6 οὗ οἶνδδἰ180- 
τηϑηὶ πίιϊμοαὶ ἐπογοπί ἢ δἱ (ἢ 6 βδθ ἰΐτηθ ὑγϑᾶθ- 
ἰογιιϊοἰος (ἢ 9 ἐΐτηο οὗ (9 θοσί ποῖος οὗ (Β6 ρον οᾶ 
οὗ τοἀοιμρίΐοη, 80 ἱμαί, 8ο Ἰοὺ 88 ἰἰ)6 αᾳυοδίϊοι, 
οὔ {89 ἰἴτ9 ϑουϊουβὶγ οοσαρίοα (Π6 βου], (89 τοΐθ- 
ὕΘΠΟ6Β 6ΓΘ τη8ἀ0 ΟΕ ΐΘΒΥ ἰο Ζογοιαΐδῃ. Τδυ8 ἴα 
ἴδοι ἰῃο9 ἀϊνίηθ πογὰ οὗ ομδϑβιϊϑοιηϑηΐ ΘΥ̓Θσ 5068 
δβαιἃ ἰὼ δβαπά πὰὺῖϊὰ Ηΐ8 ποσὰ οὗ βεϊνδίίοη, διὰ 
Ηἰ6 πορεϊϊνο σῖτπ ΗἰἿΒ Ῥοβίιϊγο ποσκίης. Ηἱἰβ 
οἰδδίϑηΐϊης 8 ἰη ἰγυαϊῃ ΘΎΟΡ 8 μοὶρίπρ: γ08, ΗἸδ8 
ΚΙ Πα 15 ἃ ταδικί τς αἰϊνο. Ηθ ρυΐδ ἰο ἀθδι ἢ ΟὨΪΥ͂ 
(89 ἀοδά. 
Το 1 οτα οἰἰγτοαῖ ες (λα “ρίγὶε 9. ὄντι, ξὶπσ οὗ 

Ῥεγδία.---Τ 9 Ιοτὰ δὰ εἰ μοτίο τηαὰθ υ86 οὗ [89 
ΒοδίΒ θη πδίϊοἢϑ δηὰ ἐμοὶν κίηρσθ, ν θη Ηθ πουϊὰ 
οἰ ϑϑι 90 18τδοῖ, ΤΏΘΥ δὰ Ὀεοη Ηἰἱβ8 τοὰδ δπὰ 
μδὰ θϑϑῃ οὐϊχοα ἰο δοὶ ἱπ ἃ Ὡοχδεϊνο σοϊδιΐοι ἴὸ 
15γδοὶϊ. Νον, οὐ ἰδ οἱμοῦ δδπά, Ηθ τζδκοβ [89 
τα ἰδὲ οιορίτο οὗ ὑπ 6 που], γοβ, (8 ρτγοαίοβί 
Κη, ἰο αϑαεϊϑι ἰη (8: 9 δοσοιηρ} δητλθηΐ οὗἉ ὙΘΣΥῪ ῬῸ- 
εἰἰΐνο οῃάβ, ἰὼ ἰμ9 γτοδϊσαϊϊίοη οὗ Ηἰΐβ τηοϑί ἱπι- 
Ῥοτγίϑδυϊ δὰ γγοδίοαεὶ ἀοδίβηβ οὗ χοἀοιμρίΐοῃ. 
Ἐχγρὶ Βαὰ οὔσϑ Ὀθδθη οὐ κοα ἰο μοὶρ ἰϑγαοὶ τὶν} 
ΒΕΡ Ῥοβϑοββίουβ (Εχ. χὶ. 2), θοΐῃς ἃ σγοαὶς ἔγῃ9, 
80 ΠΟ ἐμ ποδί θη τὸ Πλα Ὀτουϊουϑ Υ ρμἱυῃ- 
ἀογοα ϑγδαοὶ πσοῦθ ΟὈϊκοα ἰο τοϑίοτο 8 ρϑγί οἵ᾽ 
(ποῖρ ροϑδβοβϑίοῃβ: δῃὰ Ογγαϑ, (9 κίηρς οὗἨ [89 
Β81ὴ9 Θιηρίτο ἐμαὶ μδὰ του οὰ [8γα6] οὗ 116 τηοβὲ 
βϑογθὰ ροββοϑϑίοῃϑ, νγὰϑ ΟὈϊ γοὰ ἰο γχοϑίογθ (89 
ΙΟἿΥ τϑβϑβϑαἷβ, ἰῃ ογάϑυ ἰο δδϑίϑὲ ἴῃ σου] ϊης [μ 9 
ἰθηιρὶα οὗὨ ἐπ ᾿ογὰ ἐπ Φογταϑαΐοια. Οοιρ. ἔδβιδ. 
Υἱἱ!. 26 854ᾳ.; 2 Μδοο, ἐϊ1. 8δ; χὶϊὶ, 28, Τ}}8 τῶϑ 
ἴῃ ζαοί τηυοῖ τοτΘ δὰ ΌὈοτΘ Βίτοη ΧΟΡ ἩΪΓ Π688 ἴ0 
ἐμ9 ἐγα δ οὗἁ ἐδὸ Ἰοτὰ δηὰ ΗΪ8 βηαὶ υἱοί συ Υ ΟΥ̓ΟΡ' 
ἐπ πμοαίβοη που]ὰ δηὰ ἐκ ἰἀοϊδί τ {ἰδ (89 
δὐδκοπΐηρ οὗ ἃ ρκτοδὶ κεἰς δι ργορῃθέ ἴῃ 18.189]. 
10 δἰσοδὰγ ἱμνοϊνϑὰ βοιηοι δίς οὗὐ πδδὺ ἰθ9 ρτοδὶ 
Ῥτορδϑὶ μβὰ αἰϊογϑὰ ἴῃ {110 δουογϑϑί {ϊπλ65 οὗ δἵ- 
Βιοίΐοι δ5 (μ0 στοδίοδί οοῃπβοϊδίΐου, ἐμέ {ἢ} 9 δϑ 19 
Βοδίμθη πῆῖο ἰῃγθδίοηοα ἰο ἰγοδὰ [3860] 85 ἃ 
ποσὰ πάν ἰμοὶν ἴθοὶ, δου) Ὀσίης (86 Ομ Ἰάθα 
ΟΥ̓ Ιατδοὶ πον ἰῃ ὑμποὶρ Ὀοδοιῃ; γοβ, ἰὼ ἰμαὺ [ἢ 9 
τηϊκἰΐοδὶ κίης οὗ 9 φασί, 86 χγοδὲ κίηρ οὗ 
Ῥοχβὶδ, δὰ δδϑἰδιο ἴοσγδοὶ οὐϑὴ ἰὁὸ 19 8000)" 
Ρ᾿ἰσπιθαὶ οὗὨ ἐμοῖς ἰχμθδὶ δορὰ ποῦϊεοϑὶ ἔδβκ, (ἢ 9 
βοπογίης οὗ ἐδιοὶνΣ Θοά, ἰδο ποσὰ ἐμδὲ ἐμο κίη 9 
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βουϊά Ὅο ὑμ6 Ὡυτγείηρ ζαΐμοσβ οὔ Ιδγαϑῖ, δῃὰ 
μοὶ ἀυθθὴϑ (δοὶν πυγϑίηβς τοοίμοσθ (188. χΙϊχ. 
22, 28), αἰγοδὰν χϑοοϊυθὰ {μ9 ὙΟΣΥ͂ Ὀοϑί ζΖ01Η]- 
τηοῃΐξ,. Βυῖὶ ἐλ ἰηνοϊγοα δβοιῃοί ἷης δι}}} συϑδὺοῦ 
δηὰ πιοτὸ ἱπρογίδηί. ϑ΄ἴηοθ ἰϑγδϑὶ γοιηδὶ πϑὰ ἰὼ 
βυοὶ αὶ 6 8Κ δὰ ἀοροπάθηϊ ροκίιΐου, δὰ τ 8 Ὡ0 
Ἰοηρον ΔΌΪο (0 σὶγο (μον δρὶ γιιμδὶ Ὁ] βϑία δ ροὶϊ- 
ἐἰσαὶ δοοΌ ΓΙ ὉΥ ἃ τα ΚΙ ΟΥ̓ σοϊηταοῦ 6 1} οὗ ὑποὶν 
ΟΝ; ἰὐ ταῦϑὶ Ὁθ ΒΟΥ Ώ, 88 ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀσοίογο, μ8ὲ [86 
ἰγαΐ, τοδθ ὈΘΌΥΟΣΒ ἐμ 6 Ὁ τϑτὸ οδΙ]οὰ ο Ὀθ, ἴγ 88 
δοῖὶο ἰο βἰδηὰ ὉΥ ἰ(5 οὐ ἰπαἀθδιγυοί ὉΪ 0 ΡΟΤΘΡ, 
διὰ πδϑ βίγοηρρ ϑηουμρὰ οὗὅὨ ἰἰ8 οσῃ ἴα η688 δὰ 
κῖίοτγ ἴο ῥγοίϑοὶ (89 οοηρτοβδίϊου οὗὨ [8 Δα Βογϑηίβ 
διὰ ργόβοῦυθ ἔμ θηι, πο νἱ  πδιδηἀΐης ἱμοὶν ἐχίου- 
Ὧ8] ἀοροπάθῃοθ, πὰ ἰμίθ τὶ γοθάομι δῃὰ ἱηὰο- 
Ῥθῃάθῃοθ. 

γον. 2. ὙὙἼΓ ὀχα] θα 86] [-σοῃδοϊ οΌ 5685 Ογτὺ8 
σου]ϊὰ Βα ποῖ ΟὨἿΥ ἰδδὲ 41} (6 κἰησάοιμδ οὗ {6 
δύ δὰ Ὀ6θη σατο ἰ0 ἷπι, Ὀυΐ αἶδο ἐμαὶ αοὰ 
ἐπ [οτὰ Π᾿ππ|δ6]7 δὰ αἴνοι ἔμοπὶ ἰο εἰ, Μοτο- 
ΟΥ̓́ΘΡ δ ΒΩΥΒ (ἰιϊϑ πὶ Βα ΠΥ, ἴον ἰξ ἰ8 πὶ 
4110 766] πα δηα γοοοσηϊοι οὗὨ (1.9 ἰδϑὶς ὑπο ΘὉΥ 
ἐτωροβοα ὑροῦ δἰ ὮΥ αοὰ οἵ Ὀαυϊἀΐπρς Ηἰἷδ6 ἰθτὰ- 
Ῥ]6. Ναϊυγα!!γ θπουρὰ, 9 ἀοθ8 ποῖ ὈδΒοΪὰ,--- 
γϑδ, δα ἀοθ8 ποὺ θύϑῃ βυγτηΐδο, τῆδί 8 εἰ χὶι ταὶδ- 
δίση δο 885, ἐμδὶ μ ἰβ ἡ ΥΘΌΥ Ὀτίηρίης ἱπίο 6ὁχ- 
ἐβίϑποϑ ἐἰο Ὀυὰ οαἱ οὗ πιιιΐϊο (86 κίηκάοαι οὗἩ αοὰ 
ἴῃ 1ἰ5 (ἰτηθ 15 ἰο Ὀγϑδκ Του ἢ 85 {μ9 Ἰογοὶ δὲ ὈΪοδ- 
δοπὶ δηὰ ποῦ]οϑὶ ἔσαΐϊ! 85 νοὶ ἰο (6 Ὀϊ]θβδίης οἵ 
δἰϊ ηδιΐοῃϑ, 88 70 (9 οομηρίοίθ ρον βοδίΐου οἴ 
ἀμ 9 ἀϊνίηθ πδιὴῆϑ: Ὀυῦ ὨΒοΟΎΘΥΟΥ ᾿ἰ{{16 ἣΘ πηάον- 
βιοοὰ εἰιῖ8, 6 γοῖί ὩουΘΥ ἢ 61688 ἴῃ Γαΐ βου ἢ 
Χοδροοὶ Ὀοΐογο (6 ᾿ιοϊϊθϑὲὶ ἰμίηρκβ οὗ ἧ 8. παιΐοῃ 
Σοδομβοὰ ἔογι δὶ Βδηά ἔν]} οὗ ᾿θ]ρ, δηὰ 18) οἀ 
Ὁπσοηδοϊουϑὶγ (19 Εἰ θδὲ πλϊ δέος οὗ 8 ἰθιαρογαῖ 
Ῥτίποο.. μδι 9 δοδσοιῃρ 894 τῊλβ ἱπά δὰ Βι}}} 
βοιιοι ἷηρ ἴῃ ΘΠΙΌΤΥΟ, Ὀὰὺ ὁ Οϑ 866 ἴῃ ἰδ 60- 
γουΐης 8ι}}} τυαρρϑὰ δοουῦ ἱξ δἰτοδὰγ (ἢ; βρτγουΐῦ- 
πᾳ Του οὗὨ (9 γτἱομοβὶ δηὰ τηοϑὶ νουάονγίαὶ ᾿ἰἴο. 
Ηδηοο ἱέ ἰδ ἰμδὲ ἐδ βαοτοὰ ϑουγίρίιυγοθ ὅδ Υ9 80- 
οογάοα εἶσι 4 δἰχηϊδοδθοθ ἴδαῖ 15 σἰγϑ ἰο ὯῸ 
ΟΥ6Ρ ἔοτοῖχε Κίηρ. Τῆο Ποτὰ 0685 οὐ 68}}] Βἷτα 
Ηἶἱ8 βοτυδηῦ 89 ΝΟΌυσῃδάποσσανρ (}6Γ. σχν. 9; 
χχνὶϊ. 6; χἸὶὶ, 10), θαι Ηἶ8 δορβογὰ, γῆο ν}]}} 
716] 41} ΠῚ8 ρίθαβυτο, γϑα, Ηΐ9 ππαελίαλ ([8. χὶὶν, 
28; χῖὶν. 1). [1 888 Ὀθθῃ βαίά ἐμαὶ ἰπ 188. Χὶ. ---- 
χὶυ !. Ογγὰϑ Θοῦϊοδ πο οοηδί ἀοταιΐοη ΘΥΘῊ 70 
Μοβδίδηϊο ῬΥΟΡ ΘΟΥ; ἴον (119 δογυδηὶ οὔ ὑπο [ορὰ 
ἦβ νἰδοϑᾶὰ ἰπ Ῥγοβρϑοί ἴθ {89 δοσϑοι ] δ πλοηί οὗ 
ἐπ δἰ σον Μοβϑιδηΐο ἤΟρ68, ΟΥ̓ΤΌΒ (0 (9 ἰοσθν. 
Τὶ 18 οοσγσοοῖ, ἱπδϑιιυοῃ 88 [Π6 οχέθτηδ) ροΪ  ιἰ- 
68] ποτὰ ἰμαΐ 8 ΠΘΟΘΒΒΘΕΥ͂ 700 8:6 ΔοΟΟΙΡ 88 - 
τηθηὲ οὗἉ βαϊγαϊϊοπ 18 αϑϑί σα ΘΒ ἱ οΗ͂Υ (0 Βἷπι, β'οθ 
ἑπάοοα ἐμ ὑσοροῦ τιθάϊδίοῦ οὗ δβαϊγδίίοη 8 ἰοὸ 
Θχοουΐθ ἃ δίχίιοτῦ δβρί (81 χοϊηΐθισυ. [ὑ ἸΏΔῪ 
ἐμογοίοσγθ ὃ0 βδίἃ τὴ 8 οογίδΐϊη Ῥγορσίοὶ 
(Βιδυῖκο) ἐμαὶ μ9 8 6 ἰγρο οὗ Οιεῖϑί ἰπ Ἧϊΐϑ 
ΤΟΥα] οἴδοο, Ρ]δοϑὰ δὲ ἐμ9 Ὀθαίποΐης οἵ ἃ πο 
Ῥοτνὶοά, πᾶθπ ἐμ σου χτορδίϊΐοη τγδ5 ἰο Ὁθ οοῃδίἑ- 
ἐυϊοθὰ πο ἸΟΏΟΡ 88 8 ῬοΪΐοαὶ, Ὀαΐ 88 ἃ γοϊ  χίουϑ 
θοάγ, μο ἰβ (9 δτδί οἵ ἰΐοδὸ τῆὸ μΡαὲΐ οχίθγηδὶ 
Ῥοϊτοδὶ δαῖτ 'ὰ βαοι ἃ σοϊδίΐοη ἰὸ ἰμαΐ Ὀοάγ, 
ἐμαὶ τ ῖ]οὶ βοιηοίΐηρ αἀἰβονγοαῖ ἔγοι, ὑΠ0 Ὁ τὸ 
ὧν ἔλθ ΐϊγ, δυρρογιϊηρ δὰ ῥγοίθοιϊης ; δὰ ἢ9 

γ76}1} δἀδρίεα ἰο τοργοβϑαίΐ [0 811 ἐΐπιθ {μπὶ8 ταὶ- 
Ὡΐδιυυ οὗἁὨ ἰὴ9 ραίγοπ. Ηΐδ πδιὴ9 88 ὈθΘῺ ἰῃοοτῦ- 
ΤΘΟΙΥ ΟΧΡρ]αἰμοα 89 ““δι.᾽ [Ι͂ῃ τιοάθτῃ Ῥογδίδη 
ὴ9 δυὴ 8 ολατ; ἴἰη Ζαορά, ἦναγε; Βυηδαΐηθ ἰδ 
ἐλαγεϊά, πὶϊῃ ἃ ΘΔ Κ ἰηἰ14] οὐ, τ ἰοῖι, δοοογαΐϊης 
ἰο Βανϊηδβου, ϑρίοκοὶ, σέ αἱ., ου]ὰ Ἰοδὰ τ ἴο 

οχρϑοὶ ἰῃ δηοϊθη Ῥοσβίδῃ μίσαγα, Ἡμἱϊδὲ ΟὙσαδ οη 
186 ηουυηοηΐδ ἱα ζωγ οὐ ζλωγα, οα ἃ Ὀἱοοῖς οὗ 
ἸΩΔΙΡΌΪΘ ἴῃ 186 τ4]} 6 οὗὕὁἩ ΜυτΒδ Ὁ, Ὡθδν ἐμ τοιοῦ 
οἵ Ογτγυδ; χ᾽ υγ δ, Βο ᾿ἰκον δ ΜΒελ. 1. 28, 39, εἰε. 
(σοπιρ. ϑοιυγδάθυ, ἐ. 6., 8.244), πὶ τ8 ἐπα] παρὰ 
ἀ. Βαί (δ φῬγορμοὶ ἀϊὰ δοίυ δ!!! υἱϑγ ἰπὶ 88 
Ροββοδδϑά οὗ ἃ βιιπηῦ δίυτο διὰ δοίυἱγ, δἰ ποο 
89 ΓΟΡΥΘΒΘΌΙ ἐμ6 Ἰοτά 88 ἰπαυϊτίης πὶ} τϑίθυ- 
6009 ἴο δίῃ; ᾿ΙΟ Ταϊβοὰ ἂρ σία θουβῆ 658 ἔγουι 
89 θ68(:; οΔἸ]οα δα) ἰο Βἰδ ἴοοι, ἐς. ([84. χἸὶ. 2), 
δη(ἃ 8 Θοηδβίδης Υ ρυ(ιἴης εἶπαι ἐπ τοϊδιϊοπ το ἰμ9 
βαηγίεθ (χἰΐ. 26; χὶνὶ. 11). 

γόον. 8. Ζεὶ ἀΐπι σο υρ απᾶ δυϊά.----[ὰ ὕοττηον 
εἶπ ἴϑυϑοὶ δὰ πϑοάϑὰ δχίθγῃδὶ ροῖἴο4] ἰπἀ6- 
ΡΘὈἀοδηο9 δηὰ ἃ χκονετηπιϑηῖ οἵ (ποῖν ονγῆ, δ᾽ ὩΡῚῪ 
Ὀοοδῦθο (ΠΟΥ γγογο δ6(}}} ἰο0 τγϑδὶς ἰο Ῥγθθθσυο ἴἰ10 
Ῥουσὰ φδηἰτγυπίοα ἰο ἰδοπὶ [95 ἐδ δηϊΐτο Βυσιὰῦ 
τδοῦ, πὶϊμους οχίθτ 8] ῬΤΟΡ8 δηὰ τροδῃϑ οὗὨ ὑτο- 
ἰϑοίΐοη ; Ὀδσδυβε ἰδ6 δινϑοὶ δηὰ βηγίης ἰκουποὶ 
ὙΒσἢ τγὰ8 ἰο ἀθγοῖορο ἴῃ [δγα οὶ δοιὰ ΟὨΪΥ͂ τῖραη 
88 ἰΐ τοῦθ ἴῃ ἃ ϑυ δ )]οϊ (0 ὅται δοὶϊ. Τὸ ἀδη- 
[6 οὗ ἰπεῖν γίνης (ἢ οαιβοῖνοβ ΟΥ̓́ΘΥ ᾿ΠΓΘΓΏΔΙΪΥ (0 
θδι θη Ἶδπ τγὋδ8 10Ὁ ἰμ86 τηοϑί ρϑῦί Οὐδγθοῖῃο ὉΥ 
μοὶν μαυΐϊῃς Ὀδοὴ αχίθγ δ} δυδηὰοηοὰ ἴῃ οσὶϊθ 
διηοῦρ (09 θεαί θη. ΤῺ ἱεπ ἀθῃοΥ̓͂ (0 Βαβι θη- 
ἴϑι), (Ὡδ'΄ Ῥγουίΐίουβ ἰο (6 οσίϊο Ὀγοόῖκθ οὔ δραΐῃ 
Δα δρζαΐῃ πὶ ονονρ-ἰπογοδβίης βίγοηχζι δ, δοὰ 
Ὑ ἰοῖ 'ὰ ὑμ6 Ῥγονίουβ οσδπίατὶθ8 οουϊὰ Βανθ Ὀδθθῆ 
ΟΥ̓́ΘΣσοτηΘ πίῃ ἀ ΠσΌ γ, οὐὶπς ἰο [86 ἴβοι (δαὶ 
6 μεὰ (89 δρρϑδύϑῆσθ οἵ Ὀθίῃςξ δῇ δάνδηοο ἴῃ 
θη] θηοαΐ Ὀςγοηά (116 δποΐοπὶ δὶ (ἢ οὐ (Πεἰγ 
[δι οτβ, δὰ Ὀθοη γουἀογοὰ αἰδραδίϊης ἴο [8 6π| 
ὉΥ (δ9 οΥυ οἷ ἐγ δηὰ δουογ Υ οὗ (6 ποδί θη ἔμ 6πι- 
δοῖνοβ. ΤθιΒ ἰζ νὰ8Β ὩΟΥ͂ Ῥοβδί Ὁ] 0 ἐμαῖ ἰδ 6γ6 
βΒιουϊὰ ὍΘ ἃ ὩΘῊ ἕοτιι οὗἉ ᾿1ἴδ δὰ δοι ἱΥἹ θα ῖτεὶυ 
αἀἰδοτθοὶ ἤγουν δὴν (ἰὴ ῥτουΐουβ. [| γγσδϑ (80 
ταοϑὲὶ ροτίδηί σι δΏρο οὗἁ δῇἴαῖγβ (δὶ οου]ὰ ἰδ κ6 
Ῥίδοθ δὲ δηΥ͂ ἰΐπ|ὸ Ὀοίοτο ΟἸιχίϑί (δοπιρ. Εἰ γϑ]ά, 
Οεεελ. Ζεναεῖ ΤΥ. 5. 8δ). Τὴ ἰδδὲ οὗἉ εἐβδ Ὁ} 188- 
ἱπᾷ 8 αταυὰ ᾿ηδοροηάθηί ἔοτηι οὗ ξονθγηπηθηΐ 70 
ἐπ πδιϊοῃδὶ ᾿ϊἴ9, δηὰ βοουγίηρς ἐξ ὉΥ (0 ἀονεῖορ- 
ταϑηῦ οὗἨ Ῥβοόοῦγοσ Ὄδχίθγπαῖυ, οουϊὰ ἢον Ὀ6 δϑδη- 
ἀοποᾶ; ἐδ ἰαϑὶς οὗ ουἱεϊταϊϊς {86 ποτγβμὶρ οὗ 
180 ἰγυθ αοα οουἹὰ ὃ6 ταδάο τουποῖ πηοτὸ ργθροῦ- 
ἀφγαιίης ἰα ἐδ ἰαθαθηοο; Ιβγβοὶ οοαϊὰ Ὀδοοπ9 8 
τοὶ] κίουϑ οοπχνεχαίίοη ἰμδιθδὰ οἵ ἃ ροὶ {6 4] οοἴα- 
ΤΟ. 681}; {δ 6γ οουϊὰ---ΟΧρτοδδίηβ (6 ἰά68 
πὶτ (η6 πτογὰδ οἵ Ουγυδ---οὸ ὑΡ δυὰ Ὀυϊϊὰ (Β6 
ἰϑαρὶθ οὗ ἰμ9 1οτὰ. Τμδὶ (δ χσγοδὲ σβδηᾷε 
Ἧ88 ΠΟῪ δοίι Δ} Υ δοσο  ἰϑμοὰ, ἴῃ ἰδὲ ἰμογθ 
Ὑ88 80 ἰἰ{{10 οομοδβίοη ἰη [δγϑαοὶ {86 10, δηά, ἴογ 
189 ταοδὲ Ῥαγί, ἰμϑγθ ᾿ιγ88 8ὸ 11{1}60 ᾿πουχῶϊ οἵ 
δζϑὶη οοπβιϊιυϊϊης 6 Ῥονϑείη ὈΟΘΔῪ ΘχίΓ ΠΥ, 
ΜὨ1186ι Ογτγαβ, οα δἷβ Ῥασί, ἀἰὰ ποὶ δὔογά πε 
ροϊλεῖοαὶ ἴγοσάοσα, Ὀὰχΐὶ ΟὨΪ τοὶ κίουϑ 1 ΟΡ; 
ἐβαΐῖ ττῶϑ ἰῃ ἰρὰ ἢ πὸ Βἰηάτγδησε ἰο (Π6 ἄογοὶορ- 
ταϑηΐ οὗ ἴ86 ίηχάομι οὗ αοὰ, Ὀπὶ δ ἱπαϊσοιΐομ 
οὗ πδὲ ἰδ9 Ιογτὰ πουϊά δοοοιιρὶ ϊδὰ τὶ ΗΒ 
ῬΘΟΡΙΘΟ, ἃ ργοραγαίίοη οὗ ἴδ ἰεϊπκάοι οὗἩ (οὰ 858 
ἃ εἰπκάοαι ποῖ ἰδ ποῖ οὗ ἰυἷ6 ποτ]ὰ, πίοι ἰπ 
ἐταϊῃ ἀοδεγυϑα ἰο Ὀθ9 οαἸ]οὰ [9 κί ράοτα οὗ κο8- 
γοῦ. Το Ὀϊοκδίης (δὶ νγ88 (0 δοτηθ ἴγοια [διδεῖ 
ὍΡΟΙ (δ δια! ]195 οὗὮὨ {86 Θδνίἢ 'νγὰβ (18 ἔοο 8ρὶ3 
τἰι8] δηὰ ἰπίθσηδὶ ἰο 06 Ὀγουρῆΐ δϑουπε δυλοβΑ 
(8 πλίίουδ ἰβτουζῃ ἃ κονογηπιοηὶ γἱιπ Θκίθγηδὶ 
Ιαϑδῆδ. [8ΓᾺ61᾽8 ῬΓΟΡΟΥ δηὰ δἰρμοοὶ ἰδδὶς οουϊὰ 
ΒϑμοΘογ ἢ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰο οὐ (}9 ἐχίουπαὶ οὁρροαί(ἰοῦ 
ἰο (86 πείίουϑβ οὔ 89 ὙΟΥΪὰά τθογ9 δηὰ ΤΟ 9688 
ΔΉΔΥ, ἰο δυδοτάϊαδιο {ΒΘ πιδ6 1 1795 016 δὰ ΤΟΟΤῸ 
ἰα οχίογωαὶ δοὰ ἰθιρογαὶ ἐπίηκα; δὶ (89 δδῖδθ 
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εἶπ αἀἰδαρροασίη διθοηρ ὑμοπι 88 δὴ Θχίθτη 
ΒΟΥ, ἰᾷ ογάὰον ἰο Ῥογιαθδίο ἔθη 80 τηῦσῖ {80 
ΤΔΟΤΘ ΠΕ ΥΏΔΙΥ πῖϊΒ {π0 ΒΟΙΥ δὰ ἀϊνίπο ἰδ 8 
ςοπιπιϊ(ἰ6αὰ ἰο ὑπ οἷν ἰγυϑῖ. 

γον. δ. ““ 4πὰ ἰλε λεαάε ὁ. ἐλὲ  αίλενγο αἀτοδο."᾽ -- 
Τὶ ναϑ δῖδο δἰτοδαγ αὶ δίϑῃ ὭθδσοΥ ἰο [ὴ9 δηὰ δὰ 
ἃ ἷηϊ οὗἩ ν δι πιυϑί ἰγδηβρίσο ἴῃ βτθδίου δηὰ 
Ετεδίον ῬγΟροΟΡ ἰοη9, ἰδοὺ Ιδγϑοὶ ὩῸ Ἰοηροῦ 88 
δυο, ΟΥ δοοοτάϊης ἰ0 δὴ οΧίθτηδὶ Ὡθοοθδδὶιυν οὗὨ 
πδιϊοπα]ἑγ, Ὀαὶ (Βαὶ ΟἿΪ ἃ γῬαγί οὗ [δβγϑαοὶ ὮΥ 
γἰτίιο οὗ ἔγοο τοδοϊἱϊου ταδτοϊιοὰ ἰο 726 γι 88] θη 
ἐο οοῃαίϊ(υἱθ (ἢ6 ΠΟῪ τοὶ χίουθ δοιαὶ Ὁ δἱ 
ἐβεῖ ρῖδαϑοθο. [πάϊνί ἀκα] ἔγοθάοπι, δηὰ δοοοτά- 
ἰηκῖγ (8.9 ἱπιροτίδποθ οὔ (6 αἰπρὶθ Ῥϑγβδοῦ δηά 
ἐπο τὶς οἵὐὁἨ (6 Ῥϑυβοηδὶ βυ )οοί, δαῦθ (οἷν 
Ῥτορον Ῥίδος ἰπ (89 κίἰηχάοπι οἵ αοά. Οαϊν 
ἐβοδο πιατοιβοὰ ὰἃρ ποπι (86 ϑρίνὶὶ οὗ 6οἀ ἀνᾶ- 
Κοηοά, πὲ 18, ΟἿ 9 Σραϊουθ δηὰ {86 δ'νγᾶ- 
Κοηδᾶ, ψτπο80 8ρἰτὶι 5 δ᾽] οννοὰ {μοπιβοῖγοθ ἰο Ὁθ 
δ1|1ο ἤγοπι αοἀἂ πι(ἢ οοιταρσθ δηὰ ἸΟῪ ἰο οΥ̓θυ- 
οοτὴθ Δ] [6 ἀΠΠΠ οα ἶθ5 (μὲ ορροδβοὰ ποθῶ, δηά 
ψὑι1}} ἃ Ἰοηχίπρ ἴον {π6 Ἰαπὰ οὗ τ οἷν ΓλΒ6.8 ἰπαΐ 
ουϊνοίκοὰ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΟΟΣ σοιιίἀογαίΐοη. ΖΒ 
Ἰϊπιϊ διΐοι ῬΑ 5, ἸΟΤΘΟΥΘΡ, ΘηΓΙΤΟΙΥ ἴῃ δοοοτάδηοθ 
απἰὶ 8 (0 6 ἀἰνίπο ρυγροϑθο. Τ80γ ταυϑὲ Ὀγίης νι (ἢ 
ποτὶ ἃ ξοδὶ [ὉΓ [Π 6 δΒουυΐοϑ οὗ ἰδ γι αοα (δαὶ 
οου]ὰ ποῖ Ὀ6 αοθοδοα, δἱ Ἰοδ8ι ϑηϊ σοὶ ὉΥ ἰδ ὁ 
αἰβῆσαϊς δὰ ρμἱοοπιῦ οαἰγοπιηϑίδηοοβ ἴῃ 7068, 
(πὶ τὐἰχηῆϊ 6 οηἰκὶπαϊ]οὰ δηὰ ζδὰ ἐπ βοῖλθ οἴ 
(τὰ ὉΥ͂ {Π|656 ΥΟΥΥ͂ οἱ ΓΟ 3 ΆΠπο08. ἘῸΡ δἰ βουσὶ 
ἔἴοθο τοπιδί ἰης ὈΘδἰ ἃ 5{1}} τοϊδ πο δὴ ᾿προΥ- 
ἰδῆ ὙὙἿἵΠ1 τούογοποθ (ὁ (89 Κἰπράοπι οὗ αοά, γοὶ 
(06 πιοϑὲ αἷτοοί δπὰ ρσγϑαίοδί ἱπιρογτίδησθ γΠΠ5 
Βεπαοοίονγιῃ ἰο Ὀθ9 σίνοη ἰο ἐἰΐ6 σοηφστοραίίϊοη ἴῃ 
Φυάοα: [ΠΟΥ Ο͵ΘΟ ἰο οοπαίἰιαο ὅτϑὶ δηὰ οἱ ον 
μα χτοππά ἱἰπ σιϊοῖ ἰδ6 ποσὶ δὰ ποῦϊοϑὶ 
ἐπί 8 ταὶς Ὀδοοταθ ῬΟΒ8 10 ]6. 

γεν. Θ. “41 αἱ (λεῖγ πείράδογτο λεῖρεα ἐΐεηι.᾽" 
ΤῊ που] ΦΘΏΘΡΑΙΥ μ}}] Ὅ6 ρ]οαϑϑὰ οἷ ὙΪι 
186 γον ὶνγ το ογ8 οὗὨ ἰ[.:6 οοηχτοκοίου, {10 
ἸαἸκοσαΓτα δηὰ ζαϊηἰ- αγτίοα. ΤἢΘ τοτο ἀοοϊἀοὰ 
δηὰ ξοδίουβ ργούόΐκο ορροδί(ἰΐοα, δηὰ δγὸ οἵΐϑθῃ 
φοουχσῇ πιοὶ νεῖ τὰ Βοϑ.}}Ἐ{{ 7, ορρτοβϑίου δηὰ βϊο- 
ἐἶοη. οὶ ἰδὸγῦθ δ {ἰπ|0ὸ8 σθα ἐδθ ποτὰ ἰδ 
οὐ χὰ (0 πιδῖχο τηδηϊζοϑί {86 κοί ἐμαὶ ἐμ 6 Ὁ Ὦδνθ 
ΏΟΤΟ ΓΟδρθοί 70 [86 ΣΘΑΪοΟυΒ (δὴ 70. ἐδ9 ἱπάϊΐ- 
1ἐτοῆΐ, θη ἐπ6 7 οδηηοὶ ὈπῚ ΒΟΥ ἰδ οῖν σοοά- 
ὙΠ}Π δὰ γί οηἀβδῖρ, γοα, δοὺ αυοτδΪυ ἰοτγατὰν 
ποθ ὙΘΣΥ οἴοτίβ ἐμαὶ δῦὸ αϊγοοίοὰ ἰοναγὰβ 
ἀϊνίπο ἱμδίρη. Εγνϑη [86 τηϑῃ οὔ (8) φοῦ] ἃ ἈΑΥ͂Θ, 
80 Ἰοπς δα {ΠΥ ὃδνο ποὶ Ὀθοοίηθ θη ἰ ΓΟ ΒΔ ̓- 
ἀεπεά, ὑπὸ Κἰη 5 οὗὨἩ μοανίβ υὶτ πα ἰμθηη, δοὰ ἷἰἰ 
8 ΟὨΪΥ ΠΟΟΘΕΒΑΤῪ ἰδ δὶ ἃ βαϊϊΔὉ]9 τ ρυ}89 δι ουϊὰ 
Ὅο σίτου ἐμοπι, (δαὶ ὑπ 6 ὈοίΓΟΥ μϑατί τῇδ ῦ δϑβονὶ 
ἰδ 617 πίιΐπ πο. Εἴὔυθα (ΠΟΥ͂ Πατο ἃ οογίδίἢ 
{δο]ης (δαὶ ἐμεῖς Ὀοδὲ δηὰ ἀοοροδὶ ποϑᾶβ οϑῃ 
ΟἾΪΥ ὃ6 δβεϊἰ5βοἀὰ Ὀγ αΟοἃ δηὰ Ηΐδ8 Ηρίτὶϊ, 865. Ηθ 
ΘΟΙΏ6Β Π6ΩΤ (0 ἐδοπι ἰὰ ἰδ τὰ σοπατακαίΐοη. 

όοτο. 7-11. Απά ὄγνυε ἰδ6 ἀίησ ὁνουρλί 7ζοτίλ 
ἐλε σέδεεῖδ ο7 ἰδὲ ἀοιιδα οὗ ἰλα Ζιοτά.---Ἰατϑοὶ δὰ 
ποί ἐπδ θόθὼ Ὀγουρῶύ δὸ ἴδ 88 ἰ0 δα ῦθ Ὀθθῃ 
80]6 ἰο τοοοχηῖσο ἩἱϊΓ8 7}1 οἴθαγπθδδ ἐμοὶ ῬΌΓΘ 
δρὶ γι υδἱ σΔἸ]Ἰΐηρ, 88 ἰοὸ ἤν Ὀθθη ΔὉ]6 ἰ0 δορᾶ- 
τοῖο δ᾽ ἰοχζοίμον πὶῖ δη το οοτίαϊηίγ (89 αρ᾿ τἰἰ8] 
διά {π6 αἰνίπο, ἴῃ πιιΐοι (μοὶν οαἰ] ἰὴ σΘοποἰδιοὰ, 
ἔγοτω ἴἰ86 οσίογῃμδὶι, ἜΑΡ ὮΪΥ δηὰ ἐθωροσαὶ. 1896 
ἐἶπια το Θοά πουϊὰ δαγνο Ηϊ8 ρἷδοϑ οὗ ουδΐρ 
ἘΘΣΈΒΟΣ ἴῃ ΦοΥΌΒΑ)] 6 ὯΟΓ οὐ αοτίσί τω, οοη]ἃ ΟὨΪΥ͂ 
ὁδοῖο πῆς ἃ ΠΟῪ δηὰ Εἰ ΚΒΟΥ δία ρμο οὗ ἰδ 0 αἀἰτνίη9 
σονυαϊδιΐου οἵ Βὲτθο]ΐ, γοα, ΟΠ] τὰ ἐμ 9 6118}}- 

τηϑοῦ οὗὁὨ ἰδαὶ τονοϊδίΐοη. ὕπ|}} ἐμαὶ ἰΐπη6 [89 
Τοτὰ δεὰ Ηἰιη5ο Γ οτἀοτοά, ἰὰ δοοογάδηοθ τὶ 
(80 ΟΣ δηὰ Ἰϊ αι δἰδηά-Ῥοίΐηι οὗ ΗἰΒβ μθορῖθ, 
ἐμδύ οὔθ ραγίἰουϊασ, οβοβθῆ ρῖδοθ, ἃ βρϑοΐβὶ 
δαηῃοίυδεΥ, πιὰ 1(8 γ08860]8, Θὰ ἃ ῥγίοδίβοοά βοὲ 
δραγί ἔγουι {6 ροορῖίο, ϑιιου]ὰ ἰὸ 8 οοσίδὶ ἢ οχίϑης 
ΒΌΑΔΓΘ ἰῃ (86 δδΌΟΟ Υ Ἡἷο}} τὴ 8 ῬΥΟΡΟΥΪΥ͂ ΔΡΡΤΟ- 
Ῥυϊαὶθ οὐἿΥ ἰο 89 ΗοΐΪγ Οπο Ηϊπδοϊῖ, Αδ ἰμ9 
Ι,οτὰ Ὀγουρΐ δϑοαί (6 Σοδιοσαιίου οὗὨ ἰδ 6 ἐθῃ:- 
Ῥὶο ἰιβ6] 7, δο ἢο ἀἰὰ εαἷδο 1} 6 τεϑιὰἰοη οὗ (ἢ 9 
δϑοζϑὰ υὙϑβ880]8: δῃὰ ἰδ ατϑαὶ στ ῦογδ οὗὨ ἰδϑὰ 
εἰσοη Ὀδοῖς ἰο [86 χοϊαγηΐης οχίϊθβ, δἰ μου κὰ 
ἴῃ ἱϊβο]Υ υηἰηρογίλοί, γοὺ Μὰ8 ποὶν μϑίδηάϊης 
8η οΥἱάθηοοῦ ἰμαὶ Ηθ οουϊὰ τοΘ-ο5. Ὁ} 18} Ηΐ8 τον- 
δ ἰῃ 6 δρηϊβοοθηοθ δηὰ αἰ μη 88 συϑαὶ 88 
Ῥοβδί ὉΪ6 ἰῃ δοσοράδηοθ ψἱῖ 9 ἰἄάθβ8 οὗἨὨ {0 
{ἶπ|65.---ἴη οοπηδοιΐοη πιτῖ ἰὴ 9 δνδκοηΐης οὔ 
(9 θη πυϑίαϑαι ἤογ (89 δηοίϊθοης αηὰ ΒΟΒΟΓΔΌΪΘ 
ΒΑΠΟΙΌΑΔΥΪΟΒ, 10 τοὐϊχὺ ΘΑΒΙΪΥ ΒρΡρθο δαὶ ἐμοῖν 
δαποιβοδίϊου τοΐρας Ὀ6 ογογάοῃθ, γϑα, ἐμ δὲ ὑΠ6γΥ 
τοϊχῦ ἰΚοὸ (89 Ρἷαοθ οὗὨ [9 οβδϑῇοθ οὗ σοϊ σίου 
ἰ86]7, βο (δὲ ἐμθ οχίθγη δ) ἰζίης οὗ γοϊϊ ίου, 
ΔΙ Βουχἃ ἴῃ ἃ ΠΟῪ ἥογι, οὐχ ΟΥ̓ΘΟΡ ἰῃ ΒΗΘΎ,, 
(πὲ ὦ πἰοραγ ΠΥ τηϊσῦ διὶδο ἰηϑίοδαὰ οὗ (6 
κἰηχάοιῃ οὗἩ ὅοἀ; ὃυὶϊ 4 δΘοηρτορκπιίου, η πϊοῖ 
(9 ΟὨΪΥ͂ ἰΓΌΪΥ ΠΟΙΪΥ͂ Οὁη6 88 ὁῃ00 Ὀ6ΘΏ ΤΘΟΟβ- 
Ὠἰϊσο 8ὸ ἀϑοϊ θὰ] γ 88 ἴῃ ἴϑγϑϑὶ, οαγχῖθβ (ἢ ἰκϑῦ- 
π6] οὗ γοϊογιαδίϊΐοη οὐὸρ ἴῃ ἰἰβοϊῦ, Απὰ ὮΥ 89 
ἴαοί ἰμαὺ 86 ΙΟΓΟΓΟΙΥ͂ δἷ8δ0 βῇονδ 1186] 88 
βοηθοί μη πηϑε ἰδίῃ, ΘΡΙΥ δηὰ γναΐη, ἐδ9 
ΒυῦοΡ αὐτοῦ ἐμαὶ οὗἁὨ τ δῖοι ἱΐ 15 (ἢ 6 τχοτο Ρῃδῃ- 
ἰοτα τηυϑὺ Ὀ0 διγαϊκοποα πῖϊ ἢ δ᾽} {8}. τοτϑ δίγϑο ίδ, 
δἰ Ἰοδδὶ ἱπ ἰμ9 βουΐβ οὗ {8:9 ΤΩΟΓῸ δρί τἰία 8]. 

ἩἨΟΜΤΙΙΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τη9 ρῥ]οάχοθ οὗὨ χοἀοτοωρίΐοη Ῥοββδεβδοά ὮὉΥ (δ9 
οοπρτοζαίίϊοη οὔ {89 οτὰ δυὐθὰ ἱπ {ἰπ9 βουθτοδ 
αϑἸοοηδ: 1) αοα᾽ 8 πποδδηροθθϊο ζαὶ  ΐυ 688, 
να ἷσι {0}8]6 [86 Ῥτγοιγΐδοδ Ηθ μ8 χίνοῃ δὲ ἰῃ9 
τὶ σῦς ἰἰπιο; 2) αἀοὐ᾽ δ ἰαδηῖιο στα, ἩΒΙσὮ ὁ. 88- 
(808 ἱπάεϑὰ, Ὀυὺ ἀοο8 ποὶ σῖνθ οὐδρ ἰο ἀδβδίὮ, 
Ὀαΐ, οὐ {86 ΘΟὨ ΓΑΥΥ͂, ὈΤΟΔΚΘ ἔοτί ΘΏΘῪ ἴῃ (8 
(ἰὴ ἰπ βρίο οὗ (η9 βογογοδὶ ἰυάρηιοηϊ; 8) αοα᾽ 8 
ὈΠΒΟΔΙΟΒΔΌΪΘ Ἡἱβάομι, Ἡδἰοἢ δυγδηοθδ ἰονγατὰβ 
ἰὴ 9 δου, οὐϑὴ ἰὰ ἴδθ τηοδὲ ἱπηιργοῦ  ὉΘ ΤΩΒΙΘ: 
4.6 ο4᾽ 8 8]1-οουᾳφυδείηρ μον ογ, Ἡ]ιῖοὶι ΟΥ̓́Θ τ. 68 
Ὧ8Θ9 οὗ {(1|0 ῬΟΤΤΘΙΒ οὗ ἴδ νοτϊὰ δηὰ {οἷν τϑδῃδ. 
Τ06 τοἀεοιηρίϊοα ἔγοιῃ! Βαῦγϊοη 8, ἰγρο οὗ [6 
γτοἀοιηρίίΐοι ἔγοια (6 Ὀοπάϑ οἵ ἰδ ἀεανὶϊ δηὰ 
.}611: 1) ἮΙ γτοΐδγοηοθ ἰὸ ἰδ6 Βοάροιηοῦ; Ηθ 
ὈγθδΙτ5 1Ἰπΐο ἐδο ἰεἰηράοπι οὗ [πο ἜΘ ΘΠΥ͂ (ΒΘΌΣ]οη) 
δηὰ οοπαθοτθ ἰύ; 2) ΤΠ τοϑροοὶ ἰοὸ ἰμ9 Βο- 
ἀφοπιοὰ : (8:6 θυδβοοριϊ Ὁ]6 8.186 ἰῃ οτὰθγ ἰο νοὶ 
δοῖαθ; 8) ὙΠ} τοδροϑοῦ ἰο ἐμ6 6πα 977) γεαεπερίίοη ; 
ἐδο ἰριιρὶθ οὐ ἐπ Τοτγὰ, α ἱδθοσηδοῖο οὔ Οοὐ 
δΏΟΠ κα τηθΏ, ἷἱΒ ὈυΪ . ΟΥ: 1) ἯΙ σϑέθγθῃοο ο 
ἰϊ8 οσοδδίοη : {86 ζγοδίῃϑϑϑ οὗ ἐδ τη ΐϑουῪ οχοὶυθ8 
αοά᾽θ οοιηραβκίοη ; 2) ἮΝ τοίδγθηοο ἰο ἰ(85 
δοῦτοθ; ἰὐ ἰ8 ἰ89 αἰἱνίηθ στδοθ ποι δίδοάΐης 
Βυμηδη βίη; 8) ἬΠΕΠ τϑίθγθηοθ ἰο 18 Ἔχίϑηϊ ; (89 
Βυϑοθρ 019 ΔΓῸ 'ναϊςκοηθα ἰο δοοορί τοϊοιηρίϊοη ; 
4) ὙΠ ΓΟΙΘΤΘΠοΘ ἰο ἰἰ8 οῃὰ ; ἐξ '8 ἰῃ6 ρμ)ογίουβ 
ἔγοοάοπι δηὰ Ὀϊοββοάποδ ἴῃ (06 ἰπίογηδὶ οοιϊηπια- 
πΐου ῖ τ ἐδ9 οτὰ, ΒΒΕΝτΙῦΒ τοι νκβ Ροβροοῖ- 
ἴῃς μο86 Τοπιδί εἶπα Ὀοδδἰηά ἰῃ Βαθγίοπ: ασωη- 
ὅγαπί οπιπέδ {ἰἶον, σεὶ βαμοίαπι διαπι ἐπ ἧἄωπο πιῆ» 
ἄμηι οοἰϊοεαπὶ, ϑαίϊμε ἐ826 οζίκίἐπιαη ἐδ, {εἰξοϊ(αἰδ 
ιμμε πιμηαὲ “γιΐ, συαπι Ρὲν ἐπ εἰξοίαἴοηι αα Ῥεγροίωα 
ϑαιμᾶα ἐπρτοαϊ.---- Ὀἰνὶθ ξῆδοθ δῇο πσδιὰ: 1) 
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15 ἰΐπιο; ἰξὲ παῖῖὶθ ἀπι}1] αοὐ᾽ δ οἰδβιθηΐς υκ- 
ταθηΐ δ88 Ὀ6Θἢ δοοοιῃρ ] ἰδ θα, Ὀαὶ ἀοφθδ Ὡοὺ ἰδ ΥΓΥ, 
θυΐ ταῖμον σογγοβροῃ δ πὶ τ} ἐμ 6 ἀἰνί η9 γϑγϑοὶιν : 
2) ἐϊ8 τηρϑι ποὰ ; ἰὰ νον 8 οἴϊθη δϑογϑίυ, Ὀπὲὶ Θ!Ο ΝΒ 
1861 ἰο Ὀθ 4}1 {16 τὩοτθΘ δρρτορυῖδίθ δυὰ χὶογσίουθ 
ΘΙ ΟΡ πὸ γορατγὰ [δ9 ἰηδίι τι σλοη(8 ὑἐδδὲ ᾿ξ 868 
οὐ {πὸ ῬΕΥΒΟΩϑ ἰὼ τ Πο86 ὈΘ 4] Γ ἰς ἴα θαιρίογοα,. 
ΟΥ {1||ὸὲ φγδοίουϑ δοὶϑ (μαὶ ργοσοϑὰ ἤγοτι ἱΐ; 8) 
ἴι6 ουὰ ; ἴι ἰ5 6 ἰσιοδὶ δηὰ ποῦ]οδὲ ἰδαξ ἐδ 9.9 
ἦδ, [η6 Ὀα Ἰαϊηρ οἵ ((ο ἰοπιρὶο, ἰμαὐ δ, ἐμ9 Τϑοοῦ- 
οἰ" αἰϊοη οὔ τῶδὰ Ἡῖιἢ} Θοά (ῸΥ ποῖ βαϊναίΐοη 
δὰ Ητΐδ αἴονν.---ἀοὐ δ ποηάδογίυϊ παγϑ, ἐμαὶ 
Ηο οἰοοβοθ ἱπ Ἰοδάϊηρ ΗΘ ρϑορῖθ: 1) Ουἱ οὗ ἐδ9 
ἀθρίβα Ὁ» οὐ δίρῃ; 2) ΒΥ οἰδηχίης θῃθηνΐ69 
ἰηίο ἔγίοπάβ; 8) Εσοπὶ 8ι18}} Ὀοχίπηΐϊηρο ἰο ἃ 
εἰοτίουδ οηὰ. 

γεν. 2. Τὴ9 τ νου 7 οὗὁἩ Οοα ΒΒ χουτεϊαίΐοη 
οὗ Ηϊωβοϊς: 1) Τὸ πῆοσπὶ τοδᾶθ; οὐϑ ἰδθ ᾿ι68- 
οῃ, οὐϑῦ ἃ Ουὐσγυδ; 2) παι ἱἰΐ χϑῦθα]δ: α) 
ἐν εὶ αοἂ 18 {89 δυΐίδον οὗ δὶ (ἷησβ, ἢ 9 βδουγοθ 
οὗ 4}}] βρογοῦ δηά δἰγοηρίῃ; δ) Τπαὶ Ηβδ ἰδ ἐδμ6 
δϑηὰ οὗὨ «411 ἐμΐηᾳκΒ, ἐμαὶ ΘΎΘΥῪ οὔθ ἰδ Οὐ  χαϊοαὰ ἰο 
ΒοῦΟΣ Ηΐπι.---ΤΠ16ὸ ρυΐηςθ οπάονοὰ πὶ Οοὐ᾽ 8 

8: 1) Ηδς ἀεγίνοθ μἷ8 ῬοΟῦοΡ ἕγοια αοα: 2) 
6 Ῥυΐδ Ηἰπιδβοῖ'ὶ. δ {ἢ ϑουνίοο οὔ ἰδθ αἰνΐῃθ 

ΒΟΒΟΥ.--- δὴ ἰπ Ηἶδ ἔγυθ δυθογάϊηδιϊοπ ἰο αοά: 
1) Ἐ9 δδουῖθθθ Ηἷβ ροβϑδοϑβδίοῃϑ ἰο αοά; 2) }19 
δι ΡΟ ἔπ θὰ ἰῃ ἰλ6 αἀἰνὶηθ ΒοΟΏΟΥ. 

γον, 8. Το ποῦγὶς οὗ ἐδ γοἀϑοπιϑθὰ: ᾿ ἰο ὃ6 
ΑΝ ἀϑῖσα ΠΑΙΔΟἾΥ, οὨ (0 τοδγοῖϊ ἰοὸ {9 ΠΟῚΥ Οἱ(Υ:; 
θ Τὸ Ὀυϊ!ὰ (μ6 ἰθπιρὶο οὗ ἀοὰ; 8) ΤῸ ΒΟΒΟΡ 
οὐ ἐποτεοΐῃ δπά ὃο δαυοά. : 
Βταῖκη: ον. 1. ΝῸὸ οὔθ Ἐ}} Ὅ6 δϑηδαιϑὰ 

ὙὖΠῸ Ρδι θη} 7 ταὶ ἕοσ ἀΐϊνίηϑ μοῖρ (8. χχγυ. 8; 
Βὶν. ἰἱ. 7; χνὶ. 18). Τὸ Κίη κ᾽ δ Βρδατὶ ἰδ ἰπ (89 
Βεαηὰ οὗ πὸ οτὰ 88 ὈΣΟΟΚΘ οὗ Μδίος, δοιὰ Ηἢθ 

᾿πο  πθ8 ἰξ πῖον Ηθ μ}} (Ῥτον. χχὶ. 1: Ζοῦ 
χὶὶ. 24). Οοά οἴἶοῃ τουσμ68 ἐμ 9 Ὠθηγὶβ ουϑὴ οἵ 
μι θο ονίης ρῥτίηοθα, δίο.  ἰμθγοίογο οὶ ;8 ΦΥΘΥ 
ῬΤΑΥ͂ ἴον ἔμθπὶ (1 Τίαι, ἰἱ. 12). 

γεν. 2. Αἣβ Ουγιβ νγδϑ οὔ ἰνπιδ]ο οτὶ σίη, ᾿ἐνοά 
ἷὰ ἰδ ομ]Ἰἀμοοάὰ 88 δὴ βυτυθὶο δῃθρβογιὶ, δηὰ 
ἱπθὲ ἀοὰ μαὰ Ὀθδὴ νῖθὰ ναὶ ἰπ ἃ γον ποπίον- 
ζαὶ ΙΩΔΠΏΘΡ, τι50ἃ ἶτῃ, ΙΏΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἰο ἀεἴἑτον (ἢ 9 
Ῥθορὶο οὗ αοὐ ἴτοιω οδριϊ νιν, 8ὸ δὶ} ἐπὶ ἐδ ἴο Ὁ9 
Τοαῃὰ ἴῃ Οτἰεί, Δ Βουρσὰ ἰῃ ἃ τουοἢ τοτο Ὄχίτα- 
ΟΥΙΠΑΡΥ͂ ΤΩΘ ΠΟ, [{ 8 ἃ ΤΟΥ͂ Ἔ8ΒΥ ΤΒΙΩΚ [ον 
Οοἀά ἰο τπιδῖο Ηἶδ ϑῃηδαΐοϑ ἔμδο Ὀοπείδοιοσβ οὗ Ηΐθ 
ΟΒδατοῖὶ (ΡτοΥ. χνὶ. 7). 

γον. 6. Ἧο διὸ Ὀουπὰ, ἰπ Ἡδαίονον δἰδϊΐου ἴῃ 
Εἰ τγϑ ΠΥ 9 ῥἰαοοά, ἰο ΦΙΩΡΙΟΥ͂ ΘΓ πρϑϑῶφ 70ῸὉ 
{86 δαναποθιββηί οἵ ἐ):ὸ ἰσὰϑ νογβϑὶρ οὔ Θοὰ (1 
Ομτοῦ. χχχ. θ: 2 Οἤτοη. χχῖν. 4: χχχί. 10). 

[ϑοοττ: πε αοὰ 8865 ποτὶς ἴο ἄο, ὑπ γ 
τθοτ Ησ Βαἢ οἰνοδθ 0 Ῥογίογιη ἰὲ δηὰ ἐδοῖν 
τη 8 εὐϊαγροὰ ἰοὸ επἰογιαἷα ὩΟὉ]Θ ἀοϑὶ κηδβ.--- 
Τμαὶ ποιοῖ 5 ἀονοιθα ἴο {ἶ 6 βογυΐοο ἰβ θη γαβιθα 
ἴο ἐΐφ Ῥτοίθοιΐοη οὗ ἐμ9 [ωοτὰ.---ΗἸ ἜπΕΥ : ΤΏοδο 
ΔΓΘ τοῦοὶὶ λοπογοα 8086 Βρίὶ τὶ 8 δο δἰϊγστοὰ ὃρ 
ἰο δοκίη νι αοα δηὰ ἐο βοῦν δἷπι ἔπ (δεῖν 
ἥγαι γοδτϑ.--- Ἠξεἰ!- τοί δίατα ἰο (ἢ 6 ἰορῖο δι ουὰ Ὁθ 
τοοίζι ἄοογε ἴον ἰϊ.---ΟἿὟ δρίγὶ 8 πδίυ γα ἱποϊΐηο 
ἰο {πἷ8 δατί διὰ ἰο ἐδθ ἐμίημϑ οὗ ἰΐ; 17 τ} 67 
ΠΠΟΥ͂Θ ὈρτΑΡὰδβ ἰΏ ΘΔῺΥ βοοΐ δἴἴοΡοί'οη8, οὐ κοοὰ 
δοίιϊοηδ, ᾿ἐἰἱ69 αοὰ ἰδαὶ γαΐϊϑοι ἢ {δ θηι.--- ἸΤΟΒῸ2- 
ὝΟΒΤΗ: ΟΥ̓ΤῸΒ ἰ5 οοπίτοϑιοὰ πῖτἢ ῬΒΔΥΔΟΌ, πο 
τοϑίϑιοαὰ (οὐ᾽ δ βρίτὶι.---Εσγρὶ ξατθ Ἂρ 15 κοϊά 
δηά εἴἶϊνον δηὰὰ ἦονοὶθ ἰο ἰϑιδοὶ δἱ ἐμοῖς Εχοάυβ: 
Βευγίου ραν Ὀδοὶς {116 τεβϑβοὶᾳ οἵ χοϊὰ βδηὰ εἱϊ- 
ΥΟΥ ἰο οὐδ Ββουϑο. Τὴ Θησιρῖοα οἵ ΘΟ τἰδὲ ψ}}]} 
ΟΌΘ ἀδγΥ θ πηλὰθ δι)96195 (τἰ δαί ἰο Ηία 
(Ασἱϑ  ὶ. 8δ; 1 Οοξ. χνυ. 2Ὁ).---1κ.] 

Β.--ΤῊ ΟΑΤΑΆΙΟΟΌΕ ΟΡ ΤῊ ΒΕΤΌΒΝΙΧΟ ἘΧΙΠΕΒ ΑΝῸ ΤΗΕΒΙΒ ΟΟΝΤΕΙΒΟΤΙΟΝΒ ΕῸΒ 
ΤΗΒΕ ΒΟΌΙΣΡΙΝΕ ΟΕ ΤΗΒΕ ΤΈΜΡΙΕ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ 11. 1- 67. (Οοπρ. Νοδθπι. Υἱὶ. 6-78.) 

Ι. 712 εαἰαΐοσωο οΓ ἐλα 7απιϊ226 απα λοιεελοῖαε ο ἰ(λο »6.»ῖε. Ὕετε. 1--3δ. 

1 ΝΟΥ͂ ἴμεθὸ αγὸ 80 ΟὨ]]άγο οὗ (86 Ῥγονίπμοο ἐμδὶ ποτὶ ὉΡ ουἰὲ οὗ [6 ΘΑΡ ΙΥ, 
οὗ (μοθο τ ΒΙΟΙ μ8α ὈΘΘΏ οδτγτϊοᾶὰ αΎΘΥ, βοτὰ ΝΟΟΌΘ Δα ΏΘΖΖΑΡ {ἢ Εἶδα οὗ ΒΑΌΥΙΟου 
μιὰ οΔΥτθα δΘΥ υηΐοὸ ΒΑΡΎ]ΟΩ, δα οϑιηθ δρδίη Ὀηΐο Φογυβα] οι δηᾶ «Δ, ΘΥΘΙῪ 

2 ΟἿΘ υπΐο ἷβ Οἰ(Υ; Ἦ ΠΙοἢ σϑῦιθ τὶ ἢ Ζογυ 6406): Φεβῆυδ, ΝΟΒοιλδἢ, ββογαίδῃ, Εθο- 
Ἰαΐδ, Μοτγάβοδλὶι, Β.]βῆδη, Μίζρασ, Βὶ ναὶ, Βοδυπι, Βαδηδῃ. Τμθ πυ δ οΣ οὗ (δ 

8. τηθῇ οὗ {Π6 ΡΘΟρ]ο οὗὨ ἴβσβοὶ: Τὴ οὨ] ἄγη οὗἩἨ Ῥαγοβὰ, ἔνο ἱβουδαπὰ ἃ Βυυάτοι 
4 βουθηίῦ δηά ὑπο. Τθδ ομ!]άγθη οἱ Κ'Βορμδιδη, ἴἤτοθ Βυηάγοα βου Υ͂ Δηα ἔτο. 
ὅ, 6 ΤῈο οἰϊ]άτοη οὗἁἨ Αὐδῇ, βεαυϑὰ Βυηῃάγοα βουθηῖ δοὰ ἔνο. Τα δ] άγοη οὗὨ Ῥδῃδίῃ- 

το δῦ, οὗ [86 Ομ] άτοη οὗ Φοβῆυδ απὰ Φοδῦ, το πουδδηά οἷσι Βυηάτοα δηὰ ἔνε να. 
7, 8 Το Ομ] ἄτοη οὗἩ Ε]διη, ἃ ἐβουβαηὰ ἔτο Βυπατοα ΗὟΥ δηὰ ἴρυγ. ΤΒΘ ΟΠ] ἄγθα οὗ 
9 Ζαιία, πἶηθ Βυπαγοα ΤΟΥ δηὰ ἔνθ. Τμο οἰ] άγοη οὗ Ζαοοδὶ, βοσθὰ ἢυπάγοα δυο 

10,11 τὰγϑοβοοσθ. Τὴ Ομ] άσθη οὗ Βδηΐ, βὶσ μυπάγοα ΤΟΥ δῃὰ ὑπο. ΤῸ δἰ] άγεη 
12 οὗ Βοδαὶ, εἷσ υπαάγϑα ὑἔπϑῃ 
18 Βυηάγοά ἐΝΘΏΪΥ δά {πη ο. 

δη (ἢγτο0. Το ΟΕ] άγθη οὗἨ Ατρβα. 8 ᾿πουβαηα σὺ 
9 Ομ] ἄγοι οὗἩ Δάἀοηῖ και, εἷὶχ μυμαάτοα εἰσὶν δηὰ εἷσ. 



ΟἼΑΡ. Τ|. 1--]0. 29 

11, 16 ἼΠο ΘΒ] ἄσοη οὗ ΒΙρναὶ, ὑνοὸ ἱβουβαηά ΗΓΥ δηὰ εἷἰχ. Τ8ὸ ομΠ] ἄγοη οὗ Αἀϊΐη, ἤν 
16 Βυπατεοᾶ ΒΥ δηᾶ ἔουγ. ΤΏ6 ΟὨ]άγοη οὐὗὁὨ ΑἸοσ οὐὗὁἨἩ δ ζοίκίδἢ, ΠἰμοΥ δηὰ οἱρ δῦ, 
17, 18 ΤὮο οὨ!]άγοη οὗ Βοζαὶ, ἴἄγοο Βυπαγοα ὑπῆν δηἃ ἰἤγοο. ΤῊ οἰ] ἄγοη οὗ 49ο- 
19 τϑῖ, α δβυμπάτοα δηὰ ἔψοῖνθ. Τμο Ομ] άγοη οὗ Ηδβδυπι, το Βυηάτοα ὑννθηΥ δηὰ 
20, 21 {δγθοΘ. Το οι] άγοη οὗἩ ΟἿ ΡΑΥ, ὩΪ ΠΟΘ Υ δηα ἔνθ. Τα Ομ] άγοη οὗἨ Βοιἢ-] ἤ θαι, 
22, 28 δ Βυυάσγοά ὕπο δ ἴσο. Τὴ πιθὴ οὗὁ Νοίορβδῃ, ΗΕΥ δηὰ βἷχ. Τῇθ τηϑθῃ 
24 οὗ Απδίδοίῃ, 8 μαπάτοά ὑπ Ὠ δηὰ οἷυνμί. Τθθ ΟὨΠ]άτθη οὗἩ Αζιμδνοίς, ἔοσΥ δηά 
25 ἐπο. Τῇ οὨ το οὗ Κι γ]δι- τίμα, ΟΠΟρΡΐτγαι, δθὰ Βοογοίι, βευθ δυπάτοα δηά 
26 (ΟΓΥ͂ δῃὰ ἰβγοο. ΤῊ οἰ άγθη οἵ Βαιδὰ δηὰ δα, εἷχ Ὠυπάγοα ὑπσθηῖν δπὰ οὁη6. 
21, 28 Τὴθ πιϑὴ οὗἁὨ ἈΠΟ πι88, 6 υηάτοά ὑπθηῖϊγ δὰ ἱτο. Τῇθ τηθὴ οὗ Βοίἢ- οἱ δηά 
29, 80 Αἱ, ὑπὸ υπάγοα ὑπϑηίῦ δά ἰἢγοο. ΤῈ6 οἰ] το οὗ Νοῦο, ΒΥ δὰ ἵἱτο. ΤῈΘ 
81 ΘΠ] άγθη οὗ ΑἴαρΌϊβα, ἃ υπάγοα ΒΗ͂Υ δηὰ εἷχ. ὙΤὴθ οὨϊ]άτϑη οὗ [86 οἴμονς ΕἸδ, ἃ 
82 (πουβαηά ὑπο δΒιιηάτοά ΒΗ͂Υ δη4 ἴουγν. ΤὮΘ οὨ]ἄγοη οὗ Ηδτῖμι, (ἄγοο Βυηάτγοά δηά 
88 ἱπεηίγ. Τὴ ομΠ]άτοα οὗ 1,.οα, Ἡδβάϊά, δη Ομο, βανθ μυπάγοα ὑπθη τ δηᾶ ἔνθ. 
34, 856 Το οδ]άγοι οὗἉ Φογίοδο, ἰἄτοο μυπάτοα ΤΟΥ δὰ ἔνθ. Τ|16 ομ]] ἄγε οὗ βϑηδδῃ, 

ἔδτοο ἐμβουβδηά δηά εἰσ υπάγοα δηά (Βἰτίγ. 

"ἹΙ. Τᾷἧε οαἰαΐοσωα ο (λ6 Ῥγίοοία, Σιευϊίει, απα ϑετοαπίε ὁ.) ἔδλπε Τοπιρῖ6. Ὅοτδ. 86-58. 

86 ΤΈΘ ρῥγίθδίβ: {80 ον! ἄτγθῃ οὗἉ 6 δῃ, οὗ [86 μουδο οὗὨ 96βϑ8υδ, πἶπο Βυηάτοα βαυθηῦν 
97, 88 πε ἴδγοο. Τὴ σμ] γϑη οὐἁὨ ἸπλπΠ16Γ, ἃ ἰβουβαπα τ δὰ το. Τὸ οὨ] άγθῃ 
89 οὗ ῬάΑθῆυτγ, ἃ ὑπουβαπα ὕπνο πυπάγοα ΤΟΥ͂ δηὰ βονθῃ. 6 οἰ] ἄγ οὗ Ἡδείπι, 8 
40 ἐπουβαπα δηᾶ βονϑθηίθοῃ. Τμθ Του 68: (86 οὨ!]άγθη οὗ 96βδϊι8 δηὰ Κ δάγαϊοὶ, οὗ 
41 {8 ἢ] άγθ οὗ ΗἩοάαδνίδη, βουθηΐν δπᾶ ἔουσ. Τ|1θ βίρουβ: [86 οὨ!] άγθη οὗ Αβδαρῃ, 
42 αι. Ὠυπατοα ΕἸΥΘΏΥ δηα οἷσί. ΤΟ οὨΙ]άγϑη οὗ [μ6 ρογίογϑ : [μ6 οὨ] άγθη οὗἁἉ 5811 ὰηϊ, 

186 οὨ!]άτοη οὗὁὨ Αἴον, (89 ΘΠ] ἄγοη οὗ Τα] λοι, ὑπὸ οἰ] ἄγοι οὗ Αἰ κυ, (86 ομἰ] ἄτοα 
43 οἵ Ηαίϊία, {86 Ομ ]άγοη οὗ Βμοθαί, ἐπ 411 ἃ υπάτοα {ΠΥ δηὰ πἶηθ. Τὸ ΝΕ Βἰἶτὰ: 
44 {86 Ομ: άγοϑη οὗ ΖιΆ,1}6 ΘΟ] άγϑῃ οὗ Ηδβυρμα, [89 ομ] ἄγθη οὐ Τα δοίι, Τὴ οἰ] ἄγη 
45 οἵ Κογοϑ, ἐδ οὨ] άγϑη οὗ β'δμα, {86 ΟΠ] ἄγοη οὐὗἁἩ Ῥαάοῃ, ΤΟ οἰ] άτοῃ οὗἩ 1 ρδηδῇ, 
Α6 {86 οἰ] άγθα οὗ Ηδραῦδ, {Π6 ΟΠ] άγθη οὗ ΑΚίκαν, Τὴθ οὨἰ]άτοπ οὗ Ηδραῦ, {86 
47 σΒΠ]Πάγοη οὗ 588] πιδὶ, {86 οὨ] άσοη οὐ Ηδηδη, Τ86 οἰ] ἄγου οὗ Αἰ 446], {86 Ομ] άγοα, 
48 οὗ Οββϑσ, 86 οἰ] άσχοη οὗ Ἐθαΐδι, Τῆο οὨ] ἄγη οὐ ΒοζΖίη, [86 οἰ] άγοη οὗ Νεκοάα, 
49 {6 ἙοὨἢἀτο οὗ αἌΖζαηι, ΤῊΘ οὨ]ἄγθὴ οὗ 1[0228, ἐμθ οἰ] άγοη οὗ Ῥαδβοβδῇ, ἐ86 ο}}}]- 
80 ἄτοῦ οὗἩ Βεβαὶ, Τῆο δι! άσοη οὗ Αβηδῇ, (6 ομ!Πάτγοη οὗἩὨ Μοιμυηῖπι, [ἢ6 οὔ ἄγοη οὗ 
51 Νερβυβία, Το Ομ] άγο οὗἩ ΒακΌυϊ,, [86 ΟὨ:] ἄτοη οὗ Ηδκυρἢα, {π6 ΟὨΣ] ἄγοι οὗὨἩ Ηδγ- 
52 Βυγ, ΤῊΘ ΟΠ] άγοη οὗ ΒαζΖι ἢ, ἰ86 οἰ] ἄγε οὗ Μοδῖάα, ἴδ οὨ]άγοη οὗ Ηδυβδδ, 
δ8, 54 Το ομ!]άτγοη οὗἩἨ Βασίζοϑ, ἐμ 9 οἰ] το οὗ Κίβογε, {π6 οἰ] ἄσθη οὗ Τδιδδ, ΤῊθ 
δὅ οὨ]άτθα οὗἩ Νεζίδδ, [μ9 ΟΣ] τοι οὗ Ηρα. Το ομ] ἄχθη οὗἉ ΞΟ] οπλοι ΒΒ βογυϑῃίθ: 
δ6 {π6 οἰ] άτοπη οὗ βοίδὶ, (6 ΟΠ] άγοη οὗ βορμογοίι, [π6 οΒ!]ἄγθη οἵ Ῥοσγυάδ, ΤῊΘ 68}}- 
δ7 ἀτοι οὗ 94δ]88, [6 οἰ] ἄτη οὗ Τάγου, ἐμ 6 οὨΣ] άσοη οὗ αἰάἀ6], Τῆ6 ΟὨΙ]άγθα οὗ 
ΞΒΘΡ δ δΒ, [86 σὨ ]άγρη οὐ Ηδε, {ηΠ6 οἰ] άτοη οὗἨ Ῥοοβογοίι οὗ Ζουθδίτα, [86 οἢ}]}- 

ὅ8 ἄτοὴ οὗ Απι. ΑἹ] [π6 Νοιβἰπῖπ), δηὰ (μο Ομ] άγσοη οὗἉἨ ΚΟ]οπι Ομ Β βογυδηΐβ, τσογὸ [ὮΧΘΘ 
δυπάγοα ΠΙΠΟΙΥ δηα ὑτο. 

Π. 7λο τιεπιδοτὸ 97) (λα Ῥεορῖδ απα (λ6 Ῥτίεείο εοἰίλοιέ Οεπεαΐοσγν. Ὕοτδ. δ9- 64. 

ὅ9 Απά ἰδε86 τὐόγ ὑΠ ΟΥ̓ ὙΒΙΟΝ ποῦΐ ἃρ ἥοτι Το]- 6 δι, ΤῊ] - ματα, Ομ συν, Αἀἄδη, 
αμά Ἰπητηοῦ: Ὀαΐ {ΠΟΥ͂ οΘου]α πού 6 ὑμοὶν Τα  Βογ᾿Β Βουβθ, δηὰ {μοὶν βοοά, τῇῃοίμοῦ 

60 {μοῦ τὐεγὸ οὗὨ βγϑο]ὶ: ΤΏ οὨ!] το οὗἁὨ Ποϊαΐδιι, {μ6 Ομ! ἄτγοη οὗ Τορίδῃ, (6 ΟΠ] στοὰ 
61 οὗ Νεϊκοάακ, βὶχ μυπάγοα ΒΓ δῃὰ ἵγο. Αμπὰ οὔ ἐπο οἰ] ἄτθη οὗ 86 ρυίθβίβ: (86 ὁἈ]]- 

ἄτεη οὗ ΗδὈδίϑα, {86 ΟΣ] άγοη οὗ ΚΣ, (ῃθ οἰ] άγθη οὗὨἩ ΒαυΖζὶ "]αὶ ; πα οἢ ἰοοῖκκ ἃ ἩΠῸ 
62 οὗ 16 ἀδυρμύοτβ οὗ ΒαγΖ}]]αἱ {16 ΟἸ]οδα᾽δο, δα τγα8 ο8}16α αἴνοσ ὑμοῖς παπιο: ΤΉθθθ 

βουρἢὐ ὑπο ῖγ τ ρ βίο αἀπιοπς ἰμοθο ἐπα 6 γο σϑοϊκοηϑᾶ ὈΥ̓͂ ρα πο] ορΎ, Ὀυΐ {Π6 7 Μ6ΓΘ 
68. ποῖ ἰουπὰ: ΒποΓοο ΓΘ τ γΘ ἔμογ, 88 ρο]]υΐοά, ρυΐ ἔτοιαῃ [86 ρτίοδιβοοα. Απὰ ἰδ9 Τίιν- 

ΒυΔίμ 8 56] 4 υηΐο ἴπθπι, (πδὲ ἐμ 6 Υ βῃου]α ποῖ οαὶ οὗ (86 τηοβὲ ΒΟΙΥ (μίηρβ, {111 (λθῖ9 
δἰοοά ὉΡ 8 ῥσγίοαεῦ σὰ τίμα δηὰ πὶ ΤῸ Ππηπλΐ τη. 

ΤΥ. ϑωπι ἰοἰαΐ 97 ἰλοδα τοῖο τείωτπεά, ἰλεῖν ϑεγοαπία απὰ Βεαείε 67 Βυγάδη. Ὕοτδ. θ4-θ7. 

664 Τὸ υβοΐο οοῃρτορδίίου ἰοροίμον τὐα8 ΤΟΥ δηὰ ἔπο ἐμπουδδηα (μτοθ Βυπάγοα απὰ 
65. ἰδγθεϑοοσο, Βοβι 68 (8 61} βεσυδηΐβ δηά (μ6ἷν τηδί(β, οὐἙὁ τ Βομλ ἐλόγο ἰοῦ βουθη μοῦ" 



80 ΤῈ ΒΟΟΚ ΟΥ ΒΖΒΑ, 

δβϑιηα (Ὦτοο Βυηάτοά ἐμὲ τὶ δη βαυϑῇ : 8η4 ἐδόγδ τοῦδ πρρως ἱ {πο το Βυπάγοά δίην- 
66 ἴῃ τηϑ δηὰ βἰηρίηρ ποθ. ΤΆΘΙΓ ΠΟΥΒῸΒ τοῦ ΒΟΥΘῺ υπηάτγοα {Ὠἰτὺγ δηὰ εἰσ; 
61 τοῖν τοῦ ]οθ, τὸ δυηάγοά ἴοτΥ δηᾶ ἔνθ; Ὑπὲρ οϑιμοΐβ, Ἰογ δυηπάτοα {δἰγὶγ δὰ 

ἔνα; ἐλεὶγ 88868, εἰχ ἱμπουββηὰ βούϑῃ Βυπατοά δηὰ ὑπθηί. 

Ὕ. Οὐπιτίδιξίονς 707 ἰλε Βωϊαϊπς ο ιλ6ὲ Τοπερίε, απα ΟἸοεὶπο οπιαγζε. Ὕογα. 68.-Ἴ0. 

68 Απά μοηιό οὗ {δο οἰϊοῦ οὗ [86 ἔδίμοσα, τ θ ΓΠΟΘΥ͂ σδτηθ ἰο [86 ουδο οἵ 9 1.0Β» 
ψὩΟἢ ἐδ αὖ ΦογΌΒβΆ οι, οθογοα ἔΓΘΟΙΥ͂ [ῸΓ {86 Βουδθ οὗ α0ἀ4 ἴο δβΒεὺ ἐξ ὉΡ ἴῃ ἷ8 Ρ]δοθ: 

69 ΤῈ - 
γ0 ΔΊΟΥ ὉΠ 6Ὶν ΔΌΪ ΠΥ ἀπίο ἐπ 6 ἴγϑδβυγο οὗ {μ6 τουσῖΐκ {Πγθαθοοσθ δηα οὔθ ἐβου- 

ΓΆΤΩΒ Οὗ ροϊά, δῃὰ ὅγο [ῃουβαῃπα ρουπᾶδ οὗ βινοσ, δῃα οὔϑ δυπάτοα Ῥσϊθδίμ᾽ 
10 γψατιηθηῖθ. 80 δ ὐῶμε: δι {μ0 Το ίεβ, απ δοηῖθ οὗ [80 ΡΘΟρ]6, δπὰ [Π|6 βίῃρετε, 

δ ῃ4 (86 ρΡοΣίοσβ, 8ῃ 

ἘΧΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊΘ δδῖηθ οδίδ᾽οβυθ δ ἐμαὶ Βθγὸ ρσίτθῃ ἰδ 11 π- 
“ἷθο ουπὰ ἰῃὰ Νοὶι. νἱὶ, 6-78. ΤῸ ἐπο ἰοχὶβ 
ἀἰδον, ἰο βοῦο εχ θηί, πῃ {1160 ἢδτ68, δῃ ἃ Θβρθοΐ!} 
πῃ πυῦογβ. Τιἷδβ ἰ6Θ ποὶ 80 ΤΟΙΏΔΡΈΔΌΪο, σοΏ- 
δἰ ἀοτίηρς (6 Ἰοηρ Ἰδὲ; δ [9 Ὀοίίοτα {1.689 αἴ Γ- 
Φησ608 δ΄ ἱποίρηϊδοαπέ θηουρὶι. ΤὨΐδ ἰ8 ΟἾΘ8Σ 
ἔτγοτα {86 ποίο8 τηδὰθ ἴῃ οΘομποοίΐο ἩΪ} (9 ἐγδ8- 
Ἰαϊίϊου. ἜΘ ματὸ μϑβϑδϑὰ ΟΥ̓ΘῪ δοῖ!6 ΥΟΥῪ ἰτἰ δης 
ἀονίαἰΐοιδ, τ ιῖο ἢ δτὸ τοδηἑθβιΥ ἰο 6 τοβαγά οὐ 
88 ἀυθ ἰο ονοτεί καί οὗὮὨ ἰΐὸ οοργίδί, 6 ρϑου- 
Ἰἰανί εἶ. 9 οὗ Εἰϑάτδϑ διὸ ΒΟδυ ΟἿ ΔΏΥΝὮΘΓΟ οὗ δυοἢ 
8 Οἰδυδοίου (ἰμαἱ τὸ οὁδϑὴ διὰ ἰῃ ἰμθ8) δΔη ουὐἱάϑεοθ 
οὗἩ ("8 ογἱ κί] τοδάϊης. Τμῖ8 οδίδ]ορυο οὗ ἐδο 
οομῃδίξιϑηί5 οὗ ἰδ 9 ΠΟΘ Θοτητλθ Ὡγ ΤΩ ΔῪ 6 μ]αοεὰ 
ἰὼ Ῥδιαι!οιΐδπι τὶν (μαὶ οὔ (80 οοπδιϊξϑπί8 οὗ 
189 δοοίϊοεί δοπιυπὶίγ, Νααι. ἱ. δ 84. 

οτΒο8 1 δηὰ 2 ρὶνο {86 ἱμαϊν ἀμ δ[ τοϑτη θα 
οοπηεοίοα πὴῖιῖλδ ἰδ παπιοβ οὗ ἰδεῖς δα (ε.--- 
Απᾶἃ ἴπ98660 δῖ ἴπο οδὶ ἄσθῃ οὗ ἴΠ9 ὕτγτο- 
νἱμοο6, εἰ6. “ΠΣ ΤΩ, ἤγοτα ἰἾὟ ῬγΟΡΟΥΥ, Λυ]οἷ δ] 

ΟΓ οδιοϊαὶ αἰεδινὶοί, ἰ8 ΒΟΣΘ ὑμ9 ῬΤΟΥΠΟΘ κίνθῃ ἰἢ 
οἴδΥκο ἰο ἰδ9 υὰξθο ΟΥ ΚΌΥΘΓΠΟΥ οὗ Δεγιδδ] θαι 
Νο ἢ. χὶ. 8), ἦυδι 88 ἰπ οὔδρ. υ. 8. ΝᾺ, ἱ. 2, 
ὌΣΤΑ ΘὈ ] ἀτϑῶ οὗ 89 ῬγΟΥ 06 8.0 ΠΕ ΤΙΝ 
ψ«ο τοϊυτηοθα ἰο Ῥαϊοδιΐηθ, 88 ἀἰδί ηςὶ ἤροτα (080 
“ἾῸ τειοδίποὰ ἴῃ Βαγίου οὐ Ῥογεὶδ᾽᾽ (Βαν]η- 
Βοῃ).--Ἴ5. [πδίεδὰ οὔ 9 υδυ8] ἔοστα Νϑυυσμδά- 
Ὠοσχαν (τ ἃ ἷπ {89 168ὲ 801}4}6), (Π6 Κοίδ1 Ὁ 
828 Νοδυσμδάποσζον (ἢ ο), ἃ ἔοτια ἩδσὮ, (0 ἃ 
ςατίαἴη οχἰθαὶ, ἰ8 ΠοδΥοΣ ἰὸ ἰῃ6 Ομ] ἀθο φργοπαῃ- 

οἱἰδἰΐου οὗ (89 πδῖηθ. ΑΟί ΟΡ ΔΡΡΤΡΟΧΙ τ διΐοι ἰ8 
8 ἤοττι ΝΟ υσδδάγοξσαν (π|ιι} τ ἴη (Π.9 Ῥ680}}) 
ἧῃ 76 ν. χχὶ. 2, 7: χχχὶϊΐ. 1; χχσχυ. 11; χχχίχ, 1], 
φίο.; Ἐσεῖς. χχνὶ. 7; χχὶχ. 18 δβα.: χυσχ. 10,-- 
διὰ Ὀοίῃ ΔΡρτγοχί πηδίϊοηϑ διὸ σου ἱηθὰ ἴῃ ἐπα 
οὗ Νορυομδάτεσσου. Τὴ πδιρὸ ἴῃ Οδμαϊθ6, 8ο- 
οοταϊΐης ἰο Μόηδηϊ, αἰ γαπιπιαῖγο Αφεντίεπηε, 1808, 

. 827, ἰα παδιι ξασυτγτὶ ὠδιν; δοοογαϊηρ ἴο δοῖγα- 
ΟΡ, ἀἷ6 ἸΚειϊιϑολτίξεη, οἰο., 8. 28, 8 Νιαδέωυζιι- 

ἀμγτίμδυν θὰ τθ8ὴ 5 “᾽΄δο »τοίεεί, ΟΥ Ῥτοίοοί (86 
σγΟπῺ.᾽" Τδὲ ἰῃ ΗΟΌΤΟΝ ὁ 2 ἰδ πδῦλ] ἴῃ ἰδ6 
Ῥϑῆυϊι, ἱποιοδὰ οὗἩἨ Ἃ 8 οοῃποοίοά πὶ (ἢ 6 ὕδοὶ 
18 δὲ (86 ρεϊαιὶεἶνο ἔοστα οὗ μσων 18 παδαν.--- ἘἸ ΘΙῪ 

οἷἱϑ υηῖο 818 οἱεν.--ὐν Ὁ Ὁ ἴδ ΔρΡρδγϑῃιγ 

Ἐδοὰ ἔγοωῃ ἐδ9 βδιιθβοαυοπί δἰαπάροϊηϊ οὗ 89 δυ- 
(δογΥ οὗ ὑπο ἀοουμηθῃῆί. [ὑ σοΥ δἰ ΠΥ 0685 ποί 
τοθδῃ, δοοοτάϊης ἰο ὑμ6 οἷν, τ] ο 85 ΔΙγοδὰν 
(ποῖτα ἤγοια (86 ἐΐπιο οὗ (89 δίῃ γ8----οῦ ΟἿ]Υ 8 
8ι.8}} ροτγιΐοῃ οὗ {μὸ ἔοσιαοσ δου ότη κίησάοιῃ 
ἯΙΔΒ ἰδίῃ ροβϑοδϑίοῃ οὗ ὈὉΥ ἐδὸ ΠΟῪ Θομμ πη Ϊ(Υ. 

[80 Νοιαϊηίτω, ἀπο] ἰη {πο ῖν οἰδοδ, δὰ 4}} ] ἴῃ ἐδοῖν οἸεοα. 

ΤΏυδΒ ΤΩΔῺΥ ἀϊὰ ποὶ Τοίγη ἰο ἐδο οἱ(ΐ68 ἩΐΠ6ΤΘ 
(οἷν δῃδεδίοσϑ Βδὰ ἀποῖὶ, θα ἰο {86 οΟἱΥγ τϑῖοἢ 
Βιι ΒΘ ΌΘΏΓΥ 'δὸ ἰμ οἷν τ ἩΒ6η (δ ἷ8 οδιλ]ορτθ 
ν88 ὑτορδιοὰ (τῖτ Βοτίβοδα δραϊηδὶ Κεῖ] [Βὲ»ῃ- 
ἸΏδοῃ}). Οὐοσαρ. Υ. 70. 

γόον. 2. ὙΨΈΙΟΒ οδτὰθ τὴ Ζοσα Ὀ8ΌὉ6)].-- 
ὙΑΪδὲ 123} ἴὰ τοῦ. 1 18 οοῃοοῖνϑὰ 88 τρθγοὶγ 8 

οοπἰϊππαδέΐου οἴ ἀξ α ὝΝ, ἸΚΞ. ὙΝ ἰθ ἰὰ τον. 2, 
8 Ῥδια οὶ, οο-οτάϊηδίο οδυθθ. Ηθηοο ἰξ δραΐῃ 
85 8:9 ῥσγοίοτίιθ. Νϑβθιίδ ἴῃ ΤῸ. 1 1868 [890 

Ῥδτι οἷ ρ]ο ὉΝΒ οοττοθροπϊηρς πὶ {δὸ οὖνῃ 

πῃ τοῦ. 1.---Ζοτ Δ θοὶ, ὨΟΝ ὈΞῪ, δηὰ δβοῃιθ- 

{ἴπ|68 23 δ ἔογτχϑὰ ποὺ ἔγοταη ὙΥ (δοδείογοα), 
88 ᾿γΟΙ]ὰ βϑεῖ δὲ τοὶ δἱ κι, θαι ἔγοτη γῈ.] (δον ὰ) 

δηά Ὧ23 (ἰθαὺ ἰβ θοτὰ ἰὼ ΒΔΌΥ]ΟΏ). Οὐοεαρ. 8]ϑὸ 
οδδρ. ἷ. 11. δϑβμαα--- λῦ" (Ἰαῖον ἕοται οὔ ΨυΘῊΤ', 
οοτορ. Νοῖ. υἱϊί, 17) ἰβ μετ (πὸ ὅτδιὶ εἰκδ-Ῥτῖθϑι 
οὔ 89 ΠΟῪ οομμπιθηϊίγ, (1:6 δοηὴ οὗἨ Φοδοσλάδ, 
89 χεδηάδου οἴ ἰδ 6 εἰ κἢ-Ὀυὶοδὶ βονγῖδι, 1 ΟἸ τοῦ. 
νΥνἱ. 14, πδβοηὴ ΝΟ ΔΟΏΘΕΣΔΥ ΡΙ ἰο ἀϑαι δἱ 
ΒΙΌΙΔΙ, ἰὰ (μ9 δὰ οὗ Ηδιιαί, ὁ Κίηρα χχτῚ 18 
Βα. Οομρ. οἰδΡ. ἰἰΐ. 2, δῃηὰ οὔδρ. νυ. ὁ. [Ι͂ἢ Ηδζ. 
ἱ. 2 δηὰ 14, δυὰ Ζεοῖ. :ἰΐ. 1, πὸ δυὰ δ οἱάον 
ἕοσττα οὔ ἷβ βδιιθ εοδθυδ. Τα οὐἾΘΥ ΤΩ6Ὡ 
ἮΤΟ πϑδιζοηθϑὰ ἯΒῸ δοῖθ ἰπίο ΘοΟὨδί ἀγα οι 88 
ομϊοῖβ δῖ ππκοονη ἰὼ υὕ8.( ΕὸῸΣ Νοδδαηϊϊδὴ 
δηὰ Μοτγάρδοδὶ δζὸ ποὺ δἱ 8}} ἰὸ ὃὍ9 ἰάἀϑηι: δεὰ 
πὶ ἰμ6 ἸΔΙΘΡ ῬΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ ὈΟΤΘ ἰΠ|6 59 ΠΔΙΏ68. 
Ιηδἰοδὰ οὗ δοραίδη, Νϑῆ. υἱὶ. χίνοβ. Αξασίδ: δαὶ 
ἴῃ Νοῖι. χ. 2 ὈοΐΒ πδπιθ8 ΔΓΘ Τοπηὰ δἸοη μοί οὗ 
ΟὯΘ ΔΏΟΪΠΘΣ 88 πδίηθ8 οὗἩ ἔδι} θα οὗ ῥγίεἊβϑίϑ ἱπ 
{16 ἐἶτιθ οὗ Νεβοσοϊ δῇ, δο (δὲ ἯΥΘ ΤΩ Ὺ δοὨ ͵ θοῖΌ ΓΘ 
(δι οὶ πδπιο8 ΟΓΘ ἔπ 6 0 ἤδυοτ 68 δηὰ ἴῃ ἴγο- 
αυθῦ Ὧδ0 ἰπ ἰδο ὕδει)οβ οὗὁὨἨ (86 ῥγίοδίβ, δοὰ 
ἐθογοίοτο ψουϊὰ 6 Θαβὶν ἱπίιθρομβδηροὰ. [1 τὸ 
δουηΐ ΒογΘ [ἢ 6 πΠ8δ)6 οὗ Ναλανιαπὲ, πο 15 διε 
ἴη Νοῖ. τἱϊ. 7, Ὀυὶ 15. τη ϊδδίηβ βοσο, Ὑὺ Πα ῦθ ͵υ8ὲ 
ἐπ οῖνο δὰ τοἢϊΐοῖ, πὶιουῖ ἀουδι, τοίοσϑ ο ἃ Π6Ὲ 
ἀἰνί βίου οὐ 6 δοισα ἱ  ἱπῖο ἱπνοῖνο αἱ νλεϊοηβ. 
Τῆδι (86 ἰάθ8 δἱ (6 Ὀδδὶβ οὗ {μΐ8 δαϊδϊοψχιιθ τδϑ 
{πδι {89 ὩΘν σοιασοηἶγ στορτοβοηιϑα δηιῖτο [9τγαεὶ 
δηὰ ἰϊ8 ἔψοῖγε ἰγἱ 68, 18 οἴοῶν ἴγοπι ἔδο {1116 {ἰτῶὲ 
ἀϊτϑοιν 190110 γ8--ΔΌΣΟ Θ᾽ οὗ ἴδ τθ: οὗ 89 
Ῥϑορῖθ οὗ 1δτϑθ]---βροοὶδ!ν ΒΟΊΤΟΥΘΙ ἔσγουι [16 
ἱνοὶνο δίῃ -οδουτίημβ ἰῃ οἤδρ. Υἱ. 1. Νοιν- 
οἰδηάϊης (88 ἴδοι ἐξ ΙΩΔΥῪ Ὅθ ἰδὲ 89 ἔνγοῖὶνο τ ΟΓΘ 
δὶ] ἤγοζῃ {89 (δ Σ69 ἰγὶθ68 ἐο πίοι δ᾽ πιοδί 8}} {8060 
{μπεὶ τοϊυγηθὰ Ὀοϊοη οὶ, 7υάδι, Βοηϊδεαΐη, δπὰ 
ον, Το αὶ τοσὰβ οὗ ἐδθ τοῦδ, “1. 8 ΌΤΙ ΟΡ 
οὗ (δὸ πιϑὰ οὗ 86 Ῥθ0ρ]6 οὗ ἴδσδοὶ," οοῃδιϊαϊο 
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18ο δρϑοΐδὶ {1:16 οὐἁ {μῃ9 ὅτϑι βϑοίΐοῃ οὗ ἐδμὸ οδίδ- 
Ἰοζυθ δίδου {1.9 ΔΗ ΔΊΟΟΥ οἴ τοσβ. 86, 40, 48 δΔηὰ δῦ. 

γοσα. 8-8δ. Τὸ ζατοϊ]οθ δ ἃ Βουβοθ 145 οὗ 
(86 Ροορὶθ. Μὴν οὔ ἰδ 9 παπιθ8 σχηοηἰϊοηοαὰ ἰπ 
γοσϑ. 8-10 δηὰ συϑν, 82 τωοοὺ ᾽τ8 ἀραὶπ ἱπ ἐδ9 
τεκίδίον οὔ ἰμ9 (ἰπης5 οὗὁἨ Εζτα δὰ Νοβοιηΐδῃ, (μὰ 
ἐμὲ οἰ! το Ῥαγοδὶ, Ραμα. Δοαῦ, Αἀϊη, ΕἸδηι, 
ΒΒΟΡΗ διδῶ, σοῦ, Βεραὶ, Ασχα, Αἀομπίϊκϑπι, 
Βιχναὶ, διὰ δοοοτάϊης (ο ἐμ ογ  χίηδὶ σοδάϊημ, 
1.6 ο Ιάτου οὗ Ζαιία δηὰ Βδηΐ, ἱῃ οἷ. Υἱὶ[ιϊῖ., 18 
1.0 οδἰδίοζυο οὗ ἐμοδο σοϊπσείος Ἡὶΐπ ΕΣΓΘ ; 80 
Ἰκοννῖ86 τὰϑ οὗἩ ἐδ βοῦϑ οὗ Ῥδγοόδι, Εῤδτι, 
Ζαϊία, είο., ἷἰῃ οἿ. Χ,, διηοηρ ἰμ680, ἯΒΟ Βδὰ 
Βίγβζο ΨΪΥΟΘ, δηὰ 4]80 ἰῃ Νοῖὶ. χ. 1 δβᾳ., “ἔγοιι 
ψ 08} ἯΙ 8660, δ} ῈῚ ΟΥ̓ΣΩΔΗΥ͂ ἔδιαἑ 165 ΟἿΪΥ ἃ ρασὶ 
τοϊυγηοὰ πῖϊῃ ΖοτΌ Δ Ό6] δὰ 9 6888: δηοί Ὁ 
Ῥατὶ ζ0] γε υθὰον Εστα:; δ) (μδὲ Βελὰβ οὗ ἐδμ9 
1α1 80 τ᾽ Βουβοθ δ.ΙῸ ποὶ τηρῃ(ἱοηοα [ὉΣ {6 Β6 Κο οὗ 
ἐμοῖσ ῬΘΥΘΟΒΑΙ] παιποϑ, Ὀυΐ [0 8:9 Ππδῖμλεϑ οὗ (8 
Βοῦϑ868 οὗ ἩΠΙοΩ ΠΟΥ͂ ότο ζαίμοτθ οὐἱσὶ διΐϊης 
πίιπουΐ ἀουδί ἴγουῦι τρογ6 δοοίοηὺ {ἰτηε65᾽᾽ (Κε]]). 
Εῖμοθ ἴῃ τόσ, 80--8δ ἰδ9 ἱπμδοϊιΔηὶδ οὗ ἐπ 6 Οὐ ΟΡ 
οἱ 65 δα τῃοηϊ: ομθαὰ δοσορΐϊηβ ἰ9 ὑῃ 9 Ὡδηπιθ8 οὗ 
τοῖν Ἰοοδ 68, 80 ΡΥΟΌΔΟΪΝ (Π)0 Ιηοδὲ ΟΣ 8δ]] 
ΒΊΟΝ ὉΘΔΡ [0.6 πϑηι68 οὗὨ (ἰλοἷν {Δ 6 γ8᾽ ὨΟΙ868 
ΔΙῸ ἰο Ὁ6 γογζαταϑα 88 ἐπι ὶδεηὶβ οὗὨ  οΥΌΒα τα. 
ΤῺ πδῆεβ ἰῃ το γ8. 8--190 δγὸ Ὀογοῃὰᾶ αὐυοδίϊου 

Ὡδη659 οὗὨ ἤδη θα ΟΥ Πουδβοῃοϊ 8, δηὰ ἴμοδο ἰῃ 
τογβ. 20-29 δυὰ 88-3δ διὸ 7υδὲ 88 ΒΌΓΣΟΙΥ ΠΔΙΩΘΒ 
οὔ οἰ(ἶ658.. Τ818 ΟΥ̓ΘΥ ΒΟΘΙΩΒ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 0 Ὧθ ἱἢ- 
ἰεγσαριοά ὈΥ τόσ. 80.-82, ἴῃ (δ  ρϑγθδρδ Βδυίτι, 
Δοσογ ς ἰο οὗ. χ. 2], εὖθ οἰ μον ΕἸατα, αἴϊον (86 
ΔΙΔΊΟΘΥ οὗ τον. 7, δηὰ Ῥούμδρβ 8160 Μααν ἰβῃ, 
δΥΘ ΠΔΤΩΘΒ Οὗ ῬοΥΒΟΏΒ, ποὶ οὗ μίδοεβ. Ὑοεὶ Εστ 
χ, 21 15 ποὺ δῃ γον ἀθοϊϑθῖνο ἴὸ᾽ Ηδνὶπὶ 88 186 
διδιηθ οὗ 8 ΡΕσθοῦ, δίησο ἰῃ Νοῖ. χ. 16 84ᾳ., 111κ6- 
ἯΪ50, ΠΗ Π168 οὗ ᾿]Δοοθ, 85 [ὉΥ οχαιηρὶθ Απαίμοὶδ, 
ΟΟΟῸΡ ἱπ νοῦ, 19 ἰη (89 τοὶ 16 διηοῃς πϑιηοδ οὗ 
Τατηϊ!ϊο5. Βοκί 65 ἰξ 18 ροββὶ Ὁ186 ὑπαὶ ὑμ9 ἰοχὲ ἴῃ 
γογΒ. 80-832 ὩΔΥ μανθ Ὀ66ῃ οοτγυρίεοα; ἰΐ ΒΘΟΙΩΒ 
Βίγδη ο ὑπαὶ τι ὑμ9 οἱ ο 5 ΕἸδα ΒοτΘ ἐδ: Βδιθ 
ὩΘαΙΌοΡ, 1284, οσουτα 88 πεῖ 89 ΕἸδαὶ οὗ ΥὙο Ὁ. 
8, δηὰ τ-δὲ {})0 διὴ9 ΜαρὈΪδἢ 15 ποί Τουηὰ οἰἐ μ᾽ 
ἷπ ΝεΕιθηλΐδὰ ον Εϑάγαθ, [ἢ Εδάγδθ ἐπ οὐ μον 
ΕἸδτὰ 'α Ῥ855364 οὐδ, δη ἱπβίοδὰ οὗ ἰὴ οἱ] άσ θη 
οὗ Ἠανῖὶπιὶ το πυαπάτοά δηὰ ἰπϑην, ἰμοῦθ 18 
(ει. ν. 16) ἰπ 16 σοττοδροηαίης ρἷδοοθ, ἐμ ἷδ, 
διιοης ἰδ 6 πδηι68 οὔ ἔδιῃὶοθ, ὑεός ᾿Αρόμ, (μἰτίγ- 
ἵνο. Τ8ο οἰ(ἴ68 ταϑῃἰϊοηθὰ ἱῃ γοσα. 20- 86 ΟσΟΌΓ 
ἴον {19 πιοϑὶ ραγί ἱῃ οἱλονΡ ρασίβ οὔ 86 Οἱὰ Τ98- 
ἰαπιορηῖ: ἀἰθθου, ποῖ, δοοοραΐης ἰο ΝΘ}. Υἱὶ. 
26, ἰ58 ἰο ὃ6 τοδὰ ἴον αἰ ὈΌδ ἢ, δ᾽ γεδὰγ ἴῃ Ψοβῇ. ἰχ. 
8; Βειμίομοῦι ἰα Βπ 1. 2; Μίο. ν. 1; Νοίορβα 
(ΛΡΡδυθΈιΥ ἱπ τ 9 υἱοΐη εὐ οὗὁἨ ΒοίΒ]Θ θη) ἰὰ 2 
ὅδτῃ. χχὶϊ!, 88 8ᾳ.; 2 Κίημα χχυ. 28; } Οβγοῃ. 
ἷΐ. δ4: Απδίμοιἢ ἴα Ζ2Ζοβὰ. χχὶ. 18: 926γ. ἱ, 1: 
Κιτγαιίἢ. τί, ΟΒ ΟΡ εἶτα δηὰ Βοθγοι ἢ 88 οἰἐΐθα οὗ 
(λὸ αἰδεοπίϊοβ, 209}. ἰχ. 17; Βδιλ δηᾶὰ Οοδϑα 
ΑἸγοδὰν ἴῃ 205}, 'χ. 25 βα., δπὰ ἐμβοῃ ϑβρϑοΐδ!ν 
ἴα 180 ἰβίουυ οὗὨ βαυυθὶ βυὰ δαὶ; Μἰοβπιαβ 
ἴη 1 δδτι, χἰἰἱ. 26; 188. σ. 28: Βοίβοὶ δηὰ Αἱ ἱῃ 
δοϑ. Υἱΐ. 2 δὰ Ζοτνίοο ἰῃ Ζοϑῃ. νυ. 18, είδ. ; δὶϊ 
δἰϊυκἱοα ἱπ {86 Ὑἱοίῃ!γ οὗ Φοτγακαίο, δὰ ἄτι 
οὗ 811 (δ οῃ ροββοβδίοῃ οὔ ὮΥ ἱμποβὸ γῆ γοιυνποῦ, 
ὁη (86 οἷον Ββαπὰ Ασξιιδυθίῃ οὐ Βοὶ δβασιμδυθίῃ, 
ΝΕ. υἱΐ, 28, οοσυτβ Ὀθδί 68 οὐἷυ ἴῃ Ν οὶ. χὶϊ, 29, 
Ἀσδογϊποὶγ ἰδ τὴδβ δἰἰυδιθὰ ΔΡΡαΥΘΏΓΥ ἱπ [ἢ 9 
Βεϊρῃ ογμοοά οὗ αοῦα, 10 Πὲ8 ποί γοῖὶ Ὀθθη ἀΐδ- 
οογοτοὰ. ΕΠ ον 8 οοπ]οοίυτο ( γάξ. χυΐ. 8. 619) 
(Βδὲ ἴὰ 15 ΕἸ. Ηἰἴσηῖθ ἰὰ ἴ09 Υἱοΐῃΐιγ οὗ Απδὶδ μι88 

ποίδίης ἴῃ ἐϊθ9 ἕατοσ. Νϑῦο, Ἡμοι 88 ποίμίηρ 
ἰο ἂο νἱιἢ {Ἰὸ πιοιιπἰδῖῃ οὗ (18 πδηθ, Νυ. 
χχχίϊ. 82, 85 Ὀδθη ἰάθη ἰβοἀ πιὰ ΝΟ, ον Νοῦο, 
1 βδι. χχὶ. 2, ττοβθ δἰ υπίΐοη νου]ὰ σοτίαϊ ἿΥ 
Βυϊ!, ΘΒρϑοΐδ! Ἐ ῦ 89 ἰῃ ΝῸΒ. χὶ. 81 8α., δβδιποης 
ἸΩΘΩΥ͂ ΟΙδΟΣ Ϊ8δ068 πδιπθὰ μεογθ Νοὺ, Ὀυΐ ποῖ 
Νοῦο, ἰ68 ᾿ιοϊἰοηοὰ. δ 95 ἐ..6 Βοηδ οὗ Νοδο 
ΟΟΟΌΡ δροία ἰῃὰ Εζτὰ χ. 48.Ἠ Βοτίμολα {}}1ὴ}ς8 
οὗ Νιῦα οΥ Βεΐϊ-Νυδα θα ον ἮΝ ει Μιδιὲὶ- 
οαὖ εδεατελεα, 111, Ῥαρθ 144), ]1ιοὰ ἷ48 1,γάάα, 
ΜΒοτο Ροίος δοαϊθὰ (9 Ῥδσχοϊγίΐο (Αοἰβ ἰχ, 82 
84.}, δὲ Ῥγοϑθὺὶ 1υδά, οοαρ. 1 ΟἌγοι, Ὑἱῖ!. 12. 
Οὔο, τὩῖοϊ οσσυγδ δραΐπ ἰὼ ΝΟ. χὶ. 8ὅ βηὰ ] 
ΟΣ. Υἱῖῇϊ. 12, τηυϑὺ βανο Ὀθοῃ δἰἰυδίοὰ ἰῃ (89 
Υἱοϊδι ιν οὗἨ 1,γὰδα, ΤΉΘΥΘ 8180 γὙἘΞΓῪ' τηυδὶ Β6οὶς 
Πεααϊά, πον ΕἸ Ηδαϊι μοὶ (Βοδίπϑοι, 8. 1., Ρ. 
148), δοοογάϊης ἰο 1 λίδοο. σὶὶ. 88; χὶϊὶ, 18. 
Βοηδαὶ τδ8 τοραγάἀ δα ὉΥ 186 ΤἸΔΟΥ6 δῃοΐϊθοΐ ἰρίογ- 
Ῥτγοίοσβ δ Σεννὰ γῦν Μαγδαλσεννά, νὨϊοὶι, 8ο- 
οογαϊηξ ἴο Φοσοίοθ, γὰ8 δἰίυμαϊο ἃ 8ἃ8 ἑεγηιίπΣ 
“7υά ἐπ δορίίπιο ἰαρί(δ «εγίολμα σοηίτα δορίεπίτίοπα- 
ἐδηι ρίασαπι (Οποπι. 6. 7ατα. εἰ Ῥατίλ,, Ῥ. 852), 
δηὰ Ἡλιὶοἢ 18 ΒΑΤΑΪΥ ἰο 6 ἰἀοπί 64, 65 Ποῦϊ- 
δοῃ (8. κὰδ, 1Π|. Ρ. 290), ἡ ΜοεΪάεὶ, τ ΐο 8 ἴοο 
ἴαν ἀἰδίϑηι, ον αἀϑτγδη χη ΐϊο8 ποσί ἢ οὗ Φοσγίοδο, 
εἰιυδιθὰ οὐ ἃ ἸοΥ͂Υ τηουπίαἰη-ἰορΡ. ΑἹ ἰδ Ὀυϊ]ά- 
ἴης οὔἰδθ ν4}19 οὗὅὨ ἐμ οἱίγ, ΝΟΣ. 11ϊ., {ΠΟΥῸ 8.0 
τηθηϊϊοηοα Ὀοδίἀ68 ἐμ6 το οὗὨ Φοτγίοδο, βϑυδδὴ 
δηὰ αἸ θοῦ, ἐμ Βαϊ δηΐδ 4190 οὗ Τ᾿ οἸκοδῖ, Ζα Δ, 
ΒοιΒμδοοογοω, ΜίΖρδἢ, Βοίμευν δηὰ Κοιϊα, δοὰ 
8 5.}1} χσγοδίου πο οὗ οἰ(ΐ658 οσσΌγα ἴῃ ΝοὮ. 
χὶ, 2ῦ-δ. ῬἘγοτῖὰ (18 ἱΐ 8 ο᾽685 ἐμαὶ ρσγδάυ αν 
(8ὸ οἱ(ΐ98 οὗ Φυάδῃ δηὰ Βεπ)ατοὶα σποσθ ἰδίοη 
ἐπρρος οὗ, δῃη ἃ τιοσ9 δηὰ σοοσο οὗ τπθαὶ ἱμμᾶ- 
δὲιοά. 

γονβ. 86-309, ΤῊΘ ρῥγίϑαί-οαββοθ. ΟΥ̓ ἰδθ ον 
ὮΔΙΙ6Β ΣηΘηἰἸομθἃ ΒοΥΘ ἰὮγοθ δρῦθθ Ἡἱὰ ἰἢ9 
ὯΔΙ16Β Οὗ ἰδτοθ οἶδβϑϑθθ οὗ Ῥυϊθϑίβ, Ἡ]}ο ἢ ὝΤΟΓΘ 
διρορ ἰμ9 ἱὑνεηίγ- ΤΟ οἾ865865 ἱπιγοάυμσοά ὉΥ 
Ῥανίά, 1 Οἴγου. χχὶν. 7 βα.; 96 δῖ γγῶβ {6 
δϑοοοῃά, ἴσον ἰἶΐθ δἰχίθοηίῃ, Ἠατίαλ ἐμ ἑδὶτὰ 
οἶδαβ. [ἐ 18 ὙΘΥΥ͂ ῬΡΟΘΌΪΟ, ἐμβογοΐοσο, ἐμαὺ [ἢ 9 
αἰνὶ ϑίοπϑ ᾿ΘΣΘ 8.9 ὀΘοῃηοοίοα τψῖϊ δυο ἢ Ο145868. 
Ἐον δαἀάϊιϊομαῖ σον 5 ὉΡοὴ {18 βυ͵οςὶ, οἷά, 
ποίο8 Ὅροῦ Νοΐ, χὶϊ. 1 58ᾳ. Τμ6 Βοιι89 οὔ δ εδβ,ν8, 
ΒΟΥΟΥΘΥ, ΠΙΔΥ͂ ΥὙΘΤΥ ῬΤΟΡΟΥΪΥ Τοῦ ἰο {ΐ8 Ὠοιι89 
οὔ {πὸ δἰ χΒ- γι οδὲ Φουα, ἰο νυ ]ιϊο ἐλ 6 ΕΣ] άγοῃ 
οὗ ΦοΔαὶδὰ Ὀοϊοηχοά. Τμιῖϑ τίονν 18 ἔαυόογοὶ ὈΥ 
(86 ἔδοὶ ὑδαὺ διηοὺᾳς ὑβοβ8θ πῶ γοίυτηοά, ἴῃ 4]} 
ΡΓΟΌΔΌΙγ, ἐμ }8 ΤΆΤ Ὑγδ τογὸ ὨΠΠΙΘΡΟΙΒΙΥ͂ 
τορχοδοηϊθαὰ ρῬουθδρϑ ΟΥ̓ ἃ οἶα88 οὗ ρυϊθβϑίϑ ὃθ- 
Ἰοησίης ἰο ἱ(. 1 ἰθ8 ἰτὰο {Π6 δὶ ρα -Ὀτίοδι Φοβυδ 
Ὀοϊοηχοά ἰο (86 1η9 οὗ ΕἸθασαῦ; (89 οἷα58 οὗ 
Φοάαϊαι, οη ἐδ οὐδοῦ Βαπά, ὁ ἰβ Βυρροβοᾶ, τϑ 
τααὲ δβοοϑὶς 8 (δ δοοοῃὰ ἰπ ἐμ 1ἰπθ οὗ ΤΠ Πατηδγ, 
δηὰ γοῖ (89 οτάον οὗ οἶβββθθ νγὰ8 ἀοίοτιϊηοα ὉΥ͂ 
ἰοί, ἰ ολγοα. χχίν., δηὰ 1 18 ἃ ὙΟΥῪ ποίαγαϊ Βαρ- 
Ῥοαίἐΐομ, βἰ ποθ 6 γῸ 18 Βοῦ]θ ὉΠσογι Δί ἰπ {10 
ῬΑβδαᾷθ 88 ἰο ἰδθ τηοἰμοά οὗ ἰμο ]οἱ, {πὲ ἰἢθ 
δβοοοηά οἾ458 νβ οἵ ΕἸθα στ Β ''μ6. Ε80 2688 8 
ταὶ σα 6180 Ὀθ ἐδ 9 ἢδπιθ9 οὗ δὴ δηοΐϊθης μοβὰ οὗ 
(119 ἔδτηὶϊυ ; ἰὼ 1 ἤτοι. χχὶν. 11 δ 18 (ἢ 6 πδιιθ οὗ 
(ἢ9 πἰπία οἷα58 οὗὁ ρνυΐϑβϑιίβ.-- -Ἴο οἰ άτου οὗ 
ῬΑΒΒΌΥ σοππβίϊϊαΐθ ἃ ὩΘῪ οἶδϑε, Ἡδο ἀοοδ ποῖ 
ΟΟΟΌΡ ἴῃ 1 Ομ τοη. χχίν. ἃ5 ἃ οἶδ88 οὗ ὑγὶθδίβ, δηὰ 
818 ὯΔ 068 ποὲ ΘΟ} δι! {86 πἶπο οἶδ 5865 
Βυ δδοαᾳυθηὺ ἰο {116 οχὶϊο, Νοῖι. χὶϊ. ΤΉΟΥ ΟΟΟΌΡ 
δεαίη, ποσόνον, ἰὰ Εν χ. 18-22 οὐποῦρ ἰδ9 
Ῥτίοϑιϑ το δὰ τηλττίρα βίγσγδηρο Μ1͵765, δἵοῃρ- 
δῖἀο οὗ (86 δοὴ8 οὗ “726διὺ8, ἰοΣ δηδ Ηδγίσα, 



82 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΖΒΑ. 

ἘΠ6 πο) ῬΑΒΒΟΥ ἰδ Ὀοβί 658 Τουη ἃ ἜΥΘ ἢ ἰῃ ΤΠΟΤΘ 
δηοϊοπὶ ἰἰπι68, 1 ΟΒγου. ἰχ. 12; Νοβϑῃ. χὶ, 12; 
ὅογ. ΧΧ., χχί. 

γεγο. 40-ὅ8. Το 1ιοΥΐϊίοθ, βοσυδηίϑ οὗ ἐδ 
ἰορὶο (Νοι εἰ ἶσα), δηὰ βοσυδηὶβ οὗ Βο]οσο : 
Τ8ο ΤΟΥ 68. ζ8}} ἱπίο ἰῆτοθ ἀἰϊνίδίουϑ δοοοσάϊης 
ἰο ἐμοὶν αἰδδονγοηὶ οοία! ἀσπίΐο 5: ἐδ9 ἤγβι τὋδϑ 
89 1ιονἱϊοα ἰη ἐδ 9 ὨΔΥΓΟΤΘΕ δ6η80, {80 δδδὶδίβη δ 
οὔ (δ ρυϊοβδίβ ἰὼ 89 ἀϊνίῃθ ᾿οσδιὶρ, (89 βοοοπὰ 
ὍΔ8 (Π)9 Β'Ὠροτδ, (6 ἰπἰνὰ {86 Ῥογίοσα, 1 Οβγου. 
χχίν. 20-3]:; χχυ. δῃηὰ χσχυϊ. 1--19, Το οὨ Ἰο 
οὔ Ζοβίυα δηὰ Καάπηΐοὶ δγὸ τηοηξϊοποὰ ἰῃ Ὑ6Γ. 
40 δ [,ουϊϊοα ἐπ ἐΠ 9 ΠΑΥΓΡΟΉΘΥ 80.860. 
(ἰοηδὶ οἶαυδο: οὗ ἴπ:ὁ6 ΟΕ] ἄχθη οὗ Ἐξοδανΐδῆ, 
Ὀοϊο 8 ῬΥΟΌΔΌΪΝ ΟὨΪΥ ἰο (δ|0 ἰαϑὲ ζδιωῖγ, ἐδ 9 
οὨἰ]άτοπ οὗ Καάιπϊοὶ, οὐ. ποίο8 οἱ ἐἰΐ. 9: ἐδ9 
ὩΒΙΩΘ 58 ποὶ ζουπὰ ἴῃ ἰδ9 1158 οὗἨ Ἰονὶϊο6 ἴῃ 
ΟὨτοηΐοἾ68.---ΟΥ (ἢ 9 δίῃ μκοῖβ (τόσ. 41) ΟὨΪΥ {9 
το 678 οὔ {9 ὁμοῖν οὗὁἨ Αβδρὰ σχοίυγηῃθα νἱτἢ 
(09 ἔτδί. σοι ρβΏΥ. Υοὶ ἱπ Νοδ. χὶ. 17 ἐδντοθ 
6͵45868 ἂτὸ τηοῃίἰοπθ δζαΐῃ 88 ἰῃ ἰἰπ|9ὸ8 ὈΘΌΓΘ 
{8 οχὶϊο.---ΟΥὗ (μο δὶ 0145898 οὗὁ ρογίθγϑ (γον. 42) 
ἄδγθο, δα] υ, Τδθο δηὰ Αἰ, δῦὸ τωϑη- 
ιἰοποὰ 1 ΟἾτου. ἰχ. 17 δ ἰμοβδὸ τγῆο ἀποὶξ ἴῃ 

Τοῖϊνὶγ- το 
Δι 198. οὗ (89 Ναί πὶ δ’ τηθῃὐϊοπϑα (γογδ. 
48- 84), οἵ ἰπθ βογυδηΐβ οὗ βοϊοιβοι ἔθη ὕδσω 68 

Φουα] οῖι αἰ γοδάυ Ὀοίοτο (ἢ οχἑΐθ. 

(νογβ. δῦ-δ7). ἴῃ Νοβϑιδ 89 οδἰ]άτθη οὗἁ 
ἈΝκυῦ, Ηδκαῦ δηὰ Αβδηδὰ μανὸ {41166 οαΐ, δηὰ 
ΒΟΏΘ ὨΔΙΏ6Β 8.0 ἩΓΙ((6η ΟἸΒΌΓΘΩΓ ΨΥ, ῬΦΥΓΥ 
{πτουρκὰ οὐου δὶ σἰνί, ΡΘΕ οἡ δοοοθῃὶ οὗὁὨ δηοί ποῦ 
τηοί οὰ οΥ̓͂ ττίιης ἰμο. Τὴ τηοϑί οὗἉ {116 ἔδηιὶ- 
Ἦδεδ οὗἨὨ πὸ Ν᾿ ΙΒ] ηἶ πὶ ΙΩΔΥ ἤατο ἀοδοοηαθὰ ὕροπι 
ἐμ αἰ ϑοηΐί65, 2ο588. ἰχ. 2]-27, Τθο οἰ ]άγοη 
οὔ ἈΜοδαπίτι, ΒΟΊΤΟΥΟΣ, ἰῃ τον. δ0, Ὀοϊοηρκοά, 88 
86 ῥἷαταὶ ἴοσαι οὗὨ {})}0 Ὡδῖη)9 δ  γ8, ἰ0 ὑπὸ ἰγὶθθ 
οὗ Ῥοορὶα οὗ 89 Μοδβαυηΐτι, δὰ τοῦθ ῬΡΟΌΔΟΪ 
Ῥυϊϑοηοσβ οὐὔἵ ὙΔΆΓ,--- ΡΟ ΟΥὮΔΡ5 δον {δ8Ὸ Υἱοίοῦσυ 
οὔἰδο κίυς ὕεσίδ οὐοὸρ ἐμαὶ Ῥοορὶο (2 Οδγου. 
χχυΐ. 7) {60 "αὰ Ὀθ65 αίνϑῃ ἴο (86 δα ποι ΔΓΥ 85 

Τὴ9 ομἰάτου οὗ Νορμαείτ ταῖρδι Ὀοπάδβιμθῃ, 
Βατθ Ὀ6οπ ὉΥΪΒΟΏΘΓΒ οὗ γῶν ἔγοσι {Π 9 15} 1289] 19 
ἰγὶθο οὗ 3382), αθμ. χχυ. 16, Ὑπὸ ομίϊάσθα οὔ 
ἐηο δΒουυϑδηίβ οὗ ϑοϊοιωοῃ, ψῦο δ᾽΄Ὸ χηρῃίϊοποῖ 
δῃροαϊὰ ἰὼ Νοῖ. χὶ. 8, οἰ βονβοσο οοπηθοίθα ὙΠ} 
(89 Νεϊπιοἶμι, πὶ ἢ τ οτα ΠΟΥ δτὸ ΒΟΤΘ Δγγϑοροά 
ἐπ 16 ϑηυπιογαίΐου, ἮἯΘΓΘ σογίδί εἶν πού ἐ89 ἀθ- 
βΒοοῃάδηία οὗ ἐδποβὸ Ατηοτγὶίθθ, οι ἰΐθα, είο., 
ΜὭοτι δοϊοηοῦ, 1 Κίηχε ἰχ. 20 βᾳ.; 2 ΟἸιγοῦ. 
Υἱἱἱ, 7 5Βᾳ., δὰ τωδὰϑ ἰγὶ ὈυίδυΥ δηὰ Ὀοπάβιγϑθῃ 
Βδν 508}, ὈὰΓ ΔΡΡΔΥΘΏΔΥ ῬΥΪΒΟΠΟΓΒ ΟΥ̓ ΑΓ 
οἷὰχ ἰγὶ 68 ἐμαὶ πτοσθ ποὶ Οδηδδηϊίοδ. 186 

Ὡδίὰθ Ὀ ΠΝ ΓᾺΣΒ ἰῃ τος. δ7 ρσοῦθδ]γ ἀσῃοίοϑβ: 

οαἰοδον οὗ ζ8:6}168. 
γοτβ. δ9, 60. δ᾽] -σουηίγγιθη, τὸ οουϊὰ 

ποὺ βοῦν [πεῖν δηοοβϑίσυγ. ΤΒΟΥ͂ ϑηῦ ὉΡ ἴτοιῃ 
Ἰο1] ΜοϊδῃἜ (846}0-}}}}}, Τὸ] Ηωγδα (Ὁπ8} οΣ 
ποοά-}}}}}}, Ομοσυῦ, Αἀἄδη δηὰ ἴσου. Τ8ο 
Ἰαδί ἐδτθο ψογὰβ ἃἂτο ρῬγοῦΘὈΪΥ Ὡοΐ ὨΔηλ68 οὗ Ῥ6Σ- 
ΒΟΏΒ, ὑπ ἃγθ ἄγδαι πιδηιϊοπο ἰη σον. 60, αὶ 
δ.}}} 85 ΠΆσλ68 ΟΥ̓ Ρ͵]Δδο8. [κο Τοὶ δτγαδ, {ΠΥ 
ταὶ σα ἸἰΚον8ο 9 σοπποοίοἁ ψἱϊβουῦί 13. Ροτ- 
ΒΗΡΒ ΠΟΥ ΠΙΔΥ ἀοοίρηδίο οπμδ αἰἱδίτίοί, ὑπαὶ 18, 
(8 τ89 Ρ͵8065 κἰἰλἰθα οἷο50 ἰο ομα δποίμδτ ἰῃα (80 
δΒΆ[ΩΘ αἰδίτίοι. 9 δνὸ (δὴ βου ὮΔΡ8 ἰἢγοο ἀἷ8- 
ἰγοίβ ἴον (ἢ (ἴΤ66 ἔδι 1168 πδηηοᾶ πὶ Ὑδν, 60. --- 
[αν] ηδοα σοζαγὰβ {(Π|680 85 Υἱ]αροθ οὗ Βδθγ- 
Ἰοηἷθ, δἱ νϊοῦ (6 926 1578 Βογο βροίκοῃ οὗ δδὰ 
Ῥοθῃ ΒβΒοι(1ο., Το ἢσϑὶ δηὰ ἐμίγὰ 6 σοβζαεγὰδβ ἃ5 

Τ0ο δαἀαϊ- 

ΤΟΔῚ ἰἀδοϊοὰ τ (9 ἘΒοϊανό δοὰ Ομἰτῖρμα 
οἵ Ριοΐθῃιγ.---ΤῈ.]--- ῬΏΘΟΥ οουἹᾶ ποῖ δον 
δοὶσν δι μϑεα' Βοῦδο, ἰδ δὶ 16, οουϊὰ ποὶ ρχονθ 
ἰο νοι οὗ (Ὧ9 ζδίβογβ᾽ Βοιδοδ οὔ ἴδγαοὶ {μοῖρ 
οτοίδι ον 5, δίιον βοΐ (ΠΥ 'τὸτθ οδὶ]οὰ, ἢ ο]4- 
ἰδ, Τοῦϊδ δὰ Νοκοάδ, Ὀο]οη μοὰ.---Απᾶ τμοῖσ 
Ββοοϑᾶ, ἐμαὶ ἰδ, (δον δια} γ- 9, τοῖο {μι 6 
ἯΘΓΘ οὗὨ Ιβγϑδοὶὶὶθ οτἰαίῃ οσ Ὡοὶ. ΟἸογίοιιβ ργο- 
ῬΘΥΙΥ ΤΘΙΏΔΓΚΘ: ἀαίξαπι τε ρίοπεηι ἀμάωπι δεσιι6- 
δαπίωγ, φωαπιοῦγεπε δὲ ὕμάμοι σεπδεδαπί: συαπιυὶ 
πο μοεεοπέ φεπεαζορίομε ἰαδωΐαε οοφἰεπάετε, ἐς φιΐδια 
εοπδίατεί, ἐς Ἡεδτιείδ οτίωπαᾶοο ἐ426. 1ἰ ἴδ ρυδ5ὶ]9 
{δὲ (Π 070 88 ἃ ἀοπ δὲ πβοίμον (ἢ 9 οἰ άγο οἴ 
Νεκοάδ μδῦὸ πιεηιἰοηοὰ ἀἱὰ ποὶὈεϊοηρς ἰο ἐδ9 
Νοιδιηἶπι ΤΑΣ ΠΥ οὗὨἨ ἰμ6 δϑὴθ πδῖὴθ ἴῃ τοῦ. 48, 
διὰ ΜΠ τορροθοὶ ἰο ἐμ9 οἰ ΘΟ Υ ἔπττο ἤβι } 165, ἰμ 6 τὸ 
ὝΟΤΘ δἰ ἶδν ἀουδί8 (Βεγιβοδὺ). δίμοο ψὸ ἀο 
πού δηά ΔῺΥ οἵ {π680 Πδῖηθβ Ὁ ἰὰ (86 δῃυξαο- 
γαϊΐο οὔ ἰδ μεδὰϑ οἵ ἰμ9 Ῥθορὶθ διὰ ζαϊ βοῖϑ' 
Βοῦ968 ἰΏ Νοῖι. χ. 1δ-28, οὐ ἴω ἰδο ᾿ἰδὶ οἵ Εξσγα 
Σ. 260-48, ἰξ δοοπὶδ ἰμδὲ δἰ πβουρκὰ ἐμ 9 7 πόσο ποῖ 
ἐχρο]οά, γοῖ {86 σἰχαι οΥὨ οἰἰπϑυδμΐρ νδὲ Ἡΐιὰ- 
διοϊὰ ἴγοτα μια. 

γόον. 61-68, Ῥείοδί τῆο οου]ὰ ποὶ Βδον ἐμέ 
(Β6Υ Ὀοϊοηρκοά ἰο {9 ῥχίεδιβοοά, (86 οἰ Ἰάσθη 
οὔ Ηδναΐδη, ΗΆκΚΙκΟΣ δὰ Βα} αὶ. ἩΒΘΊ ΒΡ 
(μ6869 οὨἰάτου οὗὨἨὨ Ηδκῖος οἱαἰπιοὰ ἰο Ὀοϊοης ἴο 
ἐμ βϑύϑῃί οἶδεβ οὗ ργίεϑίβ οὔ 89 βδπι|θ βδῖῃϑ, 1 
Ομ του. χχὶν, 10, '6 ποοσοσίδϊη. 86 πδῦϊθ ΟΟΟΌΓΘ 
8150 δ΄ βο ἤ ΓΟ, δορ. Ναὶ. ἐἰϊ, 4.---Τς οδ ἄτα 
οὗ ΒΑΡ:  ]αὶ γεγο ἀεβδοοη δὰ ἔγοτη 8 ρυίοδέ τ8ο 
ῬΤΟΡΟΙΙΥ ὈΟΤΟ δηοίδοῦ πβδίθθ, αὶ ἮὮΟ τηᾶχεὶ θα ἃ 
ἀδυσιιίος οὔ πὸ Οἰ]οδὰϊ 9 Βατσ ]]δὶ, τ} }} -Κπόονα 
ἷπ (08 ΒίδίοΥΥ οὗ Ῥεανίὰ (2 δι. χυὶϊ. 27; χὶχ. 
82-89; 1 Κίηρε ἱΐ. 7). [( 8 οοῃλοοιατοὰ ἐμαὶ 
Β.:}0 ΔΒ 80 Βοῖγο88 (Ναηι. χχχυὶ.), δῃὰ ἰο οὃὉ- 
ἰαἴη ρμοββδϑδδίοῃ: οὔ μοῦ ἱπμοεσίϊδηοο, "9 δαοδυτοϑὰ 
ΒΟΡ παθ. Οομρ. Νυπι. χχυὶϊ. 4. ΤῊΘ πδζηθ 
Βδυζι αἱ δὰ το τ Ὀοσδαρ ἴῃ 8 δα οὗ αἰ] οδὰ 
ταὶ σι Βανθ δ Ὀδοα  ΘΌ Υ τοηἀογϑα ἐμὸ ῥυίθδι Υ 
ογἰαὶπ οὗ ΐθ8 Ῥοβϑίογγ ἀουδιζαϊ, δ᾽ ἐβουρσὰ ἐμ 6 Υ 
σου ὈΥ ὯΟ τοθαῃδ Βαυθ ]οδὲ {Π6 σίχιι οὔ ἰδ 
Ῥτἰθβιμβοοά, ἱΐ ὑμ6γ οουἹὰ δατὸ ῃὑσγονεὰ ἱπ ΒῺΥ 
ὝΔΥ ὑπο ῖτ ΡΥ δ Υ οὐρα, ΤὙιο βυβὶχ πὶ! Ὁ 
ταῦδι Ὀ6 τοίοστϑὰ ὕδὸῖ ἰο Γ)3, Ἐὸν (80 τη88ο. 
ἔοτπι ζ00 ἐμ ἔϑῃι,, οοιορ. αδβοθῃ., ἃ 121, Αηππεγᾷ. 
1. Τδοῖν σορίβίοσ ἰπ τον. 62 ἰδ ἐμοὶν Ὁ. 7} ὍΘΌ, 
ΝΟΒ. υἱΐ. δ, ἐμοῖν πσὶιϊηρ οὗὁὨ φεμθδίοργ, ἐμ εὶν 
Σοξίδίον οὗ (μοῖρ ἀθβοουὶ; (μὲ8 πυίτης μβαά ἐδ9 
{9 οὗ ΟὝΤΩΣ, (μο50 τεκίοίοτοὰ 88 0 ξ8π6- 
ΔΙΟΖΥ ; ἴον ἐμῖ5 ποσὰ ἐδ 'π δρροβιἐΐου πὶϊδ ὉΞ3.5, 
δὰ ἸΝΥ) τούογβ Ὀδοῖ ἰο ἐδῖ8 ρ]αταὶ, ἴου ψοᾺ 
ἴῃ ΝΕ. Υἱΐ. 64 (89 δίης., ἈΧΏ), τοίογτί ας Ὀδοὶς 
ἰο 39, 8 ἰουμᾶ, 85 ΜΘ ΒΑΥ͂ ἰὰ ΟοΥ ὭΔΗΥ, ποὶ 

ἰο θ6 δὺο ἰο πὰ ἐμοὶν ζογοίαίοσβ, ἰδδίοδσαὰ οἵ 
(80 τοχί βίον οὐ ἐμοῖσ 1Ζογούδιογβ.-- - Ὁ τσϑιθ 
8δ6 ΡοΙπαϊοἃ Ρὰὺϊ ἴτοσα ἴπ6 ῃὑσχὶϑαϊδμοοῦ.-- 

ΩΣ 6 8 Ῥτοριδοΐ ἐοστηςςεί Β6Υ τοσὸ ἀεδοϊατοὰ 
Ῥοϊ]αϊοά, δΒο ἰδὲ ἰΠῸΥ τόγὸ δχοϊυδθὰ ἕγοιαῃα ἐδ 9 
Ῥτγϊοοϊβοοὰ. 9 πιοσὸ ἀοῆηϊο ἀδοϊδίοη γεβρθϑοί- 
ἱπᾳ ἰμθπὶ νὰ5 κίγϑῃ δοοοζαΐϊπρ ἰο τοῦ. 68 ὈΥ (89 
Τἰελαίλα, (89 οἷν] κονυθοῦ οὗ {86 σοϊαταθη γ, 
κοσογάΐϊορ ἰο Ναὶ. γἱὶ, 6δ, δορ. τῖϊ σόν. 70, 
Ζοτυ δθοὶ, πο, Ηδρ. ἱ. 1, 14: ἰἰ. 2, 21, ἰδ 
οο]Ἱοὰ ΤῊΣ ΒΒ. [ἴῃ Νοδ. υἱῖϊ. 9 δηὰ σχ. 2 

Νοδοιαίδιν Ὀδασα (ἰδ εἶ16, τβοὸ Ὀοδίἀο5 ἰὰ Ναὶ. 



Ν 

ΟΠΔΡ. 1. 1--70. 88 

Χὶϊ. 26 Ἰἰκονῖδο 88 ἰμ9 (1110 ΠΙΞ, Τίγβδαίμδ 
ἷο νἰιποαὶ ἀουδίὶ ἰΠ6 Ῥονβίδη ἀδαείρῃπαιΐοη οὗ εἶν 
ξουθτθοῦ. [Ιὑ 6 ῬΥΟΌΔΌΪ ὑοί σοππθαϊθα Ἡ]ι 
ἕαταιε, ΤΌΔΥ τι οὴ9 ἴδαγεὰ [Πανὶ ϊβου, τδῸ 
Τερηγὰβ ἰϊ α5 {ἰ|ὸ Ῥοσβίδῃ ἑαγδαία, ραϑὺ ραδτσί. οἵ 
ἐδτδ-τεῖο ἤδλγιείμθ ἔδοαγοὰ, αὶ {116 τ ΐο ἢ πο0]}] 
ταϊχῦ Ὀ6 σίτου ἰο οη9 'ἰπ δυϊμογὶιγ. Ηρ οοῦ- 
Ῥδιοβ (6 ἀδῦιηδη σοϑίγεησοῦ ἩεΤΤ δὰ ΟἿΣ {16 
οὗ “ Βογοσγοπα." -- -ΤῈ., οὐ πὶ ἑἐαγαδ, ασον, 
αμείεν--ἰὰο βόγγο ἰογά, Ὀυὲ 58 ἔγοιι ὑἐδ9 Ζοηΐ 
ἑλμογοείαγ (Ὠοτλ. ἑλμογοφία) --αρταγεοίωδ, ρόπὲς σι 
ἐξέ ἱπιρεγίμα, ὅοδοη., 7Τ.εθ., Ῥ. 1621 ; ΒΘΏΪΟΥ, αἱ 
Αἴοπαιππηπεν, 8.196, ΤΏΘ γοδϑοὸὴ Ὑ8Υ ἰδ6 πϑδιὴθ 
οἴ ΖοτυδῦδὈο] ἷΒ ποὲ δὰ ἀϑά, δὰ ΜΏΥῪ ἢ ἰδ ποί 
τοοδηιἰοποά ἰὰ Νοῖ. νυἱΐ. θ8--70 ἴὰ οοπηϑοίίου τὶ! ἢ 
(μἷν ἐἰ{16, ἰ8 ἐδδὶ [ἴθ ΓΘ 18 ΠΟ ἱπιρογίδῃοθ 9 Ὁθ 
δυοτϊὈοδ ἤθγθ ἴ0 [89 Ῥϑόσδοῦ, δυὲ ΟὨΪΥ ἰο ἐδμ9 
Ῥοβὶιΐοη Ἔσργοδβδοὰ ὉΥ ἰδο εἶ16. [18 ποῖ βίγηβθ 
(δὲ (6 οὗ γ᾽ ΧΟΥΘΥΏΟΡ τοδάθ {πὶ ἀϑοϊδίοπ ὑῖι 
Τοΐογοδο9 ἰ0 (Π0 ρῥτἰοδιποοά, Ὀθοδῦδο οὗ ἰδ) ο1089 
οορηῃθϑοίϊου ὈθοιπΘ6Ὼ (ἢ 6 Οἱ δηὰ σοὶ κίουθ δἵ- 
αἷτα οὗ (ἢ6 σομηπιπηϊ Υ δὲ Φοτυδβαίΐδῃ. Τμοὶν 
Ῥτοβί Ὀἱιΐοη ἤγοια οδιΐης οὗ [80 πιοβί ΒΟΥ ὑδΐη κ8, 
ἐμοὶ ἷ8, οὗὁἨὨ ἐΐοϑο ἐμαὶ 6ΓΘ δοπδοογαίθα ἐὸ ἰἰ9 
Ιιοτὰ, οὗἨ νοι ποῦθ Ὀασὶ (9 ὑγἱϑδίβ οουϊὰ θὰ ῦ- 
ἦδκο, δηὰ (989 ΟὨΪΥ οὗ οογίδί ἢ ργοδουϊ δο ρατί 5 
ἴπ ἐμθ ΒΟΪΥ͂ Ρἶἷδοθ (σοιρ. [μογ. 11, 8), οχοϊυάοά 
(ϑπὶ ὕγοτα ρδειϊοἱραιίΐοῃ 1 ὑμο89 τ ΥΘη 65 ἰδ δὲ 
πετο ᾿πτηδαΐδίοὶγ οοηποοίοα τὶ τί δὶ] οσου- 
Ῥδιϊουβ, δὰ τ"πογοίοσο ψ ϊμβουΐ ἀουδί Ἰἰϊκονν 89 
ἔγοτα 89 ρῥυΐδθδι ΙΥ οσουραίίοηδβ ἰπϑιηδοῖνοθ, ΤῈ9 
οἰἰϊάτου οἵ Ηδδαϊ ἢ, εἰο., τσότὸ ποὲ ἰο δοῖηθ ὯΘ6ΔΡ 
ἐπ ο τηοϑὲ ΒΟΙΥ͂ ἐπίῃ ζ4, 6. σ. (86 δΔΙίδν οὗ Ὀυτηῖ- 
οδοσίημθ (ἔχ. χχΐχ. 87; χχχ. 10), δηἀ ϑϑρϑοΐδ!ῦ 
ὝΟΘΓΟ ποὶ ἰο Θη 6 ἰδ Ττηοϑὺ ΒΟΙΪΥ ῥΐἷαδοοβ (Νυπι. 
ΧΥΙΙ. 10). ΑΔ ρΡογϊΐοῃ οὔ ἐμ σοπογαὶ ἴθοϑβ πὶο ἢ 
ἬΟΣΟ οδοτοά ἰο (.)}9 ῥτίοϑί 5 τδϑ πο ἀθηΐοα ἰμοτη, 
βἷποο ἐμοὶν σία ἰο ἐ]0 ῥυϊοδίμβοοά γῶδ ποῖ ὁχ- 
ῬΓΘ5ΞῚΥ ἀσηΐοί, Ὀὰΐ Ἰεΐι ἐπ δυδρέπεο.----1}} ἘΠ τΘ 
διοοᾶ ὈΡ ἃ ρῥτἱοοὶ Ὑτἱῖδ χη απ ῬΒΌΩι- 
κει ΐ τι. ---ἼὩ» ἷδ δοοογάΐϊηρ ἰο Ἰδίθσ ὑϑαρθ ἴῸ᾽ 
ΟΡ (οοπρ. Ῥδη. υὙἹἱῖ!, 28; χί. 2, εἰ6.). ΤῈ 
ᾳποδίϊοῃ ατίδοθ ὙἘῪΥ ἰδ9 δἰ χι-ρτῖοϑδὶ Ζοβῆυδ 
οουϊὰ ποὶ ανοὸ σίγοη ἰδ ἀοδϊὶγοὰ ἀοοϊδίοαη ὉΥ 
ἸΩ6808 οὗ ὕτίαι δηὰ ΤΒυτΐτι, ἔοῦ ἰδ υ86 οὗ 
ἩὮΪΟΝ ΜἨ0π δΓῸ ἰο ΟΟΙΏΡΑΡΟ Εἶἰχ, χχυϊϊἱ. 80. ΤΏ 
ΣΟΒ5Ο. οουϊὰ ΒΑΡΟΪΥ Βα γὸ Ὀθ6η οὗ βυοῖ, 6 Ῥθγβο- 
ἨΔ] δηὰἃ οχίογηδὶ οἰιαγαοίοῦῃ δ Επχαϊὰ, Οεεολ. 
1εν. 17. 96 οοπ͵οοίῃτον, 88 ἐΐ 9688 γγα5 ρουτῆδμϑ 
ποῖ (9 οἀουὶ δοὴ οὔ δἷ8 ζδίμογ, δπὰ ἰμθγοῖογθ 
Ὡοὲ ΘΓ ΡΟΙΥ δυϊϊθὰ ἰο ἐἰμδ9 Ἀἰρ-Ρνυἰοδί μοοά. 
1. ἰδ Ῥγοῦυδοϊο ἰμδὲ ἴῃ (μ9 ἰΐϊμθ8 βυθδϑοφαθηὶ 
ἴο {π9 οχίϊο ἰπ0γ9 ὙΔΒ ΠΟ ἸΟΏΖΟΡ 88 ΓΟΓΙΩΟΥΪΥ͂ 
ΔΗΥ͂ ΤΌΤ ἀδοοϊθίοηθ ΟΥ̓ Ἰηθδὴ8 οἵ ὕτίηι δπὰ 
Τουτπα. 11{{10 ἱπιροτίδησθ 8 ἰο δὲ αίνοη 
ἴο ἐϊὸ ορίπἷοι οὗ Φοβορι8 Ατγοῖ, 111. 8, 9, ἐμαὶ ἰἐ9 
;80 Βεά ποἱ οοαδοα {1}}] ὑντοὸ Βυπάγοα γθλγβ ὈΘοΓΘ 
ἷ8 ἐΐπιθ, δἷποθ 6 δοίβ Ὁροὴ ἰμ9 ορίπίοῃ ἐμαί ἱΐ 
μδὰ "καθ υποἀ 05 16 ρυγροβο οὗἨ ργοάϊοίίης υἱο- 
ἴονγ. 11..:ο0 ΒαΌΝ᾽;8 τϑοΐζου (818 τοὶ μοά οὗ ἀϊνὶ πῃ 
Ττουοϊδιϊου δηιορβ ἰΐθ ὅνο ἰμΐηρθ τπΐο) ἔγοπι 
ἐβο δοχίποΐηρ πγοτο Ἰδοκίη ἰῃ (ἢ 6 δοσοῃὰ (ΘΠ }]60. 
Οορ. Βυχίοτί, εχεγεί(, αὐ Ἀϊδίοτίαπι ζγῖπι εἰ 
Τλμπηπιπεὶπι, οδρ. Υ., δπὰ ψΨισίηρω οὐδεγυαίξ,, 8. 
ΥΙ., οἂρ. ΥἹἱ, ». 324 ᾳ. 9 δτὸ ὑὕδίῇου ἰ0 Βὺ- 
ῬΟΒΘΟ (1.8. (μΠ6 Ὁ Ὀο᾽ ονϑὰ {δ δὲ (ΠΟῪ τιϑὶ ταὶς ἀπιὶ] 
δυσὶ ἃ ἰΐπι9 το ἐμ9 εἰσ ῃ-Ὀτὶοδὶ σου]ὰ ἀραὶ Ὀθ 
δϑϊο ἰο 716] πἴ5 εηἰΐτο σαὶ ἶης. Τμ9 16πι|ρ}9 τοδί 
βταοι διΐδθ δραΐη, δηὰ (6 κογσὰ χηυδὶ ἀθοϊατο Ηΐς 

Ῥτοβθηο6 δζαΐη 1 80Ππ10 δροοΐαϊ ὑῬταοίϊοιϊ δηᾶ ὑτ|- 
το ϑ! ΑἸ αὉΪ6 ᾿Ἰϑαῃηον, τι οὰΐν τοι ποσὰ ἃ, Γ6- 
γοϊαίΐοα ἰδτουκὶ ὕτίαι δοὰ Τιιυπιτοΐπλ 65 ἱὩ- 
οομσοί δ ]6. 

γονϑ. 64-607. ΤῸ δβυπ).-ἰοἰαὶ οΥὁ ἰδοξο ἰδδΐξ 
τοίατηοα, ἐμοῖς δβογνοηίϑ διὰ τηηϊὰ-πουυδηίθ 
δηἀ Ὀθαδίβ οὗ Ὀυγάορη. 716 βυτι οὗ 42,800 18 
εἰνϑη ἰῸ ΟὟΡ ρμαϑβδασὸ ἰῃ Νοοπιϊα απὰ Εϑάταθ, 
ἴον 86 Μ}1010 οοηρβιοζδίϊο ἰοκοί μα Σ (80 τηδοϊ- 
δι} θθτὸ ἽΠΝ3, (ἰ0 16. οἰβεῦινῖδο ἴῃ σμδρ. 111. 
9; νἱ. 20); 8 Ὠσηδον πὰ ΐοι 5. ποὶ καϊηοὰ ὮΥ 
διάϊηρς (6 ἀοιαἰ]οὰ πα οτ ἰοχοίμον, δἰ Β 0 Ὁ 
Βοτο οὗ ἰῃ ΝΟ. οὐ Εδβάγδϑ, ἴοῦ (ὃ διασὶ ἑοίαϊ 18 
ΤΩ ΟὮ 00 φᾳτοῦὶ [ὉΡ (Π6 ἀοίαἰ]οἃ πυατ ὈΘΤΒ, τ ἷο ἢ 
διηουού ἴο οὨἿγ 29,818 ᾿θτο, ἰη ΝΟΒ οἶδ 81,089, 
ἴῃ Ἐπβάγδα 80,,.48. Ηον ἐἰοη ἀἷά {116 αἰ ον 09 
ανίβοῖ Ενϑῃ Κοὶϊ 15 οοηυϊμοθὰ ἰἰιαΐ ἱξ δ ἀπ9 
ΟἾΪΥ ἰο τηΐβίαϊοϑ οὗ οορυ βδίϑ. “" ΔΗΥ͂ δἰϊθρὲ ἰο 
οχρίαἷη (ἰοὰ ((86 αἰ οτ 6608) ἴῃ ΔΏΥ͂ Οὐ ὉΥ ΜΩΥ͂ 
οὐπηοὶ ὃθ 7υδἰβο." Βυι ἰΥ (8 ᾿γο ΓΘ γ68}} 80, 
ἰμοτο πουϊὰ Ὀ6 χτεαίον αἰ όγθηοθδ Ὀδίοοη (6 
ἀρίαἰ]οὰ παῦοτβ 45 ἐμ 00 ἀτὸ ζίνου Βογὸ δὰ ἰη 
Νοδβοϑιϊδῃ : δηὰ τϑοκοηϑὰ ἰοροίλ ον ὑπ 6 νου]ὰ, 
η δοσογάδποϑ νἰϊὰ ΟὯΘ ΟΥ [[)}8 οἷο Υ [οχίβ, 8Ρ- 
Ῥγοχἰ πιαίο Υ πιο οὐ (ἢ 9 Βαϊ ἰοἰαἱ οὗ 42,860. ἹΥ͂ 
ΒΟΌ θϑϑθη(ὶαὶ τη ϊϑία ο8 88 ἰ..680 οσσαγγοά ἴῃ ὁ0- 
Ῥχὶπε, ἐμὴ ἐμὸ ζποὶ ἐΠαὶ (0 γϑϑυὶὶ οἵ τοοϊζοιΐη 
ἰοχοίθονρ (6 ὨυΠΙΌΟΤΒ δρτοοδ, δὶ Ἰοδϑὶ ἱπ (16 
τηλΐη, δη ἐπ δὶ δαοὶ ἰοχὶ 18 δυουὶ (ἢ βαη6 Ὠππι- 
θοῦ ὈδὨϊη ἐἰ 6 δυπ ἰοίαὶ οὗὨ 42,800, οοιιϊὰ ποὶ ὃδθ 
ῬοβδὶΪ]Ϊθ υπ16599 {110 τηϊδίαϊζοβ οῦΘ ΔΌΟΥΘ ἡ] ἴῃ 
ἰδὲ διαὶ ἰοίαἱ, νἰσθ ΒοΟΤΟΥΟΡ 8 ἱποοηῃοοὶ 808 
πῃ οοπηροίϊοη νι (9 οχαοὶ ἀρτοοιιθοὶ πὰ ϊοἢ 
ΘΥΟΥΥ ΘΤΘ γόνα 9. [ἐ 15 σοσίαἰ οἷν οἱεδν ἰμαΐ 
(9 βδυπι ἰοίδὶ τἅἂὃϑ Ὡοΐ τιθδηΐ (0 ΘΙΔΌΓΔΟΘ ΒΏΥ͂ 
οὐ] οτ8, διοῖ δ8 ἰο58 Ὑπὸ χοϊαγησὰ οὗ (ποθ ἰδῃ 
ἐν δε89 (ϑεάεν Οἵἷανπι, Βαβομβὶ, ὕδββογιυβ, ὅ. ἢ. 
Μίοῖι., δὲ αἰ.) Ὀὰαΐ οὨἿΥ ὑμθ οοηδι ποὺ ρατὶβ δου- 
ἰαἰποά ἱῃ (60 Ῥγουΐουβ τθῦθθϑ. Βυΐ Ῥουθλρβ ἰΐ 
νὰ98 υηἀοταίοοα οὗἉ ἰ(50][ δοοοταϊΐηρ ἰο ἐλ 9 ζππάδ» 
ταϑυίαὶ ποίΐοηϑ δὰ ἰάθαβ οὗ ἰδὸ (πιὸ ἐμαὶ {ἰ 00 
ὍΟΓΘ ΟΥ̓ 6Υ8 8.}}} Ὀο] οηρίος ἰο (ἰϊὸ 2172 βοῃϑ οἴ 
Ῥαγοδϑὰ, εἰς., ῬὙὮΩΟ ῬΥΟΡΟΥῚΥ͂ το ῦὸ ποί γϑοϊκοποᾶ 
πὶϊἢ ἐμϑα, Ὀσὲ νῖιο γοῦ υπϊ θα ν τ (θπὶ ἰἢ 60}- 

βιϊξλαϊϊης (19 ““οηἰϊνο οοπρατγοζαίίου, Πρ ἢ, 

διὰ ποτὸ αίτοη τ ἱ(ἢ ὑπ οτὰ ᾽πὶ Βυπιπιίηρ ἱξ αρΡ. [1 

ἀοροιὰδ ὑροὺ ἰδο ἰάθα οἵ Πρ ἢ9. Ῥοθδί]Υ 
τ 

1 ἰὩ9 πυμῦον οὗἁὨ ἰδ9 οἰἱ]άταη οΥ̓͂ ῬΩΡΟΒὮ, σέδ., 
Ὕγ6γο ἰο Ὧθ σίσοῃ, ΟὨἸΥ {9 ἱπάθροπάθα ΡΘΟΡΙ]Θ, 
Θβρϑοΐδγ ἰδ 9 μοδὰβ οὗ ἔδι} 68, οι 0 60Π- 
εἱἀοταίΐοη ; πα ϊδὺ ἰὰ {89 “΄ Θυϊγ6 ΘΟ χρορβαίοη ᾿ἢ 
ἔμ6γ πϑῦθ, σουηϊθα ροτθδρ5 ᾿ἰἰἰκονὶϑο 1.1.9 ᾿ΔΡρῸΡ 
ΒΟη8, ψἴιο δὰ τοδοϊιοὰ (6 8δρο οἵ ἀἰβογοίίοῃ, Νοῖὶι. 
γἱἰϊ!, 2, 8, ἸΥ ἰῃ Εδβάγαθ υ. 41] οὔὖῦ τόν. 64 γοβὰβ 
“44}1 οὗἨ Ιϑσγδοὶ ἥγοτιι ἱποῖνὸ γϑδῦβ οἷά δηὰ ὕὑρ- 
πδτάδ, Ὀοδίἀοβ (ἢ 6 δβούυδηίβ δηὰ σοϑὶ ἀ-ϑουυδῃίβ, 
γψοτο 42,860,᾽᾽ (19 δα ἀἰϊίου, ““ ἔγοτι ἔθ }}9 γ08 75 
δηὰ ὕὑρνδιὰ,᾽᾿ ἰ8 ἱπαθϑα οΥἰ εἰ σ4}}ν πονί Β]6868, γοὶ 
ἦι τοὶ χα τοδὶ ρΡοῦ ἃ οογτοοὶ Κηοπὶο ο οὗ δηοΐϊθηϊ 
ουϑίοιῃϑ, δ᾽ που κἢ ῬοτΌΔΡ6 (δ 9 αβο οὐ Ἶγ9 γ08Γ5 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ ὧδ οΠἷγ τ ῖ ἢ Ἰαίίοτ οἰγουτοδίδποοθ. [{ 
189 βΒουνϑηίβ δὰ τοδὶ ἀ-δοσυϑοί δ Μογ9 γοοκοποὰ (ὁ 

{π9 ὭΠρτ ἢ, ἩὮΟΒΘ ὨΌΓΩΌΟΣ 5 σίνος ἴῃ Ὑ9}. δ, 

(867 τοὶσαϊ μαΥο Ὀθ66η οοπηίθὰ ἴῃ {πὸ δβαπὶ ἰοἰΔ], 
ΔἸΓΒουρἢ [ΠΟΥ Ὑγ6γ6 ποὺ (οἰκο ἰπίο σοπδἀθχϑίϊοι 
ἐῃ 1η9 ἀοίαὶοα πε πιΌ ΓΒ. 

ον. 6ὅ. Βοαϊᾶοθα τποῖσς δοσυσναηῖδ δηᾶ 



84 ΤΗῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

τααὶᾶα.-- τῆν, νι ἰοἷν 15 ρΡΓΟΡΟΥΪΥ οοηποοίοα τι (ἢ 

ἐ.)9 ϑυ Ὀϑοεαποπΐ τγοτὶϑ Ὀγ {110 δΔοσοηίβ, 16 οχρ᾿αἰποα 
85 γοΐοτγιης ἰο (δ9 70] ον Ὡς δβυπὶ, 7887 -- Ὀ6- 
δἰ θα ̓ ποὶν Βοσυδῃ 8, δίσ., εῖο τηδῖζο οὐὐ (δ 6 ζοϊ- 
Ἰοτίης υθοσθ. Τίιο δααϊιϊοπαὶ οἶδαϑο: Απᾶ 
ΠΟΥ δᾶ ἴτνο Βα ἄτϑἃ δἰ ρίηκ σθ δηᾶ 
ὍΤΟΣΩΘΣΙ, οΔ ἢ ΟὨΪΥ πιοδῃ : δηὰ ἔθ γ 80 γοίατηοὰ 

---ἴον ἰ 6 δΒυχ Ὁ110, σον ἿΥ τοΐθτϑ ἰο 056 [0 

πῆοτα (9 Βυβὴχ οὗ ὉΣΤΔ, εἰο., 8180 ΤΘΙοΓΒ,--- 

Βεὰ δἰηρίης τῶοὰ δὴὰ ποθ, Ἧ8Ὸ ὈΘΟΒΌΒΘ 
ΠΟΥ τογὸ Εἰγοὰ αηὰ ραϊά, δίοοὰ ἀροὴ {89 βαιῃθ 
Τοοιϊης 85 (110 Βογυδηίβ δηι το άϑ, δηὰ βίῃοθ ἐπι 6 Υ 
ὝΘΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪ ποὶ οἵ ἰ5γ86] 119 οτἱ αἴ, ἀἰὰ ποὶ ὃ6- 
Ἰοὴρ ἰο ἰδ9 δσοηρτορλίίοη. ΤΈΘΥ δογυθᾶ, μον- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἀοιδι]688 ἰ0 ἱπορθ889 ἐδ 9 0γ οὗὨ 8) ἴθδϑίβ, 
διά ζ0Ρ ἰησίης ἀἶτροδ ἱπ οοπηποοίΐοα ψὶϊ 807. 
τονἕα} ονοηίβ, δοῦιρ. Ἐοοϊ. ἱΐ, 8; 2 ΟἜγοη. ΧΧχΥ. 
25. Αἰ βὴγ χαὶθ ἐΐο80 εἰ ηρίη ῬΕΟΡΙΘ τὸ (ὁ Ὀθ 
ἀϊδιϊηρσυϊδ!ιοά ἔγοτα ἐμ9 1ψου 68] βίῃ 6 Υ5 δὰ τηὰ- 
δἰ οἶδ δ γῆ ἰοοῖὶς Ρανὶ ἰῃ αἰνΐηο σογϑΐϊρ. {. ὃ. 
Δη1ολ. τουἹὰ ομδηχο ἐμ686 δἰηρσίης τθη δηὰ πὸο- 
ΑΘ ἱπίο ὀχϑῃ δῃὰ οονβ (85 1Γ Ὁ πσότὸ 
ἴον Ὁ Υ)07) βίποϑ γγθ σγου]ὰ σαίμον σχρϑοῖ ἐδι680 
ἮΘΓΘ, αἴλον [86 Δοτηοϑέϊοϑ, δηᾶ ἰῃ σοηποοίΐοη νῖ [ἢ 
π9 ΒΟΣΒ6Β5, 1168, δαταοὶδ, δη ,8805ὅ. Βυΐ ἰΐ ΔΥ 
Ὀ6 ἐμαὶ {π6 σοϊαγοΐης οχὶϊοδ ΟὨἿΥ ἰοοῖὶς τῖιἢ {8 60} 
Βοαδβίβ οὗ Ὀυατάθη, ΟΥ αἱ 1οαϑί οί οδγυ οὗἉ {Π686, δηὰ 
οὐὈἰδὶποα ἰμοῖν οαἰἰ}Ὶ9 ταί μοΡ ΟἹ ὑμποὶν δυσὶναὶ ἴῃ 
Οδπδδη. [107 δηϊδὶβϑ τόγθ ἰηἰθηἀθἃ ᾿θγὸ, ὙΘ 

ὙουΪϊὰ ποὺ μαγ9 ὉΠ), ναὶ ὑπο δΒυδὴχ 88 ἱπ ἐδ 9 70]- 

Ἰονΐπα Ὑ6Υ56. 
γόοτβ. 68-10, Οοπίινγϊ αι ουδ ἴον ἰδ Ὀυϊϊης; 

οὗ (86 ἐθίρ]9 δῃὰ οἱοβίηςς τοιαῦτ ἶ8.--- ον. 68. 
ἈΑπᾶ οὗ ἴ80 Βοδᾶσ οὗ ἴ:6 ὕθΘΟρΪΘ --- βοπιθ 
οὔ ἰμόπι. Οοπιρ. ὈΡΤΤΓ [91 ἴῃ νοῦ. 10. Ν ι. 508 
ἑποίοδά ΓΣΡΌΝ, δ Ῥασί, 88 θϑῃ. ἱ. 2, είς... Ἰ2 1) 

{8077 ἔγϑοὶγ οβοτοά αἰ 8, ἀπὰ ἱπάθοα ἴον ἐμο Βοιδβο 

οὗ αοἁ. ΟὐμΡ. ποίθ5 ρου οδρ. ἱ. 6. ὙΌΣ ΤΟ, 

Ξε ἰω οσάου ἰο ογϑοῦ ἱὲ, γϑῦυ Ἱ]ά ἐπε τυ, ΘΟΙΏΡ. 

γοσ. 68, 
γον. 69. ΤΟΥ βανο ἴο ἴμ6 τίθαδῦσο οὗ 

πὸ τὙγοσῖς, ἰμαὺ 5, ἰηίο (86 ἐγοαβυσγο ἰδ δὲ τγ88 
οοἸ]θοϊοα ἤον ἐ09 σονῖς οὗὁὨ 89 ἰοτωρὶθ 61,000 ἀ8- 
χΣὶοβ οὗ κοϊά, (93 Βοσο δῃὰ Νοδ. υἱὶ. 70 βᾳ., 
ἴος δῖοι ΠΝ, τι δὲ, Ῥγοπιμοιῖο. 1 Ομτοι. 
Χχῖὶχ. 7, διὰ Ἑσσγα υΥἱἱὶ. 27, ἐπ Ονϑοὶς δαρεικός, ἃ 
Ῥογβίδη ροϊὰ οοἷβ τόσ ἱνθηίγοίιννο αογαιδη 
τΑδΥΐκϑ, [58 }}Π}ὴ 8, ἘΠ 1 18}}} ΟΥἩ δουϑὴ δῃὰ ἃ μα] ἢ, 
αοναδῃ ἐβδῖογβ [νγϑ δῃά ἃ μι] Γ Απιονίοδῃ ἀο]- 
4.87, σορ. ἵ Ομτοη. χχῖχ. 7) --- 4δ7,600 Θον- 
σοδη {ἢ 810γ8, δῃὰ δὅ,000 ρουπάβ οἵ βδἰϊνοῦ (αΌονΘ 
200,000 αοτιαδῃ ἐἰιδὶοσϑὴ δῃὰ 100 ῥγτίθδιβ᾽ ρδτ- 
Ταθηί8. [10 Βοϑιη8 (Βδύ ΟΡ Δα ΠΟΥ 1.185 Π6ΥΘ ΔΌΡΓΘ- 
υἱαἰοα ἰδ ἰδὲ ἐμαὶ νγα8 Ὀοίοσο ἷπι, δπὰ σίτου [ἢ 9 
Ἔρυτγοθ ἴῃ τουπηα πυπιῦθτθ. [9 Σοσομρῃηίΐζο Β6ΓΘ, 
88 ΠΟΡΙΒΟΔ ῬΓΟΡΟΥΙΥ Ῥοϊΐπίβ ουδ, ΘΣΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 
Ῥεουϊίνρ ἰο (6 δυο": “δοῦδθ οὗ Φοδονδὰ, 
ὙΒϊολ ἰδ ἴἰπ Ψογαβα] θη," σομρ. οδδρίον ἱ. 4: 

δ], 8; 2127, οοταρ. ομδρίοσ ἱ. 6; 111. δ᾽ 1 ΟἈν. 

Χχῖχ, ὅ,6; ὙΠΟ, σορΡ. 1 Οἴσος. χυὶ. 16: 

2 τοῦ, ἶχ. 8; στ ῖχ 9; ὉΓ123, οοτορ, 1 ΟἿτ. 
Χχχῖχ. 2: “{Π6ὉΥ βαῦθ9 ἱπίο (δ ἰγθδϑυγθ,᾽ ΟΘΟΙΏΡ. 
1 ΟἌσου. χχὶσχ. 8, εἰς, ἴἷὼ Νοιιθσαΐϊδ (δ9 ἰοχὶ 

οὗ 6 ἀοουπιθηΐ ᾿85 ὈΘΘῺ τοοτο ΖΑ 1 μ{01]} τὸ- 
ἰαἰποα.---ἰ δοοογάδηοο τἱ ἰδΐἷθ δοῖὼθ οὗ ἐῃμ9 
9845 οἴ Δ 97 8᾽ Ὠουδ65 οομ τυ οὰ ἰο 86 ποτὶ, 
οἱἷΖ., (80 ΤΙτβδδίμα (π0 Θοππ98 ἰπίο δοῃδίἀογα- 
ιἰοη 85 ἰμο ὅτι οὗ (1,080 Βοδ 8, δηὰ 5 τηϑῃςἰοηθϑὰ 
ΌΥ διδοῖ, τι ἷ8 σοηιν δυϊίοῦ, ψϊοὰ Μὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ΘαρθοΐδιὶΥ Ἰδνρο) ρᾶγο ἰο ἔνθ ἰγοϑϑῖγθ 
1000 ἀαγτῖὶοδ οἵ ροϊά, δ0 δδογὶ δοϊαὶ Ὀον 8, δὰ 80 
Ῥτίοδβίβ᾽ ζαγπιθηι8, δὰ δ00, ργοῦΌΪΥ Ρουμπάᾶπ, οἴ 
δἰ 'γ97). [1 σδηποί τηϑδ ὅ80 ρῥγίϑϑιβ᾽ καγωχοηίβ, 
[Ὁ ἰδ (6 υπᾶτοάβ ϑβουϊὰ βίδη ὅτεί. Ῥογ- 

67 ῥγίϑϑίβ᾽ ζαττηθηί8. Αοσοογα μὴν [ἢ6 8ιπὶ ἰοίαϊ 
διηουμίοα ἰο 41,000 ἀδτῖοδ οὔ χοϊὰ, 4700 Ρουπὰ8 
οὗ οἰϊγον, 97 ὑτὶϑϑίβ᾽ ζαγιηθηίβ, δμὰ δ0ὺ βδονϊ δοίαὶ 
Ὀοπ]Β. Απ ἱμπροτίδηϊ ἀἰβογοηοθ Ὀοίτγοοη {8656 
βἰαἰθιηθηΐβ Δηα ΟΌΥ ἰοχί οὗ ἰἢ6 Ὀοοϊ οἵ Εετα 18 
[οὐυπὰ ἰὼ 41,000 ἀατίοβ, ἴον νι ϊοῖ στα ᾿85 61.000. 
Βίηοθ ἰδΐἷ8 οδποί Ὀ0 Ὀδ]αποοὰ ὉΥ ἴδ6 δ0 δβεοονὶ- 
οἷδὶ θον 18, π δῖοι τὸ ραβδϑα ΟΥ̓ΘΥ ἷῃ οὖν ἰοχί, ἐδ 9 
61,000 πιυϑὲ Ὀ6 δϑογὶ δθὰ ἰο ἃ σοργ βί᾽ 8 ΟΥ ἕο. 

γον. 70. Ηδοτο, ἰὰ ἰπθ οἱοθίηρ τοιδυῖκθ, ἐμ 9 
δβαπὰ οὗ οὐν δυῖ ΠῸΡ ΤΥ ὃθ Τοοορηϊτοεά. 6 οτὶ- 
αἰἷηδὶ ἰοχὶ τοδὰ βοῃθνῃδί ἰἰυ9: Απᾶ τΒ 6 
Ὀτίϑαῖβ επἃ Τιονἴθα5 δ δβουῖθ οὗ 86 ὕἈΘο- 
ὉΪ6 δᾶ Θεῃῖίσο Ι6τε9]1 ἅντοϊς ἴῃ ᾿μοὲς οἱτὲθα. 
-- ΊΒὰὶ (89 δυίοτ νουἹὰ ἴῃ ἷβ οὕ ἸναΥ̓͂ ΒρΟΟῚ Υ 
{16 ῬΟΥΒοἢ5 το ἰοοῖς ρατί ἴω (μ6 αἰνίπὸ σου, 
δῃρὰ δά 8 (Ὠοτοΐοτο δίϊον (.ο86 οὔ ἰδ) ρϑορῖε, ἘΒΘ 
δ'ΏκοΣα απ ἃ ἄοοσ.- ϑϑρόσα πα ἴθι ]6 διϑσ- 
νϑῃῖδ. δὰ ἰῃ δοππροοίΐίοη ἐμοτον ἢ ρογ 05 4150 
ἰδαὶ πα ῖοῖ αἰ τ ο Υ ζο] ]ονγοά (δ 6 ἕοτοιον, ἴὰ ἘΒοὶσ 
οὐοἼθ5, νμϊοῖ 18 ταϊϑβίης ἰὼ Νεδοιαῖδι. ἴῃ Νἐο- 
δου δ (18 βἰαίθιηθηί 58 ἐπιρτογοδά ἴῃ (ἰ)}8 νγᾶν, 
(αὺ 9 οἱ ἐπο [(γἱι168] δ ροτβ δα ρογίγϑβ ζο]- 
ἸΟῪ ἑπτά αἰ οὶ αΐος (Π6 1, ουἱίθβ, δὰ ἰδ δορά 
{89 Ρογίουβ ἢσϑί, ποι σὶ ἐπ αἰδηάϊΐης (Ποἷν οσΘ νγῶ8 
1688 ΒΟΠΟΣΔΌΪΘ ἰδδῃ δαὶ οὗ (6 δίπζογβ, Ὀδοδῦδβο 
Β6 δ ποῖ οΘομποογηϑὰ ψῖζ (06 ἀἰσοὶγ οὐ μποὶτ οἵ- 
β69, υὺ τὶ (οἷν το θογδρ διαοηρς ἰδ 1,6- 
νἱίοθ. [6 8 ἔσο δὸ μαά ἰμὸ ἀἰδδανδηίδρο οἴ 
Ὀϑίης οὐ] χοά ἰο δορδγαίο ἰδ Νοιιίηϊ τ, πότ ἢ 9 
ὀουῖη ποὺ ΥΟΥΥ ὙΠ] Ὁ]8Δ00 ““ ὈΘΙΌΣΘ (8089 οὗ 6 
ΡΘΟΡ] 6," Υ ΡΠ 10} ἔγοταυ (6 Ῥοσίϑσβ δηὰ ϑἷῃρ- 

ὁτβ. ΡΠ 7133 δὲ δῃγ τϑίϑ 098 τοί τρϑϑ “βοσῃββ, 
“ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ἰδ 6 ῬΘΟΡΪΘ; [9 τιϑλΐϊης οδηηοῖ 6 
ἰμδὲ δὲ ὅγϑὲ ΟὨ]Ὺ βδοῖὴθ οἵ ἰἰοτὰ ἰοοῖκς [0550 551 0 οὗἁ 
ἰδ οἷν οἰ(168. αρξαϊπδὺ τ σα 8 [6 σοποϊπααϊηρς δὶ δῖθ- 
ταθαὶ “δηᾶ 41 [5 γδοὶ όσο ἴῃ ἱμποὶν οἰἰἶοα,᾿" Ἐ υὶϊ 
ἐδ 6 οἶμοσβ οὐ (89 ροορὶθ. δθβίἀοβ {δ ργϊοβϑίβ δὰ 
1ιοΥἱίοα. Βοθροοίϊης [6 'π ὑπο ῖτ οἱτθα, δοιρ. 
του ΟὉ γὸῦ. 1. Οὐυνδαΐδον ἴῃ ἃ βί αὶ δ τ τη δῃ- 
ὍΘΙ, 88 ἰη ἰδ οἱοδίπρ Υοῖ8ὸ οὗ ἰμε ἤἥτϑί ομαδρίαδγ, 
Ῥ48868 ΟΥ̓́ΣΓ ΙΩΒΠΥ͂ [168 ἰδὲ που] Βανο βεοτηθὰ 
τ Ὦγ οὗ πιοπίΐοη Ἀπ ον οἴδον οἰσουτηδίδ 65, 88 
ἷῃη τδὶ οοπάϊιϊΐοη (ὮΘΥ ἤουπὰ εἶθ οἱτἶ68, ἩΒΘΓῸ 
(Ἀ6Υ δοι]οὰ, ποῖον {μοΥ̓ δσοπίοηἀοὰ τὶ ἐπ 
ἱποδίδηῖβ οὐ ἰμ6 Ἰαπὰ ἔον ἰδϑια, ον ἐμοῦ δο- 
σοι  ϑμοαἃ ἐμοὶν ονκϑδηϊσζαιΐου δὰ (ἢ 9 ̓ἶϊκο. ἘΠῸ 
τϑδϑοῦ ἰδ (ἢ. 8 δ81ὴ0 88 ὑπαὶ δ ἀπυσεαᾶ ἴῃ οἂζ ποῖο9 
ὕΡΟ᾿ σδ 8}. ͵). 11]. 

4 [“ ΑἸ] Ιδγαϑ]" ἰδ ἰπίογρτοῖίθα ὈΥ̓͂ Ἀδν] δου 85 σϑῖθσ. 
τίος ἴο σορσοδοιιδεγοο οὗ [}λῸ 08 ἐγ 088.--15.} 



ΠΑΡ. 

ἸΒΟΟΟΞΝΊΒ ΡΟΝ ΤῊΣ ἩΠΙΒΤΟΒῪΥ ΟΡ! ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ, 

γον. 2. Βίυσο {1,6 Ῥ60}}6 ογιη)δὰ (16 ὩΘῪ ὁ0Ώ- 
ετεχαιΐοῃ Ὧο ἸοῦζοΥ 88 ἃ δδίΐομ, ΟΣ δοοοσϊῃς ἴ0 
{ΠΟ ῚΡ ΘΧΊ ΘΓ 8] ΤΩ  ΠΙ ὈΘΥΒΕΪΡ πῃ (86 πδίϊοι,--- δίῃ ὁ 
8Δ}} ἀερεη δὰ ὑροῦ (86 ἴγοϑ οσδβοῖοο οὗ ρῬαγί 6137 
ἑδτα 6 8,--ἰΠΘγὸ 18 Ὧ9 ἸΟΏΒΟΣ ΔΩΥ τηθηίΐοη οἔἴ 
(09 δποϊθηΐ ἀϊδὶ ποιΐου οὗ ἰσὶ 098 τυ ]ϊοὶῖι ὰϑ Ὀαβϑοὰ 
ΟΣ. ΤΩΘΤΕΙΥ πδίυταϊ ᾿ανθ, Βαυίΐ (89 σοηρτοκαίἑοη, 
ποίν ἰδ 81: Δ ὐΐηρς, ρδὶα 888 (8 δα, δηὰ ἱπάοοὰ 
δραΐῃ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ ἰτο]γ6, 85 1116 ῬΘΟΡ]6 ἴῃ [ἢ {1τη05 
Ὀσθίοτο {9 Ἔχ] "δὰ μεὰ ὑνοῖνο οἱάοσε οὗ ἰσὶ 68. 
θουῦυ1688 {ΠΟΥ͂ ἡθοαἀοα ἰδθπ) 8ὲ}}} 7.8ὲ 48 τηυ ἢ, 
Ἷ ποῖ οΥθῇ βὲ}}} τοσθ, βίῃοθ ποθ ἐδ 6 Ῥογδβίδῃ 
κίης δὰ μἷ5 οβίοοτα αἰὰ ποὶ ΤσΟΟΡΥ͂ ἰμοιμβοῖνοβ 
80 ᾿ταιπιοαἀΐδίο Υ, δθὰ ἱπ 80 ΙΩΔΗΥ͂ Ψ4Υ58, ἰῃ ἰδ οὶν 
Δδῖτα 85 {6 Ῥχουίΐουβ σογαὶ κουϑγηθηὺ δὰ 
ἄοῃο. 719 τοβίοσζαϊίοῃ οὐ (89 ἰθπῖρὶθ δυὰ ἐ8 
ἩΟΥΒΒΙΡ γ͵δὰ8 τροδοὰ ἀϊτοοίγ πη ὑτθ- υ ΠΘΏ 1} 
ὍΡΟΣ ἴμ 6 τ, Βη ἃ ἐμ 6 0 σογίδι ΗἾΥ ἰδ ργθ- οὶ ἢ ΏΓΥ 
ἴο ἰαῖκο οαγθ ἰδὲ ἰἰϊ9 αν οὗ ἀοα δδιουϊά ῥγογναδὶὶ 
88 ἰβοτου ΠΥ 88 Ῥοβθὶ Ὁ]9 ἴῃ (86 1119 οὗ ἐ}19 δοη- 
ετοκοιϊίΐοη. θηοοθ ἔμ ογο 18 Βαβι οϊ πὶ γοϑδοὴ ἰδ δὶ 
{Π0Ύ7 ϑου}] Ὀ9 ρῥ]δοθά ζογοιλοϑθέ ΒΘΥΘ δέ 88 (6 
ἔσο ὶνο οἰ ἀογβ οὗ ἰγὶ 98 δὰ Ὀθοῃ ἴῃ ἰδ (ἶπιθ οὗ 
Μίοβοβ, Νυαι. 1, 16,16. ΤΠΘγΘ τουδὶ δἰ αυϑ ὉΘ 
ΟΠ 66- ΒΟ] ΟΣ 8, Γϑπ κ 8, πὰ Δ οογγοθροηάίης βυῦοτ- 
ἀἰϊηδιϊοπ ἴα ι}10 οοῃρτοχϑίίοι οὗ αοα, 88 ΒΌΓΘΙΥ 5 
ἐξ οὐϑν ποεὰβ χυϊάδηοθ δηὰ ἰσαϊηϊηρ. Απὰ ἱἴ (ἰ16 
οἴ οἶ4148 Δ’Θ ὯῸ ἸΟΏ ΚΟΥ αἰνοῃ ὉὈΥ͂ πα γα] σα ηΐ, ΟΤ 
δΔρροϊηϊοα ὈΥ (89 Βίαίο, Σ ἰδ τοϊαϊΐοη ἔο 6. 18 
δ8 8 ΤΏΟΤΘ ἰθ 59 006, (Π108 (ΠΥ οὐχὶ ἰο τηϑοὶ 
ἔδθαι 85 ἰῃο89 ΠΟ ἢδγθ ὈθΘη ἔγϑοὶυ δ οϑθ ἰο 
Ῥοϑι(ἰοη8 οὗ ἰγυϑί, τὶ 411 (8.6 ΙΩΟΣΘ ΓΣεβρθϑοῖ, γθα, 
ΧΘΥΘΓΘΏΟΘ. 
γεσ. 86-89, Το ῥυἱοδὶβ σότὸ ἀϊδρυοροτίϊοη- 

δ οἾΥ πυτηθΓΟῸ8 ἰπ [8.6 ὩΘῊ Θομρτοβείίοη. ΤΊ ΙΟΥ͂ 
Ἰ819 Ρ αὐδουΐ (μ0 βουθῃί ρατὶ οὗὨ ἰδ πβοἷθ. 
17 ἴῃ σοπβϑαιιθηοθ οὗ {}}15 {86 τγοτθ ΟὈἸ σϑα ἴο 6 
4} (9 τηογθ ἀϊβοτοοὶ ἰο τηδὶπίδῖη ἰπθτωβοῖνοϑ, 
δίῃδθ {6 ΟἸΘΥΙ ρ5 ΓΔ] Ἰἔὴς ἰο (θὰ ματα βυδιοοα 
ἴον ἐμοῖν ΒΡΡοτί, --ἰ  (ποτοϑέοτο ἐδ οουϊὰ ποὲ 6 
Ῥογζαϊἰθὰ ἐβοτὰ ἰο δοαιΐίγο ἰδιὰ ἴον ὑπϑιηϑοῖυ δ, 
νοὶ ἔθ οσα, οὐ (0 Ἰθοατῃ ἰγδὰθϑ δηᾶ ῥὑγϑοιΐοθ ᾿Π 6πὶ, 
ἰθθα ἐν τγὰϑ νἱοαὺ ἀουδὲ {89 ὙΘΥΥ͂ ΤΘΎΘΓΒ6 οἵ 
ἩΠδὶ (ΠΘΥ οὐρλν ἰο ἢδυθ ἄοῃο, ὙΒΘῺ ἐδ γ0, ἴῃ 
σουδθαυθησο οὗ ἰ.}ῖ8, Ὀδσαϊηθ σοπίοταιοά ἰο ἰἰ6 
ὙΣ]ὰ δὰ δμοϊροὰ ἰο ἕδανον ὑμ9 τηΐηρὶΐηρ τὶτὰ 
Ἰ θα πῃ Ἶἶ8πι, 8ἃ8 ἯΘ ΟΌΒΘΓΥΘ ἰο 6 ἐϊ0 0886 αὙΥϑ ἴῃ 
116 δ᾽ κι ῬτῚθϑιΥ ὕλαν ἐΐθο1. Οοαρ. ἢ Δ}. χ. 
18. ΤΟΥ οὐρλί, ονὶπς ἰο ἐμοῖν στοαὶ πυϊηΌ 6 ΓΒ, 
ο Βανο οἴογε ἴο (9 σοηρτοχδίίοι 4}} (16 σζτοαῖοῦ 
ΒΌΡΡΟΥΙ δζαϊηδὲ [).86 ἡ ΟΣΒΙΐρ οὗ ̓ 018 δΔηὰ Δροδϑίδϑβυ 
ἵγοτα ἰ86 ἰδνγ, ληὰ αἱ ΔῺΥ σχαΐίϑθ ἐμ 60 δου μανθ 
Ὀ6600 8 ᾿ἰνῖπς, Ῥγασίϊ σα] σοιηΐπᾶὰοσ οὗἉ {]1οὶσ πιοϑὶ 
ΔΡΡΥοΟρτίδίθ δηἀ ἐἰριοϑὲ ἰδ. ΤΏΘΥ βιουϊὰ 
ΒΑΥΘ ΙΩΟΤΘ Βηά Τηογὸ ᾿πργοθϑθὰ ὑροῦ ἰδ6 θη γα 
οοηστοξδίϊου 8 ΡΥΙΘΘΟΪΥ, βρί ἰίυ 8] οπασδοίορ. ΤῊθ 
υρίγογϑαὶ ρῥυϊθϑιβοοὰ, πιϊοῖ 106 νου] ἢν ΟὨ τὶ β- 
(88 οἷδὶτα, ἰῃ ἃ [8180 Β6Ώ86, Βῃου]α ὉὈθ ἐτηρατιοὰ 
ἸΏΟΓΘ δῃηὰ τόσο ἀσοϊἀοαϊγ ἰο (89 ἐσιὶθ σοῃστοβα- 
ἐἴοπ ἰὰ 86 [Τὰ 8689. 

γόνα. 64- 67, Τὴ πον σοῃφτορδίϊου τυσϑὲ μανο 
δΔρροαγοὰ ἰοὸ ἐδβειηβοῖνοθ οχιγδογ πα υ ν δηι8)}]} 
διὰ πϑϑῖς, ὙΒΘῺ ὑπ 00 οΘοτηραγοὰ ἐμϑιμβ0 }γ798 Ἡἱ(ὶ 
{19 ὅγβέ Ὀορίπηΐη 8 ἴῃ ἰμ6 (ἰτρ9 οἵ Μοβεοϑ, μ 6 Ὰ 
πη τηθὴ οὔ "γὼ πότὸ δδουΐ 600,.000, (σον. 
Νατῦ. ;. 46 διὰ χχνὶ. 61.) 1ὲ πνδϑ 8}} (8 σβοτθ 
ἱπουδοπὶ προη ἐμοῖι ἐ0 τηδἰπίδίη ἐμοιηϑοῖγοῦ 88 

Π. 1--10. 86 

ἔᾺτ ἃ5 ροββὶ ὈΪο ἰὴ ὑπ τὶ’ ἐἸο0 59 π᾿} τοδὶ πο 
οἱ ἰῃ οχὶϊο, δηὰ ου]ιϊναῖθ {1190 Ὀοιὰ οὗ οοι- 
πο τΪΐΐ ἔμθῖ, ΒοσοΥ τ ιϊάθη ἐδμοὶρ 
υἱονϑ, δη ἃ Κοορ {ΘΒ ῖ γ68 ἴσου ὨΛΥΣΟΥ-Βοατί- 
Θ΄ 958,---οΥ, ᾿Γοἷγ τοϊδιίου 0 ἰ θα ργονθὰ δχαΐῃ 
ἰο ὃΘ ΟὨΪΥ ἃ 0089 ΟὨΘ, (0 σου 6 Ρ {]1ΘΙ 80 } 795 88 
ἃ τῊ6γ9 Γοηηδηί, ἰΒλί δὰ ὈΘΘΏ Ῥγδοῦυθα ἔγοσα (9 
ἀἰϊνίηθ Ἰυάκαισηί ὉΥ δῦσα, δοσουα! ρ} ἰο ἰοΐ 
(Βοιαβοῖνοθ 9 γϑιιϊηἀθα ὈΥ ἰποῖὶν νν ΘΔ 688 οὗ (}}0 
ἀἰνίηθ μοὶ μθ88 88 ΨὸῸ2]}}] 85 οοιραδδίοη. δα 
ὙΘΆΚΟΡ (ΠΟΥ ΟΣ ἴῃ ἰΠοιηβοῖνοθ, [80 ΠΠΟΓΘ ὙΓ6ΓΘ 
(ΠΟΥ Ῥτοπιρίε, δὲ 8}} ουϑηΐίβ, ἰο βοοὶς ἰδ ὶν 
δίσοηρίδ ἰὼ {πὸ ᾿μοτά, δῃηἀ ἐσχρϑοῖ ἰδ οἷν 6} σοῦ 
Ηΐαι. Μούϑοῦοσ ΜΘ ΤΟΔΥ͂ οοποϊπο ἔσοπι (ἰιοὶν 
ΒΙΏ8}1 ὨΤΩΌΘΤ (δαὶ, 1ὑ ἰδ ποὶ (80 στοαὶ τυ] 9 
ἰο πίοι (89 ἀογνοϊοριηθπηὶ οὗὨ ()}0 οἰ υγοῦ 1668: 
ΥΔΙΠΟΡ ἰποδὸ ΟΥ̓ νίιοσὰὶ Οοά᾽ 5 ἰπουρ 8 οὗ Σ6- 
ἀοταρίϊοη ἀτὸ ἰο σὑϑαὶϊζο {ἰοτηβοῖτοβ δα  ΕῪ δηὰ 
τηοβὲ ἐπηπηοαϊαίοὶγ, οοπδίϊαΐθ αι ΑΙ ΟἿΪ ἃ 
ΒΔΑ} τηϊηοτῖγ. Βοβί 68, τγϑ ΣΩΔΥ͂ Θοῃοϊυο ἔγουι 
γοΥΒ. θῦ--67 ἰμαΐ διχοπς ἰδ ο86 ]ιο σοι γηθα ἰΠ ΘΓ 
610 ᾿ΣΚονν 80 6 ὙΠῸ ΨΟΥΟ αυ]19 ΜΜΟΔΊΊὮγΥ, (μα 
ἐδογοίογο {80 1άθδ 'β8 ποί δὲ 8]1 οογσγϑοί ἐμαὶ ΟὨΪ 
{089 δα βουχζῃῦ ουὖἱ ΦογΌβα θαι δραΐη τὸ Βαὰ 
ποίΐης ἴο 1080 ἱπ Ομδ] θα (7αίηι. δαδ. ἰγαεί. 
ἈΑιααμδολίπ). Ἥϊμου ἀουδὲ οὰ νὰ8 δΌϊο 4]- 
γτοδαὰγ ἴῃ 1.86 ΟἹ Τοδίαπηθηὺ (ποθ ἰο δα κοη ἃ 
Ἰἰνίης ξοαὰὶ ἕο. Ἠΐβ σδιβθ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ διποὴς (ἢ9 
ῬοοσοΡ, Ὀυΐ 6180, δὲ {119 Ἰοαδὲ, οὗἉ τηδ κίηρς μογο δὰ 
ἀποτθ αἷδοὸ {8:6 υἱοὶ, τὲ ὰΒ (Ποῖ Ὁ ῬΟΒΒΟΒΒί θη 8, Β0Σ-. 
Υἱοθ8Ὁ]9 ἰο Ηΐ8 σδιΒθ. 

γονβ. 608-69. Βγ οδοσίης κοϊὰ δπὰ ἐμὸ οἱ δὺ 
εἰἴϊδ Δ οἢ δα τοΐογοηοο (0 ἴδ. 9 τοδίογαίϊος οὗ 
ὙγΟΥΒΕΪΡ, (8 6 πον οΘομρατοραϊΐοι βμοινγοὶ (μεῖν οδτ- 
ποϑί ἀοϑῖσο (0 στ} Ὀδοοτοθ νλαΐ Μγ)ἃ8 συ θοηΐ 
προ ἔδοιι (ὁ Ὁ6. ΟἸιτ δια δου ὦ πότον ἴᾺ]] 
Ὀοδίπὰ ἐδοῖη; δυὲ δἰ πουρὶ ἐϊ8 ἰαβὶς ἐδ τ᾽ ΗΪΥ͂ 
{86 ἐπίοτηαὶ δῃὰ βρίγιίυδὶ οὔοσί ρ9, (μοΥ βουϊὰ 
ὯΘ ΥΟΔΟῪ ἰο ῥγονοὸ ἴδ ἰγυΐῃ οὗ ἐποὶν βρὶ εἰ }}- 
ἐγ, γμοῦο ἰΐ 18 πΟΘΟΒΒΑΓΣΥ, ὈΥ͂ ἀχίοσπδὶ οὔ σΐη χ 5 
ἸΠκον ἷδο. 

ἩἨΟΜΙΓΈΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψοτβ. 1,2. Ταἶκο σᾶσα ἐπαὺ ἰποὰ δηὰ ἰδ γ Βοῦδ9 
δον δἷΪ Ὀεϊοης ἰο ο860 0 σοπδίϊαἰο ἐμ 6 σου- 
ετοκαίΐου οὔ 9 οτὰ, ΟἾ]Υ {ΠΟΥ͂ δῖὸ Ὡδπιθα δὰ 
παυτηδογοᾶ ἴῃ (6 Ὀοοὶς οὗ ἰδ. 

ὝογΒ. 68, 69. 1,οὲ ποὶ ΠΥ Βουδο, αὶ αοἀ᾽ 8 
δουϑθ, Ὀ6 (ΠΥ οὨΐοΐ οατο. ΓΒ ΓΟΙΘΓΘΏΟΘ ἰο {119 
βἰδίοι)εη β Γοβροοίϊηρ {116 τἱο] 168 οὗ (}:0 χοίυτηρᾶ 
Οχὶϊοϑ ἴῃ νον. θῦϑᾳ. ΒΒΕΝΤΙΌΒ ΒΡΡΥΟΡΓΙδιοὶν σο- 
ΤΩΔΤΚΒ: γεοίϊ ἐγαπί ὑμακὶ ὁ Πιοτιδαίεπι Ῥγορίεν 
ϑοοίεγα ϑια. Νελοπιπδ ζουΐί 608 ἐπίεν σοπίεε οἰ ἴο- 
ομρίείαυεί εο6. ἴὐπάδ «.᾽εγεπιΐεε υἱρεδίπιο πολο ἀἰοϊίμτ 
φρο φΦεῖο οοσίαξίοπει, φμαδ οοσίίο ΦΏΡΕΥ ὑοϑ, εοσίία- 
ἐδοπδδ »Ῥαοὶδ εἰ ποη αὐιοιίοπὲδ, μὲ ἄοπι υοὐὲν ἥπεηι. 
ἢ ἐδ6 δᾶτηθ Δρρσορυϊδίθηοθϑ ΚΤΑΒΚΕ: “Τ|1θ 
τογὰ εἰ ]]6 1} οηὰ πηδίκοι ἢ αἰΐνο, Ἰοδάϑιἢ ἰπίο 
8160] δῃηὰ αρδΐϊῃ ουί οΥ̓͂ ᾿ἰΐ, 1 βατι. ἰἱ. θ6. οὐ πὸ 
0829, (ΒοΓΟΙΌΓΟ, ἈἱΓΟΥΪΥ 1080 σΟΌΣΑΩΘ ἱῃ ὁπἀυτὶπς 
ΟΥΟΒΒ68, ΒΟΟΣ, ΡΟΥΟΥΙΥ δηὰ ταΐβοσυ, Ῥοῦ- 
δοουϊΐοη δηὰ ἱπιρτίϑοηιηθμί. ἀοὰ οχίοπαβ Ηΐδ 
οπυτοῖι δυγἱἀϑὲ γοθθοδ Δ ρογβοσυ(ἰ00}8 8}} (ἢ 9 
ΏΟΣΟ, δῃὰ οδυβοθ ἰΐ ἴο ὈΪ]οο 88 ἃ ῬΔ]πι-ἴτ06, 
Ῥβδ] χοὶϊ. 13; Μαιί. χυὶ. 18. Αοίβ χὶ. 19--21.᾽ 
ὕροιμ γοσ. 08: ““ΒΔίΟΥΟΥ τὸ αἷγνθ ἰο0 (86 σΙΟΥΥ 
οὗ αἀοὰ, ναὸ διιου]ὰ ρσῖνο τὶ Πρὶν, ἴον αοἀ Ἰονοίῃ 
8 Ομ ΘοΥνι] αἶνον." ὕροαυ γον. 70: “Μγ 6οά, ἵἴ 
Του ἩΪ| τοάθθι τη6 δοῖλὸ ἀαγ ουἱ οὗ {μ}8 ὈΟΑΥ͂ 



86 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ἴη ἐμ ὑοῦ], (μα τϑαονο τη6 ἰἰἰκανν 86 ἰο 1|)0} οἡ Ηἰδβ δϑδβίβίδῃοα: διυιὶ ἰμθ ψθΟ 8.)4}} ὃὈ0 τοδὰθ 
οἰ θοῦ δὶ δηὰ ἔσο ἐμ μογαμὶ δὰ Οαηδδῃ, (μ9 τἰμκίν [ αροσίοῦ ἰο δ} ἀιδου 65, μαναὰ δ ὲρ8 διὰ ἀδπ- 
ἰο ψοϊοῖ ον σευ ρδγϑῃίδ Ἰοδὶ ὈΥ ὑμοὶν ἀΐβουθ- [ 56 Γ8.---ΗΈΝΒΥ: ᾿11υ δὮ ἰΟΠΟΥ ἰο Ὀσοίους ἰο Θοα᾽ 8 
ἀϊοηοθ ἴον ἐἰιδαιδβαῖσοθ δὶ αἰ τλθη, Ὀυΐ τυλιΐοὶι [ μοαδο, (μουκίι ἰὼ 0.6 πηοιποοὶ Οὔ ΘΟ ἰμοΓ6.--ἰροὶ 
ΟἸιγὶϑῦ λα 8 γοξδί θα [ῸΣ 05. [ςϑόοοττ: Ουγ ρᾳτὰ- ᾿ἰ ποὩ9 σοιρίμϊι οὗ {110 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ΟΧΡΘΏΒΟΒ οὔ (οἷν 
οἷοῦβ 1 ογὰ νι }}} ΟΑΥΡΥ ὃ8 (του ρὶλ (080 ἅπάον | γο] βίου, ἰγαΐ ϑιῖονθ ἐν αι τ λθ ΟΠ ΟΥ οι ἰο Ὀδ- 
ἰδκίηρβ ψ]ιΐοσι δρὸ θηϊογοὰ οὰ δοοογιΐηρ ἰο Η!8|]δῆοθ ἴἰμθ δοοουμΐ, υὐἰ0 7 ΠῚ μὰ ἱξ συὼ εοεί. 
ἯΙ πιὰ δὰ δίχα ἰο Η19 βίοσυ, διά ἴῃ ἀδρομάθῃοο |---ΤῈ.} 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΞΕΟΤΙΟΝ. 

86 Εἰἶχταὶϊ ΕἸδοσί. 

Οπλρα. 111. ΓΓ.Ὶ 

Α.--ΤἸΗῈ ΒΚ ἘΞΤΑΒΙΙΒΗΜΈΝΤ ΟΡ ΤΗῈ ΑἸΤΑΒ ΑΝῸ ΤὙΠῈ ῬΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝ ἘΟᾺΒ ΒΌΓΣὉ.- 
ΙΝα ΤῊΒ ΤΕΜΡΙΚΕ. 

σπ.ρ. ΠΙ. 1--18. 

1. Βυϊαϊησ 97 ἰλὲ ΑἸίαν, Τδαεί 9. Ταδεγπαοῖεε, απᾶ αππίοίν 70᾽ ἐλ6 Βιειίαΐης 9. ἰλ6 Τεπιρῖς. Ὕετα. 1--Ἴ. 

1 ΔΑΝ ψ ἢ θῃ ἐδ βουθῃίῃ τη Ὑγ͵ἃ8 ΘΟΓΊ6, δηα ἴμ6 ΟΕ] ἄγοα οὐὁἨ ἴβγϑοὶ τσθγό ἴῃ [δ 9 
2 οἰϊῖο8, (86 ρθορ]ο ρδίβογβὰ ὑῃϑιββθῖὶνοβ ὑοροίμοσ 88 ΟὯΘ τωϑῃ ἰο Ψογυβαίθα. ΤΏθη 

βἰοοὰ ἃρ Φοβῇπα (86 βοῃ οὗ δοζδάδκ, δῃά ᾿ἷβ Ὀγοίσοῃ (μ6 ῥυγιοϑίβ, δὰ Ζοσυ ΌΔ 6] 
{86 δοῃ οὗἩ ΒβΒθβδ οὶ, δθα μἷ8 Ὀτοίμσθη, δα Ὀυ1ἀοα (ἢ 6 8]{8γ οὗ ἰηο αοἀ οὗὨ Ιεγεοὶ, 
ἰο οδον Ὀυτηί οἤδιίηρβ ὑμοσθοη, 88 ἐξ ὦ τι τθῃ ἴῃ {86 ἰατν οὗἩ Μοβοϑ [Π6 τχδη οὗ αοἀ. 

8 Απὰα [ΠΟΥ βοὺ [86 ΔΙ18. ΡΟΩ ἷβ Ὀ6368; Ὁ [887 τῦσαϑ ρου ἴδμοπι Ὀθοδιδο οὗ {86 ρθο- 
16 οὗὨἑ ἐῆοθθ σου γῖθ8 : δῃά {867 οβογθά Ὀυγηὺ οβουίηρβ Βογοου υῃΐο ἐπο ΟΕ, δυόπ, 

4 Ὀυτηΐ οὔδδτίηρθ τηογηΐηρ δῃᾶ ονθηΐηρ. ΤΉΟΘΥ Καρί αἶβο {Π6 ἴδαβέ οὐ ἱδθδγηῃβοὶἝβ, 885 
ἐ ὦ πτιτίοῃ, δπα οὔεγοα ᾽86 ἀδ]γ θυτηὶ οβδυίηρβ ΕΥ̓͂ πυ μῦθον, δοοοζάϊηρ ἴο ἴπ6 οὐ8- 

δ ἰοπι, 88 ἔπ ἀυ οἵ ΘΥΟΥῪ ἀΑΥ͂ τοαυϊτοα ; Απᾶ αἴνοσπασγα οἤεογεά [86 σοπίίϊπυα! αγης 
οδδγίηρ, θοίἢ οἵ [86 ΠΟῪ τλοοῃ8, δηὰ οὗ 811} δ Βού ἔδαβίβ οἵ (6 1.0Ὲ} (μδὲ γγοσθ δο- 
βϑοσϑίϑαά, δῃά οὐ θυ θσὺ ομϑὸ {μδὺ Ὑ]ΠΠΏΡῚΥ οβδγθα ἃ ἔγεθν 1} οβδείηρ υπίο [886 0 ἘΡ. 

Θ Ῥτοια {80 ἢτϑι ἀδῪ οἵ (Π6 βουθῃία το θορδη ἰμ6 Υ ἰο οὔΈΚ θυτηΐ οἴδιγίηρβ απίο ἴῃ 9 
7 Τὸν. Βαυὶ (86 Ἰουπάδίίοι οὗὨ ἐμ6 ἰδπιρ]6 οὗ [86 1.0Ὲ} Ὑ2Ἔ8 πού ψοί Ἰαϊά, ΠΝ ὅανθ 

ΤΩΟΏΘΥ 880 Ὁπίο (8 ΤΑΔΒΟΏΒ, 84 ἰο [6 ΘΑΓΡΘὨΐδΙΒ; δπα τηοϑί, δηὰ ἀιηἶ, δηὰ οἱ], 
ταπίο ἔμ οι οὗ Ζιάοη, δηά ἰο ἑδοπι οὗ Τγγο, ἴο Ὀτίηρ οο ΔΓ ἔγθοθ ἔγοτι ΓΘ θδποι ἰο (ἢ 6 
868 οὗ Φορρβ, βοοογάϊηρ ἴο [80 σταηΐ ὑμδὺ (Π6Ὺ δα οὗ Ογτυ Κὶηρ' οὗἩἉἁ Ῥοχεῖδ. 

11. Σαγίηρ φ ἰδα Οοτπεν-δϑίοπο οΓ ἐλ6 Νεῖιο Τερῖε. Ὕετ5. 8.-18. 

8 Νίον ἴῃ (86 βοοοῃᾷ γοϑυ οὗ ὑμ6ῖγ σοιηϊηρ υηΐο {Π0 Βου89 οὗ Οοά δὲ 6γυββ θα, ἱπ 
(8:6 δοοοῃὰ ταορίμ, Ὀορσδα Ζογυ θα 6] 86 βοῇ οὗ Κβμθβ 6], δηὰ Φεβμυδ ἰῃΠ 6 δοη οἵ 
Φοζϑάδκ, δηά [86 τοπιηδηΐ οὗ [μοἷ Ὀγθίμγθῃ [86 ργθβίβ δηὰ {Π6 1, ον ΐοβ, δηἀ 4}1 (Π6Υ 
ἐμαὺ ἬΤΓΟ οοτθ ουὐ οὗ [86 ΘαρΟ ΠΥ ὑπο Φοτυβα]θι ; δμα δρροϊηΐρα ἐμ 1νϊῖθβ, 
ἔγοτα ὑΥ ΘΩ͂ γοδτβ οἷά δηά ὑρναγα, ἰο βοΐ ἰοστασγά (ῃ6 ποῖκ οὔ ἰῃ6 Βουδο οὗ [86 

9 ΙΕΡ. ΤΏοα βίοοά “688υ8 ευὐὐδὦ δἷΒ Βοη8 δπὰ 8 Ὀσγείβσοη, Κ δάπιϊθὶ δηὰ εἶδ βοῃβ, 
[86 βοῃβ οὗ Φυάδι, ἱοροίμοσ, ἴο βοὺ ἰοσπασὰ (86 πουκαιθη ἴῃ τμ6 Βουδο οὗ αοάἄ : (ῃ9 

10 βοῇ οὗ Ηϑηδάδά, ευυὐἱδ, (μοὶ Βοὴ8 δηὰ ἐμοὶ Ὀγοίμγοη (86 1,ουοθ. Απὰ σι βθὴ ἢ 
θυ  ]άογβ αἰ ὰ {Π6 Τουπάδιίίοι οὗὨ {86 ἴοι Ρ]6 οὗ {μ6 ΤΟ ΒΡ, {Π6Υ βού ὑπ ῥτιϑβίβ ἰὼ ἱμοὶγ 
ἜΡΡΑΓΟΙ πὶ ἰτυπιροίβ, δπὰ (86 1,ον]θ8 (86 Βοη8 οὗ Αβαρὴ πῖνα σγιαθα}β, ἰο ῥγαὶβθ 

11 (09 ΟΕ}, δον {6 ογάϊηδηοθ οὗ θδνἹὰ Κίηρ οὗἉ [6γ86]. Απά ἐμ 6 βδῃῆρ; ἑορϑίῃεσ ὈγΥ 
ΘΟΌΓΒΘ ἴῃ ῥσαϊβίηρ δηὰ ρἰνίηρς {Π8 0 Κ8 ἀπίο ἰῃ6 ΤΟῈΡ ; Ὄθοδαθβο ἐδ ἐδ » ἴῸΣ 818 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ἐπθἰγοίδ, ἴοΥ Ἔνοῦ ἰοπατὰ [βτϑ6]. ἀπά 8} [86 ρβϑορὶθ βιουΐὰ ψὶϊὰ ἃ στϑδαῖ 
βῃουΐ, θα (Π6Υ ρτγαϊβοα 9 ΟΕ, Ὀθοδυβθ ἰδ6 ἰουπαδίίου οὗὁἨ (86 μουβο οἵ ἐδο 



ΟΠΑΡ, 1Π|. 1--18, 87 

19 ΤΕ νὰβ ]αϊά. Βιυΐ ΤΥ οὗ (86 ῥγ᾽οϑίβ δᾶ 1,»νἱῦο8 δηα οἰϊοῦ οὗ {πο {ΔίΠο .Β, τοῖο 
Ἴ106Υγ6 αηοϊοηΐ τη6ῃ, δαὶ Πδά δοοὴ 9 ἢτβί. ἤουδο, σι βθη ἰμ6 Ἰουπάδίϊοη οὗ {8} }4 οι180 
ΜΆ8 1αἸὰ Ὀαΐοτο (ἰοὶν ἐγεβ, τορί τ ἢ ἃ Ἰουά νοῖςθ; δῃα συϑΥ βῃουίεα δ]Ἱουᾷ ἴῸγ ἸΟΥ : 

18 8ο {μδὲ [86 ΡΟΟΡ]Θ οου]ά ποὺ ἀἰδβοογη {86 Ποΐ86 οὗ (ῃ6 βῃοαυΐ οὗ ἸΟΥ͂ ἔγοτα ἰδ Ὠοΐβο οὗ 
ἰδλ6 ποορίηρς οὗἉ [86 ΡΘΟΡΪΘ : [ὉΓ (λ9 Ρ6ΟΡ]Θ βῃου θα πὶ ἃ Ἰοιὰ βιουΐ, ἀμᾶ [86 ποῖ3θ 
Ἧᾶ8.8 μοδγὰ δίδλυ οἱ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΠ 1 Ἰἰϑίοτυ ᾿ἰ86 1] ποῦν ζο ον {5.6 ιἰϑἰονὶοαϊὶ 
ξουπαδίιΐομβ. Τ|19 πιοϑί ὑγοιοΐπϑηΐ δηὰ ἱηἰογοβί- 
ἰὴ ἴοϑδίαγο οὗ (19 ὩΆυσ Εἶγ9 18 (9 Γαδ  ἢ688 δηὰ 
168] οὔ () 0 πον οοηρτορϑίίου, πὶ ἢ Το ΐορθηοο ἰο 
ἐπ ἰορἷθ αηὰ ἰἰ8 τνογϑἰιἷρ, [..6 Γ6- δἰ] ἰδ τη ϑηὶ 
οΥ̓͂ ν]ιϊοῖ 88 ἐπεὶν ῬΤΟΡΕΟΣ ποῖ, δη Ἰηἀθεὰ τοι 
οἴ δ}Ϊ πὶ τόσα. 1--8 ἴῃ (80 Ὀαϊΐης οὗ (8) δΔἰίαν. 

γεν. 1. Αμἃ βόα ἴμο δσουϑηῖῃ Σου τὮ 
σγ88 ΟΟΣΏ6.--ΤὍς δυί ΠΟΥ 6418 δἰἰϑηϊΐοη ἰο {110 
ποδὶ οὗ εἷϊ, νἱίμβουῖ ὀχοθρίΐοι ; ΘΒρΘο ΑΙ 8150 
οὔἩ {ο86 ἀτγο πη ουἰδἰἀ9 οΥ̓͂ Φογαδβαῖθαι. Ηο 
ΤΏ ΘΔΏ5, οὗ ὁου 80, {89 Βογϑης τοί οὗ ἐδ Βϑιη6 
γοδν ἴῃ ν᾿ δΙσὰ (119 τοϊυτἰ 6Χ1198 γε νο ἱπ 96- 
ΓΒΑ οσ, 6189 ἢ9 ψου]ὰ ατοὸ ὈθοΏ ΟὈϊκοά ἰο ἀ6- 
8:9 ἰΐ χηοτὸ οἱοβοῖγ. Βοδίοϑ, ξ ἰδ οἷἶθασ ἴγοιι 
γον. 8, (αὶ ἐ..9 Το] ]οπΐ  γὸδὃ' τδϑ ἰδ9 δβοοοῃπὰ 
δίϊον (οἷν ατγίναὶ. 8.9 βδουθης το (ἢ ὦ ὕτο- 
ῬΟΥΥ ἰμθ Γοδιϊνα)] τηοηί ἢ, δηὰ δοοον σὴν {19 
ἐἰτηο ἰπ τ ΐοῖι 10 ταυϑὲ Ὁθ Βοα ΠΟΥ ΣΟΔΙοῦδ [ἢ 9 
ΠΟῪ Θοηρβτορδίϊοη γ͵δὸδ8 νη ϊ ἢ Σοΐογ 669 ἴ0 {89 δΒ6Γ- 
Υἱοῦ οὕ Οοάἁ. ΤῈ ΘᾺ γδ8δγ᾽ Β ἀδύ, .)9 δἰοποιηϑεὶ 
ἀΔΥ͂ δηὰ ἴοδβί οὗ ὑΔὈΘΡΌ 861085 [6]1 οἡ {18 τὰ ΟὨ(ἢ.--- 
Δηᾶ ἴΒ8ο ΟΣ] ἄχθη οὗ Ιδσα 6] σοτθ ἐπ ἴδ οἱ- 
ι166.---ΤῊ 8 οἶδ89 18 ταϑδηὶ ἰο ἱπαϊοαίο ἐὺ ἐὮΟΥ͂ 
μοὰ αἰγοδαὰγ αἰἰαἰποά ἃ οογίδἰη ἀορτοθ οὔ ΤΣοδί, Ὀυὶ 
δὲ (9 δΒδῖὴθ ἰΐτη0 {ΠΟΥ Βαὰ οὈίδἰποᾶ ἃ ροββοβϑδίοῃ 
δηὰ ὁ Ἰοαῦον ἐμογοΐη, τοὶ ταὶϊχῦ Βανθ σϑρα 
ἀοίαἰἱπεὰ {μ6πὶ ; “δὶ ΔΏΥ σὰίϑ ἰἰναΐ ἐμ οΥ̓ ογο διχζαΐῃ 
οὈ]ὶ κοά το Ἰοατο ἐμοῖς ον ααἾγ8 δη ἃ 858ϑιὴ Ὁ]0 
ἰοκοί!ον,---ἰ 8, ΠΟΎΤΘΥ ΟΡ, ΤΟΥ ΕἾ ἴῸΓ (86 ΡῬΌΤΣΡΟΒΘ 
οὗ δἰ οὔποθ υηϊξης ἰπ διοπίης ἰδὲ (Β6Υ πουϊὰ ποὶ 
ΠΟῪ 410 (ἰἸοαιβοῖγ 68 ἰο Ὁθ ἀοἰδὶ ποὰ Ὁγ δυγίδίης 
ἔγοτα 19 οοἰϑταίιΐοη οὗἁ ὑμ9 7εα5ἰ8 οὗ (116 Ίατ. ἷ| 
ἦσθ οἶθαν ἔγοπι γτϑσγϑθ θ ἰμδὲ ἔρον ἀἰὰ ποί νγχαϊΐ τιη- 
411 0. ἔδαϑὲ οὗ ἰΔὈΘΡΏΔο105, (ἢ6 10ιἢ οὗ (ἢ 6 τη, 
88 ἷὶ τὰβ ρυοδοτι δοὰ ἰπ (19 αν, θαὲὶ αἰγοδὰν οὐ 
1.9 ἀδγ οὔ (9 ΠΟῪ ΙῃΟ00} ὁ8Ππ|0 ἰοζοίδοῦ, γοϑ, ἴῃ 
Ῥασὶ αἰγοθαν βοπὶο ἀν Θδυ]οτ, 80 ἐμ δὲ (δ 6 Ὀ0}14- 
ἰὴ οὔ(δο αἸίαν, τ ἱοῖὶ τὰ ἔον (6 ὅτϑί {29 πὸ- 
ἀοτίλ κοὴ οὐ ἰδοὶν οουιΐηρς ἰοχοίμοῦ, τοΐϊσῦ Ὀθ 
ΤΟΒΟΥ ἴον (ἢ 6 ἀΔΥ οἴ ἐμ ποῦν τῃηοοῆ.---Ἐ 6 Ἀ60- 
[6 κΚαειποσϑᾶ ᾿μπϑιθδοῖνοϑα ᾿οαϑῖθοΣ 88 ΟἿ Θ 
ΚΩΒ11.--- 5. ΤΙ ΠΙΔΥΪΥ Τυ08Π8 “85 ἰΐ ἰηδρίὶγϑα ὮΥῪ 
οπδ Ἡἰ],᾽ (ἢ 8, ““πι|ιι ἢ οὯΦ δρὶσὶ ᾽" (Κοὶ}) ὁμο- 
ϑυμαδόν, 1 Ἐδάταδν. 46, ἰμοῆσθ 680 88 το} 88 
ἰο δΒΩΥ͂ ““ΘὨ ΙΓΟΙΥ ᾿᾿ (ΒοΡΙΒ.). Εογ {89 τϑῦραὶ 
χοροί οι οὗ [818 γθγ89 πῃ Ν ἢ. Υἱΐ. 78, δὰ οδδρ. 
Υἱ. 1, πῦοτο 8 ΘὨ Σοὶ αἰβογοηΐ οὐϑηΐ ἯἯΔ8 
ἀπο ΘΌΥ ἰο Ὀο ἰεἰτοἀαοοά, δηὰ [Ὁ 9 δἀα το 8) 
οἰδυδο, νὶοι Εβάγϑϑ ἐτυργ ΟΡΘΥΪΥ 85 δρρουἀδὰ 
Βοτθ, δον Νοῖ. υἱϊῖ. 1, 899 βοῖθ οη Νοἢ. υἱϊ!. 1. 

γον. 2, ὅϑαξβυα, εἰς., ἰῖοοἃᾶ πρ δᾶ Ὀπὶὲὶ 
δο ΔἸΙἸὩΣ, εἰς.---- 5 οἶδυϑο ἰηἀ δα 68 (.16 Ξοαἱὶ οὗ 
ἐδὸ οδὰϑ οὔθ σοηρτοζαίίοη δἱ τ υβαΐθῃ, τ δἰοἃ 
ἍΘΥΥ Ὑ9]] οογγοδροηἀοὰ πὶϊ ἐμδι οὗὁὨ ἐμ9 ρϑορῖὶϑ 
88 ἃ ἡ Ὡοὶο, Ὀυὶ πϊοῖ γοῖ Ἀ85 βουλοί ἰηρ δἰ κῃ ς 
ἴῃ ἱξ, ἱ7. 88 15 ἐῃ 9 τηοϑὲ πδίυγαϊ ἰδἰογρτοίδιίοη, ἐδ 9 
ζυίυγο, πΐι Ὁ σοῆι8θ0., ΟΣΡΓΘΒ866 ΘΠ ΓΡΟΏΟ]ΟΚΙοΑ] 

Βυηθηοο. Ἧο ΔΙῸ ἰ0 Βῦρροξο ἐμαὶ ἐδοῪ δοῪὲ πο 

ἄγϑὶ οδυβεὰ ἰ}9 δορί ἰο σοαο ἰοφοίδον, Ὀαΐ 8]- 
τολὰγν Ὀοΐοτο δὲ χοῦθ ἰο σψοιὶς ἐπ Ὀυϊἰης {110 
δἰίατ. 

γον. 8. Τὴΐθ ὙοΥΒῸὸ τον οἰοβοὶ ἀοῆηο8 (δ 0 
Ῥτονίουϑ οὔο, δπὰ ἰη ἰΐα ὅτϑβε ..αἱΓ 18 ἀοδίσποά [0 
δὴ ὀχρίδηδίϊου οὗἁ ἰμθ μοϑἰἰδιΐου οὗ 9ο81ὺ8 δοὰ 
[9 τοϑί, ἴῃ 118 βοοοη ἃ μα] ἴοῦ δὴ Ἴχρίδη χ(ἱοὴ οὗ 
δύ τγὰϑ ταοϑδηὶ Ὀγ οδοτίης οἴονγίηρ8 δοσογϊπς 
ἰο ἐδ9 14νν.--Απὰ ἴπον δοῖ 116 δἰἴδσ προ 
δία Ὀ4866---ἰΠαὶ ἰ5, οὐ (6 ουπάδίιϊου ἐμαὶ νὰ8 

Ῥγοβοηΐ ἰοηφς Ὀοΐίογο ἴον ἱ{, Τὰ δθῆ80 οἵ ὃν 
ἸΣ2122 15 νίιπουῦ ἀου δὲ Θδϑϑη 4 }} (110 Β8 29 88 

ἸΣ120 Ὁ» ἴα οὔδρ. ἰἰ. 068. Το ᾳοτὶ οὗἩ (89 ριθο- 
[δίογϑ 88 {86 τῆογο υδ08] ΡΙΌΓαΙὶ οὗ (89 τη βου 9 
ἔοτιω, Ὑϊἱοἢ οσουγϑ δ'80 ἰῃ Ῥα. οἷν. δ᾽; 16 Ρὶα- 
ταὶ, ὨΟΤΘΥΘΥ, 186 ὉηδυϊίὈΪ6 μ6γο, Ὀσσαυ86 {60 
οαἢ ὃθ 20 χοΐδγϑηοϑ ἰο ἀἰ ογοηὶ Τουπάδιϊοηδ, δηὰ 
Βι}}1} 169.85 ἰο αἰδοτουΐ ροάθϑιδὶβ [00 {})0 δίων. 
Οοωρ. 2122, Ζθον. νυ. 11. [ἐ 18 τωδηϊθβί (μδὲ 

ἰἢθτο 18 Βογθ δὴ ἰοδὶσαίίου ὑπαὶ ἐπ 6 τηϑδὰο ἐπ εἷὶν 
ΜΟΥ 88 ΘΑΒΥ͂ 88 Ῥοδβίϊ9, δὰ βουχὶὶ ἰο δη ἰδὲ δι 
83 ΒΟΟΏ 88 {ἰΠπΠ6 7 οουϊὰ. Εον ἰΐ ἐξ νλ5 αἶδο παίυ- 
ΣΆ] ἐμαὶ (ἢ Βιου]ὰ γοϑυθγϑοῖ (0 ἰθιαρἷθ οἱ 1(5 
οἷὰ Τουπάδιϊοηϑ, ραν Ὀδοδυδο (ἢ 9 ρμἷδοθ οου]ὰ 
ποὺ ὈΘ ΔΥΌ ΓΑΥΙῪ οἰδηχοά, ῬαΥ ΪΥ Ὀσοδῦδ9 (ἰϊ9 
ἀϊ ῇσυϊε βυϑιγυσί 68 σαὶ χὶὶ 5.1}}, σι Βουῦ ἀοιδί, 
6 ΥΟΥῪ νοὶ πιδάο 860 οἵὗὅἨ, γοῦ τ ἐμθ ἀἰίατ ἰὶ 
ταϊζις Θ8 81} 7 ΒΔ Υθ Ὀθθη θαι γοῖγ ἀἰβοτγοηϊ, ὕπάον 
αυοσαῦϊθ οἰγουτηϑίδποςϑ ὑβοΥ͂ το μᾶτὸ ὈΘ6α 
ΟὈ]  χοὰ ἰο γθ-6 5.8} 18} 1ξ ΟὨ. ΔῸ Θη(ἰΓΟῚῪ πο ζοθη- 
ἀδιΐοη, βίησθ ἐδ 9 οἱ Τουπάἀδιΐοι, ῬγοθαῦΪΥ, τῷ 8 
πὸ Ἰοηροῦ ἰηϊδοὶ, Ηθηοθ ἴ[μ6 ἜΧΟΙ ΠΔΙΟΓΥ οἶδα 89 
6 δάάβά: ψῈΥῪ ἰδ6Υ μδὰ ποὶ ῬγοΟΥΪΟΌΒΙΥ κοῦθ ἰο 
ποτὶ :- ΟΣ ((μῸγ ἀϊὰ 11) Ὀθοδῦπο ἴϑαν νγὰ8 
ὌΡος ἴδποσα, Ὀθοδῖδθ οὗ ἴπ6 Ρϑορὶο οὗ ἴμοῦθ 
οουπῖσίθα ; ῬΓΟΡΟΕΙΥ Το ΟΥἩ ἰουγοῦ, ἩΒΐο ἢ τδθ 
οὗ ἰβοω. Τ7|9ὸ 3 Β6ῦθ δχργεββοβ {16 σοπαϊιΐοη 

: 

ἴα τϑῖο ἢ (ΒΟΥ τοτὸ (ΘΟ. Ενγα]ά, ἢ 217 Δ δηά 
ἃ 299 δ); οὐ ποῦ δοσυγδίο υ, 1 δίαιο8 ἁπάον πΒοῖ 
οἰσουταβίϑ 668 (89 αοἰΐοῃ ργοσθοάθα. Αἱ δὴγ σγαΐθ 
ἐξ οδ δἷδο ὃ οχρίαἰμοὰ πιὰ Ενγα]ά, ἃ 290 7: 

ἴῃ δ χί οἱ  ἴὲ να8 ἱπουϊεθηΐ προὰ {᾿θτὰ (ὨΣἢ}) 

Ὠϑιμοΐγ, ἰο Ὀυ]]ἃ. Τὰο οοηεοίατο οὗ Ενδὶά 

(Θεεελ. 1Υ., 8. 181), (μ6ὲ (δ Βυβῆχ οὗ ὈΓΤ το- 
ἴετα ἴο (89 Ῥϑορὶϑ οἵ ἰδ Ἰδηἀβ δὰ (86 σϑίθγοῃοθ 
5 ἴο ἱμοὶν οοηϊης ἰοχοί ον ἰὸ 18τ8οὶ ἐπ 8 Ττι ὁπ Υ 
ορὶτὶϊ, ἴῃ δοοογάδμοθ Ἡ}Ὲ Ἐβάταθ υ. 40, ἱ5 θη- 
Εἰσ οὶ ἱπδαπιϊβϑὶ Ὁ]0θ. Ασοοοτάϊη αἿΥ ἐμὸν μδα ποὶ 
γοηῃίυγοα ἰο υπᾶάοΡρίακο δηγιμὶηρς σγοδίοσ Οὐ ΣΏΟΤΘ 
Ῥαυθὶῖο, Ὀοοδυδο μον ἴθαγοά ἐμὸ μοβιλ!γ οὗ (δ)9 
βαττοιππάϊας πδιϊοΏ 8, 80 Ἰοπς 88 (ῃ9 οοπργοβϑίϊοη 
νγ88 ποὺ 858: ]οἃ ἐπ τοίου ΒΌΤΩΌΟΓΒ, δα (ΠΟΥ 
Πεαὰ ογϑῆ ΠΟῪ ἰο ἔϑδν δβοβιίϊϊο ἰηϊογταρίϊοη ἴῃ ἃ 
κτϑαίοῃ πάοτγίαϊἰειηρ. ΤῊθ οχρίδιδίϊου οὗ ὗ. Η. 
ΜΠοΝ. δὰ Κοὶϊ: ΤΟΥ χο- ΘΒ Δ} 8 94 4.8 ̓ διὰ 
ψοτδΐρ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ΒΘΟΌΓΤΟ ἴον {ποιμβοῖνοθθ ἰμ9 
ἀἰνίπο Ῥγοίδοιϊίοῃ δραΐϊωδί ἐδ} Ρ60}}68, οὗὠἨ ν]ιοτι 
(ΒΥ τόσο δίγαϊ, ποῖ ΟὨΪΥ σοαυΐγοϑ 18 ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ 
ἔοο τῦοῖ, Ὀὰὲ 4ἰ80 ἰδ ορροβοὰ Ὁ (δο ζἴδοὶ (δὲ 



88 ἘΠΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΖΕΑ. 
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τὸ Βῃουϊά οχροοί, (18 υἱὸν τγογο οογγοοί, (μοὶ 
(Π 07 ΑἸγΟΔαΥ ργουϊουβὶ που] πα γνο βοῦο ἰο ᾿ννοτῖς 
Ὄροη (16 οτοσίΐοπ οἴ [10 αἰίατ, δῃῇά ἧδνο οἴδοτοὶ 
δδοῦίἤοοβ, οϑρϑοϊα}]}Υ {11.056 οὗ {89 ἀδὶ Ὁ δϑιογίβοο. 
ΤΠ ῬΘΟΡ]65 δτὸ οουίδἰη (9 ποὶθοτίπς ροο- 
Ῥῖοβ, σοῶρ. οἷαρ. ἰχ. 1; σ. 2.--Ανπᾶ οδοτοᾶ 
ἔΒθσθοΣ Ὀπτηῖϊ ΟἾἴθϑσ ἢ Κ8, εἰς.--- 8 κουρὰν το 
δεῖ ἰπ δοοογάαδποϑ σψἱτὰ (μ6 αν Ὀοίογο αἷΐ ἴῃ οἵ- 

οτος (89 ἀΔῚῚΥ βαδοσὶῆοοβ. Το βίην. ὉΡῚ ἷ8 ἰο 
Ὅθ τοίοστοὶ (ὁ (89 ὁπ ὕροῦ ψοτι ἰἐ 6 οορίηρ οὗὨ 
(89 δαουῖῆσο νγὰβ οἰ ἱ ον ἱπουαιθοαί, (Π10 ρτὶοβί ἰπ 
ΒΕΣΥ]ΟΘ δἱ {86 (ἴπ|6,----ἰΐ 18 ἴὯ9 ἰηἀοδβηΐί9 867) 6οὶ. 
Ῥοσβδρ8 ιοπανοῦ (.}6 ρἰαταὶ οὗ 86 αοτὶ 8 ἴΏΟΓΟ 
δΔΡΡγοργίαίθ. Τὸ θυτηὶ οἴδοτίημκδ ἴον (8. 9 τῃοτγῃ- 
πᾳ ἃπὰ ουὐθηΐϊηξ τὸ ἰμ059 Ὀοϊοησίησ, ἰο ΘΥΟΤΥ͂ 
Ἰηοτηἰορ δηὰ ογθηΐης. Τμοδὸ οὐ ἴμ6 ὙγϑοιοΥ 
δαΌΌαΙ δηὰ ἤοδϑὶ ἀὰγϑ πθτθ γοααϊγοά ἰο 6 οἵ- 
Τεγοᾶ ἴῃ γτατνΐοιιϑ πυϊπῦοτβ Οορ. Εχ. χσχῖχ. 38 
Βα. ; Νυιιῦ. χχνὶϊ, 8 8ᾳ. Το ρῥγοιαΐπϑῃσο ρσίγοθη 
ἰο 86 Ὀαγηὶ οδενίης δἱοῃο ἰ4 ἴο Ὁθ οχρ]αϊποῖ 
ἴγουι 86 [αοὺ ἰμδῦ {1690 σι! ὁ σλολ6 πο σοηῃϑ8ἰ- 
ἀοταδιΐοα, δίθσθ (6 ἀν βδοῦὶ ἥσοϑ, α9 νοὶ 89 
8089 οὗὨ ἰδμ0 ἔολβίβ, νσοσθὸ ομΐοῖγ δυτπΐ οογίηρι, 
85 (6 ἰ6 Ὀυγηὶ οἴδοτίηρ᾽ νγὰ8 τοζαγάἀϑὰ ἴῃ ρο- 
πογαὶ ἃ8 (.)9 ῬΥΙοἶρα] βδουιῆοθ. Βαϊ δὲ δῃγ σαΐο 
(ΠΟΥ τοῦθ ΟὨ ΓΙ ΓΟΙΥ Δρρτγοργίαϊο, ἰπ 88 τοῦοῖ 88 
{Π0Υ γγ Γο 0 ϑδουῖβοοβ οὔ Ἰιοταα ο, (του ἢ τ δἰ οἷ 
() 9 οοηστοβαίιίου τσ Ὀοδύ Ἔχργοδϑ Ὑιαὶ ΠΟΥ 
ΠΟΥ͂ ΔΌΟΥΘ 4] Βαὰ ἰο σοῃίο89, (ἰαὶ {Π6 Ὁ. μαὰ 96- 
μόοῦδ ζοὸν (μεἷν ᾿ογὰ, δῃὰ ργαγεά (ο Ηΐπι 68 βυοῖ. 

Ιῃ υοτϑ. 4, ὃ 116 σουχτοραίίΐοη δἰθβὶβ 118 βαογοὰ 
Σ60] ὈΥ [0 οοἰε ταϊΐοη οὗ [89 {688ὲ οὗ ἰΔθοΓηα- 
9165, δη ἃ ὈΥ οἶον οογοϊαοηΐθῆ οὔ πογβηΐρ. Τθ6 
Ὀυγχῃὶ οὔἶετίος οὗ (μὸ “ ἀδλγ ὉΥ ἀδΥ,᾽᾿ οΥ “ΘΥΘΓῪ 
ἀαγ" ἷ8 (αὶ ρτγοβϑοσϊ θὰ ἴον (ἴθ ναγίου8 ἀδγϑ οἵ 
πὸ ζοαπὶ οὐ ἰα Ὀ6ΓΏΔ0]68. ἼΘΟΣ3 --- πυιηθετοά, 
»7ο πεώπιοσο ἐπ δίπγιεῖος αἷο8 ἀεαϊιο (7. Η. ΜίοἘ.), 
σοΡ. 1 Οἴτοι. ἰχ. 28 ; χχὶϊὶ. 81 : Εζτα υἱῖ!. 834. 

99 -- δοοοτάϊπρ ἰο ἰατν ; ἴῃ Ναπι. χχίχ. 18, 
21, 24,21, 80, 83, ἰο τσ ραϑϑαζοϑ 6 τὸ 8 ἃ Το- 
ἔοτοῃο9 μ6το, ᾿ὑ 18 δον δι τον ἀοῆμὶιϊο, ἴῃ ἐλεὶν 
ἈΌΩθΕΡ, δοοογάϊηρ ἰο (Π6 αν 9723 Ὀ.5Ό3. 

ἸΩΛΞ ΟΝ ἽΞῚ ἰπ ἴῃ δρροϑί(ϊοη -ς (ἰδ τηδίίον οὗ 
(80 ἀΔΥ ἷπ 115 ΟΛΥ͂, ορμϑ ἀϊδα ἐπ αἀἱδ τὰ (Υ ]σ. 
δὰ 2. Η. Μὶο] 6113), δορ. Νομϑηι. χὶ. 38, 
Βογί θαι ὀσχη]αὶη 4 (818 Ἔχ ργϑϑϑίοη 88 ἴῃ δοοογά- 
ΔΌΟΘ λυ ὉΥ3 Ὁ" (νΐ. 9) 88 80 ἀπιγ ἰο ὃὉ9 ἄοῃθ 
ΔΥ ὉΥ ἄλγ, κι (Π8 5 ορροβεοά ὮΥ (δ ζδοί (δαὶ 
ἾΥΞ μβὲβ 189 βυῆϊχ. Οὐπιρασθ ἴον ἔμ680 ρτθ- 
βογυθα βδοτὶ βοθβ Ναι. χχυὶϊί. δὰ χχῖχ., ἰῃ 80- 
οοτάδποο Μ᾽ ἱ{ἰ ψνἱ οἷν ΘΓ τηυϑὲ Ὀ6 οἴοτοά οη {ἴ16 
ἢγϑι ἀαΥ͂ οἵ ()9 ἔθαβί οὗ ἰαὈοτΠδοἿ68 (ἰἰγίθθῃ Ὀὰύ]- 
Ἰοοῖς8, οὐ (9 βοοοῃά ἀδγ ἱποῖνο, δπὰ δὸ οὔ. 

γεν. δ. Απᾶ εἰϊθσυνασᾶ ((Π 67 οοτοα) 186 
ἅδι!ν Ὀπσειὶ ΟἿΣΙ Κ.---Τογὸ το δι ΒΌΡΡῚΥ (ἰ9 
γοτὺ, ἰμ6Υ οὔοτοα, δίποοϑ δοοογάϊηρ ἰο υϑγ. 6 ἐμ 6 Υ 
θεοσδῆ ἴο οΥον Ὀστηὶ οδοτίρβ οὐ 0 ται ἀν οἴ 
ἐμ βουθηΐ τιοπίλ, (9 τηοδηΐης οδηποί Ὀ6 ἐμαὶ 
{86 ἀἱὰ ποὺ Ὀεσὶπ πὶ (9 ἀαὶϊγ Ὀυτηὶ οδονίη κ8 
ὍηΓ| αὖον (0 ἴδδϑὶ οὗὐἠ ἰδϑογπμδοῖοϑ (διζδί πὶ 
Βονιἢ.), ἃ5 17 οα 186 ἤγηϊί ἀΔΥ͂ [67 δὰ του ον 
οἴοτοὰ ἰἰ6 οἴδοτίηρβ οὗἨ (8)! ΠΟῪ τηοοῦ, δη ἃ οὉ 
{19 {εδ5ὲ οὔ ἐα Ὀοτπδοῖθο (86 οὔονί ρα οἵ 80 ἔεδϑὶ; 
Ὀυΐ μαὰ ποὶ γοῖ οἡ (ἢ) 9 οΥγαΐηΔΌΥ ἀδγο οὔοτγοα (89 
δἰ 8δουϊδοθβ. Τμδί ἰ8 ἰἱῃοοποοϊ υϑϊθ, οὗ δἱ 
Ἰοωδὶ ΒΙΡὮΪΥ ἐρτοθαθϊθ. Μογθονθν, (δ 6 ψοτὰβ 
ἀο ποὺ ἱπρὶῪ ἰδαΐ ποι} “πὸ ζοδβὲ οὔ ἰδ ΌΘΣΏΔο] 95 

ΟὨΪΥ (86 οἸιΐ εἴ οἴδογίἢρ9 παδὰ Ὀϑϑὴ οὔετοά, Ὀαΐ ποὲ 
9 οδογίηρϑ οὗἁ {119 ὩΟΥ τποοῦ, 8η.} δ9 ᾿ἰε16 (ἢ 9 
οἴου! )ρ5 οὗἨ (169 δίοπϑηιθηὶ ἀαΥ̓ (αζαΐϊαδι ΚοΙ]). 
ἴλλιμοΣ ἰΐ 8 τι Γοἷγ βδία, (δὲ δίϊον ([,9 βαου  βοθβ 
οὔ {89 ἔοδϑβίὶ οὔ ἰδ ογηδοὶθα {|| αϑυαὶ ογάον οὔ 
οὔονίῃρϑ νιβ δρδίη οσοηϊίηποι, τ ἱσῦ ἱποϊαάοα 
(9 ἀαῪ οδονίησθ, δα ἰμοη αἶδο {11056 οὗ 189 
ὨΟΥΥ ΤΏ005 δῃα Οἱ 0 οαδ5(38.---Α οὗ 1.0.6 9 
ΣΩΟΟΏΒ, ἰδ Ὀτγἰοῆγ, ταὶ 9 ῬΥΌΡΟΓ ἴοτ [86 ΠΟΤ 
ἸΏΟΟΏΒ, 6ἰ6.--ΑαΑηὐ οὗ ΘΥΘΣΥ͂ ομϑ δαὶ νυν] ]}- 
παν οδοτοᾶ ἃ ἔγθο- 111 οδοτιίηκ παῖο 1896 
Τιοτχᾶ.---Τ 680 Ἰτγοτ5 χοῦον ἴο δ} (6 οἱνον ἦγϑο- 
ν ἢ οἴοτίηρ8 Ὀτουραῦ ὉΥ ἐἰιο ῬοΟρῚς ν]ιῖοῖι ἡγοῦ 
οἴὔογοά, 6ϑροοΐα!]ν οὐ (119 ὕοα3ὲ-ἀαγ9 (σοαιρ. θουί, 
χσὶ, 2, 10, 16, 17). θαϊ 6150 οπ οὐδοῦ οοοαϑίοηϑ. 
Μογϑονοῦ, δπηοης ἔμ 680 οἴἶδονίρπ {16 δία οδθσείης 
8 δογίδί ἷγ ἰποϊαἀοά, 85 ἐὶ Ὀοϊοησοά ἰο ι1|ὸ 6 
ΓΠΙΟΟΠΒ, δἴδ., δῃηὰ ΜΠ ΠΟΟΟΘΘΑΥΙΪ ο΄ ἰδοδ θὰ (ο 
ἰδ9 θαγηὶ οἴδογίη 5 (σοπιρ. Ναιπι. χχνὶϊ!, 1ὅ 584ᾳ.). 

ο τὸ ἰο ΒυΡΡΙΥ ἰο Ὁ) βτϑὶ οἵἉ 4δ]] ΤΡ, 

ἰμβίοδά οὗ Ὑ55 γὺν. Ἐνϑη ἰδ 6 ΣΣ) ταῖϊραῦ 
δἶϑο ὉΘ 8 Ὀυτηΐ οδοτίης, Τον. χχὶϊ. 13, αὐἃ 65Ρ6- 
οἶα ΕΣ. χὶνί. 12; ἰὼ οαἷγ ἀοροηοὰ ἀροῖὰ [89 
ἴοται οὔ (9 οδοτίηκ, παιγοῖν, ποῖον ἴμ6 οἱ 
5 ΘὨ ἾΓΟΙῪ σοηδοογαίοα το {0 οτιὶ, οτ 8 ἔσβιϊναὶ 
ταθδὶ νγ88 ἰαἸζθα ἔγοιαι ἰΐ ἴον (9 οἴὔογον διὰ μἷδ 
λυαῖγ. Ῥόῦλδρ5, βονονοῦ, γ9 δ γὸ ἰο ἐπ ἰηἷς ἢ 4}} 
οὔ 86 οδονγίη κχ8 ἰὰ βϑηοσγαὶ, ἱπϑιεδὰ οὗ (6 Ὀυγῶς 
οἴετίηρ, δἶδο οἵ {ἰιὸ ὈΪοοαγ οὔοτίηρ, οἵ πὶιῖοὰ 89 
ΣῪ) τνῶϑ ὈΒΌΦΙΙΥ 8 βυδογάϊηδίθ οἷδβθ ([ωθγ. 
τὶϊ. 10). ᾿ 

γοτβ. 6, 7. Ηδτο Ὀοσίπβ (ῃ9 δησχίεἰν ἴον (89 
Ὀαϊαϊης οὗἩ ἰΒο ἰϑωρὶο. Εγοπι μ9 ἤγϑί ἀαγ οὗ 
(19 βουοηΐί ταοηΐ οὐ, ἰμ6Υ ἀἰὰ ποὲ Ἰαοῖς ἰῸ κοαὶϊ 
ἰῃ οδοτίηρ Ὀυτηῖ οδονίη κζ8, δου ἐλ Του πάα- 
ἐἴοη οὗ (6 ἐσ ρ]ο δὰ ποῖ γοὶ Ὀφθη ]αἱά, ---(Ὠ 8 
ἴον δῇ ἱπίσοἀυοιϊίΐοη. ΤΠ ΠΟΥ͂ ποῦν, οτγοτον, αἀἱὰ 
(οἷν Ὀθϑ8ὲ (τὸν. 7) μοησοίογι ἰοτατὰβ ἰαγίης [89 
ἔουπααδίΐοι οἴ ἐμ ἰθαιρῖὶθ. ΒΟΥ 2879 ΙΩΟΏΘΥ ἴἰο 

(89 Ὁ 2: Π, τῆο Βοπνϑὰ βίοιϑβ, οὐ ϑύθὴ ουξ ἐΐτα- 
Ὁθτ, δὰ ἰο ἰμ9 ὈΣΠ, ψϑο ῥσδραγεὰ (89 βίοπεϑ 
δηὰ {86 ἐπα οΥ, δοσογα ΟἿ (89 τνουϊκηχθη, τ ἢ - 
ουί ἀουδὲ, ἔγοπι ἐἰο σους θυ. 0η5 τηροἰϊοποὰ ἐπ 
ἰ, ὁ8 κᾳ. Το ἰμ6 διάἀοῃϊαπβ οπμὰ Τυτίδηβ, ῃον- 
αοὐοσ, ὙΟ ΔΙΘ ΔΙΎΔΥΘΒ Γοΐουγο (0 πῃ Θοππηοοίϊοη 
αἰ. (16 Ῥτοάποίβ οὗ Οαηδδη, (6 ζαγο ἴῃ τεία γῇ 
ἴον ἰμποὶν οοδνρ ποοά, ἰοοὰ διὰ ἀγίηὶς, ἐδαὶ ἰδ, 
ταΐη, νη, δηὰ οἱ, ι8ὲ 89 ϑοϊοπιοι 8150 πδὰ 
μαὶϊὰ ἰποπὶ ννἱἱἢ [86 Ῥγοάτοο οὗ ()9 φαγί, 1 Κίηρϑ 
Υ. 21.2δ; 2 ΟἸιγοαυ, ἱΐ. 10.165. Ασοοταϊηἷγ (Π6Ὺ 
δὰ αἰτοδαγ ουπὰ οΓΥ ουιἱγαϊοὰ δοτροιἱορ ἴῃ 
89 Ἰδηὰ ν]ιοῖ ἐμ 60 Ῥτδοιΐοθ! ν αὰ ἰδΐζθῃ Ῥο8- 
βοδβϑίοῃ οὗ ἰπ ἐὰδθ βρυϊῃρ, ἤγοπι π ον (ΠΟΥ Βαὰ 
Ὀόθη 609 ἰο ΒόσΌΓΘ 8 ατυοϑί.--- Ὁ Ὀσίπκ οϑᾶδε 
ἔσθ68 ἔσοσῃε δ ΟΏ ἴο 86 668 οὗ δορρᾶ -- 
ἴο ΦοῥὈΡρβδ οκ ἰδ 508, 851 Κίηρϑ ν. 28 δὰ 2 Οἴτοῦ. 
ἱϊ. 16. Βονγίβολια ὑπἀογδίδηβ ὉΥ͂ ἰξ ποί Ὄοχδοιγῦ 
Φοόορραὰ ἐϊβοῖ δ, ὈὰὉ ΤΩΘΓΡΘΙΥ (μ6 υἱοϊη!γΥ, θὰΐ {800 
οοΡί δὶ ΕἾ 88 δοίης 1 (86 ἩΔῪ οὗ ([εἷν ἰδπαϊης 
δὲ δορρα ἰἰϑοὶϊ, Τ8ὸ δδυὰ ἀν ἴϊ8 τ ἰο ἢ πον γϑη- 
ἀογ ἰΐ ἰπιροβαὶ ὉΪ0 ἴον δ! ΐ05 (0 Δρρτοδοὶ πϑδᾶγον (00 
οοδδὶ (δὴ ΠΑ] 7 δὴ Βουτ᾽ 5 βαῖ], δα (9 δαυ πα ῦδκθο 
(δὲ ϑϑοῖ!8 0 δγο οοσαγτοί, γ6ΓῸ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἰδ 6 ῃ 
ποῖ ἴῃ ἐπ8 τΔΥ, δηἀ ὉΥ͂ πὸ πιϑδῆβ δἰηδεγοαὰ ἐδ9 
Ἰδπαΐηρ ἤγουι σϑῖβ. Αἱ οἴδον ροΐπίβ οὔ ἰδδὶ οοδδὲ 
(8ο ἀἰΒ᾽ οα ἶθ5 του]Ἱὰ μανο Ὀθθῃ 80}}} κυϑδίου.-- 
Δοοοτάϊετᾳ ἴο ἴδ κταςῖ, εἰε. Το ΡΟΣ πιϊδδῖοι 
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εἴτου ἰβοῖὰ ὉΥ Ογτυβ, τ ἱιϊοῖ ἰο ἃ οοστίλί ἢ οχίοπί 
τοηδογοὰ {860 ποτῖς ΟὈἸ κδίουυ ἰο ἰμϑῖα, νγδια (110 
Βεδοταὶ ρογηιἰδδῖοα ἰο Ὀυ ἃ {1.0 ἰοπιρὶθ ; ἐπιρἐξοϊ 6 
ἧι ἰωγνοϊνοα 6]:0 δρεοΐδὶ ρογιρϊβείοη ἰο ρυὶ 1μ681- 
δεῖτεθ ἰῃ σοπηροίϊου τνῖι (ἰ).6 ῬΒοθηίσίαυδ ΤῸ 7 [89 
δου οι ἰδ πνοαὶ οἵ (μἷ9 ρῬάσροβο [9 ἰδ δὰ ἀπ. 
λὲγ., ὙΒΟΒ6 τηϑδηΐης ἰ8 ἀοτὶ νοὰ ἔσο (86 ΑΥδιμδὶο 

δπὰ ἈΒΌΒΙ ΗΠ Δ] ἐγ, Ἰ, γασιμίαίεπε λαδετα, διὰ 
4, “ποκα. Ι 

γετα. 8-18, Τίιο βδοτοὰ σοβϑὶ] οὗ [9 δοῃ ρτορῆ- 
εἴοι ϑιονοα [8617 αὐονθ α}] δἰ (9 Ἰαγίης οὗ {9 
ἰουπάδιΐοι οἵ (6 ἰθρ]6θ. [ἢ 16 ποχὺ γὙγϑαν (Π9 
Ῥτγερδιγδαιϊοῃ Ῥυουϊ ΟΌΑΙΥ ΠΘΟΟΒΒΔΥΥ͂ ἰ'8ὰ ὈΘΘῃ 80 [᾿Γ 
δοπιρ᾽οἰδαὰ, {δὲ ΠΟΥ͂ [ΠΟΥ οουϊὰ (μἱμὶς οὗ (ἰ)6 
Ὀυϊ]άΐης ᾿ἰ8ο0 1, ἩΒοη ΤΒΘΟΡ 5 (αά. «Απίοί,, 
16. 1{1.}, δῳροτάϊης ἰο Βοτγοβυβ, ἀοδίκηδίθϑ {}}}5 
δοοοῃὰ γϑῶγ δου [0 γοϊαγ Α8 (09 βοσοῃὰ γοδῦ 
οἵ Ογτα, ἰἰ 8 ῬοΥΝΔΡ5 ΟὨἿῪ ἴῃ σοὨϑ6α09806 οὔ 8 
βοτί οὗ στ ] θθβηθθ8. ΟΥΤῸδ δὰ, ἰἰ 18 ἰραθ, χί γ 
1:86 Ῥογιἰδδίοη (0 σοί τη δίσοδ γ ἰὴ μἷ8 ὅντεῖ ΒΓ, 
θαι Ὀοίογο ἰὴ6 τοίυγη 1186] οοὐἹά δγθ ἰδίκϑη 
ῬΪδδοθ {9 ὩθοΘΒΒΟΥ Θοη βου  δίϊομδ δηὰ Ῥτορηγᾶ- 
εἰοηβ τοαυϊτεἀ ἃ σοῃδὶ 618] ἰΐτη6, ἀυτίης τ σἢ 
Ογταϑ᾽ βεοοῃὰ γοδὺ δίγοδγ δρργοδο θα. Αἴδοῦ 
(δὲ {ΠῸῪ δά ὅγϑι δ᾽ οσοὰ (δ) ῬΆββουον ζοδϑὲ (0 
Ῥ888 ὈΥ͂, Δα ῬΟΥΝΔΡΘ αἷδὸ δ᾽ γοδὰγ (9 σταὶῃ μδν- 
γορὶ δὰ Ὀδθη ααἰϊθ τ 6}} δἀνδησοὰ; (607 Ῥγο- 
οοοὐθά ἴπ ἰῃ9 βοοοηᾶ ποπ ἰο ἰδ 89 Τουῃμάδ- 
(ἴοη.--αἦἬοτ Δ ΌΘΙ, ὅοαμαα, διὰ ὑδ6 σϑυ- 
Ὠδηῖϊ οὗ ᾿ποῖσ Ὀτοῖδσθη. ΒΥ ἰδ 8689 ἯΘὸ τουϑὲ 
υηἀογδίδηἀ {πὸ δηἰ το οοη τοχδιΐοη, δὲ 1θιδὲ 80 
ἴαν 88 (ΠΟΥ͂ ΘΓ δοι(]οἃ ἴῃ Φογαδδῖθαι: (ἢ 6 ΓΘΠ1- 
πδηὶ οὗ ἐμοῖν Ὀτοί ΓΟ δὺο Ὀτοίγϑῃ ἴῃ ἰδ Μὰ ον 
8086, ὙΠῸ 8.6 ᾿π]θαΐαί οἷγ ΤἸΔΟΓΟ οἰ 080}1γ ἀοδηοὰ 
ΟὨ ἰῃ8 οη9 βἰάθ 858 ὑγίεϑδίβ δηὰ 1, ,ουΐϊίοβ, ψχϊο δἱ 
ὁπ69 ΤΟ]]ΟῪ αἴξοτ. [9 εἰ ἢ -ρουΐθδὶ Φοϑμ δ, δη οἢ 
180 ΟΥΠΟΥ δὰ 8}} γο δὰ δοῖὴϑ οαὧἱ οὗ [Π9 σΔΡ- 
εἰνῖν ἰο Φογυβα θαι, μανίης ͵οἰηθα ΖοΣΌΌΔΌοΪ. 
Αοοοτα  ΦΙῪ [86 οηιϊΐὶτο σου κτοκζαίοΏ, 8 γ0]} ἴῃ 
᾿Βοὲν ἸΘδά ΓΒ 88 ἢ (π οἷγ τυ ἰϊἀς, ἰοοὶς ρατί ἴῃ (ἢ ὁ 
ποῦῖς.--Βοβα βηἃ δβρροϊηϊϑᾶ ἴδ6 Σου ΐῖθα, 
ὍἜΟ ὑσϑὲθ ἘΥΥΘΕΤΥ γϑαᾶσα οἱ] δηᾶ τπρρτυαχά. 
Τοῖς τυϊροϊ τηθδῃ, (Π6Υ Ὀοζδη ἰο δρροίΐηϊ, δβοδογά- 
πᾳ ἴο Θεβθη., ἢ 142, ὃ α. Βαϊ δοοοταϊηρ (ἰο ἐπ 9 
οοὨίοχί (9 Β6 86 ͵8: {Π6 0 ὈσζΔῺ 86 Ὀυ]] ἀπ ας οὔ ἢ 9 

ἰοτρΪο, ἰῃ ἐμὲ (86 Υ δρροϊπιθὰ {891,6 υἱ16. Ὑ2»}19 

Ὀδο, ΘΒΡΟΟΙΘΙΥ ὉΥ ΟΌΡ δυίΐίδον, ἴῃ (ἢ 6 80086 οὔ 
“δρροϊηϊίηκ ἰο δὴ οβἕσο.᾽" Οομρ. 1 Ομ τοῦ. χνυ. 17. 
“«(.. δαὶ [Π6Ὑ 4]80 ΒΡΓῸ ΟἿῈα 1.9 [ονὶῖθ8 αὐ 1} 6 
δ(ο οὗ ΤΘΩΪΥ γθδσβ ὙΠῈ (ἢ)6 Γοϑὲ, γα ἴῃ δοοογά- 
809 Ὑ](ἢ ἰδ 6 γαἷο οὔ Παγνία, 1 Οἤτγοη, χχὶϊὶ, 24 βα., 
διὰ οἴου {89 Ἔχϑῃρ)οθ οὗ Μοδοϑὲ (Νυπῦ. νἱ!]. 24). 

ὨΧ), ἴῃ (0 8689 οὗὨ “ἀἱγτοοῖ,᾽ υἱίδ ν, ἦ8, τὶ! ἢ 

86 δχοδρίΐοῃ οὐὍἨ (89 (1168 οὗ ἐδ Ῥβδτὴ8 δπὰ 
ΗδΌ. 111. 10, Ῥοουϊδν ἰο οἿγρ δᾷϊθοσ. (ἡ δθοὶ 
ἐΡΥΟΡΟΥΪΥ δδϑοχίβ, ΝΪ(Ὸ γοΐογομοο ἰο 1 Οδγου. 
χχὶϊὶ. 4, ἐπδὲ ΓΊΧ) ΤΏΔΥῪ δἷδο σωϑδῃὴ ““πὶΐο πὶ 

909 ἴῃ ἃ Ὑγότκ,᾽" Ὀαὶ ἰὰὸ ὁδΔ ΟὨΪΥ ταθδη (0 Ῥγοδὶ 6 
ΟΥ̓ δὴ δήδιν, βουγοί 268 δ'80 δοοοι 8 ἰ{, 

γ͵ον. 9. Τὸ 1ουϊίο5 δὲ οὔοϑ ρἰδαϊυ ἀἱὰ ἐδ} εἶτ 
Ῥατὶ ἴῃ (89 νοῦ οηἰτυδίοα ἰο ἰμϑῖὰ ΌΥ (89 60ῃ- 

ἔτεκαιίοη. Τὴ οἷς. ἽὉ, ἴθ βοσὸ Βασάϊγ ἰο ὃ 
ἐχρίαἰπϑά ἔγοπι ἐΐο ἴδοί ἰδὲ (80 γον, πιρϑη ἰΐ 
Ῥτθοϑάββ, 8 ποὶ 80 δίγοηρὶγ Ὀουπὰ ἰο {89 παπιΌο Γ 
οὔ (80 Βυν͵οοίι, ΤῸ δθῆδο ἰβ γοίβογ: οϑδυδ 

ἐβρουρἢ ἷθ δο0:8 δῃὰ Ὀξοίδγοι δἱοοῦ, Ὅ23 δορὰ 

8]20ο ἸἾΠΝΝ δῦὸ ποῦ ἸΏ ΓΟΪΥ υϑοὰ πιίβουϊ ΘΟ πθ0- 
-᾽᾿΄ 

ἴδνοα, υἱοῦ τνουϊὰ μογθ ὍΘ υπυδυα], Ὀὰϊ τὸ ἴπ 
οχρίδηοίοιγ δρροβδι(ΐοῃ τὶν 565 8ὺ6. Τ|]10 παῖη 68 
ἀοοϊχηδίιίϊηος {9 ἔαί 6 Γδ᾽ μου )508 δτὸ (09 ὨδΙη6θ 
οὔ διῃηοϊϑθαηί, δηΐ, (0. (116 πιοϑί ρατὶ, ἤλ {116 γα οὗ (ἰ19 
{π|68 Ὀδίοτο {ἰ0 οχὶϊο, 80 πον χοἰ οΩ]Υ ἰπ 
(εὶΡ Βοὴϑ βῆ Ὀγοὶγοὴ: ὑμδὶ ἷβ, 8.9 ννοὶ] ἴῃ ἐἸιοὶν 
ΟΥ̓ Ῥυδίογιυ ἃ58 6]80ὸ ἴῃ {μα οὗὨ {Πεἷγ γοῦη ρον 
Ὀγοιθογθ, ΟὐἿΩΡ. Ὠοΐ68 ΟἹ ἰΐ. 8, “268ὺὰ δηά 
δἰδο Καιϊαηϊοὶ αγϑ, δοσογάϊηρ ἰο ἰΐϊ. 40, ὑτχο δυσὶ 
ὨΒΠῚ68, ΘΟΙΏΡ. αἷο0 Νε}). χ, 10, δοεοοντ ης ἴἰο τ ἷο]ι 
οὐϑῃ ἴῃ (6 {᾿π|90 οὗ Ναοὶιθηλ αὶ, δὰ δηά Καά- 
τα ϊοὶ 8ι}}} οχί δία. Τ}ι8 τον 18 ποὶ ορροβεὰ ὃγ 
(9 ἴδοί ἐμαὶ ““δηὰ δὲὶβ βοῃβ᾽" 18 δσοπποοίοα ὉΥ͂ 
ςοἠδαποίίοι ν᾽ 1} Καάτῃἶο]. Ὃ6 ταν υπάοτεοίαπὰ 
ἐΠΘΓΘΌΥ (6 οἷον τοθῇ οἵ {18 Ζδτι ἶγ δὰ ὑμοὶν 

Βδο0η8. ἰἴηδίεοά οὗ ΔΡΩΝ Ἃ3 ΝΘῸ 8ΓΘ ἰοὸ Τοδή, δ6- 

οογάϊηρ ἰο 11. 40, πὶιοαϊ ἄουνί, ΠΥ ΠῚ τ 33. 
ὝΒΘΙΒ ΟΡ (δἷδ8 ἐδ ἰὰ δρροβί(ἰου τῖι (80 ἔνο ὕδηΐ- 
Ἰἴοβ οὗ 768.)ὺ8 δηὶ Καἀη 8), ΟΥ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ΓοῖογΒ ἰὸ 
(86 Ἰαϊίον, 8 88 ἀοιιθί] Π6ΓΘ 85 ἴῃ ἰϊ. 40. Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἰν ἰθ {1|ὸ Ἰδίίον ({πιι Καὶ] δραΐϊηϑὲ Βοῦ- 
{86848). Ταῦ Ὀο(ίι, Βονν νοῦ, αα 8 σοιηπηοῃ 8ῃ- 
σοδίοσ, ὙΠῸ ΜΝ 88 ποὶ Ποιανία)ι, Ὀὰϊ Ηο παι δὰ, τλδΥ 
9 τοφζαγά θὰ 85 γεβυϊιϊης ἔγουν (μ9 ἰαδὲ τγοτβ οὗ 
ΟΡ ΥΟΥ806. [Ιὑ 8 δἰμιν ἱροῦ] ἐμ δὶ (μ6 
οἶδυδθ 86 ΟΠ Θ (80 υπϊϊοα δηἃ ΘΠ  ΓΟΪῪ οὯ6 ὙΥΘΥΘ 
(86) ἴο δοῖ ἐοστννασᾶ ἴ86 υσοσϊκζιλδη ἐπ τ8 6 
Βουδθ οὗ Θοᾶ δἰιοι! ὰ 6 10] νειὰ Ὁγ ἰμο 165ὲ 
νογὰβ οὗ (0 γογβο: ἴδ δοιᾶ οὗ Εϊθηδᾶδβᾶ, 
τδοὶσ δοσια δια ᾿πϑὲν Ὀσοίδσοσι, 86 Τϑν θα 
νι ἢ (89 ἰηἰθηίίοη οὗ πατηΐηρ εἰ} δαοί μον (δὶ 
8 Ἰαϊιοηα] απ ϊν ; ον (Β6Υ ψουϊὰ ποὶ αν Ὀθ6 ἢ 
διἰάθὰ οὐ ἰθγο νὶἱιῃοαΐ σοπηθοίΐου δηὰ σψἱτοὰξ 
ΔΩΥ͂ ργοάϊοαίθ. ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ (ΠΟΥ τὸ ἴῃ πρροβὲιίοι 
ἴο Ὀοίἢ, ἰο Ζεδυδ δηὰ Καάπιϊοὶ, νυ ἐς {οἷ Γ᾽ ΒΟηΒ. 
ΤῈο τοϊαιἰομδηρ δηὰ οοπποοίΐοη οἵ Ὀοϊὰ πουϊά 
8 ὈῸ ἱπαϊοαίθα, [ἴῃ ἕανουῦ οὗὨ (μΐβ υἱοῦ 8 {80 
ΘΟ ΡΥΘΒ ΘΏΒίΥΘ ΘΟΒΟ]ι βίο: ἰμοὶγ ΒΟΏ5 πὰ Ὁτο- 
ἐδγοῦ, ἰΠ6 [ον ο8, νοῦ ἀο68 ποὶ δυὶϊ 6 ἰδίτὰ 
Ῥαγιϊσυϊαν οἾ885, θὰ οὨΪγ (16 θυ ῖι68 ἰῃ αποδίϊοι 
88 ἃ Μ ΙοΟΪ6.. ΤΙ ΐἷθ 8᾽80 θχρ] αἰ ἢ8 [0.9 τθᾶδοῦ ὙΠΥ͂ 
ἴα ομαρ. ἰΐ, 40 Ηεηπδάδα ἐβ ποὶ πιδπίἰουθά διηοης 
Π68 τοίυτηθα οχίϊοϑ δουρί οὗ 888 δηὰ Καὰά- 
πλἷ6], Τδαὶ ἴῃ Νοῖι.. 11. 24 δπὰ χ. 10 Κἰππυὶ ἰβ δι 
ὁη09 ἀοεϊχηαίοά 88 ἃ δοῦ οὗ ΗἨεοηδαδα, ΣΔΑΥ χοδὺ 
ὈΡροη {6 ζαοὶ ὑπαὶ ἢ ὈδΙοη χοα ποῖ πον ἰὸ Φοβιυαθ 
ΠΟΡ ο Κοαιΐοῖ, Ὀυϊ ἰο Ηθηδαδά, οοηδιϊ αἱ ἃ 
δταὶγ οὗ ἷ8 ον, πὶ᾿ὶοῖ τὰ8 δι οἱ ΘΠ 'ΜΜ6}] γὸ- 
Ῥγοβοηιθα, δπὰ ᾿θῆσο ποὺ θερρϑοΐαΥ Ὡδπιρα, 
Τηδὺ πὸ ἴοσοθ 1383 ἴ0 6 ρσίγθῃ ἰο Εβαγδβ υ. δθ 
(αροΐϊπδε Βογι 68), σμοτθ (6 Β8οη8 οὗ ἢο- 
ῃπλάδὰ δζὸ βδαἀῃοθὰ 88 ἃ ϑρϑοΐϊαὶ οἷἶαϑθ δπὰ 
ΑτΘ Ῥίδοοὰ Ὀοίογο 9 ῥγεάΐοαίθ, 18 δὺ Π οἰ θην 
οἷ 68} ἴγοπι ἰἰο ἴδοϊ ἐμαὶ ὑπ γο (ἢ 6 Βοη8 οὗ Ψυάδδαὰ 
(Βοάαν 4) δο Ἰἰκον 89 ἰγοδιϑὰ 88 ἃ Βρθ018] 61889 
(ῥιοὶ ᾿Ιωδᾶ τοῦ “Ἡλιαδοῦδ)δ. Μοτϑονος ΓΙ ἰβ δ 
Ῥδῖθ ἴοστω, ἩΒοΝ 18 ῬΘουϊΣ ἰο ΟΌΥ ΔΌΪΠΟΥ [Ὁ 

ὯΝ. Οοαιρ. 1 σπτου. χχὶϊὶ. 24, εἰς. 
γον. 10,11. Τὴ Ἰαγίης οὔ (89 Τουηἀδίΐοῃ νὰ8 

δΔοσο ἰ86ἃ Ἡεὴτἢ ΒΟ ϑ  ΐ Υ δηά ζοδιϊνἱγ., 789 
ρΡονρῖ. υἷι (860 δι }Ρ}]9 οορυ]α 39} ἀο68 ποὶ ἴῃ ἱϊ- 
8617 ΟΔΥΥΥ͂ οἢ ἐδ6 πδεζγαϊϊγο, δα ΒΕΓΎΘΒ, 88 1 ἐδ9 
ΒυὈ͵οοί ρῥτοοοάθὰ δηὰ ἰδ ρυοίοτὶ (9 ζο]οποά, ἰο 
Εἶνο ἐμ οἰτουϊηδίδηορδ οὔ 89 δυὐβοαπθηί βίαίοθ- 
τηθηΐ, 80 ἰπδὶ {6 80η860 ἰδ: Δπηᾶ τυῦϑ ἴ86 
Ὁ ᾶοτο ἰδ! ἴδ9 ἰοπῃ ἀδίίοπα οὗ [89 ἴθπ:- 
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Ῥὶ6, ἴδον ἀρροϊπῖοᾶ [89 Ρῥσίϑαϊβ, ε'ς.---Τ|ο 

δα γοοία οὗἩὨ ΤΌΣ τὸ Ζογαθῦδοεὶ δηᾶ" Ζοϑθθα 

φοὰ ἰδ οοηστοραιΐουῦ τὶ (Π6πι. Τὰ Καὶ., [89 
Ουίοβίβ βίοο, τιϊοῦ 18 ἰπ Εϑάγαϑ, βορὶ., δηὰ 
δψαῖκ., ἑηϑίοδὰ οὔ (86 ΗἸΡΒΙ, νου]ὰ ποὶ Ὀ9 Ὀοίον 

(Βεογιβϑαῦ), ὑ8}]088 ψὸ ββου]ὰ τεξασγὰ (μἷβ γοῦϑ9 
89 μοὶ! 64 ὑμ9 πἰηΐι, 86 σαν γίηρ οἱ (6 οἰρδὶὴ 
γοῦβο; ἰπ ΟΡ ποτά, 17. 10 σσοῦθ Ῥδγα 61 πὶ ἢ 
419 εἰ ἢ, τὶ ἢ ἰ8 ποὺ (6 ὁα86θ. ΒΔίΠοΥ ἰὰ 18 
ῬΑγΔἸ]οἱ τα (89. εἰρ( σοτϑο, δὰ σοπίαΐῃβ ἃ 
ΠΟῪ δρροϊηξωθμῃί, (δαὶ οὗἉὨ ἐμθ Ῥτίεβίϑ δῃἀ πιι5ἷ- 
οἰαηβ, δπὰ ἐμὴ υδγ. 11 Ῥδγη}]6ὶ τ σον. 9 μαγ- 
χαΐοβ (6 δοιἐ Ὁ οὐ {ἰ|08589 γο δαὰ Ὀδθῃ δΡ- 
Ῥοϊαἰεἃ.--ἼΏ ἘΒΘῚΣ ΘΡΡΌΘΓΤΟΕΙ.---Ἶ)ὸο τουδὶ ΒΌΡΟΙΥ͂ 

ΥἹ3 (᾿γββ8) τῖϊμ Ὁ ΞΩΌ, ΘΟ. 2 ΟἼτου. Υ. 12: 

αἱ ΘΔῺΥ ταίθ, ἐδ βδθῆβο ἴδ: οἱοίβοὰ υἱτἢ οἴδοΐαὶ 
χοῦοβ, 80 70] ον ίης "ὙΠ Ὲ Ὀστιροίδβ᾽᾽ ἀο65 
ἀορομά ὑροιὶ ἐξ. Τιιο ἰσυπιροίθ, τοῦ ὧἂο ποὶ 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ Βαγθ τουβίο ἐπ Υἱοῦ, ΓΘ θη γδίοα ἰο 
{89 Ρνὶοδίϑ (Νυτα. χ. 10). Τὰ τυσδῖο Ῥσορον νγὰβ 
ἔτγοτα {86 {ἰπιο οὗὁἩ αν ἃ ἱπουοπξ ὉΡΟῺ ρατίϊου- 
1Δν ζατα 8 οὗ (80 ΤΥ 68, οθρθοΐ ιν ἰδ αὶ οἵ 

Αβδρὰ (1 ΟσἈτοι. χἰϊὶ. 8; χυ. 16, 19). "Ὁ Ὡ ἰδ, 
δοσογτάϊορς ἰο ἰδ9 δρροϊηίπηοπέ, ἰπϑιϊἱΐοη, 1 
Ομ τοι. ΧχΥυύ. 2. 

γον. 11. ΔΑπδᾶ [Ποὺ δαὺβ ἰοβοῖμβοσ ὉΚ 
Οουσαθ ἐπ ὑσαΐβίῃ,, εἰο.---ἾὟὁ ΤΩΔῪ ἰαἶο 32 ἴῃ 

{186 Ἐδ8] Βοη86: ἰδμ6Ὺ Ὀορδη νὶϊῃ Ῥχαϊδίηρ, εἰο.; 
Ὀυΐ ΤΟΥ Ἰἰϊκον δο, Ὑ{| 86 ΟἿἀ6 Γ᾽ ἐπ ογργοίοτθ, 
88 ΟἸογίουβ δηὰ 2. Η. Μίοδαδ, 8, οχρί δίῃ: {86} 
χοβροπάρα ἰὸ ὁὴ6 δηοίβονρ ἰὴ ΓΕΒΡΟΙδΙΥΘ ΒΟΉ 8. 
Ὑ ὨΝ]δ8ὲ {86 Ομ σῇ ον βαῆρ: “Ῥσαΐβθ ἐμ ]οχὰ, [Ὁ Σ 
Ηὸο ἷἰβ κοοά," (ἰμὸ οὐ βδηδνγογθᾶ: “ΕῸν Ηΐβ 
ΣΩΘΡΟΥ͂ ἐρἀυγεί ἤογονον." ΤΠΟΥ͂ ὙΘΥΘ ΒΟ 8 οὗ 
Ῥγαΐβο, 85 Ῥβ. οΥἱ. δηὰ οὐἱῖ., Ἴχυὶιὶ, δηὰ οχχχυὶ., 
ἐμαὶ (6 γ δίγυοὶς ὉΡ, οοαρ. 1 ἤχου. χνί. 84, 4] - 

2 ΟἼγου. νυ. 18; Υἱῖ. 8, εἰσ. ΟΣ 2}, ““οὐοῦ ἰδ9 

θοΐης Τουπάεἀ᾽ 'ξξοι δοοουῃὶ οὗἉ (89 Ἰαγίηρ οὗ ἐι6 
ουπάαιίοη. Οομρ. 2 Οἰιτγοη. 111. 8. 

ογβ. 12,18. 1 ἴ5 ἰτὰθ ἐπδὲ βίγου ᾧ χρυ βϑί ἢ 8 
οὗ βοῦγοῦ τοἰηρὶοὰ 0} (86 70γΥ, γοῖ Ὀοὶδ ΒΟΥΓΟῪ 
ϑυὰ Ἰ0Υ δυονγοὰ θαυ] π)ὸ}} 1:6 βδογϑὰ σοϑδὶ οἵ 
ἐποὸ σοηρτοχδίίΐου ἴῃ (μ6 τὙουϑΐρ οὗ αοὰ. ΥΩ ἴὴ9 
Χο αὰ Ὀοαθη ἴῃ ἰμ6 Τουγι ἢ γοδῦ οὗ 6 οἷα Εἶπ, 
δηὰ {86 ἰδ ρὶο δὰ ποὶ θη ἀδδίχογεά {11} οἷσι - 
66 ἢ ΥΘΆ 78 Ἰαίον ἴῃ δ88 Β. Ο., {6.9 χουν ΠΟῪ ὙΟΥῪ 
ψ9}} 6 οἷά τηρ ρἈγοβϑῃῖ,----δ 60 ΟὨΪΥ βουθηϊγ-ἶννο 
ὙΘΔΣΒ Βαἀ Ραᾳβ864 βἷποο ἰδ δὲ Ὀδρίαπίης οἵ (89 ὁχ- 
116, --  σῖῖο δὰ βοϑὴ ἐδ οὰ ἰοπιρὶθ, δὰ Ὠδὰ 5.}}} ἃ 
Ἰϊνοῖν Το ΘΙ ταμσο οὗ ἰ(. Ενοη ἢαρμαὶ, ἰὼ {89 
βοοοηὰ γολὺ οὗ δεγίυδβ, Ὑ ΠΘΏ ΒΟΠῚ6 ΒΟΥΘΏΪΥ Υ6ΔΓΒ 
ἰβτ ΔΟΟΌΓΘΙΘΙΥ δἰ χί γ-8Χ) δὰ ρϑββϑὰ βίποϑ {ἢ 9 
οϑἰγαοσίί οι οὗ (Π6 ἐδ ρὶθ 1156] ῬΥΓΟΘΌΡΡΟΒΘΒ ἰμδί 

οὯ9 διηὰ βιοί ἢ οΥ᾽ Πδα Βι1}} ἃ Σου Θτ ὈΣΔΏ 606 Οὔ {9 οἷα 
ἐθπιρ]8. Οὐταρ. Ηδς. ἰϊ. 8. ΤἼΌΣ3 18 διἰδομβιϑὰ ὃ 
ἐμ δοσϑῃίβ ἰο {89 ῥτουϊοιιβ 'γοτ 8, 85 17 Ἴ᾽ τοῦθ 
ἃ που, τ 816} τηοδηύ ἐουπαϊπηρ, {6 πὶ ΡΟΣ ΏΘΠ6Θ. 
Βυὶ (ἐμ Ὠου ΠΟΘ αἶβδθ ΟΟΟΌΓΒ; Ὀοϑί 68, 

ὙΠῸ, 85 δ ἰηδῶ., ΒοοΙηΒ ἰο ὃθ οοπποοίοα τ 
80 ψογάδ ἐπδὶ ζ]]οτν ἰδὰ9: Ὑ  ΏΘΩ 186 Ι͂ΌπΏ- 
δαῖίοσ οὗ [16 Βοτδο υυδα Ἰεἱᾶ Ὀϑίοσϑ δοὲσ 
6γ94.--- ἢ {π͵8 Ἰαἰοτρτγοίδιίΐου, ἰΐ ἰδ ἰσαθ, {86 
Βι εχ 5 ρ᾽θοηδϑίϊο, Ὀυΐ ἱῃ οἴἶον βδβϑβαίοβδ οὗ {18 
δυΐον 6 θυ ἔΕχ δοιίοἱ ραίοβ τὰ θα ρδϑὶβ (Π9 
ϑυυλοοὶ {οἸοπίης ἱλ ἰῃ. ἀρροεϊ(ἑομ, θοταρ. οδδρ. 

ἶχ. 1; 2 Οἴσγοι. χχυΐ. 14, εἰς; Ἐπα]ὰ, 4 200 ὁ. 
[Τρ 16 8 ἰδίΘ ΗἩΘΌΓΘΥ ὑβαρθ, δὴ Αγϑδιωδίϑιω; 80 
αἶϑο ΠῚ πίιἰϊπουΐ ἐμο διέϊοϊθ διὰ Ὀϑίοτο 118 πουῃ 

5 οἴ 6-:- [ἢ 18 ϑίτο, (8 ΎοΥΥ.---1π.7-- ΔῊ Υ 
οἹ]ᾶ Ρθορὶϑθ νυϑορὶ υυἱτὰ ἃ Ἰουπᾶ νοΐοο.----Νοί, 
ἃ95 ἰΐ ΟΥΘ, ἴοδτθ οἵ ἸοΥ, Ὀοοδυδο 860 δουϊὰ ΠΟ 
δδαΐηῃ 860 ()}0Ὸ δουϑ80 οὗ ἀοἀ δυίβο:; 80 δἷβϑο ηοΐ 
τοῦ εἶν ψἱ ἢ ἰο δ. οἵ ομχοίΐου, Ὀθοδιιδο ον οὐ (818 
οσσαδίοῃ 6γΘ δρηΐῃ ΥἹΥΙΑΪΥ͂ τοπιϊηἀοά οἵ ἐπα 
ΟΥ]8 (ΠΟΥ Βαὰ γραϑϑοὰ ἰπγουμρὶ.. 7110 τοϊλ το 
οἴαυϑο: τ8δῖ Βα δθθὲιὶ ᾽89 Βταϊ Ὦοτιδο ρμὶνος 
(110 86η59 ΥΘΕΥ͂ ἀθοϊἀ οὐ ϊγ: ὑπο ν τγορί ἴστε οὗ 80ΓΣ- 
ΤΟΥ, Ὀοοδῦϑθ 86 γΥ σου ϊὰ ποὶ Θοῃσοαὶ ἔγοτῃ ἰ 661- 
βοῖνϑϑ ἐι6 δοὶ ἐδαΐὶ {80 πον ψονῖ, ἰᾳ δοοογτάβησο 
ν ἢ αἷἱ (ἢ 6 ῥτονδι ως οἰγουτηϑί 668, Ῥτοτἰδβοα 
δὰ 1{Ππ|16 ἰο διαὶ ππίο {6 φἸοτΥ οὗ {πο οὐ. [π 
ἴλΥυοΥ οὔ ἰ(μἷθ 18 8180 παρ. ἰἰ. 8 δπὰ Ζοολ. ἷν. 10. 
ΤῊ.686 (688 ὙΟΓΘ (08 8 Ῥγοοΐ (αὐ ἰἦ ΟΠἿῪ 'ἰ μιά 
Ὅθεν ἰῃ ΔΩΥ͂ ὙΔΥ Ροδβδί υἷθ, {ΠΥ ποιϊὰ σ᾽ 
Βαγο τηδθ (ἢ ΠΘῚῊ Βουδ6 88 ρ]ογί ουϑ 85 {[|6 οἱά. 
Το δβοοοηὰ οἶδιδβο 8 ἱπθ δἰ) οἰ}ς8]: Ὀπῖ 
ΤΆΒΗΥ δῃουϊοᾶ δ]ουᾶ ἔοΣ ἦον --ἰαὶ 8, 6 τὸ 
ἴῃ δυο} ἃ ἡογίυ! οοπα ἰοῦ ὑπαὶ {6 οου]ὰ ποῖ Ὀὰΐ 
Ὧοθ Ἰουὰ πῃ {1161} ΟΧΡΙΤΟδδίοῃ οὗὨ 0 γ. 

γόον. 18. ΤῊθ πϑοδηΐης οὔίδο νογὰϑ: ΓΘ ὈΘΟΡ]Θ 
οου]ᾶ ποὶ ἄξθοσθσῃ ἴδ6 ποἱδθ οὗ ἴμ6 δῃοιῖβ 
οὗ ον ἴτστου ἴ86 ποΐδ6 οὗ 186 υυϑορίῃξ οὗ 
[89 ΡὈΘΟΡΙΘ, σδὰ ΟὨΪΥ ὃς ἰπαὶ Ὀοϊὶι (ἰιο8δ0 ψο 
γοὐοϊοθα δηὰ ἐμοβο ψγῶο ψϑρὲ 6.0 8} }κὸ σϑδ]οιβ 
ἴο ΘΟΧΡΓΟΒ8 {Π|6 11 706]1}} 58---80 τυ οἢ 80 ἱπἀ θεά {πὲ 
{1.8 ᾿σογ 8 το το γῸ βυθρ οουἹὰ πο Ὀ6 πάθτ- 
δὶ οοὐα.---ΕἘῸΣ [869 ῬΘΟΡΙΘ δβοιυϊοᾶ τἱιδ αὶ 
Ἰουπᾶἃ δβουῖ επᾶἃ [δ ποὶδο τυ Ὠϑεασᾶ δἴϑσ 

οὔ .--- ΠΥ ἢ οπά χὰ μὰ (818 οἴδυδθ ἐπ ἀϊδιϊποίϊοη 

ἴτοτα ΓΓΙΣΘΤ ΠΡ ἴῃ (86 ἄτϑὲ οἴδιβθ, οδπὶ ΟΠΪΥ 
Τωθδ (δθ ΟΥ̓ ἴῃ κοῦθγαὶ. Τΐἷδ οορίμδοά ΟΥῪ 
που]Ἱὰ 09 ἰο ἰδ ὈΪϊδηιο οὗἨ 80 ΠΟΤ σοηρτορζδίϊου 
ἐσ 6 σοηαϑίου ἐϊδο 1 δὰ ποὶ Ὀθθῃ ἐδ 6 τοδυϊῺ οὗ 
βδοσοὰ οηἰπυδβίαϑιχ [Ὁ {6 οδυδο οὗ {1:6 [ογχά. 

ΡΠ βἰδπβ [05 ἐδ: 6 ἸΊΟΓΟ δίτα 8 ΡΊΠ Ὁ 
89 ἴῃ 2 Οἤτοι. χχυΐ. 1ὅ. 
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Ουγ οπαρίου. Ῥσοϑθῃΐβ ἃ Ὀοδαϊ αὶ] Ρἱοίατο οὗἁ 
(9 δεσγοΐά δἰ υδίαϑια οὗὨ {19 ΠΘῪ σοηρτοραίΐ ου 
ἴον {μ6 καἴοτγ οὐ αἀοά, δπὰ δβρθϑοΐδὶν οὗ {ποὶγ 
οι ΘὩἀ80]6 Σ6Α] ἔον (116 Τοβίοταιἑοι οὗὨ ἰδ) ἰθδι)- 
ὉΪὶθ. ἴπ ζογηοσ ἐἰπιθδ ρίουβ Κἰηρβ δὰ ρῥγουϊάϑα 
ἦι 18 ὙΔΥῪ ἴον (ἢ9 ΨΟΡΙΌΥ τοσβὶρ οὗ ἀοἀ ; Ὀαὶ 
ΠΟΥ͂ ΒΟΤΟ ἤογ ὑμ6 ἢτδί {ἰπ|9ὸ Ὑὁ Β60 {89 σοηρτγορβδ- 
ἰἶοῆ 88 ἃ ἡ οῖο οὗἨ ἐμοῖς ον δοοοσζὰ βίβρρὶηςἢ 
ουσαγὰ ἰὰ (μ}8 ΤΏΒΏΠΟΓ. ϑυο}} 8ὴ ἰηδρὶγαιΐοη 
οὔ Βεοαρὶ δὰ σι που ἀουδὲ ἔγοπι ἢ 6 γβϑὲ Ὀθθῃ 
τοηδογοὰ ρμοβδίὉΪ9Θ δῃὰ Ὀγουρθΐ δϑουϊ ὈΥ ἰδθ 
Βουοτ Ἰαάριηοοῖ ἩΒΙοῖ αοα δὰ Βοηΐ Ὡροῦ {Βα η,, 
διὰ Ὁγ [16 Βαρὰ ὀρρσγεδββίοι οοππδοίϑα {μ ΘΥ νΣ. 
1 τδϑ ᾿ἰϊο 6 Ὀτϑαὶς οὗ 8 Ἰου οἷν ϑργίης ἀαΥ, ζ0}} 
οὔ πον Ἰϊ ἴθ, δίας ἃ ϑίοσω. [6 ἀϊὰ ποὶ ὉΥ̓͂ ΔῺΥ 
6808 δοοῦγα ἰθῖὰ ἃ ΓοβΪὶ {1} ταδί Ὀ6 βεουγοὰ 
ὉΥ ἰδο, σπίιπουΐ ἰτῖ8]8 δπὰ δἰπάθγδηοθ; θὰ 
γαῖ {μ0 7 66 βΠΔ}}Ὺ (0 δδγθ 8 ΠΟΌΪ6 δηὰ ρμτεδὶ 
δυσοθδ8, γοᾶ, {Π6Υ φαϊηθὰ 8 στοαὶ ἱτπροτίδῃοο ἴῸὉ 
16 Θο το ϑυθεοαυδηΐ ἀογοϊοριηθοῖ οἵ ἐδὸ ὁοη- 
κτιοφαιίου δηὰ οὔ το Κίῃράοια οἵ Θοά. 

γοσα. 1-8. Τμδὶ (ῃ9 ΘΟΩΒΡοΚδίΐου, 88 ΒΟΟῚ 88 
[86 οου]ὰ ὃ0 δοϑειη)]ϑὰ ἰοξαοίμαχ 88 δι6}, Βιουϊὰ 
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ζεοἷ αὍονθ 811] ἐπ ρο]]οὰ ἰο Ὀυϊ]ὰ 1110 ογὰ Δ 8118 7 
διὰ οἵου Ὀυτηϊ-Οουί 8, τῺΒ ἰἢ ποσοΙάδηοθ 
αἴ} (Π9 σοιααδηὰ νον ΜΟ868 δὰ οπο0 αίνθῃ 
ἴο 1:6 ῬΘΟμ]6 10 Βοὺ ᾧἃρ οὐ ΕὈΔ], (896 παγεὶ οὗ ἴῃ 8 
Ἰαῃὰ, 8: 0η65 δι} ἰπβοτῖὶθθ {ΠΟ ὑδ6 ἰὼν οὗ ἰ)9 
Ἰ].οτὰ (θοαιϊ. χχτὶϊ. 1-8), πὰ ον δὸ νίϊ {116 
οὐδεν οοιοδπιὶ ἰὼ ργοοϊδὶπὶ οἢ ἰδ }8 τηουπίδὶ ἢ 
ἰὴ ΘΌΓΒΟ [ὉΓ [8:6 ἰΓΒΏΒΩΥΘΒΒΟΥ, δῃὰ οὐ Οθγίσί αὶ 
(0 Ὀ]οπϑίπα ἔοσ ἰμ6 οὐθαϊοηί, θευϊ. χὶ. 290-82; 
χχυυϊὶ. 9-26. 1 (πὸ δηοϊθηὶ σοηρστγοζδίΐου δαὰ 
ΌΥ 1δὲὶ δοὶ ρδοοὰ ("6 ἰδηὰ υὑπὰθρ 6 αἰγνΐῃθ 
δοιιηδηδαιηί, δηὰ τδνυκοὰ ἰὺ 85 ποὺ 10 
1,οτὰ 5 }υγϑ οἰοπ, δηὰ ρμαὺὶ ἴὸ ἀηον {ἶἰνο ΟὈ]χ- 
(Ἰοἢ ἴο οὟΟΥ Ἡϊΐπ), 80 {16 ΠΟῪ σοπρτορδίΐου 60Ώ- 
βεογδαί δ {Ποσηϑοῖνθθ ὈΥ (186 τουβΐρ ὑἰο Ηΐπι, 
85 ΘὨ  ΓΟΙΥ ὈοϊΪοησίης ἰο Ηἰἶπι; (ΒΟΥ οοηΐοΒθοα ὈΥ 
(116 Ὀυτη -οὔογίηςς ἰῺ ἃ βυτ 0} 108] ΤΟ 6Υ, ἐπ δὺ 
πδ δὶ (ΠΟΥ ἰαγὸ, ΠΟΥ ἤᾶτθ ἔγοῃ 6 ᾿οτὰ, δηὰ 
ἢ δέ {ΠΟΥ δγθ, [Π6Υ τα ἐπγουρῇ Ηϊπι, ἰμὺ ἐδ ι8 
ΑἸΟΥ͂ τπυυϑὶ 6 οηἰίτοὶν ἀογοϊοα ἰο ΠΏ. Α58 οἵ- 
ἕετὶ 8 οὗ ᾿οδίθ, (86 Ὀυτηϊ-ΟΘΥΙ ηκ8 τοτὸ Ὀοί- 
[6 σα] σιιϊαϊοα (1.8 οὐμο᾿ 9 ἴο ἱδαιρυγηίο (ἢ 6 Ὧδ 
δοςίπηΐης, (ἢ 6 Βρυίημ, νν 10 ἢ} ΠΟ ὈΤΟΙΘ {071} 
ἴον ἰ8δο οοηρτοζδίίοη δί(οῃ᾽ (89 ἰοὴξς πἷρῃ! οἵ 
νυ ΒίΘΣ. 

Ψον. 4. Τὶ νγδϑ Ὀοσαῦδο οὗ [(8ῃ6 δοᾶδοι οὗἁ ἐΐι6 
γον ἴπ σϊοῖ (09 σοηργορϑίίΐοη θυ δὰ διεϊγοά 
Οοὐπαβδα ἰπηὶ {11ὸῈ ἢν ἔοδϑὶ σὰ ἰΠ6Υ οουϊὰ 
αφζαΐῃ οοἰοῦταίο ἴῃ Δοοογάἀσποθ ἩΪΐ ἐ}16 16 Ὗ τνὰ8 
(86 ζοαβὲ οὗὐἠ ἰΔὈΟΥΓΏηΟ]65, Αὐ ἔπο δδϑηθ ἰἐΐτηο, 
ΒΟΥΓΘΥΘΙ, ἯΘ ΤΥ 8660 ἰδοτοΐῃ ἃ ϑρεοΐδὶ ῬῬσχονὶ- 
ἄἀθη69 οὗ α6οἱ, ποῖ 88 αὐ ποθ Ἰου ον δηὰ βἷς- 
πἰδοδϑηὶῖὶ ἰο 86 σοηφτοβαιίοη. Τ|χο ὈοοΙ 5 δἀοτηοά 
ψὶι} {0116 Χο δηὰ ἔγυ 5 δὰ ρτονυΐουθὶν τορτεβοηιθα 
8ἃ5 Μ|ὸῸ}} (Π6 στγλοΐουϑ 6] ἴῃ {19 ἰἰπη68 οὗἨ ἰδ 
μὶ]ἀΘΥ988 88 8180 (6 χγδοϊουβ Ὀ᾽θβδίηρϑ οὗ μ8.- 
τοδὶ ἴῃ (86 Ῥγοβθηὶ (ποῦ (89 ἰοῃ -1 19 ἴᾳ (Π9 ννὶ]- 
ἀΟΥΏΘΒΒ 885 διιοἢ, ΘΟΙΏΡ. ΤΥ 4δλ. ἐπ ἀενΡ ἀεμδελεη 
Ζειιφολτῦ, 1867, οπὰ τ Κἄοπιρι. χε Ῥ. οϑ. 
ΧΥΙ., δηὰ Ἐο11᾿8 Αγελᾶοϊ, 1., 8. 4132 δη4.} ὁ6οτ- 
Σεβροπάϊηρ νῖι ἢ (18, ἰμ 9 ὈοοΐὨΒ ΠΟῪ ραϊηθα οἴ 
{δι ΒΟΙ γ68 ἃ Τοΐοθτθθοθ, οα 89 οη9 Βἷάο, ἰο ἐδ9 
οΧἰν  ὈἰιΐοΣ οὗ ρσταθθ ἀυσίης (9 ὨΘῪ Ῥγροϊοηχοά 
νὶ]ἀονηοδ5. (6 οὗὨ ἰδ οχὶΐο, σοὶ δα οαἰογοὰ 
μι ἢ 80 πυοὶι αἴοοιμ ἰη[0 ἐμ9 ταὶ 8. οὗἩἨ {86 ἢ δίοτΥ 
οὔ Ιδβγδοὶ; 80 0 βρθδῖκ ἰο 88 Ὀοοὶ8 οὗ ρῥτούίθο- 
τἰοῦ δα ἀθῆδποθ Ὑῃϊοῖὶ δὰ δΡίϑθ [ὉΣ (110 Ρ60- 
ΡΗἷο Ὀγ 189 χγδοο οὗ ἐλὸ ᾿ογὰ ουϑὰ ἴῃ ἰἰ 6 ̓ιεδι 16 η 
σον, δὰ οὐ {.1ὸ οἰ Π6 Γ δἷαο ἰο 8.9 ΠΟῪ τορϑΐη- 
ἵν οὗἩἨ Οδθδδη, νι ὶοῖ, ἰο 8 οοτιδίη οχιοπί, γγ8β 8 
ΒΟΟΣ Υ δηὰ 8 ρ]οᾶρο οἵὨ 811 (89 ἔπτίμ ον ὉΪ6 βίη ρ8 
ἴη βίογα ἔου (θὰ ἴῃ (18 Ἰαη, ἸΤΉΘΥ οχργοββοὶ 
πο ὑπ δ κ8 νυν σὰ ὑμΠ6  οὐνϑᾶ ἰο (δο ιοτὰ ἔον ὈοΓ ἢ 
οὔ 8680 Ὀ]οββίηρθ ἴῃ δὴ Θδρϑοΐα ἢ Ἰἰνοῖν δὰ 
᾿π  ΘΥΏΔῚ ΠΆΠΠΟΣ. Τὰ 8 ἔθδϑί οὗ ἰδΌοσϑοὶθ8 δ 
ἃ ἴοϑίδὶ δπὰ ᾿ογοῖβ οοπμοϊαβίοη οὗὨ δ]} ἐπ) Ῥσϑβϑῦ- 
γαιϊΐοπδ, σοΟΏΒοΪδιϊ 8 δηὰ Ὁ] θδίημδ ἐπδὲὶ ΟΓΘ 
Ὀδδϊ πὰ (Ποπὶ, οΘοηποοίθα νεῖ) ἃ ογουβ ρἴδῃσο 
ἰοίο (6 ἔπαίαγο:; ἰὑ νγ8ὰ8 δὴ ουὐἱάθῃοο [μ8. αὶ ̓,οὶρ αΐ 
μδὰ υθθι γοδοβοὰ ὑροὰ ἩΠι10ἢ βΠ4}}}Υ ουθὴ [ἢ 
Ἰδδὶ πεϊχῃιϊ ὐσὰϊ Ὀ6 δδίηθα, δῇ ἱπαϊοδίΐοη (νὰ 
ΒΟ ΟδΔΥ, δου 411 ἐμοῦ βίισυ χα οθ δηὰ δ εἰ οἷν 
ἸΔΌΟΣΒ, 8 53{1}} πῆοτὸ χίουϊουβ ἔοβϑὶ οὐ ἰβ ὈΘυΏ 80]68, 
μ6 Μοδβϑίδηϊο, [0 δίϑστιϑὶ δηα ἔσαν ὈΪ688θα οπο, 
μουἹὰ οοθ. ΟΟΡ. ΖΘΟδ.. χἷν. 

Ψετβ. 6, 7. Τ|ιΘ οοϊογταϊϊου οὐὗὨ ἰῆθ ἴοδδὶ οὗ 
ἐδθοσ Δο108 τγὙὦ9 70] Ογϑαὰ ὉΥ ἐΐθ ρτορδγδαίίοι [1Ὁ7᾽ 
Ὀυ]άϊηρς ἐμ ἰορ]θ ἱπ δὰ Θβρϑοί δ᾽ δρρσγοργίϑδίθ 
διὰ Ὀϑευ 1 {ὰ] τοϑῦμορ. [ΙΓ (80 [οτὰ διδὰ ῥγχγο- 
γνἱἀοα Ηϊ5 οουφτερκδιίοι τὶτἢ θοοὶ μα οὗ Ργϑδϑυτα- 

(ἴοῃ, οΥ̓͂ σοπϑοϊδιΐοη, δῃαἃ οὗὨ ου, πού ΟἿἿΪΥ ΠΟῪ ἴῃ 
Οδηδδη, δαὶ οσο αἷ80 ἰῃ ἴἰδο (ἰτη98 οὗὨ ὑπ υὶϊ- 
ἀογη6858 οὗ ὑμ6 οχἹ]θ, ΠΟῪ Οὐρὶ ς ἐΠΟΥ͂ ΠΟ ἰο 
το ἴο11 τ ρο]]οἀ ἴτοῖὰ (Π9 θατὶ ἴἰο Ὀυϊὰ Ηἰἷπὶ 
ἃ ἰδΌογηδοὶθ δἷβδο, ἰὰ ΜηΐοΒ Ηΐ8 ΒΟπΟΥ ταϊρὶι 
ἂν 6}}, 4 ἰδὈογηδοὶο οὗ ἀοἀ τὶ} τηθη, αἱ 1θαϑέ 
ὙΪ1} ἀπ δυιοὺς Ηΐ8 Ῥϑορὶο! 716 σοι ῃὶοῦ 
αὐ 116 ᾿ογὰ, τυ σι ΠΟΥ δ ἃ ΔἸΤΟΔΙγ οηὐογοί, 
φψουϊὰ Βανο 66 ΠΟ ἰγθ ΟὨο, ἰζ 10 δ ποῖ Ὀ6θ8 
σοπποοιοα Μῖιν [0 ἀοδῖγο (λαὺ 10 Βου ἃ Ὀδοοταθ 
δοἰγϑη κι ϑηοἃ δηἃ τηϑθ ἸΩΟΥγ9 ἰη(ϊπηαῖθ, δηὰ ἱἴ 
{18 ἀθϑῖτο δὰ μοὶ ΠΟῪ δηραηροα ἴῃ Ὁ] ἀρ {9 
(ἐρ]θ. Τδὶ ἰ8 10 σγοδῦ δῃὰ οὗ δὶ Ῥχονι ἀθ- 
ι14] συϊάδησ68, ἰδδί οοιητμαπΐοη θεοί Η Στ Β6] 
δη τηθῃ, 88 10 8598 ῥγδραγθὰ οἡ ΗΪβ8 ραγί Ὁγ Ηΐη 
δοηοδοοηβίου, δἰιοιϊὰ Ὀθοοηθ οϑι δ] δ οὰ δηὰ 
ΘὨἸἑ θη ΙΏΟΣΘ 8δηἀ ἸΠΟΓΘ 8180 οὐ ἰἰο ματί οἵ 
ἸΏΘῺ ; [ὉΥ {{|ὸ τἸηοϑὺ Ῥατὶ παίαγα! ἢ ἰβτουσὶ {}}9 
σοτησημηΐοι οὗὨ {116 ϑαγὶ τ }.} Ηΐτω, Ὀμυὲ 4180 ἴῃ 
ογἄον {μαὲ 1ὑ χαῖρ 6 σον 8ῃ 64 ἴῃ {110 Βοδγί, ὉῪ 
180 ΘΒ Ὁ] 58 τ οηΐ, ΘηἸαγροηθηῦ δηα σοιηρίοίϊοι 
οὗ (86 δχίθγῃϑὶ) τ δηὰ ἰηβϑίἰαὐοη8 ὙΒὶοδ 
ανο Ὀδοη Ῥτγουϊ θα Ὀγν αοὐ Η] πι86]Γ ἔογ 89 Ρυτ- 
Ῥοβϑθ. Τ)ι0 ὈΪϊΪοβαῖη 38 δηὰ ρμἱι8 σὴ τ Βῖο Ηθ 
..859 Ὀϊ]οββθᾶ υβ βου ἃ ΑἸ γ8 ὯὍ6 οτορογοα ἔγϑι 
δὰ οδίοῖῦγ ἴον ἰδ 8 Ῥγροβο. Αμὰ ΒΟΥ ζ,ΊΘΔΙΥ 
816 Ὑ60 Βἰ)ηοὰ ἰῃ 8 γοβρϑοῖ ὉΥ 18 66 ]Κ 60}- 
πτεραίίου οὗ τοϊιυτηοᾶ οχὶϊο8, ν}}0 ΘΥΘ ΒΟΒΓΟΘΙΥ͂ 
8ΌΪΟ ἰο ΒΟῪ δηἃ γοῦρ, διὰ Ὑΐπὸ γοί δὰ 80 συυσἢ 
Ἰοῖν ον {9 Ὀυϊ]ά ἴῃς οὗ 186 ἐθία }]6. 

γον. 7. 1 να βιχεϊβοδη αἶϑο ἰδδξ δέ {δ18 
Ὀυϊ]αΐης οὗἁὨ ἐμ6 ἰθ}}6 δραΐη ἴὑ νγὰδ πο Οδῆδϑῃ 
ΡΓΟΡΟν, θυ (06 Ῥμορηϊοίδπ ᾿ϑθαηοῦ, ἐμαῦ Ῥτο- 
γἱἀοά (16 θυ] κ-ὐδίθε αὶ δα (Πδἱ σΘοττοϑροιά- 
ἴῃς σι (118 Βοδίμθα τογκπιθα δηὰ δνὶ βὶβ 8180 
ἴοοῖκ ρατὶ ἴῃ οχγθοίϊης (6 μουβ86 οἵ αοα, [Ιἱ 
ἰπάϊοδίοϑ (παλ ἐμ 9 γοϑὶ οὗὨ ἰἕδ.6 δατγίΐι 8180, Θὰ 60Υ- 
τοβροπάϊΐηρ ἰμογοίο, ἐμ Σοϑὶ οὐ τηϑδυ πα, δῦ ἔο 
Τοηον ἐμοὶν σἰΓ8 δηὰ οαρδοίἰοβ, τοῦ ΔΘ 
ΤΔΟΓΘ δηἃ τηο0γ6 ἰο Δ Κο ρατὶ ἴῃ {86 ΘοΙαρ]ο 6 δὰ 
ἔσθ ὙγΟΥ 810 οὗ ἴΠ9 Κογὰ, {πᾶὶ ἐπ Τοτὰ ὉΥ πὸ 
Το ΓΟβαΓ 8 {Π|6π 8ἃ58 ρτγοίΐδηο. Τὴ χοβί οἵ 
(6 θα δηἃ τωδῃκίπά Ὀοσαο ἐβογοῦΥ, ἰοὸ 8 
οονίαϊη οχίοηιϊ, οοηϑοογαίοὰ ἴῃ δάνδηοο δηᾶ ἀο- 
δἰ φηδίοα 85 οὴθ ὙΠ0, ἱἴ ΠΟΥ δγολαυ ἴῃ 89 ΟἹὰ 
Τοδίδσαθην ΘΟΟΏΟΙΩΥ͂, γοὶ 801}} ἸΏΟΓῸ δοῖιθ ἀδΥ ἴῃ 
1.}0 ζ] 658 οὗἉ {ἰπ|0, γουϊὰ ἰ6|κ9 ρματὶ ἱπ ἐδ Βἷᾳ}ν- 
οϑὲ ἀοβιίηγ οὗ 1βγϑοῖ. Οουιρ. {1ὸ Ὀοδαιι} Χθ- 
ταν 8 οὗ Βάδν οα 1 Εἰηρβ νυ. 

Ὑοτ8. 8, 9. Πἰ νγὰ8 ποί 8 βίηρὶο βεδῖ, 85. οῃ 69 
τὶτ Βοϊοπλου, ἔσοτα ΒΟ ΠΟῪ πο ὈυΠαΐης οὗ 
0 ἰδαρὶο γῥγοοοοάθᾶ; σῖϊὰ ΖοΥΌθΡΩΌθΙ] δοὰ 
Φοθθυασ, δὲ (89 Βδθ ἐΐπιο 8}} ἐπ χοίατποα οχὶϊοδ 
ΘΑΌΔΙΥ ἰοοῖς ραγί, 88 ἰὲ ἰθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δα, Τδαὶ 
(0 ϑῃιγο σοηστοραίΐου βιουϊὰ ἰᾶκο γμαγὶ ὕγϑεὶΥ 
ἴη {ὸ ἰχίιοδὺ ποῦς οὔ Βυῃδηὶϊ 8 (16 στοαὶ 
οὈ͵αοὺ ἰῃ γἱο ον ἱπ 4}} {Π6 ἀϊν! 6 ργουϊἀ θη 18] συ]- 
ἀἄδησοβ. Οομπηθροίοα νι ἢ (δ ἷ8, Βονονον, 80 6ου- 
ατοχαιϊΐοη ρὰνϑ ἃ Του] ἶοαὶ ζατΆΥ 6 οἰαΥβο 
οὗἨ οοπάυοίϊης (ἴιὸ τοτὶς οὐὗἁἨ Ὀυϊ Ἰαΐρ, δοσοσά- 
ἴηρὴν ἴα ἰδεῖν σἰοΐοθ οὗ οἴὔοενγβ 00]1] ἴῃ τὶι ἢ (Π9 
ταχυ]αϊίοηδ τηδά6 δηᾶ βαποιϊδοὰ ὃν αοἂ ΔἸγοδαν 
Ἰοὴς Ὀοίοτο, δὰ ἰμυ8 οοτίαϊ γ ἰοοὶς ὑἰπ9 Ὀ6βὲ 
δοίΐοῃ, βίποϑ ἱπάθοὰ ἴῃ ἰδ ἱτιῦο οἵ 1,ονἱ ἐδ 9 
ἰηϊοτοϑύ ἰὰ 89 Βουδο οἵὁ αοἀ 'γ88 8.}}} 6} 6 υ ]ϑ88ὰ 
ἴῃ (μ6 τηοϑβὲ ᾿ἰυῖγ δῆ ηοῦ, πὰ (6 υὑπαἀογβίδηδ- 
ἰὴ οὗ νῇῆδὶ 8 ὩὨΘΟΟΒΒΑΤΥ͂ ΟΥ ΒρΡΡτορτΐαὶθ τῦ88 
τοδὶ ΒΟΥ ῥγοδβοσυοά. Τμδὶ 8 δἰ ΎδΥΒ (ἢ9 
τοοβὲ βδ] αἰ δηὰ Ὀοδυϊ] ποθῶ (9 ἴγθο γ0- 
οοχηξιίοι οσΣ ομοΐοθ οἱ (9 ρΡασγὶ οὗ ἐδ 9 οὐ ξτϑκ8- 
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ἰοῦ δηὰ {1186 ἀσυδη μοθαΐθ ΟὈ) ΘΟ Ἰγ Ὁ ργϑδθαῦ | ΒΟΡΘ, Οὗ σδίῃον οἵ ρτοιιΐθο, ἐμαὶ τγοαϊὰ Ὀ6 δὉ]9 ἰὸ 
οῃ (19 ρατὶ οὗ ἀοἀ μδτνιμοπὶ ουΒΥ σδομηθίῃθ. 

γοτθ. 12, 18. 1 σΤοϑρϑοῦ ἰο {16 Θχρυγοββίοῃβ 
οὗ 1ΟΥ διῃᾺ βόγγο δὶ ("9 Ἰαγίωρς οὗ (6 ἔουπάα- 
ἰἰοη οὗἩ ῖμ9 ἰθιαρὶθ, ΘΥΘΡΥῪ δίερ ὈΥ Ὑ]] ἢ 
δἰιειηρὺ ἰο ἄγαν θα ἰὁ οὖν λιϊχοδβὺ θη, ἐμὸ 
οομϑτγα,δίίοη οἵ Οὐ οΘοιηππίοη τι οὐ, κμουϊά 
Ὀξοοηθ 8 ἸοΟγουβ ἔδυδί, ΕΣ {0 ὭΘΆΓΟΡ 
ΒΡΡΓοιοὶι (18 ὁπ, (116 ΤοτΘ ἰοῦ δοπιθ8 ἱηϊο 
ΥἹΟΥ͂ ποῦ ΟὨΪΥ (16 ἔσθ γϑύθγθηοθ οὗ ἰδ [ογὰ, 
ὈῬυὶ 6180 (1:0 Τα] η688 οὗ γοἀουρίΐοη δὰ 1ἴ6, οἵ 
τἱριθουβηοββ, οὗ ρϑαᾶσδο, διὰ οὐ ἰού, ἑανοϊνεὰ 
ἐμογοΐη. Τμ9 ἔδυ} γ ΟἿ᾽ τὸ γοιηχδὶῃ ὑμθγοίγουι, 
1.19 οΓΘ ἀο υπτὶαἰιίδουδης58, ἀἰθϑοογὰ δηὰ πιἰδ- 
οἰἑοῦ ἐπτααΐίθῃ ὑο ργουαὶ. ἴω ἴδοί ποίη 18 80 
τ6}} οαϊουϊαϊοα ἰο Ἔχαϊῦ 86 Βοαγίδ οὗὨ {ἰι6 ο}ι}}- 
ἄγοῃ οὗ αοἀὐ ἤγοπι νι οαἰνατγὰ, ἰο 81} ἰμοτὰ 
ὙἘ0} βαογο ἸΟΥ δηά δἰίμψηθ ἐβϑί ἰο ἐοϑιϊγι ἐγ, 8.5 
ἰῃ0 σοπιίης οὗἩ ἰδ κίἰπράοιι οὗ αοά. Επαὶὺ 
ῬτΟΡΕΤῚΥ σοῃ θοίατο8 ἐδαῦ δί {110 {ΐππ9 ΟΥ̓͂ ἐμ ἴαγ- 
ἴηὴς οὗ {πο [ουπααίίοα {πὸ τλυϑὺ υπάοχβίαπα [190 
{1π|68 οΥ̓͂ πὸ Ὀυϊαΐης οὗἨ {86 ἰδτρ]θ6 δηὰ ἐϊιοβθ 
[μαὐ ἐπητηοαϊαί οἷν ἔο]]ονοα 45 ἱποϊαἀοα ἐμ οτοὶ ), 
ΤΩΒΩΥ͂ ἃ ριαθὰ δΒοηξ Σοβουπάοά δἴγοβϑι, 88 {1 
118} Ῥεαίια, 8 βοης οὗ ζοϑβϑιϊ νι γ δηὰ βδοσῖβοθ 
Ἔχρυδαϑίης ἐπ 6 ζοοὶ ἢ σ5 οὗὨ ἐμαὶ ρον οὰ πὶ ἢ 6 ἢ 
τνοπάονίι! ἀορίῃ ; δηὰ (μδὺ (6 δοοῦ, 88 ἰδ 6 0 
δρλϊῃ τηλὰθ Ρἱργϊτπηηραθ ἰο {16 δηοϊθηὶ δθδὲ οὗὨ 
ἔγιιο τοὶ σίου δὰ (9 ϑανίἀϊο βογογοϊ ηίυ, 88 
ὙΜ6}1 88 {ἰ190 βΒβ:ῃ οἴ Δ ΥῪ 156] (80 Ῥβαΐαι Ἰχχχυ ὶ.), 
83 2Ἶ80 ὁ (08 Ἰογοῦβ Ὁ Ζτὶτι- ΠΓΟΌ, Βδης 8 σοὶ 
ΔΌσυπάδηο66 οὗὁἨ ΠΟῪ ΒΟΠ(Β οὗ ρσγϑαΐ βόγγο οη 6ῃ- 
σπδηῖίης ἰ σϑγά 6885, δυοῖ Δ8 δα ΒΑΓΡΑΪΥ ατίϑϑη 
βίησο (89 {πιὸ οὗὁἨ Ὀανίὰ ἰῃ βυοῖὶ βίγοδιΐπρ ζ1}}- 
Π098 Δ ογοαῖϊγο 11{6ὸ (80 ΡΒ. ΟΧΧ.-ΟΧΧΧΊΥ.). 
(οπΡ. Ενα]ά, Οεκολ. ἸΥ͂., 8. 181, 188. [πᾳ ἰἶι6 
Ῥιοίουπα 1101} Ῥβαΐῃ: “1 Ιογϑ 9 Τοτὰ Ὁ6- 
ὁπα89 δ6 Βαίϊι ΒΑΓ ΤΩΥ̓ σοΐδα δα ΤΩΥ͂ ΒΡΡ᾽66- 
(Ἰοπα,᾽" (16 τοῖοθ οὗ 00 πυϊηρῖοἃ τ ΒΟΓΓΟῪ, 
δὴ 80 ΖΟΏΘΓΆΙ, 8848 Τουῃὰ δὴ δρργοργίαίθ δηὰ 
Ῥατισυϊαῦ οχργοβδβίοη, τσὶ 14 80 Ὀθδυί αϊ, ἐμαὶ 
{16 ρΡουϑ κΚίπρ Εγοά, Τ Πάτα ΙΝ, οὗὨ Ῥσχυϑδία, ἴὰ 
ἢ15 Ἰαϑὺ βού το ἃ οἰ ΐοη, Ο..086 10 ΤῸ δὶ ῬΓΑΥ͂ΘΤ. 
ἴῃ (89 οχὶϊἱ. Ῥβαΐπι, μονγαευον, “"Ῥσαΐβο, Ὁ γθ 
βογυδηίϑ οὐ (9 [κοτὰὶ, ρταΐβϑ 89 πϑιηθ οὔ (80 1,οτὰ 
“-Ξ- ρὸ [ογὰ ἰ8 δἷσι αὐονϑ 8}1 παίίοῃβ, δηὰ Ηἰΐβ 
ΕἾΟΥΥ͂ δῦοτνθ ἰ)9 ΒοατοηΒ,᾽» ἐποσθ 18 σοι ϊποά, 
ἐη (19 Βατη0 οἰιαγαοίον δὶ σ δῆ πον, (86 ἐπουρὰς 
οὗ 9 Ἰον)ο88 δηα μῬονοσίυ ἱμαὺ ὑπο γ ἰμοα δὸ 
ΒΟΨΟΓΟΙΥ ζο] , δηἃ ἐπ Ῥταΐβο ἴον (0 δχαϊαϊΐου 
τὶ Βδὰ ποῦ ἰακοη ρίαοσθ, Ἐϑροοΐα)ν, Βον- 
τον, Ῥβαΐτα οὐἷΐ. ὈοΪοησθ ἤοτο ἢ ἐϊ8 ΤΟΙ τ- 
Ῥταησ9 οὗ Δ}} (δὲ αἰ οτοηί δα] οἰΐοη 5 δηὰ ἀλη ροῦ8 
ἐγουρἢ Ἡ ΒΙΟΘΒ {Π 60 Ὁ Βαὰ ρΡαΞβοάὰ π|ῖὶιἢ Οοα᾽ 5 ΒοΙρ 
δὰ τ (8 σΟὨΒΙΒΗΕΥ τοουγχτὶπρ τοίγαϊη: “0 
μαῦ το ψου]Ἱὰ ῥγαΐβδο 89 ονὰ ἴον Ἠΐβ φοοά- 
Ὧ688, δὰ ἴοΣ Ηἰβ ποπάον] ψοσῖὶτα ἰο (ἴ9 ο}}}]- 
ἄτοη οὗ τ᾿ Θἢ ;᾽᾽ δηα ΡΓΟΘΔΌΪΥ α͵80 Ῥβληϊ οὐΐ., τὰ 
1:5 ῬΤΆγοΣ ἰμαί (80 Ποτὰ πνουϊὰ 8.}}} ΤΥ ΠΣ ρκὰ- 
(μον ἐδ πὶ ὕσοιη διηοηᾷβ (86 οαί Βο δηὰ χοάδοιι 
(τὰ ἔγοτι ἐγουῖο. [1 τὸ β }}} βδο οὐΐζοῃ, ου οὔ ῦ 
Ῥατί, Βαγο ἃ 1δοὶς οΟΥὗἨἁ ον δπὰ βυϑβον ἔγοπι ἀθργο8- 
βίοι οὗ βρι γἰ 8, δηὰ 1 οὁὐοη ἱπ θοίίον ΒΟΌΤΒ ἃ ρτ68- 
ΒΌΓΘ ΣΟΙΔαἾ ἢ ὈΡΟῺ (ἢ δΒουϊΐ, οὗὮὨ νυιϊοῖ Ἧ 8.6 δὖ 
{{π268 ΒΟΔΡΟΘΙΥ ΟἸΘ Δ τ] οΘοηϑοΐουϑ, ἔμ οη αὐϑη (ἢ 8 
ΡΆΠ 688 ΤΑΥ͂ Σοἀοσπῃὰ ἰο (89 αἸοτΥ οὗ αοά, {παὺ 18, 
Ὧθ 8 αἰνῖπο δογῦσγονν, Ὑμῖο ἢ 85 ἰ(9 ζχγουπὰ ἰη ἐΐ9 
ἴλοῖ (Βδὲ ψο ςδπηοί βοσῦο αοἀ ἃ58 γγθ τυου]ὰ τ 15}, 
δηά Δ59 νουἹὰ Ὀ0 ΓΘΑΙῚῪ ποτὶ οὗ Ηἰαι. ὕπάον 
δβιαοὶι οἰχοιτηδίδηοοδ ἮΘ βιιοιἹὰ ποὺ Ἰδοὶς Ὀθϑιαβ οἵ 

ἰσαπϑῆχζυγο (ἰλθηι. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γετθ. 1-6, ΤῊ ἴδαβί οὔ ὑμ6 γϑθοπιοᾶ: 1) ΤΈΘΥ 
Ῥτεβθαί {λον οογίηρϑ ίο αοἀ ; α) ἔογ (ο γοάθιῃρ- 
(ἴοι ἔον νι ϊοὰ ΠΟΥ ἀγο ἐπα αἶα] ἐο ἐμ6 Ποτὰ, δαὶ 
ἴον Μΐοῖι {ΠΥ ΟΥ̓ 8}} ἰο Ηΐπι ; δ) ποἰνϊνϑἰαηὰ- 
ἴης ἰμδ0 Βοϑθι!ϊγ οὗ (16 νον, πιο ἰαἀοοὰ 
Ετίονϑθ {11θτλ δηὰ ἰπάθιϑ ὑμϑσα ἰῃ ὭΔΩΥ 1508 6χ- 
[Θγηδίγ, ὈὰΕ οαποος Βοϊὰ (μθπὶ Ὀαοὶς ἤγοτα δαὶ 
ὙΠΟ 18 Οβϑϑη ἷα} ; σὴ) (ΠΟΥ͂ σοηΒοοταίθ ἐδ ΘΙ. 80 1γΥ63 
ὈΥ 8 ἀδὴγ ἀοαϊςαίίου οὗ ἐμϑυιϑοῖσοθ, 2) ΤΟΥ 
ΘΟἸοΌΓδὶΘ Θβρϑοί δ! }ν α ζεδδὶ οὗ ἐδ ὈΘΓ Δ ο168 : 6) 85 
Ῥγϑδογυϑαὰ ἴὰ ἰἰΐὸ ἀομογὶ οὗὨ ἐμ νον] ὰ δηὰ ἀο]ὶ- 
γογοᾶ (δεγοίτοπι; δ) 88 τ  σὮ]Υ ὈΪεβδοὰ ἰπ 186 Ἰαπὰ 
οὔ ἐδὸ ᾿ογὰ ; 6) 88 οα] δὰ ἰο {ὸ οἰ δ] ἐδ ΓᾺδ- 
6168 οὗ ἦογ. 8) ΤΉΟΥ δάνδησο (89 Ὀαϊἀΐηρ οὗ 
9 ου89 πὰ κίπράομι οἵ αοά; α) ὑμ6ν σοτβ6- 
οτγϑίϑ ἴον (8158 ῬΌΓΡΟΒΟ ἐπ οἷν ροββοβϑίοηβ δῃὰ γἱτιδ: 
ὅ) {Π6Υ βϑοὶς (βδγεΐοτθ δἷϑο ἴο διὰ ἐμβογοίο (δαὶ 
ὙΠ ἾσὮ 8 Δ [40] ἐπ {116 γγον]α---}} (1, 3 κῃ ὰ 8) οα 
ἐπ στουηὰ οὗ δηἀ δοσοτάϊος ἴο [16 ργεβογὶριϊοη 8 
οὗ ἐμο νογὰ οὗ ἀοὰ.---ΒΒεντιῦδ: δοδίς σμοίία 8 
λος 7εδίωπι οεἰεδταπάμπι δὶ, χιοΐ ἕμπι οεἰεῤταίων, 
ἄμπι ἀοοσεπια οἰ δεπίνηιιιϑ, πο8 6886 Ρεγεσγίπος ἔπ ἀοα 
νιμπο εἰ ἵπ ἰαδεγπασιϊία ξογροτὶς ποεβίσι ὅτευὶ ἀμταη- 
{ἰδιι8, ποδίτωηι ρμοίεωπια 6586 ἐπ οαἷο. ΒΤΑΒΚΕ: 
ΠῸονν Ἰου οἱ Υ δηὰ πο ΟΟΘΒΑΤῪ 18 Ὀτοί Π6Υ}Υ ᾿ογ9 διλοης 
(19 σὨἰἸ]άτοη οὕ αοα! ἘΕΡοΟΙ ΔΙ Υ ἰπ {ἰἸὸ Ὀαϊ] της 
οὗ ἐπ βρί τ 4] ἰθταρῖο ἀηὰον Ομ δὶ βου ϊά {λόγο 
6 οπθ Βοατὶ δῃηά οὔο βουΐὶ, δ'πἃ θ66.) οὐδ βμουϊά 
βίδηἀ 859 8}]] δπὰ 4}} 8ἃ98 οὴθ τχδῇ, Αοἱβ ἰΐὶ. 44: ἱν. 
82; Ῥβ. οχχχιϊὶ. 2, {τὸ τψουϊὰ δχαΐη ῬγοροΥΥ 
Σοΐοόστῃ δηὰ γο- ϑϑίδ Ὁ] 18} (6 Ὑογβεὶρ οὔαοί, οὐ 8 
ὙΟΤ τηυϑὺ ὍΘ ἐμθ Ἰανν, χυἶΐο, Ἰδταρ, δὰ σαϊάϊησς 
βίαν, Ῥβ. χῖχ, ὅ; χχὶϊὶ. 4: οχῖχ. 1056. ΑἸ: Βουρὰ 
Ὀοϊΐονοτα ἤδΥθ {10 δοτοτηδηδπιοηΐ δηὰ ῬτοσαἾ586 οὗ 
ἀοά Ῥοΐοτο ἔἰιοῖ, χοῦ ἴπ6 Βατηδῖ ϑατέ 15 οὕϊοιι 5ὸ 
τϑδὶς ἐμδὺ 1 8 Θαϑ 1} ἐγ χϊθηθὰ; ὈὰΣ τὸ ββουϊὰ 
ἢοτθ ὃο αὐ ἰῆ9 δαπιθ (ἰπ6 Ὀἰϊηὰ δηὰ ἀυτῦ, δὰ 
πού Ἰοοῖς ἰο ἐμ9 Ῥγοϑϑηὶ δίδίθ οὗ αδῖσβ, Ὀὰϊ σοὶν 
ὕροη (οὐ 5 νγοσιὶ αοηο, ῬΥΟΥ. χυΐὶὶ. 10. 

γοτβ. 6-10. Πονν (19 Βοαβο (Κἰῃηράοτ) οὔ αοἀ 
49 Ὀυ1ΠῈς: 1) ὉΥ {ἰ|ὸ οδογίηρβ οὗἨ τϑϑῆ; α) ὉΥ͂ (9 
Ῥοϑββοβϑίοῃβ δηὰ ρὶ ἔϊβ οὗ (9 σοηργοραίίοσι ; ὁ) ὈΥ͂ 
ΒΡΡτορυϊαϊΐηρ δηὰ υδΐπςς ἐμαὶ το 18 ϑοζιὶ ἴα 
ἐμὸ νου] ; 6) υπάον 6 Ῥγοίθϑοιϊοῃ οὗ (89 οἱνιὶ 
ΘΟ μοΥὶἶο8 (“ δοοογάϊηρ ἴἰο [89 ροστοϊβδίου οὗ 
Ογγτυβ᾽)). 2) ΒΥ ἰδ9 δοιν ν ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἐδμ9 
δοδάα Ὀυὲ 8190 οὗ {πὸ οὐ Γ σιθοσϑ, Ἐπο μθδ5 
Βανο ἐμοὶ σοῦ ἰο ἀο 89ᾳ ᾿ἰθαάθσγβ, θυ ἐδ 6 χοϑὲ 
δανθ ἔγοοϊυΥ ἴἰο οο-οροσϑίθ, ὑπο δαγο ἰὼ 855ϊ18ὲ 
ἔμοβὸ Ὑπὸ δοοογάϊης ίο (6 ἀἰνὶηθ δυγϑιισοτοθηί 
Βδυθ ἐδ οἰαγγο οὗ αἴλῖτβ, δησουζᾶζο ἔβϑεω δηὰὲ 
Βίγοηκίμοη ἰἰοαι, 8) Ὦγ ἰδὸ 78. 7} 685 οὗἁ οἵ- 
βοΘΥΒ ἰο ἐμεῖν ἀϊιῖ.8, αοά μκ5 οτἀδἰηθὰ οἰ σ6Γ8 
ἴον (09 Βα ῖκθ οὗ ογάοσ, Τθοσο 18 ποὺ ΟὨΪΥ͂ {89 οἵ- 
βοο οἵ τὶ οϑίϑ, Ὀυϊ αἷς. ἐμαὶ οὔ (Βεὶν ΒΟΙΡΟΓΒ, ἐδθ 
ἰθδ 6 Υ5, δ ἃ 65 Οἱ ΔΙ 8150 ἔδί 6 8 δηὰ τοί 68. 
“-ϑταβκες Οοὐ ἀἰδιτὶθυίϊοθ Ηΐδ8 ρσἰδϑ ἰπ ΤΩΔΏΥ 
ὝΆΥΒ; (0 016 Ηθ καἶγο5 ἰδθηίβ ἴ0Γ οὴ6 ποσῖκ, ἰὸ 
ΒΠΟΙΒΟΣ [ὉΓ δηοίδον, 1 ον. χὶϊ. 78ᾳ. Τμο δρῖ- 
χα] ἑοσαρὶο βου] 4180 Ὀ0 τροά ου ἴῃ 41} σϑηΐϊκα 
οὗ βοοϊϑίῦ τὶτμ Δ]} ΘΠοΥΘΎ, ἰπὰ οτὰον (μ8ὲ (ἢ 6 Ροο- 
Ηὶθ ΤῊΔΥῪ 6 011} ἂρ ἰπίο δὰ ΒΟΙΥ ἐθαρῖα πὰ ἐδὸ 
Ἰιονὰ, ἐξ. 11. 23, Ῥχϑδοίθγβ δηὰ στοδρί εἰγδίοα, ἐπ- 
διτυοίοΥβ δ͵8ο0, δῃὰ ρῬαᾶτγοηίβ, ἐἰμὺ5 Ὀυιϊὰ ἃ ἐθαιρὶθ 
ΠΘῺ (ΠΟΥ͂ ΡΓΟΡΟΙΙΥ ἰεδοῖ δηὰ ὑσχοδοῖ, ΡΥ ΘΞΘΕΥ͂Θ 
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ἀϊεοῖ ᾿ 186 δὰ μΒομοδίυ, οὐὰ Ὀγίης ἂρ ἰδ9 γουίῃ 
ἰο ρῥἱοίγ. 

γέετα. 11--18. ΤῊ Ἷ0γΥ οὗ ("0 σοηρτορηίίου οὔ 
ἰδο Πμοτὰ : 1) 7 στουπά--εῖμο Ἰαγίη οὗ 1.19 οι - 
ἁλιΐϊοι οὔ.ο Βουδο οὐ αοα; αοἀ οἢ 1118 ραγὶ ποιυ]ὰ 
δυὸ ἃ ἀ τυ] 1 Κ Διο Ζ τ Θῃ, ἴοΥ (}ιὶ8 [19 885 Δοσοι,- 
ΘΟ 186 (ἢ 9 ννοῦκ οὐ χοδοταρίΐοη, 65ρ6012}}γ (119 
ἰποαγηδίίοπ, {|λ0 δἰοηθαοηί, ἀη (6 6818} 5 οηὶ 
οὔτ86 ΟἸτοΙ ς ἐμ δοπφτγοχζαιίοα οα ἐμοῖς ραγὶ 
οοπαίἰἐα!θ ΟΥ̓ΟΣ Βοῖη6 Ῥδεὶ οἵ ἐἰϊο Ὀοσίπηϊης οὗ (ἰτὸ 
βουβὸ οὔ αοά, 2) 74 ζίηἍ-τοῖι 15 ἃ ζοϑίϊνο ἴον, 
διὰ ΟΧρΡοβ808 ᾿ἰβοὶ( δοοογάϊηἷγ ἴῃ τουδίο δηΐ 
ΒΟΉ 25 ἴῃ Ργδῖ860 οὗ ἐμ ἵοτὰ, Ὀὰ( 15 δι}}} ϑδαὟδαἀἀοπβὰ, 
δεοδΔ80 ἰδ Βοῦδο οὗ (ἀοα 8.}}} οοπίϊη 68 ἴο ἸδΔοὶς 
(80 ἰτὰο φἴοΣγ. 8) 115 δἰσηϊβοαπος,---ἰἰ 8. ἱῃσοτα- 
Ῥἰεἰθηθβθϑ οὐ ἰἰϑοϊζ, ροϊηΐ5 ἰο 118 ἔυϊβ] πη οηϊ. ---- 
ΒτΑΒκπ: Ομ νϑὲ ἰδ (9 ἰγὰ9 Τοσπάοίίοη δηα οου- 
ποι-δίομο οὗ Ηἶἱ οδμασοι (ῬΒ, ΟΧΥΪΐ, 22; [8βὰ. 

48 

ΧαΥϊΐ, 16; 1 Ὅοτ, 1, 11), ἰῃὰ σψοτα ψὸ αἰ ΠΥ 
γοω)οῖοθ, δηὰ οὐ υἱἷιοϑθ δοοουηὶ τῦῶὸνΎ αν (0 ὈΓ4Ϊ80 
αοά. Ἐχροσγίεηοο οὗ ργονυΐουβ (ἰπ|68 οἴνθῃ ρἶνοϑ 
δΔῺ ἔταρυ}99 ἰο σογγοοί Ἰυλρσαιοηὶϊ ; Βοπμαίἱπλ 63 }100 - 
ΟΥ̓́Θ ὈΠὈΘ] οΥ ἀοτῖνοβ δὰ ουἱ] οχαπ}}]6 απ δβυ}»- 
Ῥογὲ (ἰιοτοίγο, 11.1.6 ἱπιναγαὰ ἸοΥ οὗὨ (9 ϑρίγι 
Β..ου ἃ ΒΌΡΡΤΙΘΒ8Β 8}} ἰθ! ΡΟ] ΒΟΓΓΟΎ, 80 ὑμαὺ ὙΘ 
Βῃου ἃ ποὺ Β6ΆΡ ἰἰ10 τγοορί;ς ἴον ἐδ Ἶ0γ. 

[ϑσοοττ: Το χτοδίορ αἰ ου}165 δηὰ {86 ταογο 
ἴοτ αν 48 Ὁ19 ΘΏΆΟΤΩΙ 65 ΘΙ, Θχροδϑα ἰο, {16 ΏΟΤΟ γγ6 
664 (ἢ οὐγίθη ἀβῖΡ δ ἃ δϑϑἰδίαηοο οὗ (Ποα.--- "ἢ ἐπὶ 9 
του] ἴογ8 δὰ βούσγοῦϑ ὙΠ 6 "]Ἱοπἀοά, ἔον ἰι 88 
τλϊχοά βίαίθ;; ΠουθαῦοΡ ὑπ τ ν|}}} ὈΘ ἃ σοιηρ]οΐθ 
βορδγδίϊοῃ.- -ΈΧΕΥ: [Ιοὺ του] αγ Ὀυϑίποβϑ Ὧο 
Ῥοδίρομποα ἰο {80 Ὀπδῖη658 οὗ τοὶ σίου δηᾶ ἰὺ ψῖ}]} 
ῬΤΟΒΡΘΟΡ ἴδ Ὀρί(0᾽.-- ἘΠ ΟΥ (δὲ ἀο ποῖ τοῦ (6 1.- 
Βοῖνοθ ΣΩΔΥ͂ γοὺ ἀο ροοὰ δβεγυΐοθ ὈΥ αυἱοϊκοπΐης 
δηᾶ οποουγαρίης 089 ἰμδὶ ἀο νοσὶς.-- τᾶ. 

Β.--Ἴ ΠΕ ἹΝΤΕΚΒΟΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΝ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΡΟΟΥΜΈΝΤ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝᾺ ΤῊΝ ΜΑΟΠΙ.-. 
ΝΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘΝΕΜΙΒΗ, : 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΙΥ. 1--24, 

Ι͵ 7λὲ 7πίεγγυρίίοη, 97 (λ6 Πυϊα πη) ὁ (λ6 Τεπιρίο. Ὕοτα. 1--ὖ. 

1. Νον σΒθῃ ἰδο πάνογβατιθα οὗ Φυάδῃ δπᾶ Βοη)αμαΐη μοασγὰ {μαὺ (86 Ομ]! ἄτοῃ οὗ 
2 {6 σαρε ν γ Ὀυϊ]ἀ6α 186 ἰδπλρ]6 υαπίο 186 10 αοά οὗἉ ἴβγαςὶ ; ΤΏθη {ΠΟΥ σδπλα ἰο 

ΖογαΌΔΌΕ6Ι, δηα ἰο 86 οἰοῦ οὗ [86 6 τ, δπὰ βαϊὰ απίο ἰβοῖα, 1,6 9 Ὀ0114 Ὑ ἢ 
γοι : ἴ0Ὁ τὸ βοοῖκ γοὺγ (οά, 88 γὺ 0; δῃηα πὸ ἀο βδουϊῆοο πη 1ω βίῃηοθ {Π9 ἀΔΥ8 

ὃ οὗ ὕατ-βαάάδοη Κίηρ οὗ Αβϑυγ, σοι Ὀτουρῦ ὰ8 ἂρ ἈΣΓΒοΓ. Βαΐ Ζογυθῦδθ:], δπα 
δοθῦυδ, δηά {86 χαϑί οὐ (86 οἰϊ6 8 οὗ (Π6 14 6γβ οὐὗὅἨ ἴβγδλοὶ, βαϊαἃ υπίο ἐβο, 8 ἤδνὸ 
πο ίηρ ἴο ἀο Μη 18 ἰο θυ] ἃ βουβὸ υπίο οὐῦσ αοα ; Ὀυΐ γὸ Οὐγβϑοῖσοθ ἰοροίμοῦ 
Μ111 θα} υπίο {86 1.0: αοά οὗ [βγ86], 88 Κίπρ Ουγὺβ 

ΤΏΘΩ {89 ΡΘΟΡΙΟ οὗ [86 Ἰαπᾶ τυοδὶκοηοα (86 μβηαβ οὗ [Π6 ρϑορῖὶο οὗ 2ὺ- 4 τηδηδρά ι8. 
{86 Κίηρ οὗἉ Ῥογβία μὲ οοτὰ- 

δ᾽ ἀβ}, δῃᾶ ἰγσου]οά ὑβθῖχ ἰπ δυϊ] ἀΐηρ, Απα ἰγοα σουῃβο! ]οῦβ ἀραΐμβὶ ἰἤοτα, ἴο ἔγαβ- 
ἰγαΐϑ {Π6]Γ ῬυγΡΟΒΟ, 811 {86 ἀδγβ οὗ Ογσγὺβ Κίηρ οὗἨ Ῥογβὶδ, οὐύθὴῆ ὉΠπῺ}} (86 τεῖρῃ οὗ 
Ῥασῖυβ Κίηρ οἵ Ῥοχεβίδ. 

Π. 4π’᾽ Ονσίπαΐ Ζοουπιεηί τεϑρεοίίπσ (λα Ἡοεί16 Μαολίπαίίοπα, Ὅοτβ. θ-94͵ 

0 Απά ἴῃ [86 τοΐρῃ οὗ Αβαϑιδσαβ, ἰπ [86 Ὀορίπηΐηρ οἵ ΗΪ8 τεῖρτι, σστοίθ ἐΠΟΥ τπίο ᾿ιὲπι 
1 δὴ βοουβαίίζοῃυ ἀρδίηδὺ (86 ᾿πΒδ: δηί8 οὗ συ} δηα «ογυβαίθαι. Απᾶ ἴῃ ἰδ6 ἀδγ8 

οὗ Αὐίδχογχϑῆ πτοίο ΒΒ δα, ΜΙ γοάδι, Τα 66], δῃα [Π6 χοαὺ οὗ {μοὶῦ σοτωρδῃϊοηβ, 
ὑπίο ΑΥΆΣΘΥΣΕΒ Κίηρ Οὗ Ῥοσβῖδ ; δηά (Π6 ψυϊηρ οὗὨ {Π6 Ἰοϊίου τὐαϑ ψυϊτύθη 'π [86 

8 ἘΠ ἰοηραο, δηὰ ἰηἰογργοίθα ἴῃ (Π6 σιγτίδη ἰοσαθ. Βοδαμι {86 ΘΒ ΘΏΘΘ]]ΟΥ δηᾶ 
βαἰπαθμαὶ ἐμ9 βοσῖθο πτοῦθ 8 Ἰούϊοσ αρδίηβι ογυβαίθῃι ἰο Αὐίδχογχοα {86 Κἰηρ ἴῃ (818 

9 εοτ : ὙΤὭρη ιὑγοία Βοδυτα [86 ΟὔδΠοο ]ογ, δηὰ ΚΘ αἰσαβηδὶ (86 βουῖρο, δὰ {86 ταϑί οἵ 
[δοῖῦ ΘΟΙΩΡΒΏΪΟΙΒ; ἐδ6 Ὀιπαϊίοθ, {86 ΑΡΒΑυβδι ΒΟ ο8, ([μΏ0 ΤᾺΓρα]  ϊο8, (πΠ6 ΑΡΒδυ- 
Αἰ68, [86 Ατοϊου θβ, (ῃ6 ΒΑΥ]ομΐδηβ, [86 βυββηο ῖῖεβ, (μΒ9 Ποδαν ῦοβ, ἀπά {89 

10 ΕἸαμῖνοβ, Απὰ ἐμ σεβὲ οὐ [86 πδαίϊομβ σβοῦι (Π6 στοαὶ δῃὰ πο 0]6 
ΟΥ̓́ΘΡ, δῃά βοΐ ἱῃ (}6 οἱ[ΐο8 οὗ δαιηδχία, δηα [86 τοβῦ ἐλαξ ατγὰ οἱ 1.18 8ὶ 

ΑβθδρροΣ Ὀσούυρμί 
ἂς 186 ΥἹΥΘΥ, 

11 δῃά δὲ βιο ἃ ἐϊπη6. ΤῊΐβ ἐδ [86 ΘΟΡΥ͂ οὗ {86 ]Ἰοἰδοῦ ἱμαὺ (ΒΟΥ βαπΐ ὑπίο Βΐτα, ευεπ 
υηΐο Αγίδχοσχος (ῃ6 Κίηρ; ΤῊΥ βοσυϑδηΐθ (86 τηϑῃ οἡ (18 8146 {89 ΣΟΥ, Δηα δ΄ βυ ἢ 

12 α ἴω. Βο ἴδ Κποτα υπΐο (86 Κίηρ, (Βαὲ ὑμ6 79:18 ΒΟ σᾶταθ ὉΡ ἤτοτῃ (866 ἴο ὰ8 
Δ΄ οοῃ16 υπΐο “6Γγυβαί οι, Ὀυ ]ἀϊπρ' (86 το 6]]1ου5 δῃὰ ἰδο ὈδΔά οἰ, ἐμὰ Ἀδγ9 βοὺ Ὁ 



44 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

18 186 ν 8118 ἑλογοοΐ, ἀπα )οϊπεά (89 ἑουπάδίίουβΒ. Βο 1 Κποτῃ πον υηΐο (Π6 Κιηρ, ἰμοξ 
. 1 818 οἱἵγ Ὀ6 Ὀυ!]άοα, απὰ [Π9 νψὰ}}8 βοὺ ὑρ αφσαΐπ, ἰμΒ6ὴ ψ}}} [ΠΟΥ Ὡοΐ ΡΔΥ͂ [0}}, 

14 ἰγιρυΐο, δα ουβίομι, δηά δὸ ἰδοὺ Β84]0 ἐπάδπιαρσο {86 σχονθαῦθ οὗ [80 ΚίησΒ. Νον 
Ὀδοδυβο τὸ 806 τηδἱιύθηδηοθ ἴγοτα ἐλδ ἐὐπο᾽ 8 Ῥα]δοο, δπα 10 γγα8 ποῦ τηθοῦ ἴῸὉΣ ἢ8 ἴο 

15 560 (86 ἰκἱπρβ αἰβῃοποῦγ, ὑμβεσοΐοσο ᾶῦθ Ἧϑ βοηὺ δηα οοσ δε {μ6 κῖηρ ; Ταῦ βοδσῸὶὶ 
ΤΩΔΥῪ δ6 πιϑάο ἴῃ {89 Ὀοοὶς οὗ [9 τϑοογὰβ οὗ [8γ δέ μιουβ: 8ὸ ββδὶὶ ἰβοὰ βηα ἴῃ ἐμ9 
Ὀοοῖὶκ οὗὨἍ [86 τοοογάβ, δῃα ον ἐμαύ (818 ΟἾΕΥ͂ 19 ἃ του  ]Ἰουϑ ΟἾΔ, κῃ Βυγίΐα! υπΐο 
Κίηρϑ δῃᾷ ρῥσχονίῃοο, δῃὰ {μαὺ {Π6Υ Βᾶνοὸ τηονοὰ βοαιἴοη πη (Π6 βαῖαο οἵ ο] 

16 πιὸ: [Ὁ ψὩ]ΟΒ οαυδο 88 {μ18. ΟἸΕΥ͂ ἀοπἰτογοᾶ, γο σον γ [89 Κιηρ δαί, 1 1118 
ΟἸΟΥ θ6 θυ! θα ασαΐπ, δῃἃ {110 νγτα}}8 ἐμοσϑοῦ βεῖ ἅΡ, ὈΥ (818 τρθϑδῆὴβ ἴβοι βθδ]ῦ μανθ 

17 Ὧο ρΡογίίοι ὁπ {818 βἰ49 {8 τῖνοσ. Ζ7Τήἧθη βοιΐ ἰῃ6 Κίηρ 88}. ΒΒ ὑπο ρθθυτα (ἢ 
σΟὨΔΏΘΘΙ]οΣ, δηά ἐο Θ᾿ βμδὶ (9 βουῖθθ, δα ἰο [89 χοδϑί οὗ ἐμοῖσ δου ρδῃϊοῦϑ ἐμαὶ 
ἅτε ]] 'π βαταασγία, δμα μπέο [6 τοϑὺ θογοῃα [ῃ6 τῖνογ, Ῥϑδςθ, δα δ βυοῖ 8. {ϊπ|9. 

18,19 Τὴδ ]Ἰοὐνοῦ ψμῖοῖ γο βοΐ θΐο Ὁ3 μαίϊ Ὀοοη Ρ]ΔΙΗΪΥ τοδὰ Ῥοίοσο τωθ. ἀμᾶαϊὶ 
σοι ϑηα θα, Δηα Βοδγοῖῦ μα θθρὴ τηδάο, δπὰ ἰὐ 18 Του {Βαὺ (815 ΟἿ οὗ ο]α ἰϊτλθ 
Βα τηδ46 ἱπβυσγοοοη αραὶμβὶ Κίηρβ, δα ἰδαέ τοὈ6]]οη δῃα βεαϊάοῃ ἤδν Ὀθθη 

20 χη8646 ἰδογοΐη. ἸΒοτο ἤᾶνθ θθοθ ΤΩΙ ΒΓ ἸΚἰηρΒ Αἶθϑο οὐοῦ “Ψογύϑδ]ο, τ ϊοἢ ᾶγνθ 
ΤΌΪ]Θα οΥ̓ΟΡ 81] οοιιπέγίοδ Ὀογοπά {86 ΣἾγΟΓ ; δηα ἰ0]], ἐσ δυΐο, δ ουβίοτα τψγ8 ραϊὰ 

21 πηίο {δοη. δ οαδ δι ΠΟῪ σοι δηἀτηθηΐ [0 οϑυ6 [Π686 ΤΛ6 ἢ [0 66886, Δηα ἐμαὶ [815 
ι 23 ΟἿ θὰ ποὺ Ὀυ1ἃ ὉΠῚ1] αποΐδον οοταστηδηαἀπηθηΐ 88}4}} 09 ρίνθῃ ἴγοτπι πιὸ. Τακθ 

᾿ιορα πον {μδὺ γ 1811] ποὺ ἰο ἀο 818: ΜἘΥ δβδδου! ἃ ἀδιηδρθ στον ἰο (Π9 δυτί οὗἉ [89 
28 Κἰηρϑῦ Νοῦν π βοὴ [89 ΘΟΡΥ οὗ Κίηρ Ασίδχογχοβθ᾽ Ἰοὐΐου τῦαϑ τοδα Ὀοΐοσο ἔσομαι, 

84 5}}1π|5ῃὶ [86 Βοσῖθο, δηὰ {πο ῖγ δοια ρϑῃϊοῦβ, [6 Υ ποηῦ ὉΡ 1 μαϑίθ ἰο «Ὁ ΓΈ] τὰ 
24 υηΐο {80 9078, διὰ τηδαο ἰπθπὶ ἴο 66886 ὈΥ͂ ἔΌΓΟΘ δῃα ΡΟΥ͂ΘΣ. ΤΏΘη οοδϑβοα (86 ποῦῖς 

οὔ [6 Βοῦϑθ οὗ ἀοα νΒ οὶ ἰ8 δὲ Φογυβδίθια. 50 1 οοδϑοὰ τὑπΐο {80 βθοομα γϑϑῦ οὗ 
[86 τοῖρῃ οὗ τυ Κίηρ οὗἉ Ῥαχβίδ. 

ΕΧΕΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γενβ. 1-. 7΄ε ἱἐπίεγτωρίίοπ, Ὕοτθ. 1-3 ἤτοι 
Εἷνο ᾿ἰἰ8 οοοαϑῖίοη. ἮΒοα {86 Θπηθιαΐοθ οὔ Φυδοὶ 
δηὰ Βοηδιοΐη οασγὰ οἴ (16 υπάοτίδκίηρς ἰπ 96 Γγυ- 
Βαΐθτω, μοῦ δ οα ἰο αΐΐ9 τὶ (ἢ θπὶ ἰῃ Ὀμ1]1ὰ- 
ἷηχ. ΤΏΘΥ δ8Γὸ οδ]]οα 86 δᾶἅνθσεασίθα, ποὶ οἵ 
ἐδ9 δἰ] τοῦ οὗ ἰκὸ οδριϊνὶιγ, ναὶ οὗ δυᾶϑῃ δε 
Βοσι δαμλῖιι,, θοολυδ9 ὑπο ῖν ορροδί(ΐου ποὰ [οδ8- 
ἘΣ ὴγ Βα ἀΥίβοῃ δἰγοδαν ἰῃ ργο-οχὶϊθ ἰἰτηθ8, δῃὰ 
ἑπάδοοα δρδίηδί. (9 βουαίδογῃ Κι χάοιῃ, νιοὶ τῶ 8 
ἐμιοὸπ τιοϑὶ βυϊ Δ ὈΪν οΔ]]6 ἃ ἐμδὲ οὗ υὐδὴ δῃηὰ Βοῃ- 

)αιαίΐη. ἀχλνμι .)3--οὨ Π]Ἱᾶτϑῃ ΟΣ ΤαΘΙΏ ΟΣ οΥ̓ [89 
σϑρίϊνιγ, ἰ8 (10 πᾶῖὴθ σίνϑῃ ἰο ἰἢ8 τοϊῃτηθα 6χ- 
1105 ἱπ ομαρ. Υἱ. 19 δᾳ. ; Υἱἱἱ. 8δ; χ, 7, 16, δΐο.; 

80 αἶδο ὈνίοΒῪ ΤΌ.271--- 6. σι, ΟΒδρ. ἰ. 11. ΙὩμ οτ- 
ἄογ ἰο οϑ δ Ὁ} 188} {π6ὲ οἰδίτι ἐμ 8} τηδἰ ἰδίῃ: Ὅ79 

Βοοῖς γοῦν Θοα 86 γ9 (ἀο).--- [ῷὋἍ 21}. ἢ ΟΥ̓ 

ὕν, 8150 Υἱΐμ (0.6 δἰ πιρῖο δοουβαίἷνυο, ἱ8 {89 δοῦ- 

διϑδηὶ οχ γϑβδίου [Ὁ ΟἿΥ δοιωθν δὲ ΘΟΪΟΥΪ 688. 6.(- 
Ῥτοδβδίοῃ ὙΟυϑΐρ αοα; ῬτΟΡΟΥΪΥ ἰἰ 8 ἰο ἰυτη ἰο 
αοἀ Ὑ} Ῥοὐϊιΐοι ΟΥ ᾳαοϑίϊοηβ, οὐ τι ἀδεῖγοθ 
ἰῃ οοτδΙ, ἰο ΔΡΡΙΥ ἰο Ηΐη).---Αἡ ἃ σαοσιῆοθ 
πο ἰπὶ αἴηοθ 86 ἄδνα οὗ Ἐδδεσμαδᾶοῃ, 
εἰο.--- Τὸ ειλὶδι᾽ “πὸ ἀο ποί οἵδον᾽᾽ δσαῃποί τνο]Ϊ 
ΤΩΘΔΠ: ὙΠΟ ἀο ποΐ οὔδον ἰο οἱοῦ ροάϑ, ἴον ἴδοι ἐὶ 
πουϊὰ ὈῸ6 πΘΟΘΒΘΑΥΥ (0 τηθηἰΐου ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ {ἢ 6890 
οἶμον ζοάβ, [1 ἰΐ σοῦ οτἰρίπαὶϊ ἐο 18ὴ9 ἰοχὶ ἱΐ 
τασδὶ ῬΘΥΔΡΒ ΒΙΤΩΡῚΥ ΒαΥΘ 1819 Β0ὴ80 9 ἀἰἱὰ ποί 
ΟἿΟΡ αἱ 811, ποὶ οὐϑῃ ἰο Φοδβουδῆ, δἷποθ ἵγὸ 76} 
Κηθ ἐπὶ Φο οναῖ τνουϊὰ δοοορὶ οἴδοτίηρ ΟὨΪΥ δἱ 
119 056 Ἰορἰ ἰτηαίθ Ρ͵αο9 οὗ τγουβμΐρ δ δου δ  θ), 
ΤΒθη ἰξ πουϊὰ ᾿αγοῖτνο {πὸ τιϑϑδηΐης ἐμαὶ ἐμοῦ 
Ἡου]ὰ οἰδαϊν βαουϊῆοο ἰο Φοδβουδῃ, δηὰ οὐ ἐῖ8 

ΥΟΥῪ δοσουηΐ ἀοφεοϊγοα ἰο ἰδκθ μαζὶ ἴπ Ὀυ]Πἀἰης (ἢ 9 
ἰοτρὶο δὲ Φοτυβδίθα. Βυὶ ἐ}ιῖ8 υἱοῦ 18 ορροβοὰ 
ὮΥ {89 ἤδοὶ ὑπαὶ ὑδ6γ (βοὴ που]ὰ πἰιποαῖ ἀουδὶ 
ΒδΥθ ἰ00 ΟΡΘΕΪΥ δὰ ὈοΪγ ροποὸ ἷπ {δ ἔδοϑ οἵ 
41} ἰσυι ἢ, βίαοθ ἰμποΥ ΟΟΥΙΔΙΩΪΥ δὰ ὙΟΡΥ͂ ἸΔΗ͂ 
Δἰίδτδ διὰ βδου δοϑὰ οἵἵϊθῃ ϑηουβῇ. Μογϑουδν (δ 9 
παρ Βδίΐο Ῥοβίἰΐοη οὐ Ἰ)ὙΠ)}ὲ ἀο68 ποὶ δοοοτὰ ν᾿. 211. 

(ὲβ τῖϑνν : Ὀθδβίἀο5, ἰπ ϑιυοῖὶ ἃ 6856 Ἧὸ ἡγοῦ ]ὰ ὁχΧ- 

Ῥϑού {89 ρμονῖ. ΓΞ] ἱπβίϑδά οἵὨ (9 ρασί. ὈΤΊΣ. 

10 8. ὙΦΥΥῪ ῬΤΟΌΔΌΪΟ (δαί "Ὁ Βογθ, 8δ8. ἐπ δἤοοι 

οὐδ᾽ Ῥδδϑδδβϑδ (Ὁ Ρ. 6. 7. Εχ. χχὶ. 8; 1 διω. ἰϊ. 

ὃ; 2 8δια, χυὶ. 18; 2 Κίηρβ γῇ]. 10) 18 ἴος , 
ἴη ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οἵ ἃ ταϊβίαϊκο, ΟΥ οἵ ἀοδῖρῃ, ἴῃ (δὲ 
(807 πουϊ]ὰ δἰδίο ἐμαὶ ὑδοὶγ βδονίβοϑβ ἀϊὰ οὶ ργο- 

ῬοΥΪΥ ἄοδεττο (89 Ὠδιη9 οὗὨ ββογίβοϑβ, δα μ6ῃ ἰχ) 
Ἐκοννἶϑο 18 Τουπὰ ἰῃ Οοτὶ, Δοὰ ἰ8 χοδὰ ὉῪ Εϑάτδδ 
αὐτῷ), ὉΥ δορί., βγτίδο, διὰ δἷδο ἱπάδοὰ ὮὉΥ (89 
υ]ζ.,) τΐϊοι αἱ Ἰθαϑὲ 068 ποῖ ΒδῪθ 89 ποζῶ- 

ιἰνο. ϑίησοο ({| βρϑακογβ ἀδδίχῃδίο ἰπουιβοὶνοῦ 
88 ἰδοβὸ σοτὰ Ἐϑαν- βαάοα δὰ Ὀγουρῶί ἰπὶο 
ἐποἶν Ῥσθβοαὶ δοοὰθ (οοταρ. Βάμδτ ου 2 Κίηρϑ ΧΙτ. 
87), γθ θαυ ἐὸ ᾿ᾳϑῃ γ (θαι Ὀεγοημὰ ηαρδιῖοα 
αἰ ἰμοβο οοἹουϊβϑι8 τοίθσσϑα ἰο ἰπ 2 Κιηρϑβ χτνὶὶ., 
τἰτ (6 δαιπιαγί δὴ 5ο- 6α}]9ἃ, ποτὰ {1.6 Κις 

οὗ Αϑϑουτὶβ, 2 Κίῃ 8 χυϊϊἹ. 34, βδὰ Ὁγουρμὶ ἂρ ουἱ 
οὗ Βαργίου, συ}, δηὰ οἰ}}1 80} θαϑίθτγῃ σοῦ γ 168, 

ἰαΐο ἐμ οἷι168 οὗ βαιηαντία. Τμ)680 σο]ου 6.5, ν᾿ Β6α 
{86} ἄτβι βει]ϑὰ ἴθ Οδπδαη, 'Ὲ 8 ἔσυρ, ἀϊὰ ποὶ 
ἴραν Φοδβοόναῖ : 1ΐ νᾶβ ἠοΐ {Π}} 8 σοπϑ᾽ ἀ6Σ Ὁ16 ̓ Δίον 
Ρογὶοὰ ἐπμδὲ ἐμὸν δεϊκϑὰ 07 δὴ [ϑγβϑϑὶῖιο Ῥυ  δϑὶ ουἱ 
οὔ Αϑογσγία, ἴῃ ογὰου ἴο Ὅὸ ἰπδίγυοίοα ὮὉΥ ἷπι 1 
ἐπ Ὑγοσϑὶρ οὗὨἩ Φοβόονδὰ; Ὀὰϊ ἐμ9 ψογὰβ: βῃ0θ 
86 ἀδγβ σἤϑη Εϑδυ- ιδδάοη Ὀγουριξ 5 ὉΡ, δ8τὸ 
οὐ ΒΒ Ὁ ἃ δοιοδὶ ἰμοχϑοί δἰδίοιηθηί, ΟΣ ΔΙῸ ἴο 
Ρ9 ὀχρ]δἰηϑὰ ἔγοιι ἐμοῖν οδοσιβ ἰο ἀδὶθ ἰμοΐσ ἯῸΣ- 
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δῖ οἵ οβουδαὶ 8 ἴασ Ὁδοὶς 88 ροϑβϑϑβϑὶ 0Ϊ.ο. Κυο- 
δεὶ (Ζωγ Ο-πελιοἠίε ἀεγ ϑανιατίίαπεν, ϑεπκεοῦγ., ἀντ 
Οεεοίεολ. ἄντ Ἡδεπεοὴ. ὑπά  ωπεί ἐπὶ Οὐδδδεη, ἴ, 
1, 3. 147 5ᾳ4ᾳ.), ου δοσουηὶ οὗ [λ089 ογὰ δ, ἰπρεο- 
ῬοΥΪγ ΒοΙ8 ἰπθπὶ ἴον (0356 γ8Ὸὸ πδὰ διηϊαγαίο 
ἵἕγουι Απϑγυὶα τι 10 [ϑγ7δοὶ ἴθ ρείθβϑιβ. [0 ἰ8 οἰθαῦ 
ἔτοτα οἷν ρδϑϑϑαρθ ἰμδὲ {110 σοϊοηϊχδίϊοῃ ϑροΐκθη οἵ 
ἴῃ 2 Κίηαϑ χνὶΐ., 1610 ροτιαρδ δ ΔἸΓοδαν Ὀορσυη 
ὍΠΟΥ ϑαγβοῦ δὰ ϑοηηδολδθεὶῦ, γοὶ οἰ ὁ Υ ἰοοῖὶς 
Ρίδοθ υἱὸν Ε3ατ- ἡδάάοη. ὙΠ (8 ἀρτθθ (116 
σαῃοϊίοτιι ἰπβογὶ ριΐοη5, ἰη δοοογάδποο ἡ ἱ( τ ἰ σἢ 
ἘδΒδυ- δου Βα ἀδβροϊ ]οᾶὰ, ποὺ ΘΧΡΥΘΒΑΙΥ, ἰὺ ἰ5 
ἴσαθ, [89 Ἰαπὰ οὗ πο ἰθπ ἰγὶ065, ναΐ γοί ϑγτῖδ δηὰ 
Ῥμορηϊοΐα οὔ ἰδοῖν δηοίθῃς ἐ ΒΘ ὈϊΪ δπί5, δαὰ ῥτο- 
νἱἀοα (Ὠθ6ὶ τὶ ἢ ΠΟΙ͂ Οὁη68, οοπρ. δοιιγδάογ, ἢ, ο., 
ὌΡΟΣ Ουῦ ρ858106. Το οοσδϑίου οὗ (8 γϑοαυόδὶ 
οὐ 86 δατηατὶ 85, γχὰϑ ἴμ0 οογγϑοὺ γϑοορηϊι οι 
οὗ 89 ἴδοι τ[ηδὶ (Π 080 γᾷο δῃουϊὰ το ἐπ ἐθτ- 
Ῥῖο δἱ Ζογυβδὶ θαι, σου ὰ ὃθ τερον θα 85 (6 Ἰο86- 
ἕηγρ πδίίΐου, τὶ ϑὺ (096 γᾶο βιουϊὰ Ὀ6 ὁχοϊαἀοά 
ἔσο {ἷ8 σϑηῖγ] ροϊωϊ οὗἁὨ ἰῃθ τογϑὶρ οὔ ἐδ9 
Ἰδηὰ νουϊὰ δρροδὺ 85 1635 δι.) ον ϊζο, 85 ἰηίτυ- 
εἶνε; ὑπμποῦ ΠἸΚουγ86 μῸ ἀουδὶ οχροοίοθά, ἰἔ (ΠΟΥ 
6γΘ βαἀιἰ(ἰοἀ (ὁ ρϑνίϊοϊραιίοι ἴὰ ἴμ6 Ὀυϊ] ἰὴ ς 
οὗ (μὸ ἐθρὶα, ἃ8 νοὶ! 85 ἰο σουϑυϊίαιίοι τὶϊὰ 
χαοίογοποθ ἰο ἰΐ, ἰο γζαΐῃ ἐμβογοῦ ῇ ἰηθυθποο ἴῃ 
δαρίης (9 δξηϊτϑ οὗ {})}Ὸ6 σοηχτοραίΐοη ἴῃ κοη6- 
ΤᾺ]. ἸΥ ἴὰ δαἀάϊιΐοαυ ἰο 8 {Π 07 δὰ 4180 8 τοὶἰ- 
εἷουβ ἱπίοσοϑι ἴῃ (ἢ τηδίΐον, ἰὑ Ῥγ88 ΟὨΪΥ ἰὰ τὰ ον 
ἴο 860. γ6 0 {πο πηδοῖνοβ (Π6 ἕανον οὔ {1|ὸ αοἀ οὗ 
89 Ἰδηὰ, νι Βοῦὶ ἔΠ 6 Υ Τοοορχηΐϊβοά 85 Φουα, δὰ 
πο ΟΡ ἢ 4130 (9 Βδῖῃθ ροϑϑοββίοηϑ δηι 
] βδίη χ5 ἰὼ ὑμ6 1} ΠΟΥῪ ΒΟΙῚ6 ἃ5 [6 63 ἀοϑἰρηοά 
ἴον (Βοιηβοῖνοθ. 6 οδῃηποῦ τοραγὰ ἱμοῖὰ 88 δοίι- 
αἰοὰ ὉΥ ΔΩΥ εἰχῆοῦ δη ρΌΓΟΥ ταοίῖνο,---ἴον {Ποὶν 
δηὐἶτο δυ δϑοαυθηὶ Ὀομανίοαν, τ ἶοῖι ταὶς 65 (ἰχθηὶ 
δΡροδν αϑαιϊίθ ηἀ ογϑηῖ ἰο τοὶ κου αἴαῖτβ, δηὰ 
830 ἰδὲ νι ϊο ἢ γγ6 Θ᾽ 80 ΘΓ ἰθάτγη οὔ (ἢ οἱ χσοὶὶ- 
ξΕξἰοη, ͵ἰ8 ορροβοὰ ἰο ἰδὲ γον, Τμαὶ πλιΐοῖ ἰς 
βαϊὰ ἴῃ 2 Κίηρϑ χυὶϊ. οἡ ἐμ ὶ8 βαδ͵θοί οδηποὶ Ὀθ 
υπδοτβίοοά (48 Βόδν οἱ ὑπαὶ οἕδρ.) 88 βίδίϊηρ 
δδέ (ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἴὰ ρατὲ γοϊαϊποά ἐμοῖὶγ μοδί 6 
ξοί5, (Βαΐ ταδὴν Βαά αἰγοδγν πογβὶρροά ΦοΒονδ ἢ 
ΟὨΪΥ, ἰμαὲ ἰμι680 Ἰαίίον Βαοκά ψογϑεϊρροὰ Ηΐα, ἱΐ 
ἡπάοοάα ἴπ ἐμὸ ἔοται οὗ 6 Ὀ0]1, γοί, 858 (ἢ) ΟὨΪΥ͂ 
αοἁ. Τθοτο 8 πο ἀϊϑιϊ ποίϊου Ὀοίνγοο (89 ἀἰ 6 ν- 
οηὶ οἶα5569: ἴον γον. 88 8 ποῖ, 138 ΒΆ ΒΥ ἰγαηϑίδίθϑ, 
“4 [Π6 ΓΘ Ἴ9Γ6 αἰδο γΟΥΒΕΪρΡΡοΥ5 οὗ ϑῇονδ,""---αυι 
ἱε ἰ6 βδϊὰ οὗ 81}; {Π 0} Τδανροὰ 726 ονυδ, δῃὰ βογυδὰ 
ἀδοῖν ον χοά9, πὰ οὗ 8}} 1ἰ ἰ8 (ἢ θη 1ἰἶκο νΐβο βαϊὰ 
ἷπ γον. 81: “ΠΟΥ ἔδαγοα ποὺ Φομονδὰ :᾽ (867 
Ῥταυϑα ἰοὸ Ζοβουδὴ ΟὨΪΥ͂ ἃ8 Ο.9 οὗὨ ΠιΔΗΥ͂, ΟἿΪΥ ἢ58 
8 Ἰἰχϊἰοα Ὀοΐηζ, ΟἿ 85 δὰ 14], ποὺ δΔ8 (9 ΟΠ 
ἔσαο αοα. [ἱ ἰβ ἰτὰθ 6 απρδβιΐοη ἰλθη δνΐ868 
ἩΒΘΙΒΟΥ {8 Βγηοτγοίἰαὐΐσ βίαηἀ-Ροἰὶπέ ἰμαὺ ἴῃ πὸ 
Τοϑρϑοῦ οδὴ ὃο Γοσατἀ θα 49 ονυθ δὴ ΔρρυΟΣ  Πγ8- 
ἀἶἰτο ᾿ογβὰὶρ οὗἩ Φομονδῖ, καὶ ἰὼ γα ἢ 85 ΟΠΙΥ͂ 
ΟΥ̓ ΠΑΥῪ Βοαϊβοηΐβαι, γ71ἃ8 80}}} τηαϊηἰαἰ πο ὈΥ͂ 

4ΊΑΙηο Κ᾽ ἢ, ἐδ Αεητίαη Οσαποπ, Ὁ. 138, αὐὰ Ἐλυ  ἢ- 
Φοπ ἐπ ἴοοσο, ΐνΟ Βα: “Τῆσθτα ἀρροᾶν ἰο ἤανο Ὀδθη δὴ 
Ἰοαδὸ ἐπ γοθ οοἰοηί σαί 95 οὗ βεδαιηδσγία ὃν ἴῃ Αδϑυυίδη 
κίημκε, Βαγκοῦ, Βοοὴ δος πἴα σοπαποδῦ, τορίδοθα (ἢ 9 
«ἀρξίγνοα σἤοπὶ ἢ6 ἤρα οαττίϑα ΟἿ ΌῪ σο]οηίπιϑ ἔγοῦι Βδ- 
Ὀν]ουΐδ δηὰ ἔγοπὶ Ηδζηδίῃ (2 Είηρβ χγυίί. 24). Ταίοσ [ἢ 
ἷσ γοΐχζῃ μὸ δα ἀοὰ ἴἰο {Π686 ἢγαϊ βοΐ 6 ΓΒ 830 ΑΥΔΌΪΔ ἢ 610- 
τηοηῦῖ (Ἀπείεπέ Αοπατολίοα, 1. Ὁ. 416) βοπὶθ ὑπῖτῦν ΟΥ 
ΦΟΓΥ γϑᾶγϑ δίογνασγάθ, Ἐξα- δα ἀοῦ, Π15 ργβδηάβοῃ, 
Ἰαγροῖν δυρτηθηϊθα ἐἢ6 ροριιαϊίοη οὗ οο]οηὶδία ἀγανη 
ἔγοτα νασίου ρϑγίβϑ οὗ (Π6 δπιρίγθ, Ὀῃϊ ϑβροοία ]}ῦ ΤΓΌΤΩ 
486 πουϊϑδδὲ, βυδίδηα, ΕἸγ τα] α, δηα Ῥοσϑῖα, ΤΏὰ8 ἴΠ6 
πε δαγλαγίδιιδ ΤΘΙΘ δῷ Θχοθϑαϊη νῦν ταϊχϑα σϑοθ."- 

μοι ἐπ (119 ἰΐπι 65 ϑυθδοαυθηίΐ (ο {1|ὸ οχίϊο, γν 89- 
{86 {μον [δὰ πού τονὰθ δὴ αἰἰνδηοο ἴῃ σοὶ σίοα 
Ὀογοπά ἰέ. 7.6 αἰιιοϑιίοη '8, ον (9 τοι αηῦ 
οἴ ε,)ὸ ἰθ ἰγὶ 068, τνὸ ᾿ιαα τηαἰπἰαἰ ἃ ἐμϑτηβοῖνο8 
ἴῃ ἐμ 61}} Βδοι(διϊοὴϑ ἐπ 1.6 τη 8ι οὗ 10 δοϊοῃ δί8, 
οϑρϑοίδι]ν δοοογάϊηρ ἰο Ζ6γ. χὶΐ. 4 βα.; δυὰ 2 
Ομινου. χχχῖν. 9, 10 (οορ. βάν οὐ 2 Κίηρε 
ΧΥΪὶ., 5. 401, πὰ Νὰ χεϊδοοἷι οὐ Ψ6τ, χὶΐ. 4 5α.), 
δΔοίοα Ὀοΐϊδ ἩΪΓ γϑίδγθησθ ἰο {1680 σο]οιἶθὶ5. ἴῃ 
θηΘΓΑΙ, δηὰ ἰο ἐπ οἷδία, ἴοτὸ τηδᾶὰθ ΌὈΥ ἐμ ϑῖι. 
Βυι ἢ (89 Ἰοῃρ ργογυδι ΐης ορίΐοι ννότὸ σογγοοῖ 
τὺ (μ6 ϑαμλαν 88 ΤῸ 1.}6 τηοϑί ραγὶ οοῃϑίβί δὰ 
οὔ(δ9 βγαο}} 68 0 Σοτηλί δα ἦι {116 Ἰαπὰ αἱ (}19 
ἐσὶϊο, 8ὸ ἐμαὺ {167 ταϊρίί Ὁ6 τεραγάἀοἃ 85 δἢ δοίιια] 
οου(ἰπυδίίϊοη οὗ Π 6 Ῥθ0}]6 οὗὨ {116 (θη ὑσὶ 65, διὰ 
{)9 Βοδί! θη οἰθπιθαὶβ ἐιηοης πο Βα ὈδΟΟΙῚΘ 
ΟΤΘ δὰ τρογο οοπίογιηο ἰο (Π6 ᾿βγϑοὶ 98, τγϑ 
σαπηοὶ σουσοὶγο ΠΥ ἔμογ αἰ ποὶ πιδιηἰαΐῃ 8]- 
ΤΟΔΑΥ ὩΟῸΥ (818 ἐ]οὶν οχίθγηλὶ δα ἸΏ [6 Γη8] οοὩ- 
ποοίΐοα τὶ [5.86] 85 Ὑὁὸ}} 85 οὔ Ἰαΐίϑὺ οσοαϑί ἢ 8 
ΜΒ 60 ἰἐδυϊ(οα {61 80 ἰο ἀο. Τ αἱ σου] ἢαγο Ὀ66Ὰ 
189 βίσοηχοδὶ γθϑβοι ὑθαΐ οοὐἱὰ ἢδγο ἱηδιιοησοὰ 
(.}Ὸ 96.) ἰο οἀὐτοὶϊν ἐπεὶ οἰδίΐω. Εον στοαὶ δηὰ 
Τοθροοίοα ργθάρθοοββουβ, δ Ἠοσοϊκία, 2 Οὔτοι. 
Χχχ.: δηὰ Δοβία!), 2 Οἴγοη. χχχὶν. δό, Ββαὰ οχ- 
ῬΓΟΘΒΙΥ οσουρὶοα (ἰθπιϑοῖνοθ ἰῃ αἰἰταοίϊηρ (10 
Γοπιηδηίβ οὗ [δγδοῖὶ ἰο (6 τόδ ἷρ οὗἨἩ Φουα δὲ 
Φογυδβλίθαι. Αἱ δνβί [9 σοιπηδῃϊ ὩΔΥ ἴδνθ Καρί 
{πϑτϑοῖγο 8 σοπορδ]ϑα ἔγοιῃ (|)}6 ΠΟΥ δοηογ8 δὰ 
186 τηρϑίογϑ οὗ ἐδ Ἰαπὰ, ὈΥ οοηϊεηίϊης {ποτ βο ῖ Υ 68 
ἢ (ἢ6 τρότὸ ἀϊδίδηι τορίοδ δὴ. Ἰυσικϊη ρ- 
ρίασοβ οὔ (ἢ 9 πιουπίαἰπβΒ. ΤΠΙΟΥ σοτγίαϊ ἾΎῪ οοπδέϊ- 
ἰυἱθὰ τιϑνοὶν ἀοϑρ βοα δης βοδιίοτοὰ απάβ, τ σὰ 
Ὠοΐζοῦ βουσὶ ποῦ οογθὰ δῃὴγ οοπιπἰοδίϊοι, 
ψῃοπὶ ἰβογοίοτο ἰἢ6 σο]ομἑδὶβ οουϊὰ ποὶ ἔγυδὶ. 
ΟΥΒΟΥ 180 ΠΟΥ ποιὰ ποὶ ανο δλὰ 8. Ῥγίοδί 
Βοηΐ ἰο {θη ἔγουι Αϑϑγγία, τ θη ὑπο ν τὶ 8) 6 ἴο 
τνουδιΐὶρ ΦοΒΟΥΔῊ 65 (μ9 χοὰ οὗὨ ἰμ6 Ἰαηά, δοιΡ. 
2 Κἰηξδ χνὶϊ. 2, ὙΩΓΥ βοοη, ἰὑ ͵δ ἐγαθ, ΤΩΔῊΥ οὗ 
{ἢθ6ϊ Δρρτοδοὶ θα ἐμ οοϊοῃ βί8, δηὰ στωϊχοὰ ὑἱ8 
θαι ὈΥ τηδγγίαρχο; Ὀαὶ ἰηδβιοδὰ οὗ Θχου  η ΔΏΥ 
ἰηδαθηοθ ἱη βἰιαρίης ἰμοαα, ὑμΠ6 γ᾽ γαῖ βοῦ βιυογαὶ- 
παίοα {ἰἸ 650 }765---οὐ ἰΠοτηβο γε 5 πανίης ααἰΐθ 8 
δϑίγοης ᾿θσ] ΔΊ οἢ ἰο δαί Θη ἰδια---ἰο (.}6 ΘΟ] οη ἰδὲΒ 
85 ()}09 ΤΟΓ6 ΡοΟΟΥαΪ δῃ ἃ τότ ἔαυοτϑαὰ οἡ (ἢ ρμδτὶ 
οὔ 89 χογοσῃηπηθηΐ δα πηϊθα τὶ ἢ {(Π16 πὶ ἴῃ (ἰλοἷν 
ΓΟΒΏΏΘΥΒ δα οαδβίοτῃϑ, δη(ἰ δ'8ο ἴῃ (Ἰιοὶν σοὶ κίου, 
80 (δὶ (ΠΘΥ͂ ΙΏΟΤΘ δη πιοῦθ αἰβδρροδγοα διχοῃς 
πο, Τ7|}5 18 ὙΘΤῪ οἴσδν ῬΔΓΓΪΥ ἴγοτι (Π6 ὙΔΥ͂ ἢ 
τσ 6 ϑδπιανὶδη8 ἤθτο βραδὶς οἵ {ΠΠΘΠπ] 86 1 γ68, 
ῬΘΤΟΥ ἔγοπι ὑποὶρ δι Ὀϑοαυσηῦ δοιΐομβ, ἰὰ ἐδαὶ 
{ΠῸΥ ἴῃ οοπίταϑί (ὁ (86 76 ν»Ὑ172ἂ 8011] ρτοίογσοά ἴο ὉΘ 
119 γορτγοβοηίδίϊ γοβ οὗἩ (δο γοναὶ ρτοζορδίί γοβ οὗ 
Ῥεγϑία, δηὰ ἀδβίρηδίθ ἐδ Θπιθ6 Υ7898 αἴϊον {μον Α58- 
ΒΥΥΪΔῺ ὈΪδοοδ οὗ οτὶρίη (οορ. τον. ἦ βΒαᾳ.}, Ὀαΐ 
σὶνθ ποὺ ἐὴ9 δ ἱχμίοϑί Βἱηΐ οὗ ἃ οοπηθοίϊου νι ἢ 
(86 δηοΐοηξ 1βγϑο 08, ΟΥ οὗ δανίηρ ὈΘΘῺ ἴῃ ΒΗΥ 
ὝΔΥ τηοάϊβοὰ ὈΥ (Πο.Ὁ ἸΤμθγοΐοτο ἰδ 18 ἔπι ρΓο- 
ὈΔ40]6 (μδδὺ (ΠΟΥ Βῃουϊὰ Βδνὸ Ὀθοπ ἱπδυθησοά ὈΥ 
(659 δίδου ἴῃ τηδϊκῖης {Πιοἱν οἷα τα ἀροπ (ἢ 6 ΠΕῚ 
οοηρτορβαίίου, 88 Βογίί. δὰ δέν ἷπὶ Κὶ εἰ! βὰρ- 
Ῥοβοθ. [[{{ΠἸῸ Υ Β ΞΘ ΌΘΏΥ τογὸ πὰ τλογο ἀςοὶ- 
ἀδαγ νοὶ οὐον ἴο τῃοποίμοΐδιαι δηὰ (6 ΟΌΒΟΡΥδ- 

4 Ιὐ 85 ποὶ ὉΠῚ] νοῦν Ἰαἰθ ἰΠδὲ {ποὶν Πἰδέοτί ἢ 1ἢ- 
νοηϊρα ἃ σοί γη οὗἩ ἔῆγοο Ὠππαχϑα ὑ᾿πομυβδηα τη ἴγσγοίη 
16 Αβαυγίδῃ Ὀαηἰβητωθηΐ, ΔΩ ἃ ΠΘῪ Θβύβ 8 ηγα θα οὗ 
δησίοηῦ ἴδτγϑθὶ ἰη {πο πικἰαϑὲ οὗἨ ὑμθ Ἰδῃὰ Ὁν {18 ρσγϑδὶ 
Ὀδηα, δη ἃ Θϑρθοία! ἢν οὴ ΜΈ, σου Ζί τα. (τ οτῆρ. ΑὈΟ δ Δ ἢ 8 
Αταῦδ. Οἠγοπῖκ. ἴῃ Ῥααλιβ᾽ Αεηιοταδίϊίεη, 11., 8. δ4-100, 
δηά ἴῃ {πο βατηλγίλῃ Ὀοοὶς οὗ Φοϑῆπδ, ΡῈ] 9η64 αὖ θὸγ- 
ἄθῃ, ἰῃ 1818, γιά. Επταα ΙΥ΄., 8, 125.) 
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ἐἰοι οὗ ἐδ Μοβαΐο Ἰανν, (6 } ἯΟΓΡΟ τονε ἰδογϑίο, 
μοὶ ὈΥ͂ (86 Τοιηπδηίβ οὗ [8Γ890], ψ ΐο ἢ δὰ δ᾽οπά θα 
αὶ (μϑ1ὰ, ὈὰΣ ὉΥ {86 9:78 ἐμπθτηβοῖγοθ. ΤῈΟΥ 
ψου]Ἱὰ ποῦ χοιμαΐῃ Ὀοἰιἱ πὰ {1.16 ΠΟῸ οοργοχδίΐ ἢ 
1 ΦοΓΡΌΒδ θα, [Ὁ ὑπ οουἹὰ οί δομσδθ8] ἔγοχῃ 
{ποτηβοῖγο8 οἡ γϑῆθοίίου (αἱ (116 Βίαη-ῬΡοϊπηὶ οἴ 
[π6 τοὶ σίου οὗ 7 ϑμοναδῖι, α5 ἰὺ 'τγᾶ8 σοργοβοηίϑα ἴῃ 
ΦοΓΌΒα] τ, ͵ Ὸ5 ἷρσμοῦ μδὴ (Ἰιος ον. Απὰ ἰὶ 
ἯΔ8 [Ὁ (158 ΣΘΒΟῺ ([δὺὶ (Π0ῸΥ {ἰΠ6 δοοορίοαὰ ἰδ 9 
ἢτοι Μδιηδβϑϑοῦ, δῃὰ πρᾶον 818 αἀϊτοοίΐοα Ὀυϊὶ 
{86 ἰοαρὶο οὐ αονίσιτα, ὈΥ͂ τϊοῖ οἰγουϊηδίδησθ 
ιἰ16 ἰγαϑύοσιαδίΐ οι γ᾽ 8 85 8 ΤησίἰοΥ οὗὨ δου Γ86 811}} 
ΤᾺΣ ΒΟΣ δυογοά, Βοϑίθβ (8159 {6 γῸ θὰ 8 {{1}6 6ἢ- 
εἶτο ἰοηάθπου οὗἁ ὑβόϑο (ἰπι68 ἰ}δὺ νγὰβ8 ἀθοϊά θα 
ἰονδτὰθ ἃ Εἰ κιοῦ ΔΑ ΤΊΟΥΤΘ Βρίγὶ ἰ8] υοσϑἷρ οὗ 
Οοά, Μοτγθογογ, ἴῃ δἀάϊ ἴοι ἰο βαοῖι ἔγαριηαπίϑ 
οὗ ἴβγϑὸὶ 85 ὝΟΓΟ ᾿οϑὶ διοης ἰΠ6 ϑ'διμδυι 8, 
οἰδιοῦβ Βι1}} γορο Ἰοῖν ἰπ 86 ἰδηὰ σῖο δουρὰὶ ἰο 
ῬΤΌΒΟΣΥΘ ὑμὶν ἱῃηἀοροηάοποθ ἴν 18 Ῥγοῦδῦ]ο 
ἐἸιαὺ 650, 0 ὝΘΓΟ οὗ ὑμοιηδβοῖνοϑ τηοτο ἀονοίοὰ 
ίο ἔδο ταὶ] κίοι οὗ Φοδόονδ, 16 ἐδ οτηϑοῖνοθ Ὀο ἀϊ- 
γοοιὶθα Ὀγ 80 διιἀρτρθηίβ ἐπα ραββοὰ οὐοὸνρ {ἢ οἷν 
κΚίηράοτῃ, δπὰ ι})6 σοηίγαβὲ ἐμαὶ τὧῶβϑβ ὀχ ὶ ἱιοὰ 
Ῥοίνοοι ὑμοηιβοῖνοβ δηὰ (ἢ οΘοϊοπίδίδ, Βι}}} οΥΘ 
ἀροϊάἀοαγ ἰο Φοτυβαὶοα δηάὰ [86 σουϑδΐρ {ΠἸ 670 
οοπἀυοϊοὰ. ἴῃ ἔδυον οὗὨ (18 νὶϑυν 15 (8 δοὺ {δαὶ 
Βοῖηθ οἵ ἰδοῖη δ᾽ τον ἴῃ ἰδ6 ἰΐπ)9 οὗ οβὶδῃ 
οοηἰγιυαίϊοα ἰο ἐμ6 τοϑιογδαίϊοι οὐἁ ἰἴἰ6 ἰθ]θ ἱῃ 
Φονυδβαϊοπι (2 ΟἸγοη. χχχὶνυ. 9, 10), δοὰ ἐδδὶ 
δ.}}} αὐϊον (1.0 ἀθβιγυοίΐοῃ οὗ {16 ἰθαρὶο οἰ ν 
ΤὴΏ0} οὗ Βοοδοι, ΒΕ 1] ἢ, ἀηὰ ϑαιηαντία οϑτηθ 
ἴῃ πιουγηΐηρ ἰο Ὀτίηρ ὑμοὶν οἰξα ἴο ἐἰΐο Ὁ͵669 
ὙΠΟΣΤΘ ὋΡ ἰο {μὶ8 (πιὸ (Π0Υ δὰ πογβμΐρροά, 
26. χὶἹ. δ, 6θ.ὡ [Ιὰ δοοοτάσλμοθ τὶ βοῖιθ οἱ ῦ 
ουϊάθηςθ, (ὮΘΓΘ ἼἼΟΓΘ 801}} δὲ {ἰτ6 ἐμ ϑυσῖὰ Ὀοίζον 
Θἰοιμοῦίβ ἰῃ ἰμ6 ΟΣ ΠΟΡῺ χορίοη οὗἩ ἐμ6 Ἰδηὰ. 
ΑἸοὴς ἰπο86 τὺ δα δβοραγδαίθα ἐδ οπιθοῖνοβ 
ἔγοτῃ 6 ἱπιρυγὶ (168 οὗ (6 παίιϊοῃβ ἰο υηϊὶθ τ ῖϊἢ 
{πη τοϊατηθα 6χὶ 658 ἴῃ βοϑκῖηρ δοβονυδὰ (οἷ. Υἱ. ἢ} 
Ῥοϊοηχοα ῬΓΟΌΔΟΌΪ δἱ 168ϑὶ γοιηπηδηίβ οὗ [5780 
88 Ὑ011 858 οἤὔὐ συλ, Απά ἐπΐδ8 βι δὰβ ᾿ἰσὰξ ἀροὴ 
(116 οὔδουτο αὐοϑίλοη, ΒΟῪ ΜΡ ΔΥῸ ἐο δοοοιηΐ [0 
{86 οτἱσίὶῃ οὗἩ 89 Δεν 8} ρῬορυϊαίίου ἴῃ 6}1166. 
Βονίμθαιυ ῬΤΟΡΟΥΪΥ Τϑιηδυ8 ὙΪἱ  ΤΟΐΌΣΘΠσΘο ἰο 
βυσὰ Ὀοίίον οἰθιπθη5: “ἼΤΏΘΥ δγὸ {16 δησοβίουβ 
οὗ ἃ τοδί ρατί οὗ 80 56 ν»28 το ἯΘ τηθοὺ ἴῃ 
δι θβοαυπθηὺ ὑ1Π2|08 ἢ πογίμΘγ Ῥα]οϑ πο. ΤΏΘΙΘ 
ἴῃ πουίβοτῃ Ῥαδϊθϑιϊῃθ ὑπ6 7 Βαὰ ποὶ Ὀθθη ἀϊ8- 
Ἰοάχοα Ὀγ (8:9 δο]οηΐδβίβ, σο οσσυρὶοα (10 οἱἐἐθ8 
οὗ Βαιιασία. ΤΊογο, 85 ἰο ἐμοῖς οἱὰ δηδοϑίγα) 
ΑὈοά68, δηά ἰο ὑμοῖν Χἰηἀγοά, τυϑὲ ἐμ ο8ο τοί ση 
ὙὮῸ0 ΠΟῪ δηῃα βυθοα θη γ σταάμα}} γ σοϊατγηοὰ 
Ιγοῦι ΔῺῪ οὗ (16 ἰθ8 ἰγῖθεβ. [0 8 ρῬοββι ὉΪο, ἰη- 
ἀεοά, ἐδαῦ εἰι18 ὈοιοΡ χοιηηδηῖ οὗἩ ἰδ69 ΠΟΥ ΠΟΤῚ 
Κιηχάοπι δοοῦ 8.1}} τηοσθ ἀθοϊἀθαϊΥ ἰδδὰ ἰδ9 
᾿Βδιινανιιδηϑ ἀϊγοοίθα ἐμποὶν δἰἐϑηϊίοα ὁ ἐμι6 ἐθηλ- 
Ῥὶο δὲ Ζογυβαϊθαβ. Βαΐ ρου ρα (ΠΥ δὰ ποί 
γοὶ σοποϊαἀοὰ τιδΐί Σοϊαίίοη ΠΟΥ Βμου ἃ αϑϑυταθ 
(ο ἐδ σοηγτορδίϊοη δὖ Ψ 6 Υι 98] 6; ΜῸ ΠΔΥ ΒῈρ- 
Ῥοβο δαὶ ἰδ 88 ἴῃ ΘΟὨΒοαῦΘη66 οὗ [δ ἱπηρυ}50 

, ἴδδι πϑοὶ ἔοτιι ἴσοι “ογυβαῖοπι ἴοτ {Π|οπὶ Θ6Γ- 
ἐαὶ ἸΥ τηοῖ τοτο ἰδῇ ἴον {10 ϑατηατιίδη8, ἰδ 
{Π6 Ὁ τοδοοί ἃ τη ἀΘΘΡΙῚΥ ἀρΡοΣ ὑμοιμβοῖνοβ, δπὰ 
ΔΌΔΙΪΥ δἰἰδομθὰ {μοιηβεῖγοδ ἰο {89 ὙΟΣΒΕΪρ δἰ 
6 ΣΌ54]6 1). 

ΨοΡ. 8. Τ|ι6 96.785 γτοί[ιϑοάδ ἐμ ϑαιηδγιίδηβ. 

ΤῊο εἶπ. Ὑ3᾽ΣῚ 18 υϑοά ποὺ ΟΠἾΥ Ὀδσαυδο ἐδ 
᾿ ἈΌΤΩΟΥ οὗἁὨ ἰΐπ6 γογῸ 8 ἔγϑουῦ σθα 1ξ ρτθοθᾶθ8 
ἔμ βϑυν͵οοῖ, Ὀὰϊ Ὀφοαυβθ ΖοταΌΡΟαὈοΙΪ τγὰθ (9 

ομίοῦ ροσβοῦ πῦο βᾶῦϑθ (8:9 ΔΩΒΊΘΣ; 6. Ζ, Ζογυῦ- 
ὈδῦοΙ] δραῖθ ἰπ δργϑοιθωθηὶ ὑἱὶςἢ “9 6ϑ δ, εἰς, 
δοβῦα δηὰ ἐμ6 δορὰθ οὗἩ [6 ἤδίμοτβ οὐ [Ιδτδοὶ 

μιδὰ υπὶίοα ἰῃ [19 ΒΏΒΘΡ. ΚΡΆΤΑ ἐβ υϑοὰ υἱέ 

ἢ, διὰ ΔΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ 18 ποῖ (89 δίαί. αδε. οὗ (116 ἔογο- 

ξοΐηρ ΓΙΏΝΕΙ, ἔον οἰ μον νἶθο {μ5 του] ποῖ Βδυεὶμθ 
δγίϊοἶο, δοσοταϊηρ ἰο 86 υϑυι] δοιῃ δ παϊΐοη νῖτὰ 
ὍΝ.--- 7 ὁ Βανο ποϊδίπεᾷ ἴο ἅο υνὲἵδ πα ἴο Α: 
Ὅπὶ1ἅ, {1} 15, ἰἰ 5 ποῦ [ῸΓ γοῦ δῇ Ὁ8 ἢ ΔΟΙΏΠΙΟΗ : 
ΘΟΏΡ. δ 6 ὀχργϑϑϑίοι “" μδί 15 (0 τὯϑ δὰ {δ8ες," 
ὩὨΔΙΩΘΙΥ, ἰῃ δομμηοῦ, Φ08. Χχ. 24; Φυάμοδ χὶ. 12; 
ὦ Κιημϑ ᾿ἰϊ. 18. 1π (δ (ΒΟΥ Βα: Ὠοῦδ6--ἢοί 
υοίο αοά, 88 68}. ὶ. 4, Ὀυϊ πηῖο οἷεν Θοᾶ, ἰΒοΥ 
τη688 δὶ οθοναῖ ὈΘΙΟΩ 5 ἰο ἔπθῖὶ τποτο [8 
ἰο {Ἰ|0 βαιηαγιίδη8, γϑδ, ἰὸ ἰμοπὶ δ'οῃθ.-.- -Βαῖ 
7 οὔτβοῖνθα ἴοβοῖμοι---Ν.0 88 8 οοτηρϑοί 
αὶ, οχοϊαάδίηρς οἴμοτβ. ΤΊιΟΥ τορος ΔΡΡΘδὶ ἰο 
6 ἀθογρα οἵ Ογσγυδ ἴῃ (δἷ8 τοῖα), δίηοθ 17 (Π6Ὺ 
ψοτο ΟὈϊϊχοὰ ἰο δάιΐϊλ ἰδ β'διηδυ δηβ, ἰμὸγ 
πουϊὰ ποὶ τὸ καϊηπϑὰ, δοοοσάϊης ἰὸ ἱμοὶν ζ66ὶ- 
ἴηρ8 δηὰ Κοον]οάρο, (μδὶ το ΠΥ μαά ἰδ9 
γἱ καὶ ἰο οχρϑοί ἔγοτῃ ἰδ, πδιροῖγ, δὰ υπάϊδίυτθεὰ 
ὙΟΥΒΕΪρ οὗ ΦοΒουδὰ ἴῃ δἱϊ ἐϊ8 ἐκαΐ, ἔσο ἔγοια δὶ] 
ἀδηχζοσβ. [ἐ18 ἰτὰθ 10 οου]Ἱὰ ποῖ Θϑοῦρθ πὸ σοὴ- 
ἐνοκαϊϊου, εμαὶ 11 γὰ8 ἃ ὙΘΡΥ͂ ΒΟΓΙΟΌΒ τηϑίίον ἰὸ 
ΤῊ Κ6 ἐμοβο ἱμοῖὶγ ϑηθιΐθβ το δὰ ῬσοῦδΌΪΥ 
οοῃηοοίΐοηϑ, δοῃδί ἀθγαίΐου δὰ ἰηῆυοηοο αἱ (ἢ 
βθδὲ οἵ κογογητηθηὶ, δη ἃ γᾶο ποία γα ἐγ τοχασγὰ θὰ 
{πη βοῖν 68 85 (8:60 ουἱροδὶδ δῃὰ σιαταΐϊδηβ οὗ (89 
ΒΟΥΘΥΘΙ ΠΥ οὗ Ῥογϑία ἴῃ σδηθδδα. Βυὲ ποτοτ- 
{6 1988 9 ἀδῆρεονβ ἰο νμϊσὰ ἰπΠ6 7 τουἹὰ ΒδΥΘ 
Θοχροβεὰ δβοιηβοῖνοθ ὈΥ ἃ υηΐοπ πὶ (Π686 88- 
τ δυϊίδηβ ὙΠῸ δρροδγϑὰ βὸ οὐ͵δσίϊ 8 Ὁ]6, 6βρ6- 
οἱδιϊν ἴῃ δ σοϊϊσίουβ ροϊπὶ οἵ υἱον, πουϊὰ δαγθ 
Ὀθθηῆ ἔδ φιθαίουῦ, δηὰ {ΠθῪ ββουϊὰ ποί ὍὉ6 
ομβαγροὰ τὰ ἰοο φγθαὺ δυχίο, Οὐ οὔθ {δδί 
οδηηοῦ Ὀ06 οηἰΓΟΪΥ Δρρσουθά (ἀραῖηδὲ Ἐπνδὶὰ, 
Οεεοῖ. ΤΥ͂., 8. 126, 18). ΤΒοΒα σψο ρστϑάια 
ἑαιϊαιοὰ ἔθ τ Βθ ΠΟΥ͂ Κορὲ ὑμθτηβοῖνθδ ΡυΣΘ 
ἔγοτα ἐμοῖσ ταϊχοὰ χοϊϊκίου, δὰ ἱδτουχὰ (θαι 
ὙΟΓΘ ἐπι ρο]οὰ ἰο 8 τηοποϊδοϊδβιϊο ἀονθὶοριλοπί, 
πουϊὰ, ΣΥ 807 Βαὰ καϊηοὰ δὰ ἱπῆυθῃοο δηὰ 
τὶ συ] ροδίιοα ἷπ Φογυβδῖθτα ἤγουλ {89 Ὀορίη- 
εἰς, δα γο ἱηγοϊνοα {ἰθτὰ ἰπ (ποῖ μοί θα ἀουδὶ 
διὰ οὐβουχὶγ. ὙΤμοῖρ τοηπαηοϊαϊΐοη οὗ 86 χίθτ- 
ὯΔ] δἀναπίαροϑ τ ΐοῦ πογὸ δεὲ Ὀεΐοσο ἐπ θη ὉΥ͂ 
(89 γτοβογοα δ᾽] δθοθ τγὰ8 {16 σϑϑαϊί, οα 18.9 ο;9 
βἷάο, οὗ 8 οογγοοὶ δρρυοοϊδιϊοῃ οὗ ἐμὲ το 
(ΠΟΥ͂ σὲ γτορβαγὰ 88 οὗ (86 τηοϑέ ἱτηρογίβῃοο, 
διὰ οἱ {8 Οἰμβοὸνρ δίἀάο οὗ 8 οδῃθϊὰ δηὰ δατ}]9 
τοοοχηϊ (οι οὗ ὑπ οὲν τ δ τθ58. ΑΒ 8 τπδλίίοσ οὔ 
ΘΟΌΤ86 ἐπΠ6 7 ψογο ΟὈἰϊροὰ ἰο ἰδ κθ δὴ θη γΕὶῦ 
ἀἰϊδοτθηΐὶ σοῦτβο τὶ} Σοίδσθοθ ἰο {89 ΤΟΙΣ ΘΗ (8 
οὔ 186 ποτίμοτγη Κἰηκάουι, ἩΒθῈ (680 ἢ ΔΠΟΙὮΟΡ 
ὙΔΥ Ὀορδη ἰο δβοοὶς εν δραΐῃ ἴῃ δἰ ΠΟΘΙ, 
δὰ οη 118 δοσουπηὶ ἀοδὶτοᾶ ἰο Ὀ6 δαπιϊἰοα ἰπίο 
Του βαθα. Τηδὶ ἔθ γν ἀἱϊὰ ποί ζ811 ἴῃ ἐ818 ὑδυ- 
(ἰσυϊαν τ 8660 ἴῃ ἔπ: αοἰγοιτηβίδοθ ἐπδὲ 86 Ο4]}- 
Ἰοδῃ ουὐδὺ δά δὴ υπάϊδβρυίοα δάτιϊ βϑἱοη. 

Ψοτβ. 4, δ. Το οοηβοαῦθμοῦ οὗὨ [8 γοΐακαὶ 
ψὰἃ8 ἴ86 ἰηϊογραρίϊοι οὗ 86 Ὀυϊἀϊορ οὗ {6 το ηι- 
ΡΪθ. Τ86 βεαιπασίίδῃβ δῦὸ οδ᾽]εὰ (8 ρϑθορῖβ οἵ 
(06 Ἰαηὰ ἰῃ τοῦ. 4 Ὀδθοδϑυδθ ὑπ 6 0, δ Ἰθαϑὲ Ὧπ}} 
ιἷ8 (πο Βαᾶὰ Ὀδθὴ ἐμ} ῬΤΟΡΟΣ ἱπηϑοϊ, Δηίβ οἵ 189 
Ἰδηὰ, διὰ δἱ 4}} ουθῃὶβ σοπϑιϊιαϊθὰ ἐμ οἰτοῦ μδτὶ 
οὔ [86 ρΡορυϊαϊΐοη. ΑΒ Βυοἢ {Π0Υ ΟΥΘ Βσους 
Θηοι ἢ ἰο βίδοκοα ἐδ9 βαπᾶὰβ οὗ (9 Ῥθορὶθ οὗ 
Ζυαάδῃ, [δαὶ 15, [λ}6 ῬΘΟΡῚ9 ΒΟῊ ἱμοῦιιϊης υάδα. 



ΟἾΔΡ. ΙΥ. 1-94. 47 

ἹΤΉΣΤ, δἰγοϑυ ἴῃ ῥτο-οχὶϊο (ἰτῶεϑ 189 Ὡδιηλθ οὗ ΤῊ 
186 δουϊ ποτ Κίηράοιῃι 5 υϑοὰ 1ι6τὸ αἶϑοὸ δ8. (89 
πδῖη6 οὗὨ ()9 σου ὨΙΓΥ͂ (οοΡ. τον. 6). ΤΠ Μ1ι]} 

(86 ρατί. (δ᾽ δοϊςοηΐης δῃὰ αθτὶριιη 5) ΟΣΧΡΓ 5568 
{80 οοπιίπυδηοο οὗ ἰ86 δοιΐοι ; (.)8 Β66ο00. 4 ρατιϊ- 

οἰρὶθ 8 Ἐχρ ̓ δηδίοσυ οὗἩ ἰδ ἔτ, Γ)37 ὉΤ1539, 

αἰτι σις πῖῖ τοΐίθγθησθ ἰὸ Ὁ] ἀϊπρ---ἴγοιη 

ϑαϊάϊης. Τμ6 Κοιλίδ Ὀ3 [68 βυ οί θη 
ἐδ Δ ὈΪἰϑιιοὰ ὈΥ (86 ποῦ ἵἼΡ]3 (188. χυϊὶ. 14) 

δυο ὃγ (110 βιγτίδο; (86 Οεγί, Ὁ 7729, Ῥτοίοσβ ἰδ 

Ὁϑααὶ ἴοται Ὧ13.---Πιιμουι ἀουδι ἐμ6γ [γϑαϊ- 

οηοὰ ἰδ ς 6 νγ78 ν ἢ νἱοΐθηδο, δηὰ τυ (ἢ ρα πα πολ 
ὁ5 ἰ)}6 ρϑτί οὗἩ (9 Ζονογημηθηί, 85 βοοῖι 88 (6 Ὺ 
δά γυιγαιοα ἐμ οαϊοὶ οὗἩ ΟΥγυ8.--- ον Βἰσοῦ 
οοτ 0] 1] οσ δραϊηδὶ ὑΠ|61}1---ἰὉ ἃ 68 006]]1ὴ 
οὗ {80 οἰϊοὺ δοοογάϊης ἰο τοῦ. ὅ, ἴἰπ ἐμαὺ ἐπ 67 
Ὑ6ΤΘ οὐἷο ἰο ἰηδαθηοθ ργΟΌΔΌΪ (ἢ ταϊηΐϑίοτα ἰο 
ποσὶ σὮλΡ. Υἱἱ. 28 αῃαὰ νυἱϊΐ. 2ὅ γοΐϑσ, οὐ' Οὐβὸσ 
ἡηθαθηίἾ4) ροτβοῦ8, ἰο σίτο δάνίσο ἰο Ογγὰβ ὑη- 
ΙὉνοσγϑ Ὁ] ἰο {19 98. Αὐ σουγί {ΠῸ0}Υ ποία ΠΥ 
αἰ ποὶ υπἀδοταίδηἃ δον ἰΐ σουϊὰ 6 (αὐ (μο86 
ἯΒΟ Ὑ6Γ6 88 τ οἢ {0 ἰπΠ δ ἰίδηΐβ οὗὨ ἰ..0 Ἰαμὰ 
8495 ἰδ χοιυγηο οχίΐοθ, δα ἐπ ογοΐογο δοοιηρα 
οἰ Ἰοὰ ἰο εἶἰιΘ αοα οὗ (6 ἰδπά, βυουϊἁ Ὀθ 6χ- 
οἰαάεα, [1 γτιυδ δαᾶὰ βοοη ἴῃ Φοβουδὴ μἷβ οὐ 
ΒΌΡτοΙΩΘ Θοά, ἰἰ τυϑέ αγὸ Ὀδ66η 411} (}}0 ΤἸΓΤ6 8δῆ- 
πογίος ἰο ἷαλ ἐμαὺ [8096 Ὸ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ δα {110 
Ὀεϑὶ ἰηϊθηϊ! οἢ5 οὗ ψοτβὶϊρρίης [Π|π, βου ἃ Ὁθ 
τοὐοοιοἃ, [ει νου]ὰ ϑοθαλ 88 ἰζ (110 σθᾶάϑοη ΨΥ 
ἴδ 7169:.139 Ορροϑβοᾶ 189 υπίοῃ σουϊὰ ΟὨΥ ὈΘ ἃ ηἢ- 
ἰἰοδαϊὶ οπάὰ ΡοΪ ἰσαὶ ομ6, πα [9 βυϑρίοΐοηῃ τνᾶϑ 
4119 πδίαταὶ, {580 {ΠῈ0} ΔΙ γοδαγ ἀοβίχηθὰ ἰο ἔογτι 
ποὺ ΤΔΟΥΟΙΥ 8 το] ρίουθ σοι ἰγΥ, Ὀυΐ δ'ϑοὸ Βαὰ 
πδίϊοηδὶ απὰ ΡΟ] σοὶ 4651 5, {μ0 ἐπ γ (5 χαγθ 
ΔῺ ΘΕ ΓΙΓΡΟΙΪΥ [4180 ἱπιογρτοϊαιϊου ἰο (89 ἄρογϑο οἴ 

σγτυ9. Το ρατί. ὈΠ120 18 ἰπ σοπίϊπυδίίοη οὗὨ 
(19 ῥϑεί. οὔ (89 Ῥγουϊουβ γ6γ86; 20 ἰ8. ἃ ᾿ἰδίϑγ 
ἴοττα οὐ 2), 129 ἰΐτιο ἀυγίηρς πίοι ἐμ ον βπο- 
οορἀοὰ ἴπ γυβίνα(ηᾳ (6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὔ (9 ον, 
(ἴον νοι ἼΒΙ ἰ8 ἴο ἃ οογίαΐῃ οχίοχι (86 ἐεγηῖ. 

ἐεελπ.), οοῃϑὶϑἰθα οὗ αδουΐ ἔουγίθο! γ638---ὔΓο πὶ 
δῦουϊ (ἢ) (μἱγὰ γῶν οὗ Οὐ τυϑ ἴπ Βαῦγίοη (σοα!Ρ. 
θλπ. χ. 2 84ᾳ.} 1πη1}} (89 βεοουά οὗ Ῥαγίιϑ, ΘομΡ. 
Ηρ. ἰ. 1. 

γόνα. 6.--22 οοπίαΐηβ ἰδ 6 οτἱ κί αἱ ἀοοσυπιδηΐ Γ6- 
δΒροοίΐης ἰῃ 9 Βοϑίϊθ οὔοσί οὗ (Π9 ϑαιμηδιιίϑη8. 
ἼΠὸ δυιθοῦ δ 9 σῆδὲὶ ἰμ6 βδιαδυίϑηϑ ἀἰὰ δηὰ 
δοσοΙ Ὁ] 8168 ἴῃ [86 (ἰτ9 οὗὁἨ Αἰδβδυθσαβ δηὰ Αὖὐ- 
ἔλσογχϑδ, δηὰ (9 ᾳυοδίϊοη 8. 1808 ἤγϑί οὗ 4]], ταὶ 
Κη σὍγῸ τηοληΐ 06} ἐ8|650 Π8ῃι68 Ὁ Μοβὶ 
δηοίϊθηῦ πὰ τηο]ογ ἱπίογργοίογθ, (οορ. Φ. ἢ. 
ΜΠ Ο  Δ 6119, ἐπ ἰοοο.) να βΒαρροδβοά ἐμαὶ (116 δυ- 
ἴδον ἴγοιι τοῦ, ὁ ου ψαγὰ σου]Ἱὰ οχρίδἷη ΠΥ (89 
Ὀυ αΐης οὔ 9 ἰορὶο τγῶϑ ἀἰβοοπιϊηποα Ὁ. δ0ὸ 
Ιοῃς 8 (ΐπιο, 98 βίδιοϑὰ ἱπ υον. δ, ἐμαὶ δ6 {6 6η- 
(ογοὰ ἰηιο .}6 ροτίοά Ὀοίνγοθ συγ δῃὰ ὈὨδτγίυβ. 
ΤΠΟΥ σ6Γ͵ο Ἰοά ἰο (ἰι}8 ορίηΐοη ὈΥ τον. 24, νυ] οἢ 
Ἰοδὰβ ουὸσ ἰο θατίυ9, δὰ ν πὶ μδρρϑηοὰ ὑπὰοσ 
δῖπι, ἴῃ δυσὶ ἃ τη ηονῦ (ἢ δι ἰὰ Βοθ8 σουίδἑ ΪΥ, αἱ 

5. ἘΙιοίπογί δἰγοδαν ἰη ἐΐλο Βείέγασοη ἀδν ΤοΥΡ. ῬΥΌΪΟΣ- 
φόγδη ΤΆοοὶ., 1823, Βα. 1, δὰ ἰο 8 σοτίαίη οχίϑηξ ροϊητοα 
ἴο (9 οσοστϑοὺ ορπίοῃ, πῆ ἢ ἢΔ8 ὈΘΘῚ ΘΟΙΏΙΤΊΟὨΪΥ Το- 
σοτηΣοα, 5 πὶ ΤῊΥ ἡτγίἰ οἷο “ Ομ αἀον ΟΥοββο" Θεὲι. ἱ. 
Ἀγίὶ, 1868, 8. 62ὲ βηᾳ.; ὃν Βαϊ ον. δέμα, ὦ. τὶς. 1857. 
Β. 57 καᾳ.; ὃν Ηοηροί,, (λγισέοίοσὶο 11... 8. 143; Ὁ Βοχίῃ. 
δῃὰ 61} ἰῃ {πο 1. Οὐτζησηοπίασ 68, δέ αἱ.. 

ἤγεί, ἃ5 ἱΥ (00 Κίηρϑ τηοπιἰομθὰ μοτο ἴῃ συϑτϑ. 
δηβ 7 "δὰ τυ]οὰ Ὀοίοτο ἷπι. [αἰΠον, ὕγοιχ {}}}5 
Ροΐηΐ οὗ νἱϑνν, υπἰοὰ ι}}}8 61} γοσϑο ὉΥ “ἴοτ ᾽" 10 
860 Ῥγουΐουϑ γϑσβο, ἱμϑιϑαα οὗ ΌὉΥ {110 σου) ησίοἢ 
“ἐηα,᾽᾽ δὰ δΒοῖιο, 8ἃ9 Ηἢητγίαπη ἴῃ ἰμὸ Ολγοη. 
ὑϊδέ., Ἰνλανθ δρρϑα]οά ἰο (118 ““[ὉΓ ᾽᾿ ἃ59 ἱ{ 1ἰ βίοοὰ 
ἷᾳ {10 οτἰσίηδὶ ἰεχί, Αἰιαδιιόγυϑ ταϑί, ποσογά- 
ἸΏ ΦΙΥ, 'ᾶνὸ Ὀδοη ΟΔΌγΗςΒ, Ατὐίαχοῦχοβ, Ῥεουαάο- 
ϑδιλογ 8 (80 8.}}} Ἑ νδὶ ὰ, Οἰδδολ. ΤΥ΄., 8. 137, αι 
Ιζύδ]ον ἰπ ἄἄοπιπι. σμ. ἄδπ. παελεχιῖ. Ῥτορλ.Ἑ). 
5} ἐ᾿ὸ δίγοηχοβὶ οὈ͵ οι θη Β δ οὔ66 ατίβο ἀζαϊηϑι 
(ἷ8 Υἱον. [Ἰοὺ ἐβ τ (δ 8. (689 ὑπο Κη 8 βΒῃου ὰ 
αΥ ὨΔιη68 ρίνϑη (ποτὰ (μα (ὨΘΥ͂ ὈΘΆΤ ΠῸ ἩΠ16ΓΘ 
6180; Ηον οδ γἷ7ὸ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ νν ἢ 118( Αἰ οὐ μοῦ 
Αϑδυτίδῃ, Ομαϊάθδη, αηἀ Ῥοτγβίδηῃ Κίηρθ ὈδαΥ 65- 
δοη 1 8}}γ (ῃ6 δΒ8Δ19 Ὠδῖη65 διηοπς (6 [9Γ80]1{63 
τὶ τοι {Π|0} οἰβον τ ΒΡΡΟοδΥ, {.1686 ἔνγῸ 
Κίηρβ οὔ οὔθ οοσδδίοῃ βίιουϊ ἃ αν δὰ ΘΗ ΓΟΪΥ 

Κ᾽ ἀἰβογθηλ Ὡπίλ98 διβοὴνρ (6 ὅθ.)78 ἔγοπι {0590 
ΔΙΩΟῺΣ (οἷ ΟΥΤΏ ῬΘΟΡΪΘ; ἴῸΓ διηοης [ἢ 9 ῬογβΙΔἢΒ 
Ολμ ΌΥΒ65, 80 7ὉΥ 88 νγῸὸ ΚΟΥ, ΟὨἿΥ ὈΟΓΘ (6 ὨΔΙῺΘ 
οὗ σδυλῦγβοϑ (οἷά Ῥεγβίδῃ ζαπιὀδμαάεολ)α), διαοτὰ 8 
ΠΟΊΥΘΥΟΣ, δὕζονυ το {10 Ῥ8. διηογα 59 ηατοα ἢ ΐἶτη- 
861, δὰ ΟὨΪΥ (αὐ οὗ ΤΔΏΥΟΣΧἝΓΟΒ ΟΥΓ ΤΔΏΥΟΧΑΤΪΚο5 
(τον. Υ1{1. 1, διὰ Οἰοπβίαβ, 7 γ8. 7γ. 8-19), οὗ 
8180 Ογαρδβϑίοβϑ (Ψ υϑιϊη. Ζ7ὲ2ὲ..ὃ1. 9), ψ]σὰ πατΩ 9 

οαπποὺ θ6 ἰάἀθηιβοα σἰϊ ΤΙΝ, Τροὶϑ 
Βιρροβίιίοη 8 3.}}1} 1058 διἀπλΐϑϑὶ ὉΪ6, ἰη ἐἰαὺ Ὀοΐ ἢ 
{11.650 ὨΔΙΏ68 ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΨΏΘΓΘ 6136 ἰη (8 ΟἸΪὰ Τοϑί. 
ἀρϑοίρσηδίθ οὐ ον Κίηρ5, δη ἃ (6 βατὴθ 8ἃ8 (086 7]}0 
δὰ (0 δογγοϑροπάϊης Ὡαπιο8 διιοης [86 Ῥ6Γ- 
δ'δῃ8. Αδδβιθγαθ, ἰὰ (06 Ὀοοῖς οὗ ΕΒΙΒΟΥ, 88 18 
ΠΟῪ ΧΘΟΠΘΓΟΪΥ τοοορηίζοα, ἰ5 Χοῦχοβ; ἴῃ δῇ. ἰχ. 
1, (86 Μοάϊδῃ Κίης Ογάχαγοθ. 7116580 ἵνο Οτοοῖ 
ἰοσωϑ, Χουχοδ δηὰ ΟΥ̓ΆΧΆΤΟΒ, ΤΏΥ Ὁθ ΓΟΔΑΙΥ ἀ6- 
τὶνοὰ ἔγοια 80 Ῥουβίδη {υπἀδιηθηίαὶ ἤοττηδ οὗ 
ιἰ16959 Πϑιηοϑ, Ἦ ἰσἢ τὸ δηαᾶ ἰὰ {1ὸ σιποὶ ότι 1ἢ- 
βογὶ ριϊοηβ, λδαν οὐ λδθαψ-αγδα, ὉΥ πιοάϊ! βοαϊϊοη 
οὗ νονγοῖβ. 8.0 αἷβο 1.ὸ Ἠοῦγον ἰοθὶ Σ᾽ ὙΠ ΤΙΣ. 
ΠΠοπνόνορ ΝΠΟΣΓΙΠ ΙΝ ἰθ πῃ Εστγα υἱΐ. δπὰ υἱιῖ. 
δηὰ κὸ δἷϑο ἰὼ ἰδ Ὀοοῖς οὗ Νοββειαι, τι ῃουῖὶ 
αιοδίΐου, Ατία σοῦ χοθ (ΜΙ οἰ γοο τ). 1 15(τὰϑ ἰὕ8χὶ 
ἐν ἰθ {πο γθ πτὶτίθη δ ΠΟ ΓΙ ΝΣ (τ Ὁ), ἴπ οὺν 
Ραβϑαζο, βοσογον, ἐπ ΠῚ {σὰ ϑῦ); θαι 
ἃ ΟΠ ογοαὶ Ῥόσϑοη οδηηοὺ ὃθ ἰηΐογτοιὰὶ ἔγοπὶ {}}15 
ἀἰβότθησο ἰὼ νης. ΤῊ Ϊ4 ἰ6 οἷθαν ἔγοασι υἱ. 1}, 
Υ ΘΓ {86 πϑῖηθ 18 ὙΣΪ (6 49 10 16. 616, 8δη4 γοῖ 
τηαϑὺ Ὀ6 τοΐογνοά ἰο α Ῥετγβίαῃ Κίης τυϊϊρς Βα ῦ586- 
αυΘΏΥ ἰο Ὠαγὶι9---οογίαϊ εἶν, ἱμογοΐοτο, ἴο Δι- 
ἰάχόγχοθ Μδοϊγοσαϊγ. [ῖἢ σοπποοίΐοι νὰ (690 
Ὠϑ68 ἰδδὶ ΔΓ6 υϑοὰ ἴπ ουὖ δΒοοἰΐοη, Βοτη6 ΟἱἰποΓ 
τυ. Ὀοδῖἀ9 υπϊσὰ ροϊηὶ Ὀογοπὰ Ὀαγίυϑ, σαὶ 
ἱπωρογίδησο. 1 {9 βίχι Ὑ0γ80 ΓΘΙΥ σϑπ 88 }5 
ΒΆΌΡΡοϑοἃ ἰο Βροδὶς δα  δυδίοσυ οὗ 6 Ῥγουΐϊουϑ 
ἑηϊονναὶ οὗ ἐΐπιο, ἐὺ που ϊὰ δὲ ἰδαϑὺ ἢδυθ Ὀθ6 Ἰοτὺ 
Ὠδίαγαὶ ἰο σομηοοὶ ψἱϊὰ 819 οοὐαποί, ““1ον,᾽ ἃ3 
ἱηἀοοὰ Πυΐμον, τὶ πουΐ τϑαϑοῦ, 88 Βα ρρ οὰ {ἰ, 
γον ἰμδὴ ὉΥ ““8η4.᾽ Αἱ ἰδ ουίδοί ἰΐ 8. ἐτι- 
Ῥτοῦθδῦ]6 ὑπαὶ Ῥβουδο-ϑιημοτΐβ δου πατοὸ δδὲ 
ἰπλ9 ἀυσχίης ἷ8 Ὀτὶοῦ τοῖσι (ΟΠ}Υ βονϑῇ τηοηὶ ἢ8) 
ἴο ΤΟΡῚΥ ἴο 18 οἴ 56:8 ἴῃ {110 ἸΏ ΔΏΏΘΓΡ παγτγαίθα ἴπ 
Υγογ58. 7-28; ΠηΠΙΘΙΥ͂, ΑΓ Γ δὴ δοοιιγαίο ᾿ηγθϑίϊσα- 
κοι πὶϊὰ χούΐογοποθ ἰο 9 Ῥγουίουβϑ σοπάυοὶ οὗ 
ι6 ὁ γ8ὲ. ἴα ἰδθ οι ον οἵ 6 αι: ηδυιίθη8, ΟΥ 
τϑίδθον οὔ (9 Ῥοσγβίδη οἰ οου 9 δίηοηρ ἴΠ6αϊ, ἰο ἢ 6 
κίηρ, ἰεθ πὸ ἸοΏροΥ 885 ἰο ἀο νυῖ1}} (89 Ὀυϊ]αϊη 

4 [80 4180 Ἐαυν  πβοὴ ἐπ ἴοσο, γῆο ΤΟίΌΤΗ ἕο (ἢ “ Μ0}}- 
Κηονῃ [ἀοἱ οἵ Πίϑίοτγ," ἐμαὶ Ῥογβίβδῃ ἰσίηρβ δὰ ὁ 
ὕπνο ὨδΔι)63.--Τὰ.] 
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οὔ ἰδ6 θα ͵6, Ὀπὲ ΟὨἿΥ πίςἢ ἐπαὶ οὗἉ ἰδ οἷν δηὰ 
1.8 τι]}β, νυ ἰιἰοὶν 18. 4}} [ἢ 6 τη ογ6 ΓΟ ΔΥ Δ Ὁ]6, 88 ἴα 
ἐμ Ἰοίίον ἰο Βανγίυϑ 'θ οδδΡ. Υ. 6 5Βᾳ. 86 ἰθπ10}9 
Γπγουσθουϊ ἰ8 ἴῃ ἴδ Τογοργουῃὰ. ΕὌΡΙΒΟΥΠΊΟΥΘ 
Βογίμοαῦ ῬΓΟΡΟΣῚΥ Τοιηΐη 8 08 πῃ ποῖ66 ΟἿ γοῦ, 
4 ἰμαὶ ᾿ἰΥ (μὸ ἰτδηδαοίΐοηυ νεϊὰ {μ686 Κἰηρ9 οά 
ΑἸΓΟΘΥ ὈΓΟΥΪΟΟΒΙΥ ἰγαπδρίτοὶ, (δ6 αποϑίϊου οὗ 
(ὰ9 Ῥογβίδη οἴἶδοογβ ἰὴ ἰδο ἰΐπη9 οὗ δατίιια, ν8ὸ 
Βαά σίνου (6 6 5718 οοπιιπδηθπιοηΐ ἰο Ὀυϊ ἃ [86 
Ἰιου86 οἵ αοά, πνουϊὰ ποί ᾿ἰιᾶνο ὈΘΘῺ ΥΘΡΥ͂ ὮΡΡΓΟ- 
Ῥτγίαίθ. Μογϑθονογ ἰδ6 ον νουἹὰ Βανο δρόκϑῃ 
οὔ δἰϑρβ οὔεἰι6 Βαιαανἰδὴθ δηὰ {86 Ῥγολ! Ὀἱ(ἷοα 
οὔ δ ΠΟ ΝΣ πβϑὰ ἰξ πιυϑὲ Βανθ Ὀθ6π ΟὈΪΪρᾳα- 
(ΟΥ̓ ὕροῦ (ἢ θπὶ (0 ἀχρ]δἷπ ἰο δα Ῥογδϑίδῃ ΟΠ σΟΓ8 
ἰῃ οἶδ. Υ. 16 ψὮγ (6 Ὀυϊαὶης αἰτολν Ὀδσαι 
ΠΔ6Υ Ογγυβ Ἰιδὰ ποὶ Ὀθεα οοαρὶοἰοα. ΒΥ αἱὶ 
1Π|686 οἱ ΓΟ Πϑίϑη 08 ὙΘ δ8΄6 σοῃῃροὶ ] οὦ ἰοὸ υπάοτ- 
ἰνπά ὉγΥ δ᾽ ΓΙ τοϑ!]ν Χοῦχοθ, δὰ Ὁγ 
ἈΩΟΨΠΓ ἪΝ το] Ασίδχοσχοϑϑ, αἀπὰ ἰὸ τοῦ Οὐῦ 
Βοοίΐου δοσογαάϊη μὴν ἰο (89 ροτγὶοά δυϊνϑϑαέιοηί ἴἰο 
Ὀαγίαδ. [ΙΧΟὺ ἰξ 8 οὐ͵]οοίοα ἰο {π18 υἱοῦ τ δὲ εἰ16 
δῆϑνοῦ οὗ ἘΗΣΣΠΓΝ ἀο68 ποί δοοοτὰ νῖ( (9 
βοπδίης οἵ Εσια υὑϑάὰοῦ ΑΥΙΧΟΓΧΟΒ ἴῃ ΟἾΔΡ. Υἱϊ.; 
80 ἴδ 88 ἰδ) 8 0Π6 τ,Χαἀο πη γοΥ Δ Ὁ]9 ἰο ἐδ 9 79..85 πὰ 
10 οὐδὸν αν ογδ 6, ἐ116 ἔδοὶ ἰ6. ονογοοϊκοί ὑπ δὲ ἴῃ 
5 ΒΏΘΥΘΡ (Υο ν. 21) (89 Κίη ΟΥρΓΟΒΒΙΥ ΤΟΒΘΡΥ͂ΘΒ 
δηοίμονῦ οομῃηλπὰ, ἩΒσἃ ῬΟΒΘΙ ὈΪΥ του ]ὰ οτάδίη 
ι19 Ὀυϊϊἀϊης οἵ (116 οἷΥ διὰ ἰΐἰ8 νγα]ϊβ. ]Π 6, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, ἔνα (Ο΄εδολ. ΤΥ. 8. 188) δϑβοσίδ {μὲ 
ἔῃ (6 ἰἴπ|6 οὗ ΑΥΙΔΧΘΟΓΧΘΒ πῸ ἰμιο} Ἰζοηϊ ῬΟΥΒοἢ 
οουϊὰ δὴ Ἰοῆοῦ δροδὶς ἰἢυϑ οὗ ἰι6 Ὀυϊ! ἀΐης οἵ 
{μ6 οἷϊγ δ 18 νγ}}5, 88 8 (ἢ 9 6489 ἴῃ ἐδ) οι θ᾽ 
οὔ (6 δϑειιανὶ ίδη5, ἐπ Ὀοοῖς οὗ Νοϊιοιΐδῖ δἰιον 9 
ΒΟΥ ΥΘΡΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΕΥ ἰὺ 8ι1}} τα5 ἐμαί (ἢ οἷἱΥ 
δου ϊὰ Ὅ6 Ὁ Πδ ἀρ, δὰ (6 νγ8}}8 γϑ- οβ δ ἰδ οὰ 
οὐὔϑα δἷϊοτ Εσγα. Τθαὺ ἩδὶοὮ ΥΘΔ}Υ ρΡρθατθ (0 
θὸ δικδϊηϑί (6 γί ον ἤΦΓῸ δἀγνοοσδιοα, 18 ἐ!)6 τηϑῆ- 
ΠΕΡ ἴῃ ὙὙΒΟὮ Ὑ6Γ. 24 Ρ4.5808 ΟΥ̓ΘΡ ἤγοπι {118 ἰκἸ ἢ ὦ 
ἴο δαγίυβ. ΒΥ 0 089 οἴ ὁ δῃᾷ (ἰ)9 βατλὸ γϑουὉ 
ἷῃ τοῦ. 21 (χὶνθ γὃϑὺ ΠΟΥ͂ δοιι δ πιθηΐ (0 σαι88 
(1.680 τη68 ἰο0 σεα86), ἰῃ γον. 23 (ἐμ0γ ποῦὶ ὉΡ ἰο 
Φογυβδίθ δηὰ πιωάδ ἰλέηι ἐπρι δηὰ Ϊη τοῦ. 24 
(6 οεαφεά 0 ΜοΟΥΚ) δὰ δρρδυοῃ }Υ αἷ8ὸ ὉΥ͂ 
186 086 οὗὨ [ΣΝ δἰ {89 Ὀδρί πίη ρ οἵ γον. 24, (19 

ὑπνοηϊγο-οιτι ἢ ὙΘΥ86 8 80 ΟἰΟ860}Υ υπἰἰοἀ ἰο [ἢ 9 
Ῥγονίουϑ οουίοχὶ, ἰμδ ἱ ἴῃ [δοι δθϑγ8 ἰο οΘοῃίαἰα 
(86 τοϑυὶϊὶ οὗἨὨ ἰδαὺ ψΐοῦ ἐπ πιοά διο ργθοθᾶθ8. 
Ηδθηοθ πο Ἠονσίο! ἁ α]80 (Οἰδοἦ, 7εγαεῖς 1., 8. 
808) δηὰ βομταάον (διωμά, ε. τί, 1867, 8. 469) 
.αΥ9 δι ρ ροβοάᾶ ἐμαὶ ον ϑϑοίϊου, τότε ἱπάθοα οτὶ- 
Εἴθ} οχιϑηἀοὰ ἴο (Π6 ἰἰτπηθ οὔ ΧΟΓχΘΒ δηὰ Ατ- 
ἰδ σουχοϑ, ται Ὀ6 Τοζογγοὰ Ὀγ 86 αὐἰποτ οὗ ΟἿΓ 
ΌΟΟΚ, πον ϑἰδοϊης 41}, ἰο δα γβο5 δηὰ 
Ῥρουὰο ϑιιοτάϊθ, γ8ο ῥἰδοϑὰ ἰξ Βογο ὑπᾶθὺ δὴ 
οὔγοῦ. υὶ πο ΣΘ08] ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ [0 Βυασὶ ἃ ἀουδέζι! 

ΒΌΡΡΟΞΒ᾽ (ἴο σΔἢ 6 απ, Τ}19 γὺὺ 502 τοὶ πὶ 
Ὅθ ἩΣἰἰ6Ὼ ὉΥ (ἢ) δαί ον διχϑίη, ἰῃ υογὶ 24, δίι ον 
(δὲ ἢ6 δαὶὰ υυϑοὰ ἰξ ἰὰ γοῦβ. 21--28, ποι ϑιΔηὰ.- 
ἰῷ 86 νψγὴ8 Βοτθ ἰγθδαϊίησ οὗ 8 ργουϊουβ {1Π|0. 
Τ|19 ἐθὩ ΡΟΓΔῚ ραγί οἷο 1 ἼΣ3, ππογθοτον, Ἡἰοἃ ἴῃ 

ἐιδοὶῦ ἢ85 (π 6 ἱπαἀοδηϊίθ τηοδηΐηρ οὐ “0 ἰέδηι- 
Ῥοτε᾽᾽ οδτι υϑὲ 88 Ὑ70}} τοῖον ἰο ἰ.9 θα βοΐ ΠΩ ΔΒ 
ἰο (116 ιἱἀἀἶο οΥ 16 οπὰ οὔ ἔδο 1ἰπλ9 δροϊκο οὗὨ 
Ὀοΐογθ. ἹΥ͂ (π6 {πνϑηϊγοουγ ἢ τογθὸ δὰ Ὀ66Ὼ 
Ῥίϑορα δὶ (06 δορί πηΐης οὔ {ἰὸ δέι! σμαρίον 1ἢ- 
δβἰοδὰ οἵ αἱ ἰδ δηπὰ οὔ (86 ἔοατί ἢ ομδρίον, ἰ πουϊὰ 
ΒΡΡΑΤΟΠΙΪΥ οσσδβίοη 8 Ὧ0 αἰ ου  ν δ κ]] ἴῃ αἰ νης 
ἢ (8 ῬτΟΡΟΥ Γοίοσθησο. ϑ'ουϊὰ ἰΐ Ὀ6 οὐ)οοϊεὰ 
ἐμαὶ διιολ δὴ δηι οὶ ραίοη οὗ ἰαίοσ δυὐϑῃὶβ 85 (ἢ 9 

γίου ἤδγοὸ δι υοοδίϑα ἰηγοῖνοδ ἰΏ ὙογΆ, 6--28, ἰᾳ ἴῃ 
ἰ186 17 ἐπ ρτοῦδῦο, (ἷ6 οὈ͵εοιΐοπ ἰδ τοιβονοὰ ἰο 8 
οογίδὶπ οχίθης ΌὉΥ οἴ. υἱ. 14, ἴγοι υυἱιὶοὶι 1 τθ- 
8.}18 (ἰϊαΐ ΟἿΣ ΔΌΛΟΥ γγ85 Γοδα ΠΥ ἐυοϊ ρα ἰο 60ι- 
ποοὺ ἰοζοίμον ἷπ (9 οἱοδοϑί ΝΔΥ͂ ΑΥΔΧΟΓΣΘΘ ατὶ 
.νῖ8 ἐἰπαι9 υἱτ θαᾶτῖυ5 δὰ {ἰ16 ργονίου ιἶπ|69. ]η 
18 Ῥδδβδαζο, δθτο (86 οἰογβ οὗ Ψιάλῃ ἰἢ {6 
ιἰπιο οὗ Ὀεαγίυθ δτὸ δροΐζοη οἵ, δὰ νἱιογο ἰΐ 19 
δαϊὰ οὗ ἐδ ϑαι, {60 Ὀυ}}} απὰ οομαρϊοίοι ἢ σοα- 
Βοαῦθησθ οὗ [Π6 ρῬτορὶιθοΐοϑ οὔ ἤαρσραὶ Δη Ζοοὶιϊα- 
γαῖ, δηὰ οὐ (Ἰ6 σοιεγδπάταειί οἵ ιἰν6 οὐ οὗ 5- 
ταοῖ, δηὰ οὐ ("6 οοιιππαπάτηθπὶ οὗ Ογτγυ5 διὰ 
Ὀαγία, {}190 Δααϊιϊομαὶ οἴδυθο " δὰ Ατίδσουχϑθ᾽ 
8 511}} τηοτὸ βίαφυϊαν 88 ἴῃ ΟἿΓ Ῥδεϑᾶρθ. ΑἊκ8 
186 δυυίοῦ (ἢ 6 γ9 ψου]Ἱὰ οι τδοθ Δ}} τ ἶιο ἰιδὰ αἵ- 
ἔοτἀοα (89 οΘοηστορδίιίΐοη λιϑιῖοα, Ῥτοίθοίίοη, δὰ 
Ινοῖρ ἂρ ἰο (89 ἰΐπιθ οὗ ΕΖτϑ, 8ο 'θτ [8 σα ΐ σι 
Υ6 ὙΟΥΥ γΝ9}} Βαὰ ἰἰΐιο ἱπίοπίίοι οὗ δἰ οὔσο ρμυΐ- 
εἴης ἰο οι Ὁ δ πλλ ΔΤ Ἶ}Υ 81} 110 Σ ΘΥΓαρ ΟΠ. {παὶ 
ψογ9 οσοδδίοηοα ὈΥ (0)0 Βατηατίίαη8, [ἢ 45 τηυποὶι 
Ὧ8 ΠΟΥΘ [86 ὨΔΥΓΔΙΙΥΟ 48 οὗἩἉ ἰμοὶν Ορογδ Ι οΏ8. ἱΐ 
88 Υ68}}Υ ἰἰ)6 Ὀοδὺ ρίδοο ἴ07 ὑἷβ Ῥυγτροβθθ. Βο- 
δ ἀ65, δῃοΙ ΒΟΥ γοϑβοῦ ῬΓΟΌΔΟΪ σο-ορογαί εἰ. Το 
δυΐ ΟΣ ΡΓΟΌΔΌΪΝ "αά δἱ ἷ8Β σοπιδηα 0 οὐδεν 
ἀοσυπιοηὶ χοβροοίϊος [16 ᾿ῃΔο Δ. 1009 οὗ [110 
ϑδιλγ δὴ δηά {]16ῖγΓ 81.60685 δἰ () οοιιγί οἵ Ῥετ- 
βίᾳ δα (δ ἷβ οη6 οὔ 6 ἰἰπη6 οὐ ΑΥίδσχοσ Χο. 
β'η)σθ πον, Δ9 Ἧ6 δνὸ βιονη ἴῃ (06 ἱπίτγοιυς- 
ἰΐοπ, ἰδ νᾶαϑ εἷ8 ταϑ Βοὰ ἰο δοσοι Δ ΩΥ Θνογυὶης 
85 ἴατ 89 ροβϑϑὶὉ]9 πὶ ἢ οΥἰ κί ηδ] ἀοσυπιοηί8, δίασο 
ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΥ Ὀσδί65 1 ν͵δ8 οὔ ἰδ δἰρμοδὲ ἱπηροτ- 
ἴαηοθ ἰοὸ υδι 1 ὉΥ δυσὶ 6 ἀοουτηδιὶ (Π 6 Ὀδἰ- 
νίοαν οὗἩ (16 Φον δ οοηρτΡνοροιίοη ἰοπγαγὰβ (86 
ϑαιῃδνί δη85, νι ἰοῦ δὰ δυοὺ φσνοαί, βεύοσγο, δπά 
Ἰοη ρ-Ἰαβίληρβ δΟὨΘοαΌΘΠΟ65, Ὧ6 ματα ἰηϑογιοα ἰἰΐ, 
αἴτεον (πὶ 9 Ιαὰ τωδλὰθ ἐδ ἰσαπδι(ἴοπ ἐμ τουζὶι 
τοῦ. 6 ἰο (9 Ἰδίί6ΓΥ ρογὶοά, δἷῃσο {11ὸ ἀϊβροϑιι οι 
οὔ (9 βειηδγιιδη8 ἰα ἐμ εοιια δὶ ἰαίοτ ροτίοὶ 
ογ0 τιοοϑιϊης 08, 88, ἴο 8 οογίδὶῃ ὀχίοπὶ, δὴ ονὶ- 
ἄδῃοθ ᾿ΐϊκονβο οὐἁ (οἷν ρυθυΐϊουβ μοδίὶ!γ; δὰ 
{μ6 αἰδια νης ἰθνίεγθησθ τ ἰσἢ τ 6 οσοαδ᾽ οηοά 
δοοογάϊΐηρ ἰο (π6 ᾿ἰοιίον οὗἩ Αὐίδχουσχοθ, νγ8ἃ8 ΟἹ] 
89 σοπίἱηυδίϊἷοα οὗὨ Ῥτονίουβ ἰηἰοΥ γα ρ(ἸΟΏ8. 

γον. 6. Δπἃ ἴδ ἴ1|16 τοί οὗ ΔΙΒδδΌθΣσοδ " 
[89 Ὀορὶπεηΐηᾷ οὗ μἷ8 τοίβ, υσοῖθ ΤΏΘΥ δὲ 
δοουδείίος, εἰο.---ΤῊΐδ δονΒ ἢδο σϑαὶ οὗ ἰο 88- 
του ϊηδ᾽; δι οὔσ669 δΔηὰ δὶ [80 ΥΟΤΥ Ουΐδεῖ {ΠΟΥ 
δου σῶῦ ἰο ῥγολυάίοο (ἷ8 Κρ δρδίπβί {16 “7 008. 
{189 ἐἰπη6 οὗ Ὀαεαγίυδ, ποσοῦ δὰ Ὀδοη ἔδυογδοϊο 
(ο ἐμ9 465, ἀυτίης ποι [86 βεαπιατ δια Βαά 
ἱπιραι θην ναϊοὰ ἴοτ 8 ομϑηρο οἵ δἰξαϊτβ, μβαὰ 
Ραβϑοάᾶ, (8 Σϑαὶ οδ ἰμ6 Ι0γ9 ΤΟΔαὶΪν Ὀ6 ὁχ- 

Ρ᾽αἰποὰ. ὕΣϑσ, Βοβε εν (οοταρ. ὅθε. χχνὶ. 21) 
885 6 γοὸ {Π6 Βροοὶα] τηϑϑδηΐηκβ οἵ δοσαϑαιϊου, λιιδὶ 85 
ἰοῦ ΤΟΥ ζαΐῃα {116 δῤοοΐδὶ πηοδηΐηρ οἵἩ δοσυβογ. 

ϑ΄'ποο ἰδ δυΐμοτ ἀο65 ποί δηίον ἰηίο ραγί συ δΥ5 
νἱτ τούδθθησθ ἰοὸ {(μἷ8 τυϊ της οὗ δοουδαίίου, οὗ 
ΟΥ̓́Θ ΒΔῪ ὙΠΟίΠΟΥ ἰζ μεαᾶὰ ΔΏΥ Τ6ΘΌ]5 δἱ 4]}, ἰὶ 
ΒΘΘΏΙΒ Β6ΤΘ (0 ὉΘ τηοηϊοηϑα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ οτάοτ Ὀτὶ ες Υ 
ἰο βίον ἰδδὲ (6 δαιιανίηδ, ονθῃ ἴῃ ἰδὸ δΒιι.086. 
αυθηῖ ρογὶοὰ, τγοτθ δἰ} βοιΐνο, δὰ ἐῃ ογάον ἔμ 8 
(0 αἶἷνο ἃ ἰγσδαβί(ΐου ἰο {86 0] οί; παυγαῖϊυο δὲ 
{89 Ῥυϊποῖραὶ ἐπἰης. 

γεν. 7. Απᾶ ἴῃ ἴδο ὅἄδγα οὗ Ατῖάσχοσχοι 
σστοῖο ΒΙΒὨ] δα), οἱο.---Τ 80 ὅ ον 8} οοηφγομαίϊοι 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἱποῦθαϑο:1} ἔσο ἐδ ἰἰτηο9 οὗ (6 Ὀυϊἀΐπα 
οὔ ἰμ6 ἰϑρὶθ οππνατᾶ, δὰ πᾶν Αὐίδχοσ χοϑ 
(Βουσαξ τηορὸ δουϊουδῖυ οὗ σϑ- 6βί Ὁ] πη; [86 
8119 οὗ {0 }6 οἶΐγ, ποι ἴθ Ἰἰκονίδο ἱπσου κι 

Φ 
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Νοοτα δ δοίι8}}γ ἰοοῖς ραοθ. Βἰβίδπι, ΜΙ. γο- 
ἄδιδ, Τδῦοο], εἰς.. Δοσογ ηΡ} τγθηῦ (0 ῬΟΣῚΚ ανθνν 
δξαΐϊηδί ἰβοω. Τμεδὸ πϑῖιιοϑ σοί  ΪΥ ἱπαϊοδίο 
δαπιδν 885 80, τ ϊ(ουὶ Ὀοὶης Ραγβϑίαη ΟΠ οἱ αἾ5, 
Θηϊογοα )υ8ὶ Δ9 ὁδοθαιϊαι δβιαυδοαυφηιί Υ, 8 οογίαϊη 
ἄεξτοθ οὗ οΘοῃβοαῦθῆσο. Το ριιγο Ῥοσβίδη Ὡδη)9 
ΜΕ τοάδί ποϑὰ ηοὺ δδιοπ ἰϑ 08, δἰῃοο αὐϑ Ζ0- 
ΣΌΡΌΘΌΘὶ δά 6 βἰ αι]ὰν οὔθ (8 ΘΒ. ΟΣ Σαγ). 0 
δου] οχρϑοὶ ἱμδίϑδιὶ οὐἁὨΘ 1.23, ἴον σ!νϊοὰ (89 
ᾳοσὶ μδϑ 89 υδυδἱ ἴοτηΣ ὙΓΑΣ, ἴα δοοοσάδηοοϑ ψῖτὰ 
τοῦβ. 9, 17, 28; οἶαρ. Υ. “8, εἰο., ΎΟΡΕΣ Το 
πὮοῖα ἐπ6 δἰ. ΒΌΒΙΧ ὈῬΤΟΡΘΥΙΥ τοίοσϑ, ὙΒοίποΥ 
ο 0 ὅτβέ παυπιϑὰ Βίβίαπι οὐ 0 {89 ἰαϑὲ παιρϑὰ 
Τα οὶ ἰ6 ἀουδιΐω!, ἰθΘ γοῖ σι δοὰδ ΔΏΥ ΣΘΔ] ἰῃ:- 
Ῥοσίδηοο. [23, ἴγοαι τυ βίο οὰσ Ῥ]Ώ ΓΑΙ ἰ8 ἰο Ὀ6 

ἀοτϊγνοα (εοῶΡ. Ἐπδὶὰ, ἢ 187 Ἅ) ἴ8 οομίτδοίοα 
ἔγοτα ΓῚ2)3 δϑ Πῦ, θα. χὶϊχ. 23 ἔγοιι γγγὸ Ἀπὰ 
ΠῚΠΕ ἴοτ ΠΝ Ὑγοῖα ΠΝ ον ΓΊΠΙΝ (δοτΡ. ΟἸ9Ἀ. 
ξ 198 ο). 1 ἴϑ δβοϊτοαπὰ θἰδονμοτὸ ἴω Ἠοῦτον, δὰ 
ἯΔ8 ἴ0Γγ0 ἩΪΓουΐ ἀουδὺ οἰ οΒΘῃ δ ΟΡῚῪ πιι τ οῦου- 
ΘΏσΘ ἰο τοῦ. 9; ἰὰ Ατγδιρδῖο ἰδ 8 τῶοτϑ ἔγοαυθηί. 
Ἑογπιοα ἔγοσζη Π29 ἱις ἀραὶ χηδίοδ {Π 089 σμὲ δοάεπι 

οοσποημῖηε, εἷυς {{πμἴο αὐϊων, εἴσοα οοὐδτε τλυπεγα 7μπ- 
φίίων, δοοογαϊης ἰο ἀοδοη., 7Τ΄δε.; ἴῃ (9 Ῥοϑβο ιἱίο 
ἷξ 18 Τηογὸ γα θη {0 ἐπι ρὶ ογοὰ ζὸΣ σύνδουλος.---- 
Απᾶ τἴ89 στοαὶ οὗ [πο ὲζς ΘΟ ρΘ ΟΠ Β. --ΤὨὶδ ἰθ 
δοοοσάϊηρ ἰο γῸ7. 9 Βα.: (86 οὐδογβ Ὑ8ὺ Ὑ6Υ0 
ποῖ σοι ρδηΐοῃβ.--- πὰ ἴ[86 Ὑυιϊτηρ οὗ ἴδ0 

Ἰοϊῖοσ τυδδ Ὑυυϊτῖοῃ ἢ Ατδσαδῖο.-- -ϑῇ ἷβ. Ὧο 

ἸΏΟΣΘ ΒΓ ἰβδὴ ἰπ Εδίβον ἰν. 8, ἴο Ὀ6 ἐδίοπ ἰὴ 
189 ταρτογνθὰ χπθδηϊηρ οὕ ΘΟΡΥ, (αβαϊηδὶ Βοσίν.) 
88 ἴ( ἰ6 δι μοῦ που] βαύ, ἰβαΐ οπ]γ (86 ΘΟΡΥ 
Ἧ65 ἴῃ Ομ] ἀθο, Ὀυΐ (86 Ἰοἰίον ἰἰ80}7 ἱἢ δηοίμοῦ 
Ἰδηχυδζο. [ἰ τρθδη8 ΟὨΪΥ Ἡτἰζΐης, δὰ ἐμ Βθῃ 868 
δ, (μὲ (26 ἩΣΊΟΤΆ ἰσδπθὶ δι οἷ ἰηΐο Ατδιηδὶο τὶ 
ἐμοΥ δὰ ἐπουρα ἴῃ δαιιδυῖ δ ΟΥ ΒῺΥ οἰ α Ὁ 14 η- 
ἔσπαχο, δὰ (ποΓθίοτο 8}50 δἱ {89 βϑυηθ ἰΐπη6 τγγοίο 
ἄοναῃ ἴῃ Ατδοπαῖΐο, ἰοῦ ἀουδέ, ἕο ἰδ 6 γοϑϑοῦ 
ἐμδὶ ἴῃ Βα γ]οΩ δ σοιιτί, διὰ διποηρ 1μ6 Ῥογβίδῃ 
οἴἶδοϊα}5 8 δι Υἱοῦ Αβἷα (6 Ατδιμαῖο ᾿δηριιαμβο 
ἯΔ5 110 Ὁ50Ν] 010, 80 (0 ΒΑΥ͂, ἰδ) οΠοία] ἰαησαῦμο, 
Ὑ δ ἷ 9 Οὐ] εστγῖβ πγουἹἃ ποῖ αγθ Ὀ66ὴ Θαιρ]ογοὰ 
πῃ {πΠ9 ἸοίίοΣ οὗ δυϊδοσὶιυ κίνου ἰο Ἑστγα ἰπ ΘΠ δ}. 

τἱϊ. 12 βᾳ. ΠΣ 18 οὗ Ατίδιι οτί αίη, ἰο Ὀ9 οοιὰ- 
Ῥασοά υἱἱἢ ΠΝ ΠΟῪ Ῥονβἶδῃ πιο ολίεη, ἰο υγτὶίο, 
διὰ τηοδὴ8 ]Ἰοἰϊοῦ. ΟΟἴΏΡ. τὸγ. 18. ἐλ.» 18 

Ῥατί. μβββ. οὔ Ὁ2 5, ἰαἰογρεοί, ὑσϑηβ]δἰθ Ἷαϊο δη- 

οἶδον ἰδησυδ(ο. 
γον. 8. Ἡθδυτο [89 ΟΒΒΘΏΟΘΙΪΟΣ δη ἅ  μἰτη- 

βμαἱ ἴ890 δβοσὶρο, σστοῖθ ἃ Ἰϑζίοσχ  τμἰ8 δοτῖ. 
“«-ΑἸΙΒουκχῃ οἰ μοΣ: δυίπογ8 οὗ 6 Ἰθίίο᾽ ἂτὸ δά ἀυσοὰ 
Βοσο, γοί ἱξ 16 ἰτ ροβ810]6 ἐμαὶ δῃοίμον (ἷτὰ οι. 
βυουϊὰ 6 ἱπίγοἀυοοα (Δρζαϊηδὶ εὐ ήρεῖ, : ἕον 1) 
ἦθ ἱπσοποοΐναοϊο (δὶ (Δ 6 Δα Π 0 δῃουϊὰ Βαγο Ἰοῖϊ 
189 αοπίδηίβ οὗ ἰδ Ἰοἰ (6 γοουσοὰ ἰο ἴῃ τοῦ. 7 80 
ΘὨϊ Γς}7 υπδοιοτιιίπεα. Το σουίοηίθ οὔ {1:6 Ἰεἰ- 
ἴον πιθηἰϊοποὰ ἰῃ γο Ὁ. 6 Ὦ8 ᾿88 δἱ ἰϑαϑὶ σβδγδοίοσ- 
ἰσοὰ 65 δὴ δοουβαιϊΐοῃ. [ἰ 8 8}} [80 τῇογϑ ἱποοῦ- 
δονβ Ὁ ]6 βἷησθ ἐπ δαΐίθοῦ 85 ΟΧΡΓΘΘΘΙΥ ἀθδὶρ- 
πδιοὰ ὑμὸ Ἰαηρύυδρο οὗ (86 δἰ 6 Ὁ χηϑῃϊοποά ἴῃ 
γον. 1. ὙΠ πουΣ ἀοανὺ δὸ τεβραγάἀοαὰ ἰμΐθ Δ8 
οὗ δδρϑοῖΐδὶ ἱπιρογίϑῃοα. 2 ΑἸγοδὰγ (9 ἔδοὶ {μαὶ 
189 τοπιατὶς (δαὶ [0.6 Ἰοέ(6 Γ᾽ ἱῃ γον. 7 νγδὲ Ὑγἰθἢ 
ἦη Ατϑαιδῖίο, ἰβ ᾿τλσιοϑα δον ζοἸ ]ονγϑα ὈὉΥ 8 δϑοιϊοη 
ἴῃ Αγδιπιαΐο, δηὰ 80 δἷβδο {6 ἴδοι (δὶ 1 δοσογὰ- 
8ΔΏΟΘ ἩΪῈῈ} τον. 7, πΒΘΤΘ βιδπλδυιίδη8 8.0 ἀθεὶς- 

Ὡδίοα αὐ (Β9 ουἐδβοῖ ΔΒ φαΐ πο γ8 οὗ (89 Ἰεἰΐον ; διφαΐῃ 
αἴτεον (86 Ῥογδίδη οοῖαἶβ ἴῃ υοτ, 9, Βαιυ)δυὶίδη 
ἐγ 068 ἅτ τηϑῃϊοηδὰ 19 κα κίηρ Ῥαγὶ ἴῃ {π0 Ἰοί (ον 
-πτ ]} {19 18 ἴῃ ἔανον οὗἨ (9 σίανν {δμδὲ ἱὺ ἰδ ΟἹ 
(10 δοπίοηίϑ οὗΥ̓͂ ἐμαὶ ]Ἰοξοῦ Ἡΐϊο ἢ ΠΟῪ ἤοϊϊον 
(οοαρ. Κόμ]ον, δΝιαολεχὶ!. Ῥγορλ. 8.21). 8) 186 
πογὰ ἸῺ ἰῃ τον. 7, υἱιΐο 8 ουηἃ ΟΊ ΒΘΓΘ 
6586 ἴῃ Ἠοῦτον, Ἰοοῖβ οὐ θηιγ ον νατὰ ἰοὸ (ἢ 6 
ΒΔῖη0 ΜΟΓὰ ἴῃ γογ. 9θϑΘ, 4) 1 ποῖον ἸοϑίίοΥ ῬῸΓΘ 
τοΐουγοα ἰοὸ ἴῃ γογ. 8, 6 δΘοηποοίίηρ σορϊα σου ὰ 
ΠΟ ΣΟΥ ὈΘ Ἰδοκίης ὅθ ἰδοῦ δὲ (88 Ὀορσίὶπηΐϊης 
οἶτον. 7, (Κο1}}. ἩΠΙΒοαὶ ἀουδὶ 6 ϑαπιατί δῃ8 
πηϑαιομθὰ ἴῃ γον. 7, Ὧο πα Ὀθοοθ Κοον 0 
(86 δυῦμοῦ ΘΙϑΘ τ λοτο, Βαα Ὀδοη ἐδ ΡΓΟΡΟΥ ἰηδὲὶ- 
καίοσβ οὗ ἰδθ Ἰοίίον, (6 Ῥογϑίϑδη οἴἶδοίδἾβ το θῃ- 
ιἰοηθα ἴῃ τον. 8 τοογοὶν ἰΠοἷν ἰπδίγαπιοηίθ. ΤῊῈΘ 
τον 2Π9 ν οἱ 18 ἸΠἸκουγῖβθ ὑδοὰ οὗ (89 ἔΌΣτΑΟΣ, 
ἀοο8 ποὶ ὉΥ ΔΏΥ ΘΔ Ώ5 Αἰ ΥΔΥΒ Τ]ΘΔΏ : (0 ἩΣὶΐΘ 
ταὶ οὐδ᾽ 8 οὐσὴ πηὰ. Τ]ιαῖ (186 Ῥογϑίδη ον Β 
δὰ νυϊιΐοη (116 ἸδίίοΡ ἴῃ οοτηἰηκλίΐοα νι ὶϊὰ ἐδ 6 
Βαοαιμδυϊίβηδ ἰ6 Ὀθδίἀ68 ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀοφοϊατοὰ ἰῃ ἃ 
βυοτί ἱηἰτοδυοίίου Ὑῖο Βαὰ Ὀδοη ρίγοα ἰο ἰΐ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ δἱ 72 ϑγυδβαίθα, ν θη μον ἐῆθτο δα δα ἰὶ 
ἰο οἴβον ἱπιροτίοης ἀοσιιηθηΐ5, ἰη (ἢ 9 ἴοτ οὗἉ 8ῃ 
ὀχρίπδίΟΥΥ δυρογβογὶρίϊοη. Τ]ι8 ἱπιγομΔυοίϊος, 
ἩϊοὮ 80 ἴ0 ΒΥ δὰ στόονη τοχοί 6 ν τὶ (μ9 ἀο- 
ουπηοηΐ, (δ 6 δΔυῖ ΠΟΥ ΒΔΑ ἴ0Γ ΔΟΘΌΓΔΟΥ δια ρεογϑρὶ- 
ουΐίγ ΠΝ ἊΡ ἰὰ γογβ. 8-]11, Ἰοανίπρς ἰΐ ο 80 
ὕοδὰορΡ ἰο ρα ἰοροίβον ΡΝ (0 ἀἰβεγοης 
Βιδιϑταθηΐβ γεβροοιΐης ἢ 6 Δ  ΒοΥΒ ἷρ ἢ {ἢ 9 πδῃ- 
ποῦ ἱπαἀϊοδίοα. Οδοῦ ἱμίογργοίογθ, 88 Καὶ] δηὰ 
ΚΟΒΪΟΡ (.. 6.} Βαρροβο δαί μο Γοιπιὶ {110 νΟΓ808 8--1] 
α, διὰ 80 αἶβο {ἰδ {ἰ16 Το] ] οὐνίης ἰοίίον 186] ἴῃ 
πο ΒίβίοΥΥ οὗ 186 ὈυΠΑ Ϊπρ οἵ {116 ἱεταρ]θ πεῖ ὑ- 
ἰθ ἰπ ΟἸιαϊάθο, νοῦ 6 υδοιὶ ἴῃ γογβ. ὃ δά 
6. ὙΠ ΟΙ ΟΡ ΒΟΎΘΥΟΡ 86 Το] δὰ Ὀεοίοτο ἷπι 
Βυσοἢ ἃ ἀοουσιοηὲ ἰ8 ἀουνι]}, 85 το ἤδτο δῃοτῃ 
ἴα (80 Ιηἰτοἀυοίΐοπ, ὃ 2. ΒοίἀοΒ (Βο πϑῦτονὶα- 
(ἴοι Π}}5) διά (9 Ἰκ6, τ 810} ϑίδηἀβ δἱ {|19ὸ μὰ 

οἴ τοῦ. τὸ, 6 Ἰουπηἃ ΟἿΪΥ ἴα (0.6 δυροτβογί ρ(ἱοἢ8 
οὗ Ἰοίίοτβ, τ ογο ἰὴ ρ8 ἰδαὐ Δτα δοϊ [-απιογϑίοοὰ 
ΤΏΔΥ 6 ομἱ (6 (δοπιρ. γεΓ8. 11, 17), ποὶ ἴῃ 8 }ν18- 

ἰοσῖοδὶ πδυγϑίϊνο.-- -Ὁ }Ὁ 3 - ἰοτὰ οὗὨ υηάοσ- 
ϑἰδηάϊΐημ, οουῃβϑίϊον, 8 'ποῖ 8 ῬΤΟΡοΣ πδιιὸ (8- 
ἄταϑ, Αἷοχ., ὅγνυ., 7}..}, Ὀὰϊ ἃ ἀοδὶ σῃαίίου οὗ (86 
οἴἕοο οὗ Βοϊναα [186 {116 ΔρΡραγϑηιν οὗ 6 Ῥον- 
δίδῃ ΦΟΥΟΓΏΟΣ Οὗ ἴ9 βαιηδτιίΔἢ ργουΐηοο. Βδυ- 

Ἰΐπβου ἐπ ἴοοο.---ΤῈ.1, 88 δ 50, βοσῖδε, ομβῃ θ ον, 
8 (}9 ἀοδὶ σηδίίοη οὗ ἐδ 6 οἴἶοο οὐ Βηϊαιϑμαί. [“Δο- 
οογάϊηρ ἰο Ηετοάοίυβ ({11. 128) ὁνοτν Ῥογβίδῃ 
ΖΟΥΘΓΠΟΥ ὰΒ “δοοοταραπίεά ἴο δἷβ Ῥτουΐῃοθ Ὁγ 8 
“ΤΟΥ δβουὶθο᾽ οὐ ᾿βθογοίβτυ᾽ (γραμματείκη, ννἰο 
Ββδὰ ἃ δορδσαίθ δπὰ ἱπάερϑηάθηὶ δα μον γ,᾿" Βδν- 
Ἰίπβοὰ ἐπ ἰοϑο.---ἼΒ.]. ἈΝ τὸ ΠΣ, μὰ Ἰδίον 
Ηφρτον. δ 8 πδοὰ 88 8 ἱπάοῦ. τοῖο, 85 ἴῃ 

86 Ἰαίον Ἡθῦτον ἽΠΝ, Ν25 Βδβ, δοοοτάϊηρς ἴἰο 
Βαβοδὶ διὰ ΑὉ. Ἑστὰ, δτίβει ἔτοπι 3 δὐὰ ΝῸΣ -- 

Ν92}) --- ὝΞ. 3, οορ. ἴπ (86 Ταοϊανυὰ ἐπος, ἾἿ ΒΑΥ͂ 

ΚΘ, ἰδοὺ βαγοβί; ἐδμὰ8 1 ΘΥΔΙΪΥ : 88 μ᾿ ΒΆΥ,-- 

ἐὔϑη: ἔπ (89 ζοἸ οὶ ἸϑμπθΡ, ΟΥ αἷ5ο, δοοογά- 
ἴῃ 88 ᾿Ὰ8 Ὀ6θῃ βἰδίϑα, 

Ἄοτα. 9, 10 δἀὰ ἰο ἐἰδο δβυϊηηατΥ δἰδίθταϑηΐ 
οὗ Δα  Βοτϑμΐρ ἃ οἴοθον οχρ᾽δηδίίΐοη : ἘΒ θη Ἐϊδ- 
Βυπ..... δι ἴ86 τοδὶ οὗ Ὁπϑὶσ ΟΟΣΡΒ- 

πἰοιῦα.--- ΤῊ του “ Ὑγΐ16᾽ ἰδ ἰο Ὀ6 Βαρρ θὰ 
ἔγοια (89 ρυϑυίΐουβ γθσβθ. Τθθη (80 8080 ͵8, ΝἾΘΏ 
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(00. ττοῖθ (09 Ἰοϊίετ ἴῃ αυοϑίϊοη, ἰΠ ΟΥ̓ ἯΘΣΘ 86- 
εἶνο ἴῃ σουαου ὙΪῈ (οἷν ΘΟ ρϑηΐοηϑ. ΑΒ ιμοὶτ 
οοιπρδηΐοηθ, ἰμῃ9 οοτηπηἶ 68 ἰγαπδρ]αηὐοὰ ἰο 
Ῥαϊοβέϊμο ἂγὸ ἰβοπ δι ἀυοοὰ δοσοογάϊηρς ἰο ἐδοῖν 
παϊΐνο Ἰαη 19 ἴῃ Εοβί τὸ Αβὶα. Τὸ Ὀίμαἰὶῖθδ 
ὝΘΓΘ ῬΟΥΠΔΡ8 ἔγοι (0 Μοάΐαη ΟἷἱΥ Ὀοίμδυογ, 
Ὁ ϊο ἢ 8.111 δ δὰ {μ18 παπιθ ἰῇ ἃ αυἰΐθ ἸΔί6 Ῥογχϊοα 
ΑὈυΪζ, Θεοστ. εἅ, Ῥαν., Ρ. 414). βοιτγδᾶορ που]ὰ 

διὰ ἰδ 859 1)α-γ8-8- πὶ, 4130 θα-γδ-ϊ-ἰ ἰὼ ἐδο ἴα- 

δου ριΐοη οὗἉ (86 οδεν ΤΊρΙ διὰ ῬΊ]Ίοβον, το Το - 
οη8 (θαι δος ἰἢ9 Ναβίτὶ, ἰδὲ ἰθ, ἰο 16 Ατ- 
τηθηΐθηβ, ἰ. 6., 3. 246:.: Τὴ ΔΡΒδσβαιβολ ῖθβ, 
ΡΟΣ Βδρ8 ἰάθη σαὶ ὑῖθ (86 ΑΡ ΒΔ βδοδῖι98 ἰῃ οΙ.. 

γ. 6, σψοτ οορατοὰ ὉΥ Ηϊ ον (Οποπι. Ῥ. θδὅ, 
740) νιϊτἢ (110 το ὈοΥ Ῥανεθίδ εἶ (99 (Βετοά. 1.101: 

βιίγαῦο χγ. 8, 12), ὁπ 116 Ὀουπάδτγ οὗ Μεοάΐα δὰ 
Ῥογδία ; Βαν βου γοζαγβ (16 ΑΡΒΔΥΒΔΟὮ (68 88 
(80 Αἰδτ-ϑιίιδοθβ, δοσογαϊης ἴο ἐμ 9 μβουιρι: 018, 
δηὰ (86 ΑΡΒΑυβδο 68 88 (ῃ9 Αἰὰν- ὅδοιθ (00. 
Βαὰ. ἴῃ Θαθοη. ΤΆεβ., αρρ. Ῥ. 107). [Βαϊ ᾿π ὲ8 
Οοαι., ἐπ ίοοο, Ἀν) ηϑοη τοραγὰδ ἐδ 689 νΧ. ΠΔΤΏ68 
88 ΟὨΪΥ ταγίαἰϊοηϑ οὗ (9 εἰ ἰχὰ ἔοττα ΑΡρίδυδβὶιθ8, 
8]}} τοξογγίης ἴ9 ἐπ6 βλπιθ Ρθορῖθ, (10 Ῥονϑί8Ή8. --α 
Τ8.].--- 9 Ῥασροϑ ῖθα τουιϊηὰ 5 οὗὨ ἰμο τάπου- 

ροι (Ῥιοῖ. Ί. 2, 0) ἀνε! οὐ ὑμ6 Ἐδὶ οἵ ΕἸγ- 
τη8 8. Τὸ ΔΡΒασδίῖθα ἀτγὸ ἰἀϑος δοὰ τὶ 8.6 

ῬοΥυβΔΏδ, 086 ὨΔΙῺ6 ἰδ Β6σΘ Ῥρουϊ θὰ πῖϊἢ ὲ 

Ῥτοβιμοιϊο; Η]]1ὸν (Οποπι. ρ. 665) ἰπουρδὶ οἵ ἐ10 
Ῥαντγλαδίαπε ἰὰ Ἐαλβίοτῃ Μοὰϊδ. πὸ Ατοβο- 
νἱῖθα μδὰ ἐμοὶ πϑῖυθ ῬγοΌΔΟΪ ἔγοιῃ 7 (6. 

χ. 10), Αγκὰ ἴὰ {9 ἱπβοτιριϊοηβ, {η6 Ὀγεβϑθαΐ 
Ὕατκα οὐ ἰμ9 Ἰοῖν θαηὶς οὔ {6 ΕὈΡΒτδίοβ, δου Β- 
οαϑί οὔ ΒΑ νου (οοιαρ. βοιγδά, ἢ. ο., 8. 18). Το 
ΒΑΌνΙομ δ μδ ἀγὸ ἰδθ ἱπηποϊίαη 8 οὗἨ ΒΑΌΥΪΟΙ, 
(86 Βυδαῃ οὨ 685 (Πο86 οὗ ὅ..8ι, (6 ΟΒανὶῖθα 
(φεγὶ ἈΝ 111), (89. Δάοι οὗ ἰμ6 ἀτθεῖκβ (ΗΠ ὁγοά, 1. 
125), (8. Ἐ]ανὶ 65, ἰμο86 οὗ ΕἾαπ οὐ ΕἸγταὶβ. 

ον. 10. Απᾶ ἴδο0 σχϑεῖ οὗ 89 πίοι β 
σΒοσ 86 ρμιϑθαῖ δ ἃ ΣΟΌΪΘ ϑῆδρροι 
Ὁσοῦρδῖ ονϑθι.---ϑίηοο ἐπ 6 ΔΌΛΟΥ οὐδ ὑμι680 
ὙΓΟΥΒ 85 8 Βιμητηΐῃ Ὁ}, ἴΐ ἰ8 οἶθαν ἰμ δ 6 οου]ὰ 
ποί οὐ ψουἹά ποὲ δαυτηοταὶο 8}1} ἰὼ ἀοία!}, ἐδ δι ἢ 6 
που] τορσγϑβοηί ἐμ 01 88 δἷϊ ἰαἰκίηρς ρατί ἐἰοχοίμον, 
δηὰ ἱπαοοὰ Ὡοὶ ΟὨΪΥ 80 ἔλὰτ 85 μον ἀν οὶ ἴῃ 86- 
τοδυὶδ, Ὀυς Γυγί μον (δὴ (18 δἷδο ἰμοβδ 12 86 
οἴδοσ Ιδπᾶα οσι τ 16 αἰ ἂθ οὗ ἴδ εἰνοι.--- Τ]ὺ8 
ἀϊὰ 4} {1656 δοϊοιῖδίβ βαγθ δοῦ ἱ δοπιῃοι, Οὐ ἢ 
8ο89 τδβο ἀποὶ! 85 ᾽ξ πότο ἴῃ Ρ)ιοοἰοὶα δὰ ὃγ- 
τἷδ, Ὀθοϑῦδθ ἐμ 00 ῬΟΓΒΔΡΘ ὉΠᾺΘΥ Δ)} οἱΓουμηδίδη 68 
88 τ οἰ ΘΓ ΟΥ̓ΘΥ δραϊηβί (ἢ 9 παίϊγ68 ζεϊ1 ἐμ οιχ- 
δοῖνοβ αὐἱ θα ὈΥ ὑμ6 Ὀοπά οὗ ἃ δσομηηοῆ βιαίου, 
Ὀεοδυδθ ἐμὸν ΡΟ ΔΡ8 8]} ἔϑθαγοά δἷβο [Ὁ ὑποὶν 
ἰογγί ον, ἰ{ 180 ὅονν8 βιου]ὰ ρροῦ ἰῃΐο 8 ῬΟΎΘΥ, 
ὍΡοΟη Ὑΐσι ἐμο [8γ86}116ὁ8 ἀν 6] Ἰης αἱ ἃ σγθαίου 
ἀϊδίδμῃοθ σουμὰ δϑουΐ τἰχξ Ἰοδ. ὅίῃοθ Ὦθγθ 
811 ἐμ: ΘοἸουἶβίβ ἃ 0 Ὀθ τηθῃἰϊοηδὰ ἱπ ΘΓ ΓΟΙΥ 
ΘΆΘΓΔΙ (ΟΣΏ8, γὸ σδῃποῖ τορβασα ἰΐ 85 δἰῃ ρυϊοῦ 
ἐιδὺ αἱ ἐνιὲ8 {ἶπι6 οἢ ἐΐ: 9 οὔθ βίἀθ ϑηἰΐγοὶυ αἰ 9 γ- 
Θΐ πδίηθ8 816 πιθηἰϊοηθα ἔσοτῃ ἰμο86 πῃ 2 Κίηρβ 
ΧΥΪ,. 24, ὙΒΟΤΘ ΟὨΪΥ ἰμο89 ἰγδοβροτιθα ἰοὸ δῃια- 
τὶ διὸ τηϑηϊὶοηοῖ, ἰμδὶ ΤΔΟΓΘΟΥΘΡ ὁ (86 Οὐ Γ 
δά ἐμὸ ϑαιπιαγιίδη παϊΐ θη δῦ πο 80 Ῥδίου- 
Ἰδυὶν τιοηἰϊοπθὰ 88 ἴῃ ἐμαὶ ραδϑαζο, ὙΏΘΥΘ ἱπβίθδα 
οὗ ἰμ6 ΒΑΌΥ]οπΐδηϑ πῃ ζοΠΟΣΔΙ, ΡΘΟΡΪο ἔγοια 8- 
Ὀγΐοα, Ουἰ Δ, δέσ., ΔΙΘ πδιηθὰ. Ἄπαρρεῦ Β6ΤΘ 
χαϊχῦ Ὀ6 χορ δα 835 ποῖ 6. ἢδιη9 οὗ Εἰϑδγ. βδα- 

4 [αν] βοὴ ἐπ ἴοοο τομβαγὰβ θυ 88 δο]οη βὲβ ἔγοτῃ 
ἘΠ πδίίοη τῆ ΐσῃ ὑπ 6 Αϑϑυτίβη5 οΔ]16 Τωρίαΐ, ἐπ ΓΘ Κα 
“ ΤΙΡασϑηί," δὴ ἰλ9 ΗΘΌΣΘΤΥΣ ΚΟΏΘΣΔΙΥ ἡ Τ804)." --Τὰ.) 

ἄοῃ, ἰῃ τον. 2, δηὰ ἰηδορά (6 ΙΟΓ6 88 γγχάΎαῪ Β6ΓΘ 
δδΥο 8 (ιαϊἄοο ἀοουπιοηὶ; γοὺ ἰδ8 βυρρο"λιΐοη 
οἵ ἀἰδνοοὶ πδῦλ68 ἴον οὔθ πὰ (6 δδῖὴθ Ῥογβοῦ 
ἦφ ΟΥ̓́ΟΥ 8 ἀουδι] οα6. [ἐ 18 ποῖ βυ 140 ]6. Ἰιοτν- 
τον, ἴ0 υηἀοτιϑίδηδ ἰΠΟΥΟΌΥ (06 Θομηπηηπάοτγ-Ἶ ἢ - 
οδἱοὗ οὗ Εβϑαν- Παάάου [ΒΔν]Ἰη9οη7, ἴον [μ6 ἐρέϊλ. 
ογῆ, ““κτοδὶ δ ποῦ Ϊ]ο ̓ δγθ ἴῃ ἴανον οὗ 6 Κίηρ, 
δἰβουσὰ {ἰ9 (1119 οὗ Κίηρ 18 ποὺ Ἔχ ρτεβϑὶν δε. 
[18 ῬγοῦΔ]9 ἐμοτγούογο {πΠ8ὺ ἃ ται ἰδιΐοη οὗἁ (ἢ 
Ὡϑδῖη9 Εϑεῖ- Πδάάοῃ ἢ Δ8 ἰδΐζοη υἷδοο. "Ὁ Αἴον (ἢ9 
ἀοοϊσηαιίου οὗ ἰδ6 ρίδοθ: ἐπ 189 οἱἵγ οὗἁ Εἶδ- 

πιατία, ἰμ6 Το]ονίας ὝΜΝΩΝ, εἰο., ταδὺ δἶβοὸ 9 
ἸΛΟΡΟΪγ ἃ ἀοδίπαιΐοη οΟΥ̓͂ ρἶδοο; δοσογαϊηρῖῦ {μ9 
3, Μ θΐοὰ ἷδ Ὀοίογο ΤΡ ἪΡ 19 10 ὈΘ Βαρρ]οὰ Ὀεΐοτθ 

ἶϊ, διὰ "κῦ 6 ἰο δ6 ἰδίῃ δ8 ποαίου οὔ ἴδ6 ἰαηὰἃ 

ΟΡ »ἶδοοβ' ΠΣ) ΞΡ, οἱ ἐμαΐ 8146 οἵ (89 σΣἱτοΥ, 

οὗ ἐλ Ἰαηὰ ἰο 19 ποβί οὗ 89 ἘΒαυρβταίοβ, '5 6χ- 
»ἱαϊηϑὰ 85 ἃ ΠΟῪ Ὁπἰυ ΓΒΔ Ῥγϑυα  ρ κοορτη- 
Ρΐοαὶ οσργοβϑϑίοη. [2 }93 οοπιταοίοα ἰπίο ΠΡ9 

(οοταρ. τον. 17) ---ς είσ., ΟΣ “(80 11κο. ῬόογβαρΒ 
189 δῖον εἰ πβοϊ δἰ γϑδὰγ ρμ᾽ασθὰ (815 ΘΟ ργββῖ ὁ 
οὔ δοὺυτουϊαϊί οι δὲ ἐμο ἱπιγοαυσίϊοι οὗ ([Δ0 Ἰοίϊοτ, 
ἰὰ οτᾶον ἴο ἱπάϊδσαϊο ἐμαὶ 8ι}}1} οἱδος ἀοϑὶ σα δι ϊοῦ 5 
οὔ]απὰβ ἀτοὶο Ὀ6 δου ρῃῖ οὔαβ α πιδί(θγ οὗ ΘΟΌΓΒΘ ; 
ΡΟΓΝΔρΒ, Ββοπουοσ, ἰΐ ἰ6 ἀογνϑὰ ἔγοσι ἐβ9 δαῖμον 
οὔ ουῦ Ὀοοὶς, γᾶο που]ὰ ποὶ ΘΟΡΥῪ ἰμιδὶ τὰ ἴοὶι τὰ ϑ 
ἰο Ὀ6 υπάογεϊοοά οὗ ἐἰ56 17, 

ον. 11. ΏΏθαΘ ἂχ ἴο οοῃῖθεῖδβ οὗ ἴδ6. 
Ἰοῖῖοσ υυίοι ΠΟΥ δϑῃϊ.-- ΠΕ ψ͵ὸ δΔΥ9 δὲ 
οὔσ8 δηπουθσθὰ ἴῃ ἰμ6 τδὶ μα] Γ οὗ {89 Ὑ6γ89 {116 
οοηΐοηίβ οἵ {δμο Ἰοιγ. [ἐ βοθπὶβ ἐδαΐ δἰ τοδα 
(89 Ὀορίππΐης οὗ (9 Ἰοέίον 186) 7 τγ8ϑ υϑοὰ [ὉΓ 
ἐπ δϑηῃοιποθτηθηΐ, δίς ἰΐ γῶ8 οουίδί γ 1896 
Βίγ}]9 ζοσ ἰμ6 Ἰοἰίογ- τίν ὑὸ ἀοδίζηαίθ ΟΣΘ 
ΟἸοΘΟΙΥ ἰῃ 6 βυρογβοτὶ ρίΐοα 88 γὙ70}} 1 π|86]--- 
τοῖν 19 ὩΟῪ Ὧ0 Ἰογον (80 6850 Ἀ616---Δ8 8150 [86 
γδοοίνορ οὗ ἰΐθ Ἰ᾿ἰοίίοσ. ΕῸΡ ΟἿΪΥ ἴσοι βυσἢ 
Βιαροτβοσὶ ριἰοηβ οδπ ἱξ Ὁθ Ἔχρίαϊ ῃϑὰ ΒοῪ δὲ (89 
Ὀορίπηίΐης οὗἨ δοῦν Ἰοἰίον ἔπ ΟΡ ὈΟΟΪΚ δ᾽ πιοϑὲὶ {119 
Βαῖηθ Του υἷα οΟσΌ ΓΒ, ΘΟμΡ. Ὑον. 17; τ. θ; υἱῖ. 

11.--Ο 9, ἰπ ἐμὸ Ὀοοῖκ οὔ Εδίμον (μγίοϑ [252 18, 
Ψ ΙΟὮ ὑπὸ ὕοσΊΩ8 δτὸ ᾿ἰἰκονν δ υϑϑὰ ᾿πίετοΒδ κ6- 
ΔΌΪ ἴῃ ἰδ Τδγβυπιβ, ἰ8 ἰγβμβϑιδιθὰ ὉΥ͂ ΤΌΔΏΥ 
δἴιϊου ἐμο Βορὶ., γ]χ., πναϊοῖ, ΒΟΥΘΥΟΣ, ΔΘ πυὶ 
αὐίΐοτια ἴῃ ὑποὶν ὑδᾶρο, δηὰ 6 γχϑδΐη. ἱπίον- 
Ῥτγθίθυθ ἃ5 σορῷ 80 Α.Υ.]. Βυὺ ΥὙΘΡΥ ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ 
Βοηΐου (οπαίδηαπιοη, Ρ. 198 54.) γοαάεσγϑά {18 
ταοδοΐης ἀουδιζαϊ. [πὰ νον. 28 ἰὺ ἀοθ8 ποῖ βαϊϊ, 
δἴῃοθ ἰδ 6 Ῥογβίδη οσοῦθ μδὰ ποὶ χϑοοϊυϑὰ β, 
ΘΟΡΥ, δυΐ ἐδ Ἰειίον ἱίδοῖῖ; δπὰ ἱὲ 18. Ὡ0 ;θῸ 9 
ΔΡΣορσίαίο ἰο ΕΞ ΠῈΣ ἰδ. 14; Ὑἱῖϊ. 18, δὰ ἴῃ 
Ἐδβίδοσς ἷγ. 8 δηοίμοῦ τϑδηΐϊηρ Βι 8 δ 16859ῖ 8.9 
Ὅ6}}. Ασοοογάϊην ἰθθ6 ποτὰ βδϑϑὴβ 0 δανϑ 
τδίμον {μ6 τηοϑαΐϊης οὗἩ σοπίθηίθ, 88 ἰθὺ πάθοι 
9 γαυϊς. ἰὰ Ἐδίδμον 1ἰϊ. 14 88 χεηάογοα 1ξ δωπιρεα, 
Οἰ]ἀδοτταοίϑιος (2. ΑΙ. Ζοεϊιδεῖτ. ΤΥ͂,, Ά. 210) διὰ 
Ηδυς (Εννα]α᾽ 5 ὀϊδὶ. Ψαλτὸ. Υ., 8. 168 84.) οου- 
ἡοσίατοπ ἰῃ ἐμ9 ΒΥ}18 010 ἽΒ (89 Ῥογείδη 3γα, ἐμὸ 

βαηϑοτὶὶ »γα--επρό, Ῥτο, [89 ΠΟῪ Ῥογείδη 7ασ, ἴπ 
(6 σοΥΥοβροπάϊης ΓΒ 9 ζΖομπᾶ ρμαΐῥ (ϑαηϑβοσὶς 

»γαϊϊ)ταεπροτί πᾶ ποτί, πρός ; ἴῃ Ὁ ἃ ποτὰ Κα 
φησλαπα, οἹΪὰ Ῥογδίδῃ ἐλαπλάηπα, ἴτοια οοησλάδξοετε, 
»Ῥγβάίοσατα.---ἴῃ, τἰμ86 δοοοῃά Βα] οὗἨ ἰδ τϑγδϑο, δ ο 

4 Λοοογαΐης ἴο ΗΠ κ᾽ 8 1αἱ ἘΠ] αἰδοῖρ)]ο ἘρῚ, ἰ του] 
ὍοΘ 8Βῇ Δρροὶ!διΐνο. ἰηδι τοι] ΒΠΟΥ Ὧ58 ἢΠ9 Τοϊβδε δ 
οὔ ἴῆ Αϑεγγίαη πὶτῇ τη0 αὐττήδη δηὰ ψοι]ὰ ὯὈΘ 6Θ5856}- 
Εἰ4}}.} [λ}9 δϑῖωθ 85 ἰὴ ἀοσζωδὰ " ϑουμορρογ." 
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Ἰοίϊεν Ὀορὶηθ: τ γ βουυδηῖβ, [89 ταϑῃ οσι [πἰ5 
εἰᾶθ οὗ ἴ86 εἰνϑι, εἰς.----]10γ0 δἷδοὸ (6 γθ 848 

μεθ Ἰεῖ οδ᾽ νἱιαῦ ὑϑυ8}}}γ βιαπὰθ δὺ (μ6 Ὀερίῃ- 
πίη οἵ 6 ἰείίου; [89 Β0ὴ80 ἷβ: (ΠΥ ΒΟΡΥδηί8 

θη ἰμ66, Ο Κίης, Ροδοθ, σορ. υδῦ. 17. 

ΑἸοπζδὶάο οὗ (μ8 ἔοτιι οὗ (16 Φετγί, 312}, δαὶ οὗ 

189 Ζειλίδ, 1 1», ἰβ 4180 )υδι 1864. 

ενθ. 12-16. ΤΒο ἰπίοτινδίΐοα ραἶνοι ἴἰο [89 

Κίης: Β6 1ἴ ποννῃ ππῖο [89 κῃ ᾳ.--ἰΠ 1 

ἴον ΚΈΥ, δα [110 τον δπτ, αδὰ [17] ἐὸν ΓΠΣῸ, 
υἱῖ, 25, 24; Ῥβα. ἰϊ. 20, 28, 29, 46, εἰς, Ὦ 888 
ἴῃ ΒιΌ. Ομ α]ὰ., οοσαϑίοηαΙΥ 4180 πὰ ὑμ6 Τανυζυ 8, 
ΙΔΟΥΘ ἤγθαυθηι γ ἴθ [89 Ταϊπιι 8, υἱπαϊοαϊοα 
1 5017 88 Ῥγοϊονγιααίἷ το ̓ἰϊὸ 2 ἴῃ ϑιυτίδο ΟὐτΡ. 
Ζυοῖς., θᾶ. ἱἰ. 30,.-- αῖ ἴ80 ὅοννα.----απῖο 

Ὧ5 αν οοτθο.---Ἰὺ, (ΒΘ Βανθ οομηθ, 8 ὁ61- 

αἰ τότ ΟἸΟΒΟΪΥ ἀοβηοά ὉΥ ἴδ 70] τίς 
Ῥατγιϊοϊρὶο “Ὀυϊάϊης.᾽" Βαϊ γοῦ ἰὺ 18. δἰ ρΌΪΑΣ 
(δαὶ ἰὰ {π6 ἰἴτὴ9 οἵ Ατίδχογχοβ {970 ἯΓΛἫΒ δὲ}}} 
τηθηΐϊΐοα τηλὰθ οὗ οομΐηζ. [ δεθίῃϑ {πὶ {10 
δορἰῃς οὗ (.)λ6 605, ΟΥΘἢ οἴου (86 (ἰπ16 οὗ Ουτὰθ, 
8.1}} σϑῦ οὐ ; πεῖ (μ6 οἶοβθ σοπποοίΐϊοῃ, τ ἱο ἢ 
(8086 ψὃὸ τοδί ηθα ὈΘἰπὰ τηαϊηἰδὶ πο τὶῖ {86 
τοίατηδὰ (οοαρ. Ζεοδ, Υἱ. 9 δβα.; Νολι, ἷ. 2 δ8ᾳ.), 
(μἷφ ταὶραν ἱπάοοά ἤανο Ὀροπ ῬτΘ- Βυρροβϑᾶ 88 ἃ 
τορίίον οἵ οουτδα.---Βυ  ]Ἱ δ 186 ΣΟ Ό6]11οτ5 
διᾶἃ 186 Ὀδὰᾶ οἱΐν, δπἃ Βανο δοῖ ἂρ [δ6 
Ὁγ84115 ᾿ῃοσϑοῦ, δᾶ Ἰοϊπθἃ ἴ86 ἑοπι δ 086. 
ΚΟᾺΞ, σπὶτὰ τηοίμος ἰὰ {16 δοσοηά ΒΥ]1]6 10, δηά 

8ὺὸ ψἰ (ἢ Κατηοὶς ὑπᾶοσ Ἥ, 8 ΒΑΓΑΙΪΥ 8 οοττοοὶ 
τοδάϊηρ. θ βου τοδὰ οἰΐμον ἈΓΛΤ 9 (80 

ΝοΥΖ 1) πῖῖ δμογέ ὁ δουπὰ ἴῃ ἐδ βοοοηὰ 587]]. 

ἴγοτι ἐ80 ὕότγπι 9, μοὶ ΟΟΟΌΣΒ πὰ 89 Τῶγ- 

ἔύτηϑ, κηὰ 8 αἴνει ὈΥ (80 Ῥοβοδίίο---δὴ ἰοἰθη- 

εἶγο ζογιωδίίοῃ |κὸ Ἠρῦγονν 30. ον ΜΗΎ9 
(7. Η. Μ|ίο.) 88. δίαί. φπιρλαί, οὗ [.}9 δέαί. αδ:., 
δ ΤΥ (σοπιρ. γϑτ, 16). 9 πηυδί σον δ ὩΪΥ ῬΤ6- 

ἴεν 180 Οεγ 9 ὑπ ΟΊ ἰο ᾿ΟΣΝ 
Α δἰ αιΐαν ζα189 ϑοραταίίου οὔ νογὰβ ἷἰ8 Τουπὰ ἴῃ 

8 Βαϊα. χχὶ, 12. 79 ὦ᾽ ἰβ βίιαρβοὶ οὔἨ 772, διὰ 

ἸΏΘΔῺΒ ἰο ΤΏΔΚΘ τον. Τμδὶ {86 Ῥογή. 9 
βῃουϊὰ 70]] ον 116 Ῥατγί,, 15. ἱπ ἰδίου 681 παυγδίΐγθ 
ποῖ πηυδαλὶ; οτο, ΒΟΎΘΥΟΥ, 1 888 1.8 δρϑοὶδὶ 
ΣΟΒΒΟΏ ῬΘΓΒΆΡΒ ἴῃ μο ἴδοι εἰναι 1η9 Βαιπδυίί μη 
νουἹὰ οο-οτάϊηαίο ἐπ οχργοβϑίοη : δηά ἐμ οὸγ 
Ββαῦο τοϑὰθ ἰμ0 νγὰ}}8 ροδᾶν, ἰο {80 ὅγϑὶ δυά 

Ῥγΐποῖρβὶ) δίαἰθιηθοὶ (82), ἰἴὰ ογτάον ἰο Ὀγίηρ ἰὶ 
Ἰηΐο δι} Ὁ]6 Ῥτοιιΐπθμοοθ. Βοϑί θα (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ὉΘ 
οὐδτκοά ἰῃ 4} ργοθδὈ ἐν τι ἃ κΚὶμὰ οὗ ὁχακ- 
Βοταϊΐοπ, οὐθὴ ἰζ ἐμ ρμοτγίδοι τῦδϑ Ὡοί τηοδῃΐ (0 
Ὧδθ ἰαἰεθη βίτίοιγ. 1 ἰμ9 δε ννβ Πα ὩΟῪ ΓΟΘΙΪΥ 
Ὀγοῦσδὲ (ἢ. γν8}}8 80 πον ἴο σοτηρ οἰίοη, ΝΟ 6- 
ταδὶ που] πο πανο Τουηὰ ἐδ 6π δι 1}} ἀπ ον {μὲ 
8816 Κίηρ ἴῃ (6 σοπαϊιΐοι ἀοβοτὶ δὰ ἰη ΝΟΆ. ἰΐ. 
β΄ῖποθ {ΒΟΥ͂ γοί ἰδὲ δὰ ἱπιροτίοοί ζΖ0 1] 0 ἐδ) 9 Ρδγ- 
ἴοοί, ΠΟ6Ὺ ἱπάϊοσαὶϊο οὐὁἨ ἰμβοιωβοὶτοθ, δϑ ἰὸ ΓΘ 
᾿ῃνοϊαπίανϊγ, ἰδαιὶ (86 τυοτῖς ΠῚ οοπἰϊπυοὰ : 
οἰβοῦνἶδβο (Π9 ἰγδηβι(ΐοη ἰο (Π 6 ̓τροτγίδοοί πουϊὰ 
ὍΘ τπῖῖμβοῦΐ ΔΩΥ͂ ΤΟΆ50Ώ, Θ᾽ πρὶ 6 ἰδ6 

4 ΓΜογο Ῥγοροσῖν ἰξ [5 {π6 οπαγδοίογδεῖο οὐἤὨ ἴῃ 9 βὉ»- 
ἐππρῦνο Γ Ορίβείτο ἐγλνν οὗ ΤῸ τορλ οΡὸΡ 1ιπαιϊῖο᾽ 5 
Θταλι. . Οδαία,, 8 δ Μαπμαΐ ο7 λα 
δε, Ὁ. δδ....-Τὰ.} ' ΞΒ Ψ 

ἰταροτῖ, ΑΡἢ6] οὔ ΘΟΌΓΊ, ἀΐκᾳ, ἀΐξ οαἱ, ποῖοι 19 
αἶδο ἑουηι ἴῃ ϑιγτίαο, βίποθ 77) πνουϊὰ Ὀθ ζ0Σ 

ΟΥΤ; ἰο ἀΐξ ουὖὐ 86 Τουηάδιΐοηϑ που]ὰ (θὰ ὈΘ 

δ᾽ ΟΡ Ί γΞΞπναἶςθ οσχοδυδίϊοηβ 0. ἐπ 6 ζουπάαίϊοη8; 
δ τοὶ σι, ονονογ, βι}}} δαβῖθν Ὅο ἰαἸκοη 88 ἱπιρονῖ, 
ΑΡ οὶ] οὗ ΘΓ, ῬτόορογΥ βαὲνν ἰοχοίϊον, ἐμ α Βοαδὶ, 
ἰἴΡΓΟΥΘ; δἱοηρϑίαο οὗ Ὧ᾽ (19 ΒΔΥΡΘΓ. ογ πὶ 

Ὁ 16. ἰο ὃθ9 τηδϊπιαἰηοὰ, δἴϊου {86 Βπαϊοαν οἵ 
ὙΠΟ ὑπᾶος ἰδθ ἰπθαθησθ οὗ ἰμ6 χαϊ({ιγαὶ τ 
μανο 7. 

γεν. 18. ΒΘ 1 ποῦ πο ππῖο ἴ886 
Ἰεΐηρς ἴπδαὶ ΤΟΥ 11 ποῖ ΡΔΥ ἴο]!], τὶ θυϊθ 
8 ἃ οὐυδῖοσῃ.---ἼΠ9 ἰ(ὮΓ66 ἀϑὺ4] ἰδ οὗὨ ἰᾶχοβ 
8.6 ΒοΙΘ τηρδηΐ, σΟΏΡ. τοῦ. 20 διὰ υἱϊ. 24. 
ΤΙ), Ιοσ ὙΒΊΟΝ Υἱ. 8 Βὰβ ΣἼ19, ψ ΐο 8 ΘΧΡΓΘδ- 

βίο ἰβ δἷθο 886] ἴῃ ϑ'σῖδο, ἷβ οἰγιηοϊορίσα]! γεξα 
ΤΩΘάΒΌΓτο; Βογθ, Βονονοῦ, (16 Δρροϊηϊοὰ φσοποτγαὶ 

ἐδχ. ὯΞ αἴϊος ΓΙ ἰδ ῬΘΥ}1805 (86 σοῃμϑυπρίΐ οι 

ἰαχ, δὰ 70 (86 ἰ0}1 ἴον δἰ σὰ τυ γ8.--Απᾶ ἐδαῖ 

ἐς ΠΟΙ τὶ] Ρρσορᾶσθ ἄβι!δρϑθ ἴο ἴδο κἰπΕ. 

-τ Βο τηθδηΐηρ οὗ ΓΘ, τ Βῖο} 18 Θπ γον ἀϊ4- 

τοραγὰθὰ ὉΥ {190 δηοίοπὲ Ὑδυβίοηϑ, 8 ΘὨ  ΓΟΪΎ 
ἀποοτίαῖη. Τὴ τηραπίηρ “Ἰποοαθ᾽᾿ 18. ΒΙΤΩΡῚΥ͂ 
ἰωνοπίοα ὉΥ (9 618}. ἱη(ογρσγοίουβ οὗ ὑμ9 ταϊὰ- 
ἀ16 δχϑβ, διὰ ἰβ. ποὺ σϑοοιηϊωοπαοὰ ὮΥ͂ ΥΟΥ8. 1ὅ 
δηὰ 22 ἱπ δὸ ζἴαὺ μ8 ἰὴ Κίῃρ8 (ει θοἶνγ 68 Δ ΓΒ 
{π089 τ ῆο δγθ ἔβδγθ ἰηὐυτοά. Ηδυς (ἰ. 6. ) δοοω- 
Ῥαγοδ ὈΪ δ ἐμὰ ἰμ9 Ρο]ονΐ Ἰαησύαρο, ν᾽ ἱοὮ---ἰ 9 
188ι, δ πἀογτηοϑί, ὅδ η8ο. ἀρὰ, ΒΌροσὶ. σραπια, δηὰ 
ὑπ χαϊῃϑ8 70} ον πογὰ ἐδ τηϑϑῃΐῃς οἵ “ ΒΏΔΙΪΥ, 
δἱ Ἰαδβί,᾽" νοὶ σοί  Ϊγ 18 Ομ ΙΓΟΙΥ ΔΡΡτορτίαίθ. 

Ὁ"372 Ϊἷ6 Δ Ἠουταϊθη, ΟΥ ῬΘΥὮΔΡ8 ΟὨΪΥ 8 σΟΡγ- 

185.᾽8 ταϊβίδκο ἴὸτ [3}9. ΡΏΠΒ 8. ἐεγί. ζεηι. ἴῃ 

ΑΡΒ6], ἰῃ τι οἢ σοηρσαίΐου 186 ΒὶΌ. Ομ]. βοιηθ- 
(ἰπι88 σἸ]Ο0868 [86 ρΓΘΗ͂χ Γ, νν ΒΊΟΝ Εἴ ΡΤΌΒΟΥΥ 8 ΟΥ̓Θἢ 

ἱπίμο ρον, δὰ ρατί., σορ. ΠΞΌΣΙ ἴῃ γον. 16. 
186 δβυ δ᾽. 8 ἐμ οἷν οὗ δογαβαίθαι, οὐ {86 ἰηάοί, 
Βι Ὁ)]οοἱ, τοονγγίης ἰ9 {πΠ6 ἀοβίρῃ οὗἉ 76 ΓΌ 5. ] 6πι. 

γεν. 14. ον Ὀθοβῦδθο ννὸ ἂνϑ σβαϊηῖθ- 
Ὥ810Θ ἔσγοσῃ ἴ}9 66 Ρ618096.--- 6 ἩΣῚΟΓΒ 
ψγου ὰ μότθ δὺ ΔΩῪ ταΐο δίδίθ ἃ σθϑϑο 70. (89 
οἸ]ον πα βἰδιοιμοπί, ἰμαύ ἱΐ 8 ποὶ χηθοῖ (07 
ἐλ ο ἰο 8668 (6 ᾿ηἼΓΥ οὐ 89 Κίηφ. 7186 χϑϑὶ- 
πἶοϑὶ οχρὶ ποίου 10] οννθὰ ὉΥ Γαι μοῦ: “6 ))ὸ 8]], 
ὙΠῸ δύο ἀοβίχογοά (|1ὸ ἰθΏ 16," ἰ8 ἐμιθγϑίοτθ 
ποὶ Γοσοιιηθηα θα - Ὀθ81465 τὸ σουϊὰ {6 αγθ 
ἰο θχρθοῖ δὶ Ἰϑαβὺ ἰπβίϑδά οὖ: 8810 16 88}. οἵ (110 
ἔθ], βοδίιον 8β8]} οὐ (9 ἰθ}16, ὁορ. υὰρο8 
ἶχ. 45: δεῖ. χνὶϊ. 8; 1588. Ἰϊ. 6. Τὸ βα]ὲ {89 86] 
οὗ ΔΗΥ͂ ΟὯ6 ΡΓΟΌΔΟΌΪ Τη68}8 (0 ᾿ἶγτο ἰβγοῦσ ἢ ΔΌΥ 
ΟὨΘ᾽Β Ὀουηῖγ, ῬΟΓΏΔΡΒ Ρᾶγ, δῃὰ ἐμογθίοσθ Ὁθ 
οὈἸ χαίοα ἰο δΐπι, ϑιδβηὰ ἴῃ ἷ8 ϑοῦυίοθ. ϑ'-τίδο 
δοὰ Ρογβίαι χρυ ϑϑίοβ δοσογὰ ||} (18, ΘΟΙΏΡ. 
αεδοα., 7Τλέθ., ν. 790. θ᾽ τιδὺ αἷξο δορδγθ 
ϑαϊαγίμπι,. Ἢ ΘΙΠΟΥ (86 τον 88 δὴ οἴ οἱ δὶ γα Υ 
τοσοϊνοα ῬαΥ͂ ἔγοιι ἐμ6 ραΐδοθ οὗ 116 κίῃ 3, ΟΣ 

ΒρΘδ 5 συγδι  ντ γ, τὸ σδῃμποῖ θαυ. Ἀ39 ΓΙ 

18 δοσοτἀϊης ἴἰο (89 ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ἰμ9 Ηδον., ΠῚ, 

{86 αποογονΐης, ποὺ ἰὰ ἐμ Β6η860 οὗ ἀοργϊνδιίΐοη, 
Ὀυϊ οὗ ἀϊδιοποτίης; ἰδ6 Ξορί. 888 ῬγοροΥΪ 
ἀσχημοσύνη, Ὑ Λ.ϊ8Ε τῃ0 ΨυΪ. ΘΙ ΡΊΟΥΒ ἐδεδίοπεδ. 

4 [“ἴΤΠΘ Ῥογηίδῃ βαίτηρδ δὰ Ὧὸ βα]ασίϑα, Ὀσὶ ἰαχοὰ 
[Π)0 ντγουίῃμοοϑϑ 9. [6 βυρροτίιὶ οὗὨ ἐογλϑοινοα δρὰ ἐμοὶ» 
οουγίδ." ΒΑ 508 ἐπ ἰοοο.---Ἴπ.} 
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1ὲ νου]ὰ 6 ἃ αἰβμοποτίηρ οἵδ χγϑαὶ κΚίηρ ἰζ Εἰ16 
ον 5 δβιιου]ὰ γον ΟἿ᾽ τ οἷν αἰϊερίϑιισθ (τοία89 (0 
[018] ἐμοὶν ἀυι166). ὙΠ, δἷϑο ἴῃ τ86 Ταϊπιυάς- 

ΔΡΡτορτίδίο, διιίπρ, ἰ8 οοαπεσίεα ψ| 7}, δγ- 

Σαηρο.--- ΠΠΒοιθίοσθ Ὦανθ 79 ΒΘ}, πϑιλοΐγ, 
ἐμ ΐδ Ἰοιιον, δῃᾷᾳ τοϑᾶθ σον ἴο ἴδο ἱκίπᾳ, 
ὩΔΙΊΘΙΥ, [)6 ΓὉἸ]ο  ᾿πζ. 

εν. 16. ῬμΒαῖ δοᾶσοῦἢἢ ΔΑΥ ὈΘ τηδᾶθ 1 
4189 Ὀοοϊς οὗ 86 τϑοοσᾶάδσ οὗ ΒΥ ἔδιδβοεα.--- 
δυὺ). οὗὐ Ὕ3" 18. 89 080 ἄσ!γ ἰἐ ἴα ἰο Βοδυοῖὶι, 

{πὸ ΚΘΟΡΟΥ οὔ ἴδο δυο ῖνθϑ, ΡΥΟΡΟΥΙΥ ἰηάοί. Βα ].--- 

ΤΣ δηά Δ ΡῈ (θομαρ. Υἱ. 2) 18 {10 τηϑαιῖο- 

ΥΔΌ]Θ ΟσσΌγΓθησα ἔγοια Ὑ2--9. [ἢ Εδίδον νἱ. 1; 
εἶθ. Ὀοοῖὶκς ἰθ ο4}16Θἃ τηοτο σοι ρ οἰ} Υ : (6 ὈοοΪΚ 
οἵ (8 τη οΥδ Ὁ] οὐ θη οὔἵμο ἀδγ. 7186 δὶ γ8 
οἵ Ατίδχοῦχοϑ 8τθ 66 διἰ8 ργθάθοθββοῦδ οἱ [)0 
(τοῦθ, δηὰ ἱπάοθὰ ἱποϊυ δίῃ 6350 ὑμ0859 ποὶ 
Μοάο-Ροτείδη, θηρ οί }}}γ (06 παϊάθαη, πῦρ ἰὰ 

ἐμὶ8Β οδοπμῃοοιϊοα σομ!θ ΥΟΙΥ͂ Ῥδυί συ αΥ] Υ ἰηΐο 
δοηποίἀοταιΐοη. Εογ τ86 τοῦθ ϊΐοπδ ἰυαἱ ΓΟ]]ΟὟ 
τηυβὲ τηϑδῆ δῦοτο δὶ (Βο89 υπᾶάορ «ΦθΒοΙ ΛΟ Βῖ πὶ 
δηὰ Ζοάἀεκίαη. ΤῈ6 Ἰωδῆῦοῦ οὗ δχρυοδϑίου ἰβ 
Ῥγοροῦὶν οχρ᾽αἰποὰ ἔγοπι δὰ ἱποϊηϑιΐοη οὐὗὁἁ (δ 9 
ἑη δ δὈϊιΔοί8 οὗ Ἦ οβίογη Αβὶδ ἰο δβϑϑια πιὸ ἃ σ08η606- 
ἐϊου οὗὮὨ δι} 198 Ὀοίτγοοῦ (ἢ9 ἀγπαϑιῖο8 ἰδδὺ 86ο6- 
οοράφὰ οὴδ6 δηοίμαρ, Ὀσὶ 480 του) ἄρατε νο 
Ἰδησάδαο, τισι ψᾶϑ ΑἹ {1189 τηογο ποίαταὶ ἰΐ 
ΑΥίαχοῦχοδ αἰτοδγ δὰ ἢδά πιδῃῦ Τοαὶ δῃῆσθα- 
ἴογβ 90 ργγθάθοθδϑου 9 οὐ ἰδ 6 ἰΠΓΟΠΘ.---Ἔθο δΒδὶ)ῖ 

ἴδοι δηᾶ. .---Τ 6806 τοτὰβ ΤἸΩΔῪ Ὅθ ἰδίζθ 88 
ἀοροηάϊης ἀροὰ (86 τοῦ τῦδῖθ Κοόσπ ἴῃ ἐδ 
Ῥγονυίουβ σϑτβο, δαὶ γοῖ γα! Ὁ σοπίδί8 ἰμ 9 δοῃ- 

Βοᾳῦθηο9 οὔ (86 ἰαγοδιϊφαιϊοα. ΠΣ ἴθ ποσὶ. 

φεγὅ. οἵ Τρ88] οὗ ἐμ9 νοῦ ὙὙΖ, ἀρτοῦτ; ἰΐ 18 

Τοαπὰ οἾ56 610 ΟὨΪΥ ἐπ γοΣ. 19, 1 Ἴ2}), {800 τῶλ 

(ςοπίξηυ4}}7γ} ἀρτοῦτ, ἰβἀ 68. δα Ὀ7θού, (ΒΘ Υ τλδῖκο; 

ἵπ τόσ. 19.869 18 πλδᾶο, ΚὮΠΡ ΠΩ 12, ἔγοπι [89 

ἄαγα οὗ οἷά. 19 ἔδῃιν. ἤογπι ΓΙ)" ἰδ 8150 Του πὰ 

ἴῃ βιγνίδο δου ϑίάθ οἵ [89 τη880, ; οἰβογνῖδο ἴῃ 

ΒἰΌ. Ομαϊά. 89 τδβϑο. 27) 16 υδοά, 88 ἐμὴ ἴῃ 

Ἡοῦ. ᾿ἰΚονδο ἰδ 9 τ)890., 5 ἱπγουσδουὶ (89 πιϑ08] 
ἔοττα, (6 ἔκ πη. ΟὨΪΥ οσουγτίηρς ἰῃ Ροοίτγ. ὙΠ Ν 
80 οἴαυδο: ΕΣ ΒΙΟὮ οὐδ νγϑδ ὑμία οἱἵγ 
ἀϑαϊτσογθᾶ, νὸ οδοσίδι ΗἾῪ δύ ἰοὸ ἰοοῖ Ὀδοὶς ἰο 
{8 ἀοϑιγαοίϊοι οὗὨ [86 οΟἷ(γΥἁΎ ὉΥ ΝΟ ΒΛ ΏΟΣΣΔΓ. 
ΓΒΉΠΙ ἰδ Ἡορβι, πϑῖοι 18 υδοὰ ἑμβτουρδουί ἴῃ 

ΒΙδ. Ὁβαϊᾶθο ἴου ἐμο ΠιαρἢΑΪ, 
γον. 16. )7ἷ7᾽αοΒ οὐ ν ἴ᾽896 Ἰκείπα, τδαὶ 1ς------ 

ὍΥ τ816 τϑϑπΒ ποὺ 5881} βανϑ ο ροσϊΐοῃ 
οσι τ[λι16 αἰᾶθ ἴ86 σῖνϑσ. ---- Τλ 9 υόσδο σοποϊι ο8 

πὰ (8 ἐπύοτθασο δ ἃ βαυιταΐηρ ὡρΡ. ΤΠ) 30 
-οὴ ἰδ ͵5 δοσουῃΐ, ἴῃ σοηδοαῦθῃοθ οὗὨ (ΐ8 οἷτ- 
οαμμδίαμοθ 85 ἰῃ δη. ἱΐ. 12. ΤΠΟΥ͂ βυρροδοὰ 
(δὲ ἰ80 ἐοτι 9 Φοτυδβαίθα, ψουἹὰ ποῖ χρογον 
ἵγοθ ἰἰβο 7 ὕγοπι ἰαχοθ, Ὀυὺ δ'80 δρρυορτγίδιθ (ο 
1561 411 (86 ἐουυὶιοῦΥ οὐ ἰδ 6 νοϑὲ οὗ (89 Ευ- 
ῬὨγαίοβ, δο ἰμδὶ (ἢ στοαὶ Κίης πουἹὰ Βανυθ 
ποίμίηρ 16, σοτρ. Ε90]. ἰχ, 6; 2 Οβγοη, χ. 16; 
Φοπ. χχ. 25, 27. 

γοῖβ. 117-22. Τη6 πυίίουβ οὗ ἰμὸ Ἰοίίορ Βαλα 
ΤΩΔῊ ΟῚ ἀεοίγοα ἐο οὐὈίαἶῃ ὮΥ Πιο8Ὸ8 οὗ ἐδοῖν 
ἑηΐοτιαδίΐοηα δυϊ μου δ ΐγθ τη 9008, δ Βοσϊ σης 
ἐθϑτα ἰο Γοδί γαίῃ ἐπ θ 8. ΤΊ)680 (Π6Υ οὈϊαἰπ οὰ, 
-- Το ες δοηῖϊ 8 οἄϊοῖ ---ΤῊο δῦταρί γΑΥ 
ἴῃ πΒΐοΝ (89 ἸαιίοΣ οὗ ἰδ9 Κίηκ 8 τηρῃἰϊοπεὰ 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ΤΑΥ͂ Ὀ6 οχρίαἰῃοα ἤγοιι ἰμ6 ἔδοὶ μὲ ἐδ 5β8πὶ6 
ΔΙ ]άγ0855 85 ἰῃ γον. 11 15 ἤθτα υϑοᾶ, αὐνϑῃ ἰΐ υῖϊἢ 
βἰἰχοὶ ἀἰ ογοηοοθ. 2209 ἔτουι τ[.6 Ζοηά, »α{- 
σαπα (τοι οτη Ῥογβίδυ ραΐσαηι. Ανποηΐδλη ραίἐ- 
ἀαπι) 8 8 σοτητηδπα, δηὰ ἴῃ (μιῖ8 8689 ΝᾺ δυύϑῃ 
Ῥαϑβοὰ οὐδσ ἰηΐίο ἰμ96 Ηδῦτον, δοῖρ. Εσοϊ. Υἱϊΐ. 
11; Εδίμον ἱ. 20. Αἷ ἐϊ8 τοοὶ 8 (8:6 πογὰ ρμαΐδ 
(πρός) αὐὰ σαπι--αζο, δΔοοοσ ἰ ρὶγεξί θ ΔΡΡγοδοἢ- 
ἰπρ ΙΏθδδαρβο (σορ. ΚοΙὶ οα Ὅδη. ἱἰϊΐ, 16). 
Μογθϑουθυ, ΘΟ. ποίθ8 οἡ υϑγ. 10. 

γεν. 18. ἘΠ Ἰοῖτοσ υϊο γ9 δϑοοῖ πηῖο 
;8 Βαῖδ ὈΘΘη Ρ]δίὩΥ στϑϑᾶ Ὀϑέοσθ 1:26 .---- 
190, Ῥαοὶ ραγὶ. ρηβϑίντθ, ἸΏθ8 8 Π6ΓΘ, βίῃοθ 186 
Αταδιλδΐο νί βοΐ ἀουδὲ τνὰ8 οἴ οϑθῺ ΟἾΪΥ θοσδυ89 
ἦι 89 υδοα δί οουτί, ποί ἰχβηϑἰαῖοά, Ὀυὶ ἐχρΙαἰηθά, 
οὕ δάνοσγ ἰδ) γ, ρἰ δἰ ΠΥ, οορ. ἐ86 Ῥυδὶ Ρατί. ἴῃ 
{1118 8689 ἱῃ ἮΝ. Υἱἱ!. 8, ὧϑ ἰἴθα (8 οτὰ Β885 
188 δδῖῃηθ πηιϑϑηΐπς αἷδο ἰη (6 Ταϊτα. ἘὉ 

γον. 19θ. Αμπᾶ Σ οοπιλδηᾶοά ---Ὁ  ρῥτο- 
Ῥογῖγ, Καὶ ρλδϑῖνο ρδγί. ἰὼ ΒίΌ. ΟἸ α] άθο 8 υδϑϑὰ 
ἰηϑἰοδὰ οὗ ἃ ἰεγίἑα ρμεέγδ. ὑγαεί. ραδε. δοοογ αν, 
ἰαϑέθαὰ οἵ (9 ΠΠ ρδεὶ (σοιαρ. Υ. 17; ὕδδη. ἵν. 8): 
τηούϑοτονῦ ἰδ Ῥεὶ! ρματὶ, ἴῃ ΒΙῸ. Ομ] ὰ. υὑδυ δ} 
Εἶνθ5 ἃ Ὧ6Ψ γοίογὶ(θ ραϑδίτθ, δηὰ 18 ἔοσ {μὶ8 
ΡΌΓΡΟΒΘ οοὐὐυκείσα (Ὠγουσθουϊ νηὶ ἢ [η6 δθοτγηιδ- 
{{ν85 οὗἨ {9 γϑῦῃ. ΑἸοῃφϑὶθ οὔ Ὁ, (μ6 ἴογια 
ὈΥΦ αἷβὸ οσσυτβ, ἴῃ ἴδπι ΓΚ, Παπ. υἱ. 18.-- 

Εἰθδσο ἢ Βαῖδ θη πιδᾶο, επἃ ἱἰ ἰα ἑουπᾶ 
τ8αῖ τ ΐδ6 οἱτγ --- 6.1} στθδᾶθ ἱπιδύσσγθοτίιοσ.-- 
δ 52 7} 158 Βοτὸ υδϑὰ δίῃ 1] Κίηρϑ ἱ. δ ἴῃ ΗἨΘΌΓΘΥ, 

οὗ γἰβίης ἃρ ἰη γοῦο]ο. Οορ. τον. 1ὅ. 
γεν. 20. ΤΒοσθ αν Ὀθθ: πὶ ἰηκα 

8160 οΥὐϑσ ϑοευδβδϑηλ νυ ΐο ἤᾶνθ τυ ]θἃ.--- 
1119 χϑίδυθησο ἰ8 ἰο ὕ εσίδι, 5 οὐδ, δηὰ ρΘ γα 05 
Ῥανίά δμπὰ ϑοϊοπιου, ἰΐ ἰὰ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ 8 ΣΌΠΙΟΡ 
οὔ ἐβοῦι "δὰ σοηθ ἰὁο Βαῦγίοη δηά ἰο ἰμο Ῥδσ- 
ϑἰδηϑι ϑβδίποθ ἰδοθ9 Κίηρθ δὰ βυυ)υμκαιοα (Ὠ9 
Ἰαηὰ ἰο (86 ποδί οἵ (6 ΒῸΡὨγαίθϑ, οβρεο δὶ (86 
ἰουτί ον οὗ ὑπο Μοδοϊίε8 δὰ Απιοῃὶο8 δὰ 
δα αν ἰγθ686, (ῃ6 ϑυϑρίοἰοα 'ννᾶ8 αὐυἱΐα παϊυταὶ) 
δὲ δογυδβαδίθωι νουἹὰ δζαΐῃ βιγ} 79 [ὉΓ Βυ0} 8 

ΒΟΡΤΘΙΏΔΟΥ͂. 3 ὈαίοτΘ ἸΣ, ἀεροη δ ὑροῦ ἰμ6 Ῥγα- 

τἱουβ [2 1: τυϊίπα ονϑν 81} οἱ ἐμαὶ δἰάο οὔ ἐδ 
τεῖνον, Ὑ(Ὸ τοΐογθηοο ἰὸ {πὸ Το] ον οἶδαθθ 
ΘΟΙΏΡ. τον. 18. 

γεν. 21. αἷἰνθ γϑ ποῦν οουηδεαπθῃῖΐ, 
ΠΑΙΏΘΙΥ, ἰο9 {(ἰ1059 νγ110 8΄ΓῸ Ὀυ]Παΐηρ ἰπ Φθτνυ8Α16πι. 
ὈΣὉ ἰθ μθγ9 88 ἰὼ σεῦ. 19, ποὺ 'π (86 56ῃ89 οἵ ἰη- 
γοδίϊκαϊίοι, οὈϑογυδίΐοη, 88 ἰῃ Ὦδῃ. ἰἰϊ. 12, ἰὰ 

σοπηθοίΐου πὶ ἢ Ὦ Ὀλ, Ὀαὲ ἴῃ {89 86.890 οὗὨ ἀο- 
οἰδίοι, οοτηταδηᾷ, "035 --- (μα! γοῦ σδ89 ἰο 
060886 ὉΥ͂ γοῦν οοητηδηά. Ετοῦι ἰδ ἰς Ἰηδηϊίγο, 
88 γοαθσηιν ἴῃ Ηοῦγον, (δ σοηδιγυοίΐοη Ρ89868 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰηΐο ἐπ6 δυηϊί(ο τοῦτ : δῃὰᾶ ἐμαὶ ἰδ οἱἷν 
ὈΘ6 ποῖ Ὀπὶῖ. Τ8ο αὐάϊιϊοπαὶ οἴλαδβε: ἘΠῚ] ἃ 
οοσμσλδηᾶ 58}} "6 εἰνϑσι ἔσο τ, Ὠδι ΘΟ γ, 
(δὲ ἀοβηοὰ ὈΥ ἰδθ οοπίοχί, ον ὈυἸἀΐα ς, θη696 
{16 δέαί. επιρῆ. ΝΩ»Ό. Ταῖθ ἰδ ποῖ 8 ὩΘΣΘ ΡὮΓΔ56, 

4 { 1ι ἰ6 ἀουθια! [7 106 Ῥογβίδηῃ τη οπδγοῦϑ οου]Ἱὰ ογάϊ- 
πδγίϊν τοδὰ (Ἀποίαπι Μοπατολῖδε, Ν ο1. ΕΚ... Ρ. 185). Αὐ ΔῈΥ 
ταὶ ἴδ τα τοὶ ἐποῖν πβοὶι (0 τοϑὰ, δυΐ ἴο ἤαγὸ ἀοσυτηθπὶδ 
18 1 ἔθη (οορ. Εϑίμον νυἱ. 1..." Ἐδυ) ει ἐπ ἔοοῦ. 
--Τα. 
{ [Ἀδην7!πβοῦ ἐπ ἰοοο ἀοαδὲδ ἐπ σοίθγθηοο ἰο Ὀαδυϊὰ 

δὰ βοϊουηοη, δηὰ ἐπίηϊςϑ ἔῃ Σϑίθγθη 9 τῇοσο ργοῦϑθ 9 
ἰο Μοπαῆοπὶ( Κίηρε χΥ. 16), δηὰ δοϑίδα (2 Οσος. χ σχίν. 
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ἴδλὶ πτουϊὰ πηδῖο Α}} (Τα χ9 ἀοροηάθηΐ ρου δἰα- 
δοὶ[ δὰ ἢἷδ ινοτάβ, Ὀὰὶ ἃ ργοάποί οὗ ὶ8 ργυάθῃοθ, 
δἷῃοθ ἢθ γΟΔΙΪῪ ἰἰδὰ ἰῃ Υἱοῦ 6 Ῥοϑϑὶ Ὁ. Υ οὗ 8 
οὔδοσο. ἍΜ ΊΩ {ἰΔ}8 ΔΩΤΘΟΒ ὙΘΥΥῪ ὍὙὁ0}} {110 Θατηθϑί- 
Ὧ685 Δη βευογὶγ Δ τ οἢ ἴῃ 

γον. 252 δ ΒΔΥΡΘΩΒ ἰἢ8 Ῥγχουΐϊοῦδ οοιοτηδηᾶ: 
δ ἃ Ὀ6 οασϑίαὶ] .---δὸ ὙΠ], σοι ἰ8 Θϑρϑοὶ δ! 

τθαᾳυοπὶ ἰῃ ϑυγνίδο,--ἰο ΔΑ. Θ ἃ σοϊδίδῖσο -- 
ἐμαὶ γοῦ ΠΥ ποῦ τῇδ 9 8 τιϊβίαῖο Ὑἱ0ἢ Τοίογθῃ 06 

ἰο (18 τιδίίογ. 27 ῬΓΟΡΟΥΪΥ “ἰο τα ̓̓ -- 

(δαὶ ποῖ, δοΡ. Υἱΐ. 28, 80 8180 ἰῃ β'γγίδο. ἊΑο- 

οογϊηαἷν 6 τηδαρΐης 15, ἰδ δὶ Ἡ 3, ἀδιαμο, 

ἩΠΠῸΝ ΘΕΘΙΪ τον 88 Δ μῥθ8., ΙΏΔΥ ποὺ ὈΘθοΟΙηΘ 
τοδί. 

γον. 28. Το δσοῃθοαΌΘΠ668 οἴ (6 Τογαδὶ οὐΐοὶ 
ΔΙῸ ΠΟῪ πὐάοα, ῬτοΟῦΔὈΪΥ ὉΥ ἰδ)6 δδ19 δαῃά, ἰδὲ 
δαὰ δἀἀφθὰ {6 ἰαιτοαυοίονΥ δα άγοϑϑ οὗ (δ 6 οτὶ- 
εἰμ] ἀοσυπιοηί.---Ἰονν τ ϑσι τ86 οοπῖοσῖδ 
οὔτ μϑιϑῖῖος.... νγϑ 19 σθαι. ἍἉ ρματϑοηϊοίϊ δὶ 

οἴδυ89 θερίηϑ τῖιϊβ “ἸἼἼ32. [0 16. ποὲ πηῈ1] Αγ 
(δαὶ (6 γῥτγίποῖρδὶ οἴδυϑθ δοπίΐμαοϑ.--- ΒΘ Υ 
θοῦ ὉΡ ἴο δοσύδεαϊοαι, ππῖο ὑμὸ ὅδονν.--- 
μι ΤΑΥ͂ ὉΘ οοῃηπθοίθα Μ|}}} Ὁ δοὰ ὮΡ ἴῃ (Π6 Β0286 
οὔ ἱε κοΐηρ ἴο οὐ ἀπο’ (οοτρ. γ. 8 δῃ. ἱϊ. 24"; 
Π6ογΘ Ὀοΐὰ Ῥγοροϑίιοηβ Ζοϊϊον. Τπ6 δα ᾽οοὶ ἷ5 
ΒΌΡΡ 164 ἔγοτῃ [86 ραγϑοποίϊοαϊ οἷδαβθ. ") Ὑ) 13, 

ῬΤΟΡΟΥΪΥ, “ὙΠ|Ὶ} τι, οὐ “(6 ῬΟΤΘΡ οὗ ̓ ἴδο 
δι, Ὀυϊ (8 σου] ποὶ Ὀ69 ἰδ τηθϑῃϊηρ, ᾿ΘΤΟ, 

ΜΟΓΘ ἰΐ οί [ὉΓ χν τος ἰγοορϑ, ἩβίοΣ 8 δοσοτά- 
ἰὩ} δά εἃ, ΤῈΘ Βθρί. ΤΟ 618 ἔγϑοϊγ, αὶ ποὶ 
ἱῃσούγθοῦ Υ (ἀχαϊηδέ Κ61}) : ἐν ἵπποις κὰι δυνάμει, 
δοῖρ. ἴδο Ηθῦτον Μ}͵λ,, Ετσγὰ χυὶϊϊ. 9, δηὰ ΠΡΊΝ, 

οὐ Ὁ »}Ον, Ῥαη. χὶ, 1δ, 81, νῖουο 8180 Κεῖ] οχ- 
Ῥὶ αἷῃϑ {8 ΤΩΔΏΪΩς 88 ΑΥΪΪ ΚΟ Ῥοῦοτθ, [Ιηϑἰθδ 
οὔ »ῬῸυΤΝ, δἰηοδβί δ᾽γαυβ 2), ἽἹ οοουγβ ἱϊΐδους ἐδ 9 
Ρτοβι ει ἷο ἣ-. 

γον. 24. ῬΏΘη οϑϑβϑδοᾶ ἴ89 υυοσὶς οὗ [89 
Βοιδ9 οἵ Θοᾶ..---ΤῊ !} 8 γογ56 δίγοδβαυ Ὀορίησ (ἢ 9 
οοπἐϊπαδιΐοι οὗ νογβ. 1-ὃ, (89 {αν ον ἰδίου οὗ 
[6 Ὀυϊ ἀπ οὗ (μ6 ἰθηρΡ]6; δὶ Ἰϑαϑί ἰὲ 9 ἱπὲρο- 
ἀυοίονῦ, ἱποσοίο, Οὐυγ δῖ μον δἰ π186]7 (σοτῃρ. 
ποὶθ5 ΟὉ Υοῦ. 6) 600 ρίὶγοβ ἰδ} Τ68}}18 οὔ (ἢ 9 Βο5- 
1116 οὔονι, Ὀαὶ ποί [8089 οὗ (89 1αϑὺ βίσυχρίο, Ὀαΐ 
ἐμοϑθ οὗ 80 ὅτοι υπᾶὰορ Ογγυβ, νι ϊοῖ γον 
ῬΟΘΌΪ8 ἔγοια {86 ἰἄθδ, οὗ Ὁ, δὶ 18 ἰδίκοῃ ἴῃ (89 
βἰγῖὶοί βθη8δὸ. Τ9 δυίθου του]Ἱὰ ποὶ ΒδΥὸ ζοη9 
δδοῖκ ἰο ἰδ6 οοδϑδίϊοη, ᾿γοσϑ 1ἰἰ ηοὶ ἰδδὲ ἢ τνουϊά 
οοῦηθ (0 δβοτηοίίης ἰμδὐ Βεὰ δ͵γθαὰγ σοπηθοίοα 
9017 τ ῖδ 9 δγδὶ ἱπεϊτηδιϊοι ποϊοῆ Βα οδοῦ- 
εἰοηθὰ ἢ σοπϑαίΐου. 

ΤΗΟΘΗΤΪΒ ΡΟΝ ΤΗῊῈ ἘΠΒΤΟΒῪ ΟΥ ΒΕΞΜΤΊΟΝ. 

γον. 1-8, (1) Τὸ τοῖθδβϑο οὗ [βγδϑ] δηἃ [89 
ΤΘ- Θ5 8] 5ιβοηὶ οὗ ογαδδὶοαι δηὰ [89 ἰδτωρὶθ 
οοηποοίοα ὑμο ΓΘ Ύ Ὦ 88 ἃ Ὀοσί πίῃς οὗ {89 ζαυϊ- 
δΙπιϑηΐ οΥ̓́1Β6 ατοδὲ ρσορμοίίΐο ὑσοτἶβοθ. Ατηοης 
ὑμ6 56 ῬΤΟΙΙΪ868 ΟΡΘ ἰἢ089 ἰδὲ δαϊὰ ἐμδὶ ἐδ9 

. [ ΤὮΘ βἰορραρο οὔ ἔπο Ὀα Πα ΐηρ Ὦ᾽ ἐδ Ῥβοαάο Βιηοσ- 
αἷφ ἴ9 ἰῃ σοταρ!οὐθ Πδτιηοῦν ψἱ ἢ Πὶ5 οπδγαοίοσ. Ηο "85 
δ Μαρυ, ἀονοίϑα ἴο πο Μαρίαη οἱϑιωηδηΐδὶ ᾿ουβἢ ρ, δὰ 
ὑγροδοῦ ἴο Ὀο] οἵ ἴῃ ἃ Ῥογβοηαὶ μοὰ. Ηἰ8 σοὶ κίοη αἰὰ 
ΏΟ ΣΆΡΓΓΟΥ͂Σ οὗ ΠΠΠΡ 85 (Ηδσγοά. 1., 130); πα 8588 ἢ ρο156- 
ου ἣθ Ζοτοαδδίσιδη (Βελίφε. 1πδον.. οοἱ. ἱ., ρασ. 14), βο 
που]ὰ ἢθ ὨΔΙΌΣΕΙΙΥ 6 ἱπίγηίοαϊὶ ἴο ὴ9 Φοντίβη ἰπί(ἢ 
σοΐηρ. Αποίεπί Αἴοπαγολίες, οὶ. ΙΧ . 41, 8398)" Βαν- 
βῴαυῳ ἀρράμαμδν ἐις : ἡὐὰν ἀξαω 

ΒΘΘΙΒΘῺ πο] δοῖηθ Ὡοαῦ, [0 αἱ ἰπ {116 Ἰἰκῖ οΥ͂ 
19 μοτὰ (οδρθοίαν Μὶο. ἰν. 1 8ᾳ.; 188. ἱϊ. 2, 24; 
Ιχ. 1 8δᾳ.}); {ΠΟΥ Ἧ6ΤΘ ἴο ἴΔΚὸ γμδγί 1 (ἢ. 6 σοιμπι- 
πΐου νὰ Ηΐμπ, δηὰ δοοογάϊηρὶν ἰπ Ηἰ8 νογϑδὶρ 
διὰ Κιηράοιμ, δὰ χοὐοῖϊσα πῃ 8 Ὀ]εοδββίηρϑ. 
ὙΠΟ ΟΜΝ {110 ϑηιηδγ 1η8 ἄγον πἰρἢ σι τ} 119 
τοαποϑβὲ {δι {16 ταΐρὶ 6} ἴῃ ὈυἸ ἀϊης (19 ἰθ- 
ΕἾΘ, γγχᾶβ ποὺ (ἰιοῖν οαΐλ δβυϑέπί ποα ὈΥ̓͂ 11.656 Ῥτο- 
Ρμεϊδῖ ΚΒῃουϊὶ ποὺ ἴϑγαοὶ βᾶνσὸ Ὀθθὴ ΤοϑΟ 
εἰδὰϊγ ἰο οοπίγϊ θαίο {πον Ῥαγὶ ζοὸΥ (9 δοοοτι- 
Οἱ θη ΐ οὗὨ ὑπ6 Ργορί οΥ, ὀνοῶ ἰζ 1 βδου]ὰ ΤῸΡ 
(86 τηοτηϑηὺ Ὀ6 Ὀυγάἀοπβορθ ἰο ἰμοα ἢ 1ὰ {116 
Ὡοὺ δανθ ἰο ἔδαν ἰοϑὺ {16} Βου ἃ ὈΥ̓͂ ἃ γοίιβαὶ 
δι γῖτο αιἰζαϊηϑὶ ἀοα᾽ 5 ον στολαὶ ἐπ ου ρσὶ 8 δὴ ι6- 
β'χῃϑ πλοῦ δοιὰ Ὀθθὴ οχργοϑβϑὰ ἰοπρ Ὀοίοτο 
ΤῸ 1.6 959 ΧΟΡ ΘΟΥ͂ 13 σομῃρΑγοα δηὰ θσχρ]αϊποά 
ὉΥ (86 οϊον, (Βθ ἰΐ ζ{0]] ον, σογίδί αν, ὑπαὶ {118 
οοηγογβίου οὔ (6 ποδί δὴ τγ88 Ὡοΐ ἰο ὉΘ οχρεοίϊοά 
ἀηι}} ἐλ 6 ΔΡΡῬΘδγϑηοθ οὗ (09 Μεββία!. Βαὶι ᾿{ ι}0 
Ιοτὰ μαὰ αἰνοη (86 οπα εἷς ᾿μαὶ τγ88 ἴο ΘΟ 9 
ὑῖ1} ἐμ 6 ὈοίίοΥ δὴ Μοβδίδηϊο ἰἶτ68, ΠΟ ΠΊΟΙΥ {}}90 
τοίαση ἰο ἰδ Ἰαηὰ οἵ ἐἰ οἷν δίογβ, οουἹὰ Ηρ ποὶ 
ἐπ ΥΘΥΥ Βοοη 8180 αθογὰ ἰδ θτι ἴδ οἰΐιον, (9 
ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘ οὗ 6 Μοβαϊαἢ ἰἰβοϊἴ Αἷ ῥγοβοηῖ, 
ἰηάορά, Ιϑδταοὶ δά πὸ οἱϊιοῦ ῥρτίησθ μη Ζογτυῦ»- 
ὈΔ4Ὀ6], ψὶιο ἀϊὰ ποὶ νοῦ δύο ἰ)6 Δ 7657 οὗ δ 
ογαϊηδΥῪ ἰκίη ς, πο ἴο βροδῖὶς οὔ Μεβϑβϑίδῃϊο τΏ 8687 
Ἀηὰ ρου. Βυῖ ἰἤ πον 8 σοοῃρηοραίίοπ δὰ 
βοϊηϑὰ ᾿π βίγοηρί ἢ δῃ ἃ Βα ΌΘΓΒ ὈΥ {ἰ16 Τοσορίϊοι 
οὔ 116 ϑϑτηαν  8η8, που ϊὰ ἰξ ποὶ ἐμ ΟΥΘΌΥ ὨΔΥΘ 4150 
ἄταάυ}}Υ αἀναποοα δὴ ᾿τροτίδηι βία ρξο, δ νου] 
μοὶ οἶον {γἰ0 65 δηὰ Δι} }}}68 6180 "479 ρστδά 
Το] οπτοὰ (89 ϑαιιδτιιδηβῖ Τὴ σδοηῃρτοραίϊοπ 
γγὰ8 ΟὈϊ χοὰ ἴῃ (ἰο80 (ἰτη68, ΠΏ 80 τησοῖϊ Υγὰ8 
Ὀυΐ ἴδ 6016, Θηὰ θοχδη ἰο βαγὸ Ὀαϊ 1}{{}16 Ῥγοβρϑοὶ 
οἵ ἱπιργογοιηθηΐ (οοΡ. ΖθοἈ. ἰν. 10), ἰο Ἰοοὶς δὲ 
80 ἸΩΔῺΥ (μἰηᾳ8 ὙΠ (86 6γ6 οὗἉ ἔδί(ἶ, 1 (ΠΥ 
ΜγΟὉ]ἀ τὸ Ὧ0 το ΐβίδ 68; Δ ἃ σΥ88Ρ (ἢ οπὰ ἴῃ 741}} 
ΓΔ 6Υ πνουϊὰ ποὶ ἸδΔοἷς οΘουταρβο ΚΣ (6 πὶ ἔγοπι (ἢ 
ουίδοι---Βου]ὰ (6 7 ποί (Βοἢ δ Υθ Βθ 6 ᾿6ΡΘ 8180 ἷη 
ΤΑΙ ἃ Ὀοσί παΐηκ, ἐμ του ὰ Βα νθ [8 οΘοη ἰ πυ αι ἱ 08 
δ οορ] οί ἴοι ; βδουϊὰ ΠΥ ποὺ Βανϑ σογογϑα Οὐ 
τὶ (19 γοἱ] οὐ το  Ἰἀἢ 688 δη [ογ θθ ἢ 69 8} ΓΠΔῚΥ 
ὙΓΘΒΚΉΘΕΒ68 ἘΓἸΘἢ τηΐ σα 511}} κάθ γο ἰο ἐμ 9 84:"8- 
τὶ δη8, πὰ τὸ ϑχοιϑϑὰ θὰ ὑεῖ (09 ΒΟΡο οὗ 
Ὀοιίον ἰἰημοῖ Ὅλ 6Ὺ ζο11 ἐμ πιο ῖγο5 ἰο00 νγεδὶς 0 
οὐϑγοοῖηθ 6 Βοαί ἢ οἰοαοὨ 8 ἐμαὺ 6 ΥΘ πδίαγαὶ 
ἰο ἐδοπι, δηὰ ἰο τωϑοὺ 86 ἰηδιθησε5 Μ οἷ ἢ ΟΥ͂ 
ψου]ὰ οχοτί ἰῃ σα86 οὗ 8 πίοῃ. Βυὺ δμοιυ]ὰ {Π16 7 
ποῖ δδυθ οὐϑγοοῖηο δον ζθοϊϊηρς οὗὁἨ ὙΘΔΙΚΠ 685 ἴῃ 
{89 Ρονγοῦ οὔ (6 ϑηιμυβίαβι οὗ (μοἷν 78: 8}}ῖ} ΤΟΥ 
ἯΟΥΟ ΟὈϊ χεὰ ἰο χοσορπίβϑο ᾿ἰκοννῖδο (8ὺ Βοπι6- 
εὶς οὗἨ μοοὰ νγδϑ ἴῃ ἰ6 βαιαδυι δη8, ἀμ ἃ 76 Γ9 
ἷπ ἀσ!γ Ὀουηά ἰο αοάἀ ἰο ἰτυδὲ ἴπ Ηΐπὶ {Πα Ηθ 
γγΟυ] ἁ τπακο ἰ89 φοοὰ ἰο ρτονα 1] οὐοὸτ ἐμ οΥ]] δηὰ 
ΒΟΟΌΓΣΘ (89 Υἱοίογγ ἰοὸ (89 ἰσυΐϊ, ΔΒ ὺ ποὶ, ἰΐ 
186} τοὐοοεϊοὰ ἐμ 6 ϑδ'διιασ (δῃ8, Ἰοοκίης ἀθοροῦ, 8 
Ἰδοῖὶκ οἵ δὶ "ἢ, ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ ΔηχίοίΥ, δηἃ ψ8 τοὶ 
ὩδίϊοαΙ ΠΔΥΤΟν-ἰηἀοηρ688, δὰ Ὁησδδνὶ 8. Ὁ]9- 
ὯΘ6Β9 τηϊηαὶοα ἰμβοτον ῃῖ ΤΏΘΡΘ ΒΓΘ ΙΩΔΩΥ Μ80 
(Δ κα {818 υἱὸν οὗ ἱξ, διὰ τὸ ὑΟΥῪ τυσἢ ἱποϊ θα 
ἰο Γη8κ6 186 οὗὨ βι6}} ἰδουρδὲθ τι ἢ γϑίρυθμοο ἰ0 δβὶ- 
τηΐϊν ἰἴηκ5, ἩΒΙοἃ ΔΙῸ οὶ ΘΗ ΤΟΙ Ἰδοκίηρ αἱ 
Ῥτοβοηί. αὶ βονούορ αἰ οὐ] 1 ΒΥ ΔΌΡΘΔΙ ἰὸ 
ἴ84Κο ἃ βαΐδ Θοῦσδο ἦπ δυσὶ ἃ βίαίο οὔ δήδι γβ, 009 
ἰδΐης 86 ϑῦτο: Τὴ βαοιρδυιδηὴ8 δὰ ηο σρὰ (ὁ 
δ; Θηΐγδηοθ ἰηἰο (6 δου ατορδίΐοη οἡ {6} 8380Γ- 
ἰοῦ [δὲ δ ν δα ΔΙΣΘΒΑΥ͂ Δ᾽ ΤΆΥ8 απ ἔγοιῃ ἰδ) Ὀ6- 
εἰπηΐηρ πογδεϊρρεὰ ἰΠ 9 μοτὰ, ἴον οἢ (6 ΟΘΟὨΥΔΥΥ 
ἐδ 15 οουἹὰ παυϑ Ὀθθ 1.96 0890 ΟὨΥ ἴῃ ἐπδὲ (ΠΟΥ͂ 



δέ ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒ1. 

σουϊὰ δανο βῆονη οἱ βοῦηθ ρογίοά οἴ (Ποἷν ΒἰβίουγΥ 
ἃ ἀφοϊϑῖνο Ὀγθακ νιῖι ἢ ἐμ οἷν ὑτονυΐϊουβ ὨΘϑ ΒΘ ἑ θη) 
δηὰ ἃ τοαὶ οοῃυογδίου ἴἰὸ «Ψ6ἰ τα. Ξϑᾳσἷ ἃ δου- 
γογϑίοῃυ, ονονοῦ, οβ ἰγὰθ δητὶ ΘΑΓΡΙΥ͂ οἰνητηο- 
ἰθΓ, δυ σῇ 88 (86 Ῥγορίιοίβ δὰ ρῥτορίιοϑϑά 88 
ἰδ ἰκίηρς ροἷποθ ἴῃ (6 δεββίδηϊο {ἶἰπιθ (δορ. [98. 
χῖχ, 1684 ) τγὴβ πο δὺ 8}} ροβϑί 016 οἡ {ἰοὶσ ρηγί. 
ΤΠΟΥ πράτ ἄγϑι ἤον ()}8 ἃ ἱπτηΐης ἀηΐο (θαι, 
ἃ οἰ'ϑῆζθο ὁπ ἰλε ρματί οΓ ἰδὲ Γοτά. ἴδβνδοὶ "ῶϑ 
Ψ]δὺ 0 88 ἴῃ σοηδοαύαποθ οὗ (116 ἀἰνίηθ 6Ϊ66- 
(ἰοη. 76 διπιδυιὶϊί 5 α͵190, δῃ ἰπ6οἀ δὶ οὐ 6 Γ 
ποι οη8, ΘΛ Ὀθοοῦθ αοἀ᾽ 8 ρΡ6ορῖθ ΟἹ θη ἀοά 
οχίθηάβ [18 εἰοοιίοα οἰ ΘΑΥΙΥ δηὰ οβοοίθα!}} Υ αηΐο 
τθὰ ἰ᾿ἰϊκοινῖθο. ΤΠΟΥ οδηηοί οἴ οοθο Ηἰΐαι, Ὀυὶ 
116 πυυϑὶ οἰἰου886 ἴμ9π. [ἰ τὰβ8 Ηἰδβ ργουοραίἷνϑ 
ἴῃ {1119 85 ἴῃ 6}} οἱϊογ ἐδίηρπ, ἰο ἰδῖκο ἐἰ86 ἰοϊ(ία- 
εἶνο, [Γ ᾿πἀοοὰ 6 νὰ8 {86 οἱ οὗ τονοϊαιΐοη, δηὰ 
88 ἴ0 6 ΠπΠοηοτοά 88 δυο. [ ἯΔ8 ὨΘΟΟΒΒΔΥΥῪ 
(πὶ 19 δου ιὶ Γόνθὰ] Η 86] πῃ δοῦλο τη ΘΓ, 
{μδὺ {ὁ δου ἄτιινγ ἤθὰν ὑμθηὶ δηά Ὀθοοίῃθ δρ- 
Ῥτοϊιθηδί ΌΪο ; Ηθ πιιιϑὶ βοηὰ ἃ τιραϊλῖογ, ὑπο Υ 
νν ἤοτα (6. 1Πκοὺν ̓ 80 αἰ κι ἃ {που δοῖνθ8, δῃὰ ἰῃ 
Ὑθοσι [ΘΓ δ οὐ] Ὀ0 8 γἰ κα ΘΟΌ 80.658, 8 ροτίδϑοϊΐοη 
διιὰ σἴονυ σ]ο ἢ ψουϊὰ Ὀ6 υπάἀδοι 64} ἴον (ἤθια, 
γοδ, οτουροπογίης (ἰιθπὶ, δὰ ΑΌονθ Αἱ], 11 |κ6 γῖ80 
ΣΟ ἀογίη κα βαι(ἰϑἔμοιίοη ἤον {ἢ πὶ, απὰ οΥ̓͂ ἃ Βυῇ- 
αἰ Ή ΠΥ γοργοθοπί δι γθ σπδυδοίον; Ηο πιαβί 0 ἃ το- 
ἀοπηριΐνο δοῖ, ὈΥ πϊο Ηθ δι ουὰ ρυτοὶα56 δη 
(ΑἸκο (ἰιοτὰ ἰο Πὲιηβοῖ, [{ ΤᾺ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ (ΠἸηὺ {ἢ 6 Γ9 
Ββιιουϊὰ ἤτβι ὉΘ ἃ πὸ Ἢ τη ϑῃἑθϑί αι ΐοη, τ εἰσὶ ΒΒοιϊὰ 
ἸΔῪ 8 ΠΟΥ Γ[ουπἀαιίοη, δη ἃ Θγοη οἡ {1118 δοσοπηῖ 4150 
δηΟΙ Ὦ6Γ ἰηβίτυπιοπί ἐμ 8 ΖΟΡΌ Δ ὈοΪ δηὰ Ψ2688ι, 
δοτηΐης ἤγομι μδάυθη, {ἢ ΘΡΡΘδσδηοο οὗ (6 βιιπ 
οὔ τὶ σου βο688 ἰ(9.}ἴ, τὶ Ὠθαϊίηρ ἰὰ 1.5 Ὀθατα5 
ονϑῖ ἴον 89 μοδίβοη. Τδδὶ (6 σοηρτοραίίοη ἴῃ 
οναϑαϊαπὶ Τὶ ΠΥ ἠυάροὰ (Π6 βαιηδτιί δ δα59 
Ὀοθη αἰἰοϑίοὰ ὈΥ (6 Ιοτὰ Ηἰπδοϊῦ ἴῃ Φονη ἱν. 
22, 88 Ποηρδβί θη ότι; 8δα5 γγ6}Ϊ βιυοτν ἴῃ ἢἷ58 αἰ ὁδολ. 
εε6 ἠέείολεα Οοίίεδ (5. γ7γ80 ὙΟΥΒΗῺΪΡ γὃ ΚΠΟΙΥ ποί 
μθ αὶ") διά {89 Βἰβίογσυ [861 85 βῆονσηῃ [ἢ 
(ΠΟΥ͂ δαδι} γ δβιϊτηδιθὰ δαὶ ἰΠ6 Βουν οὗ ἀοὰ δεὰ 
ποΐ γεί σοηθ. ΤΗΐΒ Πουν αἰά πηοὶ δίτγῖϊκο αὐ] 
Ογίϑιὶ (16 Ιογὰ δυϊπουν (αἰ νον σϑιθογοᾶ (ἢ 9 
ἔδποο (μαι παὰ Ὀδ6 ογοοϊθα δοΐντοθη [Ιδγϑοΐ δηά 
(86 Βεοαίδοη. 

(2) Τὸ σοηρτοκαίίου Βα αἱ ἤνγβί ἴον ἐμοὶν ον 
ΒΑΪΚΘ 48 Ὑὸ}Ϊ 85 (ογ (6 88Κ9 οὗ (6 βαπιδτί(δη8, 
ἴο δΔάορύ 8ῃῃ οχοϊυϑῖγο ροϊΐου. ἍΒ1δὶ, ἵν (86 Ὁ 
δὰ (δἴκοῃ {116 βϑιηδυιίδηϑ πο ἐπ οὶν το ὈΘΥΒ ἷρ 
(ΠΟΥ͂ σου ὦ μαγνο δοοη Τυϊποα Ὁγ ἐ)6.]αἰἰον νου ἢ 
(οἷν πον] αὐ γ ΘΟ ΟΥ̓, πον ἰδοΥ Τουμαϊποα 8, 
βαὶῖ, {πὴ ὰ σοοά (ἰπιθ τη αὶ Ὀϑοοῖηα υϑοῦιϊ ουθὴ 
(ο (μοι, γοϑ, {ΠΟΥ Ὀδοδηθ δἰγοδαν ἰῃ δάνδῆοο ἃ 
Ὑλγηΐης 8η4 δὴ τ ρ]86 ἴο ἐἰΐλθπι, ἱΏ ΟΘηδθα 6:06 
οἵ ψθΐοὰ ἐπ οΥ σγαάυ αν ἰυτηοὰ ἰο Ὀοίον {ἰὴ 659. 
ΤῊ χοοὰ ϑαπιητγίίδη πη (ἢ 6 σοβροῖὶ τηδῖςα8 Σΐ ῥγο- 
ὈδΌὶο (αὶ (Π6 Ιοτὰ ἔουπά Πότ δηὰ ἐπ θγ9 διηοης 
{Βοῖ, μοατγίβ (δὲ ψογ9 1695 Βαγὰ ἐδ ἰμοδο οὗ 
{116 ρτὶθβϑίβ δὰ 1 ουΐί68 ἰη Φογυβαίοῃ. Τ}}0 βίου υ 
ΟΥ̓ (89 δαιιδυίίδη νεῖ χὰ ποα]οα οὗἉὨ ἸΘΡΤΟΒΥ͂, 80 
δἰ'οῃθ χοπάδογοὰ ἰμπδοΐβ ἰο (16 υοτὰ, ἰ8 δῇ οΥὶ- 
ἄφθηοθ (μὲ {8} 6 ποῦϊο8ι νίγιιθ ταὶριιί θα δὶϊν ἐμ τῖνθ 
δὴ ς (πθτὰ Ὀοίΐον (ἤδη διθοης ἴἢ6 ὅθι. 786 
ϑαπιαυ δὴ του Δ αὐ Φαοοῦ᾽ 8 νοὶ! δηὰ (}}6 Ῥ60}}9 
οὗ ϑγοδαν, ἰπθη (0890 ἴῃ βαιηατία {86} (Αοἱϑ 
Υἱ᾿ἱ.) ΒΟΥ 8. δυβοδϑρί Ὁ} Ὁ ἴον (Π6 βαυϊοαν, ὉΥ͂ 
ὙΒΙΘΒ (ΠΟΥ τοὶ ιὶ ὈΘΟΟΤῚΘ ἐσθ ὩοΘ 6 ΓΒ οὗ (9 
ῬΘορΐὶθ οὗ αοἷ Ὀοίοτθ τοδην ἴῃ (6 δοοίθηί 60}- 
ετορϑιίοη. ἤ )ουϊά ἐμαὶ (Πο86, δ ο 85 (9 βδιηδ- 
ΣἰΔΏ8 ἀο ποὶ ποτβἢΐρ ἰδ6 ἰγὰθ δηὰ μΒοὶγ ἀοὰ πδο 

(ἴοοβ ποῖ δον Ηΐ9 ρϑορὶϑθ ἐἰο θ6 ραΐ ἰο ϑῆπλτις, 
δυΐ ΟὨΪΥ ὑμοὶν ον ἰάὰοἷβ 80 ΔΓΘ θα 9}}} δαιἱθο, 
ταὶ κῦ ἤΔΥΘ 8 οἰοδτον δηὰ βίγοηχζοῦ σοησορίίοη οὗ 
[1.6 οα8πὶ {δὲ δορδγαίϑβ ((6πὶ ἤγουν [μο ἰγὰθ σου- 
Ετοκαιίου οἵ (9 ογὰ ἢ [ πουϊὰ Ὀ6 6 οὶρ ζον 
(λοπὶ ἐμαὶ {Π| 0} ποοὰ ὅτεἰ οἵ ΑἹ]. 

(8) Τ16 σοηρτεοραίίοα μαὰ ἰο ὧἀο πὶϊμβουΐ β 
ἴπηοῦθ490 δβυσὶι 88 "νου ϊὰ ἢδγο οοηθ (Βτουρσὰ (89 
ϑαιμηγιίδη οἰδπχθηΐ; {6 } τιιϑὶ ταῖμον τϑιχαῖα 
8118} δηιὶ βυ ον ρογβοσυαιοῦβ (ἤδη δοδηάοη απίο 
σογρυρίίου (δ6 ὈΪ]Θθϑίηκ8 δηιγυδίθα ἰο (6). 
Βαϊ αἴϊον ιΠὶ Φο8ὺ08 Ομ γίϑέ ᾽Δ9 σοῦ ἰηΐο [86 
ΜοΥ]ὰ ἀπ τοαθιηρίΐου ἢγ5 Ὀθθη τηβὰθ ζῸΓ αδἱἷϊ, 80 
ὑπδὺ ΟὨἿΥ (86 ἰπηδτιοδὶ ἱποϊἰπαιῖΐοη οὗ ἐπ 6 ἰοατὶ 
πϑοαὰ ὃδ6 Ὀτουκιιὶ ἰηίο σοπϑίἀοτγαιίου, ἴὲ 8. πϑσἢ 
ἴηογ9 ἀπο! (9 ῬΓΟρΡΟΥΪΥ τοσοχηΐξθ (Π6 διιηατγὶ- 
(8 ἰηδυσηοθ ὑπαὶ πσου]ὰ ργοδ8 ἰηῖο ἰλ6 Ομυτγοῖ, 
δηά ἰποτο ἰ8 ηθθα ἴα (ἰμιΐ8 τοβροοί οὗ ἃ ὙΟΡΥ τοδὶ 
δηἀ οβροοΐϑὶ οᾶσθ. ΑὍουὸϑ δὶϊἱ νὰ πιυϑί ἔα κο {ἰὲ5 
ἰο οαγί, [δὶ 0 οὔθ 884 (ὁ ὃθ οοηγοτίοα (ὁ Ὧ5, 
ἴο οὗν ορ᾿πἴοῃβ δηὰ τηοιἰἸοάδ, Ὀαΐ {Π|δὲ ΦΥΟΥΥ ΟὨΘ 
ἷδ ἰο Ὀ6 οοηγαογίοα ἰο ὕεεωα Ολτγιδέ δοῦθ. 189 
τὸ ἀο πού σοἰποὶήο α5 Ἰοῃς 48 νγὸ ὅτ 8{1}} ἴὰ δὰ 
ἰπιρογίθος βίδίθ.0. Βυΐ δὲ αἱἷϊ ουὐϑῃίβϑ Ἴοοπυεγδίοπ 
8 {80 ἀοοἰϑίγο (Βΐης. Ηδονν ΠοοθββαῦΥ (ἢἷ8 6 δηὰ 
ΒΟΥ ζαηαἀδηχοπίαὶ ἰδ τῦϑὲ ὍΘ Βη8 ΠΟΥ ὈΟΘΟΟΙΏΘ 
δι}}} οΙ σατο πα {89 Ἰέρμὶ οἵ δοιυβ Οχίθί, Ηδ σὶο 
ΠΟΥ͂ πίἰιμουΐ σοηγογδίου (δἰ πῖκ5 ἰὰαὐ ἢς σλῃ ἴα ἶκθ 
Ῥαγὶ ἰὰ ἐβο κίηχάοαι οὗ Οοἀ, πο ἀΐβρυῖοβ (ἢ 
ὨΘΟΟΘΒΒΙ(Υ οὗὁὨ σοηγογβίου, {Π 6 ἀθρί ἢ οὗ Ἀκιιπιδὰ βἰη- 
[0] 689, (0) δἰ τοί 6858 οὗὁὨ (6 ἀἰνῖπο Βοϊ 699, ἴῃ 
{ππῶι Βο δοί8 Ὀοίοτο ἷπι (86 στδῃὰ δἰ οἵ δυπηδιι- 
ἰσίης ΟΒτἰδιϊδηΐϊ γ, σϑοοποϊϊϊηρ ἰε πὶ οαϊίατα, 
σου ὰ βοΐ δϑεϊἀθ ἐμ ορροβίιἷοα οὗ ἰδ6 πογ]ὰ 
δραίϊηδέ (δ6 Ομ ατγοῖν, (μη 6 Ομ ΓΟ ν᾽ 5 χίχον, πᾶγγον- 
Π688, ἰδοὶς οὗ σαϊίαγο, τ ἢ 11δὲ ἰὼ γα }} 9 δϑοῖζα ἴο 
ΤΑ 9 (86 Οματοῖ σοηζογιηδῦϊο αὐίο (16 νγου]α --- 
ΒΟ. ΔῊ ΟΠ9 ἰδ ἰη ἴδοί ἰο Ὀθ ρἰκσοα οπ ἃ ρδγ τὶ 
6 Βδιηαυιίδπδ: ἢ6 ἷἰβ, ἱηάδοά, Ὀοσδιδθ ΒΘ 15 
ἸΠΟΓΘ ϑοσουπίαοἶθο, ΤΌΟΥΕΘ ἰδ ἃ ϑαιηανὶ δῇ ..--- 
ΤῊΘ βίαίθ οὗ αϑδαὶγβ, βονθυοσ, ἰο-υ ἰδ δῇ θη- 
υἰγοὶν ἀνοτθοὶ οπθ, ᾿μϑϑπιο 859 βαιιανγὶ(δηΐϑτη 
ἷ6 ποὶ πίἰϊπουΐ, Ὀᾳαὶ τι υἷα (6 οουρτγοζαίϊ οη 
{84 8, ἴῃ (86 διαίθ ΟὨ ΓΟ 68 ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ ; ἴο 8 
ιτηϊ θα οχίθης ἴῃ 110 ἴγθϑ δυὐδῃροὶ σαὶ ομα τοῦ 65 
--Τ .], γο8, δὲ ιἰπηοὸ8 ἱπάθθὰ 198 ἰο Ὀ6 ἔουπὰ ἴπ 
{1089 γδὸ βογόγῃ {ῃ6 σοηστοραίίοη, Ὑπ τὸ [θα 
δὶ ΔῺΥ γχαΐο ()}6 ραν οἵ {).ὸῸ θα δηὰ ἰᾶγο8 
ΘοΙη68 ἱπίο σοῃϑίἀογαιίοη ὑεῖ {}Ὡ Τοίθγθησθ ἰο ἰἢῃ9 
ΨΥ οὐ υάκίηρ ἴἰ διὰ ἐγοαιίηρς ἰ(. 

ψόοτδ. 4, δ. 1ὸ δαιηλτίίδηβ Ὑογὸ ΔΌΪο ἴοτ ἃ, 
ἰἴαχθ ἰο Ῥυανϑῃΐ (89 δυϊ]αΐης οὗ ἐθὸ μοιι8ο οἵ αοὰ. 
Βαὶ νϑαΐ ἀοα πουϊὰ ᾿ιαγνο, τιυδὶ δμα}Ϊγ δοπιθ ἴο 
Ῥ8588. {08ὲὶ 45 δἱ α ργονυίΐουβ ἰΐπιὸ Ὑμθη Ὠανίὰ 
οουϊά ποὺ δὶ οῇοϑ δηὰ πἰτηδοὶΓ Ἄχϑοῦΐο εἰ ἀοδί σα 
οΥ̓͂ Ὀαϊ!ἀϊης ἃ ἰθορ]9 ἰο {μ6 ΙΓογὰ (2 δα. υἱΐ.), 
80 ἐἰπ6 Γοτὰ πον δμῃονοῦ ἐμαὶ Ηο ἀἷὰ ποΐ Σοαυἶγχο 
τηάον αἷὶ οἱγσυτηδίδησοα ἰδὲ τυ ΐοῦ (86 πον] ὰ 
48 5.11} ΔῸ]6 ἰο ἰδἴκθΘ ΘΎΔΥ ἔγοιι Ηΐὰὶ δὰ ἢϊβ8 
Ῥϑορὶθ. Τυ8 ὑμπθ0 ἐμ Οἰιατοῖι δι ουϊὰ πότος Ὀ6 
ἀϊβοουτακχοά πθη ἰμοῖν δηθηχῖο5 ἰγὶ πρὶ ΥὉΓΥ 8 
Βοδβοῃ, δῃὰ ψ δ ἰΐ ἰ8 88 ἱζ (6 δοοορ ἰδ θά 
ποΙΒί Ωρ, 89 ἰἴ {πΠῸῪ Ἰαοϊκοὰ [ἢ 8 τηοϑὲ ΠΕΟΘΘΒΔΤΥ͂ 
(ῖημ8, οὐὰ να]ϊοὰ 'ἰπ ἃ ὙΔΥ ἰπδὲὶ ἰδ ποὶ κοοά. 
ποα (6 ΡΤΟΖΓΘΒΒ οἵ ἱποὶν τοῦῖς ἰ8 χοράοτοὰ 
τότ ἀἰθῆουϊε ΌὉΥ α ἐ᾿οαβαπὰ ρμογβοουίΐουϑ, ὉΥῪ 
8ὸ ϑρτοδὰ οὗ ζῃ δῦ οδἰατρΐο8 δὰ ἰμ9 ᾿ἰϊκο, (μὸπ 
ἦβ ὑπ0 ἰἶἴτη6, ἃΒ ϑίανκϑθ δβαυβ, (ὁ Ῥγαὺ ἰδο ἰεἰτὰ 
Ῥοιἰτοα ἐμαὶ αοά πουϊὰ ρτουθοῖ δἷ! δ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
π|ῖὶοκοὰ οουηδοὶ δὰ ριυγροθθ. Βυὶ πὸ ββουϊὰ 
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ποὲ ἰυΐμο ὈΥ͂ Βυοδο85 ἩΒΟΙΠΟΡ ὙΘ ΒΑΥΘ ΘΠ ΟΒΘῚ 
ἰδο σἰχῦ οὐ (86 το ὙΔΥ, ὈὰΓ ΟἿΪΥ ὈΥ αοά᾽ 8 
πογὰ δηὰ συ. 0 βῃου !ὰ ποὶ δηά ἐξ ἰο0 Βανὰ 
0 ὈΘ ταϊβογαῦϊο δὰ ΡΟΟΓ δὸ ἰοῃᾷβ αδ ἱΐ γρίθαβοι 
βΘοά. [Ιεὲ δὸ οϑηβὶγ ΒδρΡρθηΒ, 88 ἰὺ ἰ5 οἰϑουγ 6 0 
βαϊά, ἰδαὶ 1Π6 Ὀοδί(ογ (6 τοῦ, (119 σΥοδίοΡ Ὠϊη- 
ἀγδηοαθ ἃτο ἔοαοι, δά (μδὲ πθογο αοὐ ῬΣΟΡΟΒ68 
δοταθι ΐος ροοὰ, ἰδ ἀον!! ἀο68 ποὶ χοβί, Ὀυΐ 
ΒΟῊΒ ἰδτοδ τὶν ἰξ (ϑίδνϊκο). 

γοταθ. 7--16. [ι τᾶβ οαἰυτοπίαιΐοι το ἰδθ 
Βαιηδτνίίδη9 ομανχοά (6 39.758 ὈΘἶπα ὑμοῖὶν Ὀδοὶς 
δι ιὸ Ρονγβδίδῃ σουγί υὶ ἢ ρυγϑαΐϊης ΡΟ (ἰσ8] ὁπ, 
διιδουρὰ ἰὰ Ατίδχογχοδ᾽ (ἴθ 189 αυθβίϊοῃ γΥ88 
Ὡ0 ἰοηζον οὗὨ μὸ ἰθταρίο, θυὶ οΥ͂ ἰ.6 ΟἷΕΥ͂ δηα 1.8 
ὙΔ||4. Τὸ δον δὰ ποιδίης (0 ἀο υὶῖ( Ῥο  ἰ- 
οδὶ ἀοἰγογδησο δης ἱπάοροπμάθποο, Ὀυὰὶ τὶν δ6- 
ουγίος ἐμεῖς οχἰβίθηοθ δηὰ ἔγϑϑίοπι οὗ σογβαὶρ 
ἩΒἰσὶι σου Βακὰ γ Ὀ6 τοίαϑοά (μοὰ ὉΥ ἔμο Ῥὸν- 
εἶδῃβ. Βυΐ δβυοὶϊ β'δηθτβ ΤΟ δἰηιοϑὲὶ ἃ Ὡθ068- 
εἰϊγ. πὸ Ομυτγοῖ τηυϑὲ ΟΥΟΡ Ὧθ ργοραγοὰ ἴον 
(ει. Τὸ πογὶ ἃ Κποῦγϑ ΟὨἿΥ του! ἀἰγ τιοιΐγνοδ, 
που] ἷγ αἴπιϑ, πὰ οαπηοί Ὀαΐ δϑογὶ 9 (οὶ 4180 
ἴο (μ9 ΟΒυγοῖ; τὶν 4}} (δἰ κ8 (μδὲ (ΠΟΥ͂ ΑἸΙΟΤ 
᾿ΒοΏΒΟ6 Υ6 5, (ΠΟΥ͂ ΙΔ Κ6 ἃ οΥγἷηθ 10. (86 ΟὈυΓΟἢ. 
Βαὶ 41} [9 Ἰῆ0ῦ6 σᾶγθ πιαϑὲ (ἢ 9 ΟΠΌτΟΙ ἰδ κθ (ἰδ 
βυοῦ σα] απιηΐδίΐ 008 ΤΑΥ͂ πο χζαϊη Ζτοαηὰ ; 4]]} (89 
ΙΏΟΥΘ ΟΔΡΟΙΆΪΥ δοοογαϊηῖγ ταυϑὺ ἰὰ μοϊά 1059] 
δΔΙοοῦ ἔγοπι πὸ ᾿γοτϊὰ δηὰ ἰἰβ δἰπ)β. Οἰϑυ δ 
ἷδ ποὺ ΟὨΪΥ ἰπ)ατοα ἰίβοϊὗ [Ὁ (9 ρῥγοϑϑηΐ, δαὶ 
ἃ194“0 ον ἰδο ζαΐατο; ἰδ τοαῖο8 1ἰ86] βιιϑροοίθα, 
Εοῦ ἰμοὶῦ δοσύϑοῦϑ δ᾽γοδαῦ, ἰο ραΐὰ ογϑάθῃοθ 
ἴον ἐμεὶν πογὰ, χοΐου ἰο (6 ἔδοὶ (δὶ (6 «6008 
μὰ δἰγοδὰγ ἰπ ἔογπιοῦ {{π|08 βῃηδίομ θα (ὁ (ἢ)6π|- 
Βοῖνοϑ ἃ ζτγοδὶ που γ ρόονοῦ. Ο ἰδλαὶ ἰῃ6 σοῃ- 
ετοχαιίοη ταϊχῃὶ ποῖ 6 δοὸ ταυοὶ ἀοβ]οιὶ ὈΥ (δποὶν 
ον δηά ἐδμοὶρ ἔογοζαι βουβ' δίῃϑί ΒΟῪ τισὶ 
ΤΠΟΥΘ ἐγγΟΡΤ ΟΔΟ ΔΌΪΥ, ΡΟ ΥἿΥ απ ὰ οματταΐϊη σἾΥ 
του ὰ [ΠῸῪ δθ 20]9 (0 ΟΔΥΡΥ͂ οὐδ ἰμποῖν ποῦκ οὗἁ 
τοϊβϑϑΐοη 5 ἷἴαᾳ (09 τογϊά, 

γενβ. 17-28. ΤῺθ Ῥογδίδα κίης Αὐίασχουχοβ 
δοπιπιδηἀοά ἐἰαὶ (6 Ὀμπϊ]]ἀϊης οὗὨ (16 τἨὰ}}8 οἵ 
ΨΦοταδαΐοια δ ουϊὰ οοαθθ. Ἦθ αἰχὰϊ αϑὶς μοῦ ἱΐ 
ἯΔ8 ῬΟΒ51016 ἰδὲ {186 ΟὨΪ ἰγὰο Θοὰ, ἰδ9 Ϊοτὰ 
οὔ δαυϑῆ δηὰ δαγίδ, δου τραΐτο ἰἰιο οἱ οὗ Ηἰ8 
Ῥϑορῖὶθ, δηὰ δοσογάϊη μὴν (ἢ 9 πἰδίοτυ οὗ Πὶ8 κίπρ- 
ἀοτι ἀοροπάθμηξλρ προ (6 δοπιηδηιϊ οἵ ([160 πη 
οἴ Ῥογβὶδ: ἰμδὶ 119 δῃουϊαά Δ] Η159 ροορὶο, δη ἃ 
ἰηδοοὰ Ηἰα οαϑ9 ἰῃ φοηογαΐ, ἰο ζ2}} ἱπίο δϑσὰ 
ἀοροπάομοο ὑροὰ τπρη, δηὰ ἱπάοοθὰ Βοδί θη ἢ 
Βυὶ ιμἷθ 18 ἱπάοοά Ηἰΐ8 πιο μβοὰά. Ενϑῃ ἰδθ ἰηάϊ- 
Υἱάπ αὶ [6 δἰϊοποά ἃ ἔγοο δηὰ ἀοίογειαϊηΐηρς ἰπθυ- 
ΘΏ69 ὕροπ κιὶ8 δοϊΐοῃ. Απὰ ἰπ ἐδ 9 ΥΟΡῪ ζδοί ἐμαὶ 
Ηο ᾿ἰπιϊὶβ Ηἰπλβο], τηϑῖτοα ΗΪπ|66}]{ ἀοροπάοηϊι, 
1οῖ5 Ηἱπιϑοὶ Ὀ6 Βα(ἰ8864, 80 δαί {9 τοῦ] ΣΩΔΥ 
ΘΟἾΟΥ͂ δὴ ἱπἀάοροηάδοηί, το οχἰβίθησθ, δηὰ πλθῃ 
ΤΩΔΥ ΒδΥ6 ἃ σϑαδὶ ἰγοδίοω, Ηθ βιονϑβ Ηΐδ ἰχιθδι 
δυὰ Ὀεδὶ ατοδίηθθθ. ΟἿΪΥ 189 ἴα]8δο Θοά, (ἢ9 
ΟὯΘ ΠΛΘΡΟΪΥ σοποοΐγοά, 18 (Π6 Θη ΓΟ αὐ] παν θὰ 
θη9 τΐο (Δ ῖκ08 ΔΙΎΓΔΥ ΟΥΟΤΥ͂ ἔγοϑάοαι οὗὨ {80 ογϑᾶ- 
ἴυατο, το Ἡ||96 δἀπὰ ἄἀοοθβϑ ουὐοσυ  ΐορς ἢ ἰτλθ6], 
δηὰ (ΠΟΓΘΌΥ Ὀοοομι6Ὰ οὗ (6 παίιτο οὗ (ἢ 6 οτθᾶ- 
ἰᾳγο δηὰ εἰηΐωὶ. [ὁ ἷἰβ βῃοῦγη Ὦ6ΓΘ 80 (ΓΌΪΥ ΠΟῪ 
ἰδὲ πα 18 ἐγ ἷἶγ στοαὶ δηὰ ἱπρογίδηὺῦ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 
ΣΙ ΤΏ 4}}}7 τϑαὶς δη ὦ ἱΠΥΘΡΒΟΙ͂Υ. 

γόον. 24, Βοη Ογγιβ πδὰ χίνϑῃ ὑμὸ ΘΟΏβΤο- 
ευϊϊου ρου πλἰββίου ἰο γοϊΓ δπα Ὀυ ἃ ἰΠ6 ἔθί- 
'ο οὔ ἰο [οτὰ, ᾿ξ δ᾽ ποδί δρροατϑά 88 ἰἴ δἰ γοδν 
δαιμϑηΐβλ ἨΔ ΟΔΡΘΌΪΘ δὰ ΣΟΔΟΥ τὑπᾶοῦ (16 

οἰγδυτηβίδη 9608 ἰ0 66,6] 18} ἃ ἴγοϑ οδυγοι ἴῃ ἃ 
ἦτοο εἰδαίβ' Βυΐ πο δίλοσγαγὰθ ὑμ9 Ὀσυϊἀϊηρς 

ἯΔ5 ΟὈϊϊγοὰ ἴ(ο δίορ δηὰ σϑδὶῃ δὸ ἰοὺς τυπᾶ- 
Ὠἰϑηῃθὰ, νἱθ 80 (0 δροϑαὶς ἰο Οναγοῖ τηυσϑὺ 119 
ἀονη ἰῃ οἰναΐη8, 89 βαγίηρ οὗὨ (ἰ6 ἴγϑϑ οἰνασοῖ ἴῃ 
ι.10 ἦτοο βίδιϑ Ὀθσϑῃθ ἃ ἔμ Ὁ]6, δι} ἃ5 δι σἢ χυδίὶ ἐλ 
ΘΥΟΥ ΒΏΘΥ ῬτΟΥΘ ἰἰβϑο] 7 ἴἰο Ὀ6. 710 ἰηϊοτοϑίβ δηὰ 
αἰ8ο {80 σα ἰ Ἰΐη μ8 Οὗ ἿΠ 6 Ξταΐθ ἀπα (9 Οἰυτοῖν τὸ ἰἢ- 
Υοϊνοα ἢ ἰ00 ᾿ΠΔΠΥ̓ ΤΥ δης ἴῃ (00 οἷἶοθθ Σοϊαιϊοη 8 
ἴον 1110 ἔοτα ο᾽ ποὶ ἰο οἰδί τα νυ ΐλθη ἰΐ 5 {110 ῬΟΤΤΘΡ 
88 οὐογϑί κι οὐὗἁἨ (09 ἸαιίοΥ δῃά δὴ ἰθῆθυθησα ὑροπ 
ἰ, 86 τηοϑὲ ανυογδὺϊα ἱδίηρ ἴογ 116 Ουυγοῖ ἰΒβ 
ΘΡΟΡ (6 Ομεϊϑιίαη ϑίαϊθ, νυ ἱοῖϊ ΤΟΔΙΪΥ τΥΐθ} 65 
ι..6 ΟΒαγοῖι τγὸ}} δηὰ τηιηΐβίουα ἰο ἰῃ ; 85 ἐδ Ἰδηξΐ 
ἰΐος, δοπνόνον, 16 μ645 ἴο οχροοσὶ {ἰλ0 δος ἢ γὶ9- 
188 δἰδίθ, νν]ιὶο γϑβιγαὶῃ 8 ἰϊ, ρογϑϑοιῖθθ δΐ, δπά 
Ὑ0ΓΘ ἰΐ ἰ8 ρῬοΒβϑ: 16, Θησι αἰ 3 διιὰ ἀοϑύγοΥΒ ἰἰ. 
[Τὸ δυϊμοτ᾽β Υἱοῦ οὗὨ ἰμὸ σοὶ αἰλομβ Ὀούνγοοα, 

Οδυτγοῖ δηὰ διδίθ δύο (9 υϑαδὶ ὁη08 Ῥτονδιϊϊ 
οἢ 809 οοηϊϊποηΐ οὗἠἨ Εἶυτορο δὰ βδιλους δίαίθ- 
οἰναγοῖι πλοῦ ἰὰ αἀτοαί Βυεϊίαῖη. [ὃ Πὰς Ὀόοη βα[ἢ- 
οἰΘΌΓΥ ρῥγονοά, μονογον, ἰὰᾳ {0 Ὁ ἰϊοα δίαϊοϑ 
δηά ἰιὸ Βν 188}: δο]οηΐοβ ὑπδὶ ἃ ἴγοϑ Ομυγοὶι ἴῃ 8 
ἴτθο9 διαῖθ ἰϑ ὯὨο δ ΌΪο, Ὀὰϊλ ἃ ἰπιογίσαὶ ἔαοί, δὰ 
ἃ σοηάϊιίοα ἰῃὰ ποῦ ἰδ6 Οιυτο 8 Ραυτγοκί, 
δίτου χοϑί δηὰ πιοβὶ ἀοπιϊπαηὶ ἰη {110 Ἰαπὰ ἐπ γουρὰ 
16 Ομ ντὶδιϊληἰϊζίης ἰηδαθησθ ἰμαὶ ἰὺ ΤΥΘΟΙΥ ἐχονίϑ 
ΟὉ 811 οἶαϑ8θβ οὗ (6 οομασηἶγ. Απαὰ ψ 1180 
Ομυτοῖὶ δὰ Βίαίθ ἃτϑ οἰοϑοὶν σοϊλίοά πο ΤΩΔΗΥ͂ 
αιαοδιϊοῃ οὐ πο γη}5 δῃὰ σοὶ χίοῃ, ἰη Θἀ σαί ΐοι, ἰῃ 
ταδυτίαρο δηὰ ἀΐνογοθ, {86 οὈβογνϑδῃοθ οὗ (ἢ) 9 
ΒβΒαῦδαιϊι, αὐοϑίϊοηθ οὗὐἠ ἈΡτγορογίν, ἱπάϊνϊἀπαὶ 
τἰκχίιῖβ, σίς., ΘΔ) σοῃῆϊῖοί ὙΠ ΙΟΤΟ ΟΥ 1688 8ΓΪΕΘ6, 
γαοὺ {ἰὸ τοϊαϊίοβ Ὑ }1ϊ Ὀοσοῖηο πιοῦθ δηῃ [λογ9 
δοοαυγαίο Υ ἀοδηοα πὶἰϊπουΐ ἰηιογίοτι πα τὶ (88 
Ῥγογοζηίίγοθ οὐ οἱϊοῦ. Οοιιρ. {Π6 βϑοίΐοῃ οἱ 
Οδιυγοῖ δηὰ βιαὶθ ἰπ ἰμὁ Εναηροὶῖοαὶ ΑἸ] δ 99 
Ῥτοοοοάΐηρο, Ν. Υ., 1818.--ΤΕῈ.] 

ἩΟΜΙΠΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΔΟΤΙΟΑΙ. 

γοιθ. 1-8, Το Ομυτοῦ οαπποί γϑσθῖνθ ΘΥΘΓΥ͂ 
οὔ ἰηΐο Β6Ρ σοπιηλμπίοῃ ΟΥἩ δυο Ὁ δ)}} ἰὸ σοπιαὶα 
ι(Βοτοῖΐηῃ. Ηογ ἀυιγ ὑο θχοοπιηιπίοαίθ ἰ8 ΒΤ 
1) τοῦ ὙΠπᾶὲὶ που]ὰ Ἀλρροθα ἱΐ βιι9 οχοϊυἀϑὰ 
ὨΟΏ9--ἰ Ὁ} τοῦ]ὰ ὃ6 πιαάθ ἰο οοπέοτια ἰο (89 
γοῦν ὈΥ ἰμ6 που]αϊγ-τϊη θα ; 2) ἔτοιῃη τΒδὲ 
ἘΔΡΡΘαΒ πθὰ ἐμ γ ἀο ὀχοϊαἀθ ἰἤ6πι--οἰ Δ. Υ τὴᾶ- 
ἰίοσὶ ἐλ 9 πον! ἱγ ἀἰδροσιιϊοη ἱπ (οἷν Βοδγίθϑ, 
δηὰ ἀο τσοὶ ἀκαρο ὈΥ ὑμποὶν Βοβιλ ἐγ; δα 
(67 οδηποὶ σχυΐα ἐμ σοηρτοχαύου: πο ροβϑβὶ- 
ὉΠ τοπιαὶπβ ὑπαὶ ὑΠ6Υ ὑμομβο γ68 ΤΑΔΥ͂ ὯΟ0 (110 
ΒΔ Ὀ͵θο 8 οὗἉ βανίπρ ἰη δα θῃ668.--ΞΤΆΒΚΕ: ΝοῸ ο09 
βου ά οαΐον ἰηῖο οοιλαπαἷοι ἴῃ Σοὶ κου. τηαί- 
ἴογβ πὶ ἃ βίγπηζο δοὰ ἔαϊβο σοὶ ίουβ ορὶ αἰ οΏ8, 
2 ον, νἱ. 14: Τίι. 111. 106. Τα ]ο-ὈθαγὸγΒ δυὰ 
ἔλϊδ9 δὰ πὶοϊκοὰ ἰδιϊοτθ ρὸ οατϑοιὶ ; ἴοῦ (ΒΟΥ 
Ῥογρῖοσ ἴμο89 ψῖιο ΘΌ)ΟΥ͂ Κοοὰ ρθλοθ (ϑὶν, χχυ ὶ. 
15), δὰ ἰηγθαῦ τι] αυν, 6. ᾿ἰχῖν. 7; οχὶ. 4. 
ΤῆὴΘ Ομυτοῖὶ οὗἨ ἀαοἀ δηὰ ἰι89 τροαῦθεγβ βυίεν 
τοδίον ἱπΊυτΥ ὉΥ ἴαϊδο ἔγίεπάβ ἰδ ὈΥ͂ Ορθιὶ 
Θηθτηΐθ8, Ρη. χἰΐ. 10: 2 Οον. χὶ. 26. 
ον. 1-ὃ. ΤῊῆο ἀπ οὔ τμ6 οοηκτομαίίοη ἰο Ὁ 

ΔΡΡΔΡΘΏΥ ἰηϊοϊοαγδηὶ: 1) Τοναγὰβ τ ἢοπι---ΘΥο ἢ 
δάδϊηδι ΤΩΔΟΥ͂ τ τγουϊὰ ΘΟ ΟΥ̓ 18 οοιπταυ ποι ; 
2) βοτγ---οχοϊαάϊης ἰμαὲ πίοι ἰ8 ὁχοϊαἀοα ὈΥ͂ 
8 θη ἷτθ σματδοίον δπὰ ἰθοα Ὀοδτίηρ Ὑθδίοτοῦ 
ΟΥ̓ ἰ8Β δδογϊδοὰ ἰο ἰμϑὰλ οὐ δοσουοὺ οἵ {μ]8 ; 
8) ἔον ναὶ ρυγροβο---ἰα ογὰον ἴ0 ῬΧΘΒΟΣΎΘ (8 
Ὀοβέ ἐμίημκϑ δὰ {ἐπ ΟΓΘῸΥ δἱ ἐ89 Ῥτοροῦ ἰΐπιθ 11ϊ|κ6- 
τγῖ86 ΟΥ̓Γ δβαϊνδιΐίοα ἰο ἐϊποῖς θη θη 68.---ΒΒῈ Ν- 
τιῦϑ: ὐμϑάσηι 7αγίπδο δωπί, φεΐ πεπὸ ἀυϑδὰ ππὸ 



δ6 ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΙΑ, Ξ 

δἰ ϊίωδ τε σίοπία διπί. 7ηγμδίμπι ἐδ; σεὶ βάδε εεῖ 

»εγομαεῖο εετία ὧδ αἰϊοὶηὶς ρτοπεϊδεϊοπῖδι. ἯΙ 

αμίεπι, σεπὶ ἀπὸ ἱπᾶε ἤυεοίωεηί, ποη λαδεπί ἤάπεηι. 

-- Το [οοἱἶϑν θοδατίοιν οὗὁὨἩ (86 νον ἰονσατὰβ 
ἀπ 9 μογ 8 ρεορῖίο: 1) ΤῈ τοντ]ὰ που]ὰ θεϊοης 
ἴο {16 ογά᾽ 8 ροορὶθ, δὰ γοὲ οὶ ὃθ οοηγογίοα 
ἀθΐο Οοἀ; 2) ΤΟΥ͂ δοοὶς ἐο βοὲ δϑοϊὰθ {86 Ὑου- 
8. οὗ ἰδ ἔγυθ αοἄ, πὰ γοὺ οδϑῇ ῬΓΟΒΡΟΣ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ὑμ6 ᾿ἰκίιι (ἰναῦ βύγθατϑ ἔοτίλ ἔγου ἱΐ. 

γετβ. 7-16. Τ|ι6 οἴατοδ σαϊϑοαὰ Ὀγ ἐμ πον]ά 
δαικϊηδὺ {μ6 Ραορὶο οὗ ἀοά; ἐδιοῖὶν ἀρρδγο;ηΐ ἦ.8- 
ἰἴο9 δῃὰ {πεῖν Ἰαοὶς οὗ σγουμϑ. 1) ΤΊ|.6 οοῆρτο- 
καιΐοα Ὀ.1148 Σἰ 86] δἱ ργϑβθῃὶ ποὺ υἱὰ ροδοοίωϊ, 
Ὀυῦ το 6]]11ου.8 ἀἰδροβίιϊοη: ἰπ ἵδοὶ, 10 τασδὶ ΟΌΘΥ͂ 
αοά ταῖμον (Βα τοῦ; Ὀυΐ 86 ΠΟῪ δἰδὸ ΠΟῪ 
{Ὰ]5 6} (͵5 τνογὰ ἰ8 δρρὶ οα ὈΥ ἐποθθ ψΜἘΠῸ δ νο 
ἑογροιίοα ἐμαὶ (μ6 κἰηρσάοτα οὗ {||ὁὸ ᾿ογὰ ἰ8 ποὶ 
οὐ ιμἷθ νου], 2) ΤΟΥ δαγθ ἰῃ ρμαηβὶ {ἴπι|6ὸ8 6ο0η- 
δίδο Υ βουσὶ αἷἴον του! αἰ Υ Ρόνοτ, δὰ μδΥθ 
Ῥόθῃ ραν οὗἁὨ ταϑδηϊ οἱ ὰ Θποτοδο θη ϑ; ἴῃ ἕδοί, 
ἀπο ΟἸχυσ οὶ ἢ88 αἱ ὅγσϑί τῆοτο δῃὰ σχζογο ἰδίζθῃ 8 
Ῥοὶ ἶσα] ἴοτι ἀπά δαυΐϊρροά ἐἰδοὶ τὶ ἢ χαίτη δ) 
νΣ] Ἰγ ρόνοῦ; Ὀπὲ (16 σοηϑοϊου δ 688 (δὲ δοοοτά- 
ἱπηᾳ ἰο 8 οπσῃ ἰάοα δβοτιοιΐης ἀἰ δοτοηι νη88 ΠΟΤ 
δΡΡτορσίαίθ 85 πόύϑν Ὀθθη ΔΌΪο ο ὉΘ Θηἰἰ Γεὶν θὰ Ρ- 
Ῥγοββοά, 8) Τῇ Θ οματοῖ τ }}}, 1 Βανς ἰ(58 οση ταν, 
ἴῃ ζαΐίατο δηάθη ρον (Π6 οχίϑίθῃοθ οὗ {119 βίδίθ:; ἴῃ 
[ἀοῖ, ᾿ὰ σαπηοῖ δοαυΐοβοθ ἰῃ (89 δἰαίθ 88 ἐἰ 8; {110 
αἰνατοὶ τηυδὺ βοοὶς ἰὸ ρδίῃ ῬΟΥ͂ΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΥ {1160 Κίηρ, 
Ὀυΐ πῃ 8 βρίγίίυοὶ βοῶδο; ποὺ ψἱζὰ Ροῦγοσ, Ὀυὶ 
κιηάπο59: πο ἔγοια τἱποαΐ, θὰ ἔγοια πὶ ΐη. 
1ὶ τουϊὰ ποῖ Ορργϑβϑ, Ὀυύι οδηρο, ἰγδΏϑ(Ό ΓΙ, 
εἰονὶ γ.---Βπέντισβ: 1άε, πιϊγαδίΐεπι ρίοτιωπι δογ- 
ίεπι ἐπ ἦἀος «Ξοιιῖο. δ διπί, »γορίεῦ φμος οπιηία 
δοπα λοπιϊπίδωα ἡυΐμδ δεομϊὲ ἐυοπῖμπί. Αἰαπιθη αο- 
εὐϑαπίμγ, σμοα εοἰϊ λὶ δἴπί, Ῥγορίαν φιοδ οπιπία πιαΐα, 
δεῖϊα, ἔαπιεα εἰ 8δεαϊίζοτιοα ευοπίαπί. ---Θ ΑΒ ΚΕ: Οοα᾽ 8 
οἰ τοῦ [1.88 αἱ 81} (ἰτλθ8 Ὀ6θ Ββι᾽)εοιϊοαὰ ἰο ζ,]56 
βοουδβαίΐοηθΒ. Οἰτῖϑὶ δηὰ Ηΐ5 δροβί]θβ δουϊὰ 
εἰτο δυβιοϊοπί τϊίηοϑθ οὗ {8 ωοὲ 18 ΟὨ]Υ͂ 

αγοϊὰά ἰδθ ἀοΐηῃρ, ἐμ 116 15 σοοὰ οοπηδεῖ, Αοὶδ 
Χχὶγν. ὃ κα. 

γοσβ. 14-24, ΤῺ9 ΘΒΌΓΤΟΣ᾽ Β ̓Ἰηἀοροηάθμοο οὗ (89 
βἰδίο. Οὐ τηαῖΐκο5 Ηΐθ σμγοῖι ἀςροηάδῃϊ οἢ ἰΪ)96 
πον] : 1) οἡ 18 οσῃ δοσοιηῖ ἰο αἰοσ γ 18 δἰ (ἢ 
δηὰ ἴο ΘΧΘΙΟΐ86 (5 Ριιἰΐοησθ; 2) ἴον Ηΐδ8 οὐσῇ βαϊζο 
ἴῃ οτὰον ἴο Ὀτίηρ 1ὑ [0 Δ ῬΤΟΡΘΥ σοῃοορίΐου οὗ (9 
ἴδοι (αἰ ἰδ ἀοθ8 ποὶ πδοιὶ οχίϑσῃδὶ τη )οβὶν δηὰ 
ῬΟΤΟΥ, 8 τηδιζηϊβοοπὶ συ] 8, εἰς.; 8) ἴον (1.0 Βα Κ9 
οὔ ι.1.ὸ τον ]α---ἰαὶ ἱξ τον Ἰδασ ἴ0 866 ἐμαὶ ἐ8}9 
Ομ τοὶ οαπηοί ὈΘ9 ΒΌΡΓο880 ὉΥ͂ ἐξέ, ἐμδὲ ἔμϑσὸ 18 
βοιηοιΐης Εἰσθον ὑβδ ἐδ θαπ γοδοῖ ὙΠ 4}} 115 
ῬοΟνΟΣ. --ὅταδκε: Οοἂ οἵίΐοη Ἰεἰβ ἰὸ ΒδΡΡθῃ 
(δαὶ 6 κοοὰ ἱπιεηίΐοη 18 ἱπίογγιρίοά ὈΥ [89 
οτδῖϊ οὐὗὅὨ δποιΐοϑ, ἰὼ ογάον ἰοὸ ἐγὺ 1118 ὈΘ᾽ΊΘΥΘΥΒ. 
Μαρὶ ϑιγαί 65 δτὸ Οοα᾽ 8 οὔϊοοσβ. 1{, βοτονον, (ΠΥ 
ἀο ποὺ ῬτΟΡΟΥΪΥ ζυ]8] (ἰεῖὶν οΒῖοθ, 8 βεύοσο ᾽υὰρ- 
ταϑηὶ τιἘΠ[ῦ Ρα55 οὐοὸν ἐδο, 8, υἱ. δ, 6. Θοὰ 18 
8 Ἰοῃρ-διυδονίης αοα ὙβῸ δἰ]ονβ Η 86] ἰο ὉΘ 
ἰἸηϊοτίογοά νἱϊὰ δηὰ Ῥσχοϑοηίβ Ηἰπιβοὶ ἃ9 ἃ ΒΟΤῸ 
Ὑ80 5 ἠαϊηἰ-Βοατίοἀ (76τ. χὶν, 9), Ὀὰὶ Ηο νυν]}} 
ὙΑΪΚΟ ὮΡ 80η16 ὑΐπηθ, Ξν. χΥὶὶ. 19. 

[ϑσοττ: ΕΥΘΥΥ ντἱξογοὺβ δηὰ βυοοσοβδίαϊ δἐἑθσορὲ 
ἐο γονίνο ἔσθ το] σίου νν}}} ὁχοῖί 6 [ἢ 9 Ορροϑβι(ΐ οι οὗ 
δαίδη δπὰ οὔ (6 σι! το οὗὨ ἀἰϑοθοάϊθ 69 ἢ τ ΟἿΣ 
6 νον κοι}. ΠΈΝΑΥ: Τὰ6 ποτδὶ ϑῃθοβ Δ} 
οὐὰ ΠΒευατηΐὶη δὰ τ οτὸ [8086 ἐπαὶ βΒδια ἰΠ6 6 γ0 
ον διὰ ψϑγθ ποί, Βονυ. ἰἰὶ. 9.---«Ταΐκο οοὰ το 
ἯΘ (0 Ῥαγίποῦβ ὙΠ, αηὰ οἢ ο86 δὰ Ὑ76 
Ἰοϑδῆ. Ἤμ1]6 τὸ ἰσαϑὶ αοἀ νυνὶ ὁ ρίουβϑ οοπῃῆ- 
ἄρησθο, το τησδὶ ἰγυδί τηθ9ὴ ἩΣ(ΐ ὁ ργυάθηϊ }Ὺ68- 
Ἰουϑῦ δηὰ σδυίίοῃ .--- 866 ΒΟ ψδίσΓα ] 1116 ολΌ ΤΟ 5 
οι θιηΐο8 ΔΓ ἰ0 ἰδ ῖκο (16 δτϑῖ ορρογί τ οΥ̓͂ ἀοϊηκς 
ἐ ἃ τυϊβοϊιἱοῦ, 1,60 ποὺ 18 γος 8 ἢθ 1688 σδτοΐαὶ 
ἴο ἀο ἰΐ α κἰπάπ688.---Α δοογοὶ ϑῃσαὶϊίγ ἰοὸ Οτὶβὲ 
δὰ Ηἰ8 ζοβροὶ ἰβ οὗ ρἰϊάοα ονοὸν Μῖἢ ἃ ῬὉΧο- 
ἰομάοα εοἰοοιΐοιι ἰο 88: δηὰ δἷβ ροῖνου.---αἱ 
Βο}θ {ΐπι68 [86 σατοῖ 88 βυβογεα τη γθ ὈΥ͂ (80 
ΘΟ] 988 οΥ̓͂ ἐἰ9 ἔγιοη ἀβ ὑβδπ ὈΥ (6 οδὶ οΥ͂ ἰἰ5 
οηοιΐοδ; Ὀὰ Ὀοΐδ ἱορχοίθοῦ ΘΟΙΩΏΏΟΙΪΥ τ ΚΘ 
ΘμΌτΟΣ ΟΣΚ ΒΙΟῪ ὑοσῖς.-- -ΤῈ.] 

ΤῊΗΙΗΕ ΞΕΟΤΊΙΊΟΝ. 

Ὲ9 Ἐξοβυταρζίοσι οὗ [86 Ὁ οσῖς οὗ Βυιϊδϊηα ἴλ9 θιρ]6 δα ᾶ 1 ΘΟΙΩΡ]ΘΌ ΟΣ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒΎΥ. Υ]Ι. 

Α. ---ἸΠῈ ΒΕΒΌΟΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ὙΟΚΚ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΕΡΟΒῚ ΟΕ ΤῈΕ ΟΕΕΙΟΙΑΙ5 ΤῸ 
ΘΑΒΙΞ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΎ. 1--7. 

1. 7λε Κεευπιρίίοη 97 ἐλο Ἡροτὰ 97 Βυϊϊαίησ ἐλ Τεπιρί6. οτϑ. 1--ὅ. 

1 ἸΤῊΣΝ ἴ[δο ῥσχορβοία, Ηδρραὶ (89 ΤῦΡροοι δα ΖΘοΒαγδῃ 89 8οι οὗ [Δἀο, ρυορΒ6- 
βἰοα υπίο ἐδ6 Φ6ὁ:)78 ὑμδὲ τὐόγ6 ἴῃ πα 8Ὰ δηὰ Φογυβαίοπι ἴῃ ἰὴ 6 πϑῖηθ οὗ ἐδ οὗ 

9. Τογβοὶ, δύδπ απίο ἰβθ. ΤὭΘη ΤΟ89 Ἂρ ΖΟιαθΌΔθοΙ [86 βοη οὗ Βμϑδ αὶ, αμὰ δοθδυδ 

βου οὗ Φοζϑάβκ, διὰ βορβδῇ ἰο δυϊ]ὰ [6 Βουβο οὔ οὰ πλῖο ἐδ αἱ Φϑγύβα] θα : δηὰ 

8 πὰ ἴμοτι τσογα [μ6 Ῥτορμοίβ οὗ αοα Βεϊρίησ [μθ. ΑἹ [Π9 βᾶὴθ {ΐτηβ σϑαιθ ἰο ἴΒεπὶ 
Ταιμπαὶ, ζονοσηοσ οἱ (μΐδ δἰάθ {86 τίνοσ, δὰ βϑμϑύμδσ- δοζηδὶ, δηθὰ ἐμοῖσ οοι ρϑοιοηδ, 



ΟΗΑΡ. Υ. 1-1τ. δ1 

Δηἀ βε1ἃ (8 υηΐο ἰπθπι, ἂΟ Βα} οοτητηδηαθά γοὺ ἰο Ὀυ] ἃ (818 Ὠουδο, δὰ ἰο 
4 τρᾶῖκθ ὕρ [818 ψ8}}7 Το βαϊὰ τὸ υπΐο ἰδοπὶ δἰθον 0}}}8 Ἰηδῆποῦ, αὶ δύο ἐδθ 
ὅ. Ὡ8Π|65 Οὗ (86 τηδη (δὲ τχδκο {85 υ]]αἀϊην ἢ Βαϊ (86 6γ9 οὗ ὑμεῖὶγ αοἂ τῶβ ὑροῃ 
86 6] άογβ οὗ [86 68, (μδ΄ {ΠΟΥ σου]ὰ ποῦ οδυθϑο ἔμθπὶ [0 6685, {1}} {Π|6 τηδύοσ οδηιθ 
ἰο Πασίαβ : δπὰ ὕδβθῃ (ΠΟΥ͂ σϑιτηθα ΒΏΒΤΟΣ ὈΥ͂ ἰοίῦοΣ δομοοτηίηρ [818 ηγαΐέογ. 

Π. 72λὲ Περοτί (7 ἰλ6 οὲΓκίαϊΦ. τα. θ-17. 

6 Τ8ο ΘΟΡΥ οἵ [Π6 ]οἰίον ἐμαὶ Ταϊπαδϊὶ, ρου που οα {{Π||9 5᾽ 46 [86 Υἶνοσ, δηὰ β' μοί ῃδι- 
ὈοΖηδὶ, δηἋ Ηἷ5 Θοπῃη ρϑηΐϊοηθ {86 ΑΡΒΑυβδοίίθθ, το 0676 ΟὨ {}15 8146 {86 σΣνοσ, 

Ἴ βεηῦ υαηΐο ᾿δυῖυβ μ9 Κίπρ: ΤΟΥ͂ βοῃΐ 8 ᾿ϑίου πο Εἷπι, σ Βοσϑὶη 88 τσὶ θη {μ8 ; 
8 ὕμπϊο αγίυβ 86 Κίηρ;, δ] Βο 10 Κποπῃ υηΐο ἴδ6 Κίηρ, τμ8ὺ γὸ πϑηΐ πο {89 

Ῥγονίηοθ οὗ Φυάθ8, ἴο [86 Ὠουδθ6 οὗ [89 ρτοοῦ αοά, πΒΊΟ 18 Ὁ} 46 α ὙΠ στγοδὺ βίοῃθθ, 
δΔηα {ΠΌΘΟΣ 18 ἰδ] α ἴῃ ([}6 ν8}]8, δῃὰ (8}}8 τοῦ ροϑί ἴλϑὶ οἢ, δῃᾷ ργοβρϑγοία ἴῃ ἐμοὶγ 

9 δαπάβ, ΤὭθη δϑἰςοα τὸ [δοθ6 οἰ άοτθ, απὰ βα]ϊ 4 υηΐο {μθηλ τ 0.8, 
10 γοῦ ἴο Ὀυ1} 4 818 Βουβθ, δῃὰ ἴο τβαῖκθ ἃρ 

Ὠο οομμηϑηδοά 
[680 ψ͵δλ|18 6 δβκοα (ῃϑὶῦ πᾶ π|68 880, 

ἴο σοΡὟ {8|66, ἐμαὺ τὸ ταϊρηὺ πτῖῖο [86 ἡϑῦλο8 οὗὁἨἁ [Π6 τηϑθῆ ὑπμπδὺ τὐογ6 [86 ΟἰϊοΥ οὗ 
11 ἴθ. Απάὰ (ῃυ9 {Β6Υ τοίυχηρὰ υ8 ΒΗΒΉΟΓ, ΒΥ Ωρ, Ἦ7 6 ἃγὸ (86 δογυνδῃίβ οὔ [89 αοά 

οὗ βεδνϑῆ ἀπά βατίἢ, δηᾷ θυ} ἰ89 βουβὸ {μδὺ ν88 θυ} 16 ἃ {680 ΠΙΘΔΗΥ͂ γΘΆ ΓΒ δρῸ, 
12 ψὨ]οἢ ἃ ρτοδί Κίηρ οὗ [βγβ6] μι ]α θα δηἀ βοὺ 'ρ. Βιυΐ δος {μαῦ ουγ ἔδίβοσβ δά 

Ῥτογοϊοα ἐμ αοα οὗἩ βοδυϑῃ υηΐο πγαί, 6 νο {ποιὰ ἰηΐο ἰδ 6 ἢδηᾶ οὗ Νουυοπδά- 
ΠΟΖΖΆΓ ἴδ6 Κιηρ οὗἩ Βαῦγίοη, (μ6 Ομ! άθδῃ, ψὰο ἀοϑίγουθα (18. Ὠουδο, διά οαγτὶθα 

18 (86 ΡΘΟ0ρ]9 ΔΝΑΥ͂ ἰῃίο ΒΑΌγ]οη. Βαΐ ἴῃ {86 ἢτϑί γϑᾶγ οἵ Ουσυβ (μὸ Κίηρ οὗ Βαργίου, 
11 ἐδδ δαπιὰ Κὶρ Ιη846 8 ἀδογϑο ἴο υ}] ἃ {π|8 ἢουβο οὗ αοαά. Απα {μ6 ψρββοίὶᾳ 

αἶβο οὗ ρο]ά δῃά β.} σοὺ οὗ [ῃ6 Βουβθ οὗ αοα, πμϊοῖ ΝΟ δ Ζζαγ ἰοοὶς ουΐ οἔὗὨ (89 
ἴθι} ]6 ὑδιδὺ τρα8 ἰῃ «6Γγυβα]θπι, δηα Ὀσουραῦ {Πθπὶ ἰμίο [86 ἰθιαρὶο οὗ ΒΔΌΥΎ]οπ, (089 
ἀϊὰ Ογγυβ 186 Κίηρ ἰδ Κα ουὐ οὗ {π6 ἰ6πιρ1]9 οὗ ΒΑΌΥ]οη, δηᾶ ὑμ 6 ὑγοῦθ ἀ6] νογθα απΐο 

15 οπ6, Ἡ ΟΒΘ ὨδΙ16 τῦαϑ Θ'ΒΟΒΆΡΑΖΖΑΓ, οπὶ ἣ6 δα 2866 ζΟΨΘΓΏΟΣ ; Απά βαϊά υπΐο 
Ἀϊπλ, ΤᾺΚΘ {1.690 γ6886]8, ρῸ, ΟΔΓΓΥ͂ ὕμθτα ἰηΐο {86 ἴθταρ]θ ἰμδί {8 ἱπ Ψαγυβα θη, δυά 

16 ἰοῦ ἰῃ6 Βουδο οὗ αοά Ὀθ9 Ὀυϊ] θα ἴῃ 5 Ρ]Ϊδοθ. ΤΏθη σδῖὴθ [06 β8η6 ΘῬ'ΒΟΒ ἢ θΆΖΖΑΓ, 
απά Ἰαϊὰ [86 Ἰουηάαίίοη οὗἩ 1π6 ουξθ οἱ αοα σοὶ ἐθ ἴῃ Φογυβαίθηι : δπά βίποθ {μδΐ 

17 πηθ οσϑῆ ἀπ0}] πον Βαίδ 10 ὈΘοη ἴῃ Ὀυ]] αϊηρ, δπα ψοέ ἰξ 18 ποὺ Πη]9 9. Νον {μοτθ- 
ἴοτο, 1 ἐξ δόόηι σοοά ἰο (Π6 Κίηρ, ἰδοὺ ὑμογθ 06 βοϑυοὶ τη840 ἴῃ ἰμθ Κίηρ᾿Β ὑγθᾶβθιτθ 
Βουθβο, τ βοῇ ὦ ἔμογο δ Βδθγοη, πβθίμον 1 Ὀ6 80, ἐμαῦ ἃ ἄθοσοθ γγ88 τα οἵ Ογσυβ 
ἐδο Κίηρ ὑο Ὀυ}1ἃ {818 Βουδο οὗ Οοἀ δ Φογυββδίθπι, δηὰ Ἰοὺ [μ6 Κίηρ; βοπὰ ἷβ ρ]68- 
ΒΌΓΘ ἴο 08 ΘΟΠΟΘΓΏΣΩρ; (818 τηδίζου. 

ἘΧΕΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γοτα. 1-ὅ. ΤῊὴΘ δυΐμοῦτ ΠΟῪ παγγδίοβ ἴῃ (89 
ο]οϑεβὶ οοῃῃοοίΐοη πὶ ἐμ 9 ἸΔ8ὲ τοσϑο οἵ (1.6 ῥτο- 
υἱοῦβ σμδρίον μὸν ἰξ οαπιθ (0 Ρ888 ἐμαὺ [9 τοῦ 
οὔ Ὀυϊἀΐη, ψ σὰ δὰ Ὀθθη ἰπιογτυρίοα, νγ88 Γο- 
Βατηαοά, 

γον. 1. ΤΉ δα ἴδ6 ὑσορμοῖβ, Εξζαρβαὶ, ἴ8 9 
Ῥτορβοῖ δῃᾶ Ζϑοβασίδῃ ---Ἰὐ ὁ Ἰθαγη 4180 ἔγοπι 
ΠΠαρσχαὶ Ηἰπι86]7 (δὲ τθ6 σουρτγοχζαίίοι δἱ {αὶ 
{ἶπιθ ποοραϑα ργορβοίίο δά πποηϊΐοη. Αἱ ὅτϑί (86 
ταοϑί οἴ ἱποπὶ δὰ, πὶιποαὶ ἀουδί, τῖτ στοαὶ τὸ- 
Ἰυοίαησο δ᾽ ονγϑᾶ 86 Ὀυϊἀϊπα ὁ τοίη υπ8- 
εἶδ θά, θαΐ στδά θα! Πδὰ Ἰοβὺ ἐμ ἀθϑῖτο ἐμβοσοϑίο, 
οογίης ΟὨΪΥ ἴον μοἷν οσσῇ ἰηίογοϑίβ, δυο 88 (ἢ 9 
οτγθοϊίοη οὗ (μοὶγ οἴ Βοῦβοβ ἰῇ 88 Ὀθηαϊί αὶ 8 
ΤΩΔΠΏΘΥ 85 ροΒβ0]6, Νοἰν!δϑιαπάϊος (ἢ 18, ον - 
ΟΥ̓ΘΡ, ΒΟΙη6 οὗ ἰδθπὶ δα κι1}} βυιοὶι ἀθνοιΐου ἰο (ἢ 6 
ἱμοτὰ δηὰ Σϑὰὶ ἴον ΗΪΐ8 νγουβδυΐἱρ, (μδὲ (89 ρτορμοιΐο 
οἶσθ ψ828 ροβϑί ὉΪ6, δῃ ἃ {ποτ "ὴ8 χοἰ δι νον ἃ 
ἔτϑϑί βυβοθρ 1} ὺ ἴον ἰϊ, 3) ἴῃ ΗθΌγον 
3211, ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 ἢαγο ὈΘΘῺ ΔΓ ποδὶ ἃ βυγηδιηθ οὗ 

Ηαρραϊ, ομαρ. νἱ. 14; Ηαμρ. ἱ. 1. Το ρϊαυτγαὶ 
“486 Ῥτορἢο.8,᾽ πϊοῖ ἴῃ (89 ΗΘΌΓΣΘΥ ἰοχί [οἷ- 

γοὶ Ὀθθῃ 68]]6 ἃ Ρτορδοί, ἰδ ἰπ ἴανον οὗ ἰμὶ5 νυἱϑῖν. 

Το Ῥτοροδί(ἴοῃ Ὧν ΔΙ͂ΟΣ ““ΡΥΟΡΒοβἰ θα," ἀο68 

ποὺ ἀδῃοίο οι 1 ΠΥ, αὶ δἰ ταν (μὸ ἀἰτοοίΐοη οΥ̓͂ 
1η6 δά άγοββ, “ ὑπο ᾽᾽ (οοπῖρ. 2 ΟἸ σοῦ, χσχ. 87; 
Κίημϑβ χχὶϊ. 8, εί6.}, 88. 8 βιιη οἰ θη} οἶθδν ὕγοπι 
189 Θοῃϊθηί8 οὗ (ἢ 9 ργορ)θοὶ68.--- 9 ὅϑννβ δὲ 
νγΘῚ9 πῃ 9 πᾶδῃ δια οσυδα]θσα..-- 8 (ΠΥ 
ΓΘ αἀοοὶχηδίοα ἰο αἰπιϊηρσυΐδη ἐπ 6 πὶ ἔγουι ὑπ 086 
ψο τοιηαἰηϑά θϑἱπα ἰῃ Ομ δἰ θα. Αἱ (Π6 βδπὶ9 
εἶπας ἐξ ἐπα ϊοδὶθθ 086 το μαά υπάοΣσίαιοη {μ9 

ἰδϑὶκ οὗ Ὀυϊαΐης (89 ἰθταρῖθ. ἡΤῸΣ ἷδ ἃ Οἴοδοῦ 
ἀοδὶ χη δίϊοῦ οὗ .}}0 ἤδη οἵ 604, 8ο (ἶνα!. (ἢ Γ6]8- 
εἶν ταἷσιε Ὅ6 βΒυρρ᾽ϊοὰ Ὀοίοτο ἰι: 780 υνδδ 
ονοὸσ ἴμϑιᾶ (σοτρ. οἰδρ. ἰἰϊ. 8, εἰς.). νυ ἰσὰ οἰ 8- 
γδοίοσῖσθθ ἰμϑ 85 ἰβο89 0 Ὀοϊοηχοὰ ἰο αοά. 
(188. ἱν. 1 δηὰ 26σ. ἷν. 16), σβο ἰθαὰβ ἐμιϑιῖα, Ἀγ ζ68 
{θ9πὶ οἡ δῃς δησουγαροθ (ἢ 6 πὶ. 

γεν. 2. ΤΉ ΘΩΏ ΤΟδΘ τπρῷὸ ΖθουιΌΌΕὈΘ)] .---ΤῊ 9 
ΠΟῪ μαὰ δὴ ΟΧΡΥΘ88 σοῃηδηἃ οὗ αἀοἀ, ψπὶοῇ α]- 
ΤΟΛΑΥ ἴῃ ᾿(86]7 γγῷ3 δῃῃ δβαἀυδηίαζο; ΠΟ ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ 
(θ.γ οουϊὰ πὸ ἰοημον ἀουδὶ ταὶ (0.6 Ὀυϊἀἰης 

4 [Εδυ] 80} ἐπ ἴο00 ΤΟΥ͂Θ ΡΓΟΡΟΣΙΥ ΓΘΏ 6 ΓΒ [ἢ ΔοσοΓά- 
δο6 ὙΠ ἰὴ6 ουτγοης ἩΘΌΓΘΥ ρῇγαϑο “ ὙΠ ἢ 88 ὩΡΟΌ 
ἀν ΔΝ ἰδδῖ ἰδ, αυίης οὐδ Ὡδῃηθ οδ θὰ ὕροὴ ἰἤϑῖι, 

Ἰονσβ Ζεομβανγίδου οἵ [ἀἀο, 8517 Ηδικκαὶ μβοὰ ποί ! -- Τὰ. 4 



δ8 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ψουϊὰ βυοσεοοὰ.--Απᾶἃ σθαι ἴο Ὀπ]ἃ.---το- 
ῬΟΥΙΥ ἰϊ διυουϊὰ ὕᾶνθ Ὀ66ι: ΤΠΘΥ το: σοαπθηοθά, 
θαῦ ψ6 ταῖρι ἀἰθγοχζαγὰ ὑπ ἔδοὶ (μαὺ 123 τοδα ἐν 

τετγϑῦα]ὰ, ἴον ἰθ6 τοὶ Ὀοσίπηΐϊηρ ῬἯδ8 8ὸ ἰοῃᾷβ 
Ὀοΐοτγο, δῃὰ "δὰ δὰ δβαοὶι |11{16 δΘιλσσο88, ἐμὲ 1 ΠΟ 
Ἰοῦχον οδϑαιθ ἰηίο οΘοῃϑἰἀογδίϊοῃ. 

γον. 8. Αἵ τ86 βϑιῶθ ἴἰπ|9.---ΝοΝν δχαΐη (ΒΟΥ 

πογο ἰμπγοδιθηθά τ ἰπιογγαρίίοη,. ΝΠ] ΣΊ3, 
αἱ ἰΐ, {π6 ἐϊπη6, --ΞΞ δἱ {86 Βαῖηϑ ἰΐπι6. ΟοΏΡ. 8}. 
ἐϊ1. 7, 9; ἱν. 88. Αμρεαΐη ῬΡογδίδη οβήοίδὶβ δυυΐυθ, 
δαΐ αἱ {18 ἰτ9 ΟὨΪΥ ἀο (Ποὶγ αι γ.--- δἰ αὶ, 
ΚοΟυΘΣΏΟΣ ΟἹ 18 βἰᾶθ ἴ86 χίνοσ, οὗ (6 δῆ- 
εἶτθ Ῥγουΐηοθ ἰὸ (μ6 τννοϑί οὔ (89 Εαρηταίθθ, ουἱ- 
ταηϊκοὰ ΖουυδὈοΐ, ποτ ΟΥτὰ5 δὰ δρροϊηϊοὰ 
Κονυοσοοῦ οὗ Δυάδῃ (οοπιρ. τοὸσ. 14). Ηθ νγὰ8 
Ῥογδαρθ υπασαυεὶπίοα τῖι ἐμ6 πιϊδαΐοη οἵ Ζ6- 
Τυῦ ὁ], Ὀοολι80 6 84 δοχιο ἰηῖο ἰβ οδῆοα αἱ 
ἃ Βυι Ὀϑοαποηϊ ρογίοά ἰο πἷπ)ι.--- ΘΒ ΌΒασ Βοξηδὶ 
Ὑ80 δοοοιιρδηΐοα εἶτα, ἰβΒ ποὶ ἀεεϊκηδιοὰ ἱπάροα 
848 βΪπιϑδὶ (σα Ρ. ἰγν. 8 684.}, ἐ. 9.. 88 Βουὶ Ὁ ΟΥ 
σὨδησοὶ ον, θὰϊ {Π 6 ΘὨ ΣΘ ΒΡΡΘΑΓΆΠΟΘ ἰδ ἷῃ ΤΔΥΟΥ 
οὔ εἶθ Ὀοΐης Εἰ νν 180 8 τη ρίβιγαίο.--- Ῥ Θὶς ΟΟσ- 
Ῥϑῃίοσβ, ποννοσον, γιὸ ἴῃ ΥΟΓ, ὁ 8.0 ΘΒρθοὶδ! Ὁ 
οὐ ]]οα ἷβ σοπιρδηΐοηβ, {πὶ 8, ΒΒ ΒαΥ- ΒΟΣΌ δ᾿ 8 
σοι ρδηΐοη8, δ ὦ ΓΘ πδιιθὰ (6 ΑΡΒδυβδο 65, 
ἃτο δοσογάϊης ἰο τον. 6 ᾿ἰκον8ο ζογογηπιθηὶ οἵἢ- 
οἶαἶδ, ῬΡυοῦδΟΪΥ οὗ 8 Ἰονγοῦ στδάθ. Αὐ {μὲὶβ {ἰπλθ 
αἶδο ἰμ6 βειπιαγὶ 8 ΠΙΔΥ ἤλυθ ὈΘΟῺ δὲ ποῦῖς ἐπ 
(δῦ (ΠΟῪ δὰ σα]164 αἰϊθηΐίοα ἰο (86 Ὀυϊ]ἀϊηρς οὗ 
(μ)9 ἐθιρ]ο ἰὼ ΨΦ6τγβαϊοπι, Ὀαϊ ΒΟΥ͂Σ (ΠΟΥ ΟΥΘ ἨῸ 
Ἰοπζον 80]6 ὁ δ᾽} {110 οΒβῇ οἶα] 8 ἢ Βοβί 116 βϑηίὶ- 
Ἰπθηῖ8. ΤΏΘΥ δ᾽ ΡΥ ἱπααΐτο ν8ὸ Βα οομλ- 

του ᾶοαᾶ τοὺ ἴο Ὀσπὶ]ᾶ τμ16 Βοῦδ6 7-- Ὁ 

Ὦογο δηὰ ἱἰῃ τοῦ. 18 18 ἃ βἰῃχυϊαν ἤότ, βίῃοο (ἢ 9 
ἰπβη. ἴῃ Ομα]ὰ. 8 δ 2319 (σορ. γϑγβ. 2, 17; οἱ. 

Υἱ. 8), οὐ 2315, δΟΙΡ. ΟὨδρίον υ. 9. Β. Νονσὶ 
185 ἤθγθ διὰ ἴῃ σοῦ. 183 6 ἀδχοϑὰ ἴα (6 2, Ὀυί 
{πόσο σαπηοῦ ὉΘ δΔη δϑϑδί αἰ αἰΐου οὗ (89 Ὦ Ὀθοδυδο 
ἦς 85 ἃ γονοὶ. [0 Δ Ὺ Ὀθ (δαί (Π Ἰδηρτιδρο νγῶ8 
ποὺ οηἰϊγοὶγ ὅχοα πη ἰἰ8 ἀδαρβὸ οὗ Ὁ ἴῃ (89 ἰηδηῃ., 
88 ἷὶ ἰ8 6γὸ δοβϑηὶ ἤγοτι ἰδ ἰηδη. ἰῃ Ῥόϑδὶ., ἰο 
Ὑγ Ὁ 6 οἰβον μα γ ἱξ ἰ6 ῬΘου] Δ, 80 ἐὺ ἢ88 Ὀ66 δί 
ἐἰϊῶ65 ργοῦχοὰ ἰο ἐμ Ῥαϑαοὶ δηὰ Αρβοὶ, Ὀϑίογθ 
νἰΐοῖν ἰὃ ἰδ ὈΘΌΛΙΪΥ δοΒβθηί, δηὰ δ᾽ αΥ8 ἴὸ {16 
ἐπδηϊίνο οὗ {ἰνὸ ραβϑίνο σου ραιϊ δ ἰῃ ἰΠ9 Ἰδίον 
Ταγχζυβ. Οοιρ. Ἦϊπονγ, ΟἍἴγαπι., ἃ 12. [[υς- 
ξαιίο Οἴταπι., ἃ 88.---ΤΕ.]. [Βαν]ϊηβοη, ἐπὶ ἦοοο. 
“ ΤΏ6γ9 γὙὼΠ8 00 ἀουδὶ ἃ ΌΥτΩ4] ἐἰἰΘ (1 Υ ἰηὰ (9 
οοπάυοσὶ οἵ Ζογυῦθαθοϊῖ δὰ 7684: δβἰησθ 8]] 
οὐϊοία οὗ Ῥογβίδη Κίη με σου θα ἴῃ ἔοτο69 υη1685 
τουοκοά ὉΥ ἰδ οἷν βυοοθθβοσθ. Βαΐ {μΠ60 [611 788- 
ἐθοὰ ἴῃ ἀϊδουογίηβ 119 ἄϑογθθ οὗ ἰμὸ Ῥβουδο- 
Βιιοτάϊδ, Ὀδσδι86 {86 ορροδί(ἰομ Ὀείτγθθῃ Ὠϊ8 ΤΘ- 
Ἰἰκίουβ γίϑνυϑ δηὰ ἰμιο89 οὗ ᾿ΐ8 δυσορδβοῦῆ ὙΒ88 ἃ 
τοδίϊον οὗὨ ποίογϊοίγ,. (860 Αἀποίεπέ Ἀοπατολῖεε, 

ΙΥ͂. ». 406)."--ἴ.1. ΣΝ, 6 ποτὰ οἵ ἀουδίΐα] 

οἰγπιοίορν, 8 ἱπα Εβάγβϑ τοηδογοὰ ὉΥ τὴν στέγην 
ταύτην κὰις τὰ ἀλλα πάντα (ἴ6 Ὀθατιδ δηὰ 4]} 89 
τοδί), ἴῃ ἐδο Βορί, ὁπ [6 οἶον Βαῃὰ ὈΥ τὴν χορη- 
γίαν ταύτην ((ἷ8 δαογθἃ Βογνΐοθ --ς ἐδὲἷ6 Ὀ0]]ἀϊη κα). 
μο86 ἀουί γι οὴ8 ἴῃ (89 γϑυβίοῃβ τη8 68 ἰΐ ρτο- 
ῬΔΌ]6 (παῖ ἴθ 978 Ὑ88 π0 χϑα ἰτδαϊίΐοη γεβρθοίϊηρ 
1116 τπιδδηΐης : (86 οὔθ τουάδονίης θοΐηρ 48 τυ σἢ 
ξιο85 γγοτὶς 88 (86 οἴμογσ, Το Υαυϊς., Βγτνῖδο δὰ 

4 [(Βι Εχ τι ἢ Ῥσορ. Ὀθίοτο [8 ποῦ 85 {Π15 ἔοσοθ ἰἢ 
Αταπιαίο, Εἰχζαθ᾽ Μαπμαὶ, ἃ 49, ϑι ΟοἴῶρΡ. Οονρον, ϑ'νγυίαα. 
Οταικ., ἃ 203, δ.--ΤΆ.} 

6 ΒΔΌΝ᾽ 8 ᾶγο οσχρίδἰηϑά ἴἐ )8 “" νγσ}15,᾽᾿ πρὶοὶ 
ταϊχ ον τοὶ] Ὀ6 (Π6 τηυδί βυϊι8ὺῸ}]6 δὰ οοτγγοοί, ..8- 

Υἱηρ 85 ἰ(8 τοοῖ ποὶ ὝΖια (6 θ86}.), θαὶ ΟΝ ταοῦθ 
ΡτΟροτΙΥ [᾿Ζὲὲ (ἤ ται, βίγοπβ). 

γεν. 4. ῬΏΘ: δαϊᾶἃ υσϑ πηῖο ἴὭΘτΙΩ.--- στο 
(9 Μαϑβογεῖϊο ἰοχὶ χἶνοβ δἱ οβόθ [ἴῃ ΔΏΒΨΟΘΓ οἵ 
86 δενγβ. Βυὶΐ ὑμΐβ ἰοχί ἰδ ἢ ΤΔΟΥΘ ἰἢδη ΟὯΘ Χθ- 
Βροοὶ βϑίῃρυϊασ, Τὰθ ἔγϑί Ῥογβοῦ τοἰχιΐ Ὀθ ὁχ- 
Ρἰδί πο, ἰὲ ᾽8 ἰγθ, ΤΟΥ νοΐ 88 μαυϊῃρ 60816 ἔτγοδι 
(86 υ80 οὗ δι δηοΐίϑηι ἀοοσιιπιθηΐ, ἩΠΟΒΘ ΔΌΓΒΟΥ 
δα ἰαἴκθα ραϑσγὶ ἴῃ 86 Ὀη]]ἀΐης. Βαι Ὑὲ δἰιου]ά 
Ὅο ἰοἸ]οοὰ Ὀγ ἐμ ἀΐϊτγοοὶ ἀϊβοοῦγδβο, τ 118 (89 
ἰηάϊτοοί ἴ5 υδοἀ, 80 ἰδὶ ψὸ τηυϑὶ ὑγϑηβὶδίθ, μοί, 
{6 'νγὸ δαὶ, Ὀαὶ ἐμ 6ῃ βαϊὰ νγὸ ἰο {βοῖῃ, ναί (9 
ὨΔΙΏΘ8Β οὗ (89 θη τγογο. Βοαίάοα, ἰΓ (16 ὅθ νη ΒοτΘ 
ΒΡΔΙκΘ, ἰδὲ ἰ8, δΔηδυογοα ἰο 186 αποβίΐϊοη ἢ γον. 
8, ἰηδιοδα οὗ τοίογγίης ἰο {μΠ6 πδῖμθβ οὗ (Π6 πηβϑῆ, 
ἯΘ βου] οχρϑοὶ δηοΐ ον ΘΏΒΤασ. [{ ἴδ πδίι γα) 
ἐπεγοίογο στὰ Βογίμθαυ ἰο οοπ͵οοίυτο δὶ (6 
ἰοχὶ Βα8 θθϑὴ οοττυρίεα ἴῃ Βοῦ! 6 ὙΦΔΦΥ, ἰμαί ἷ8 (0 
ΒΥ ἱμαὶ ἐμ ὅταί ῬΟΥΘΟΏ 8 ᾿ὨΏΟΟΤΤΘΟΙ, ἃ8 ἰἰ Ὑ{6Γ6, 
88 δοῖηθ ΟΥ̓́ΘΡ ἴγοιμ γοτ, 9, ἰπδίοδὰ οὔ πο τὴ 
τησδβὶ γοδὰ ἢότὸ 86 (δὰ ρϑύβοη, βοὸ (δἰ (6 Ῥὲγ- 
δ'δῃ ΟΠ οἶα ᾽8 8ι}}} δοηϊΐηιθ: ἐλέπ δαϊα (δεν ἰο (ἤδη, 
εσλαί ατὸ [Ὺδ6 παπιεε ὁΓΓ ἰλε πιεη, εἰς., 88 ἔγοτα 89 
διατὶ τὸ ταἰρΐὶ ὀχροοί, δοοοταϊης ἰο ν6Γ8. 9 δυὰ 
10. [ἐ 18 ροβϑί Ὀ]9 ὑπ δῃ {μαι κὸν 186 1 ΝΣ, τ ῖο ἢ 

τοῦ ἃ βορδγδίο αἰπιοδὶ ἴοο τη οἷ ἐμ 6 Βοεοοηά μετί 
οὔτδο δἀάγοδβο ἔγοῃ ἰδ ὅτβιὶ ἰῇ συογ. 8, ἰδ ἃ τοἷδ- 
(αΚ ᾿ἰκονίθο. ΤῸ δορί. δὰ Ἐδβάγδβ δ᾽ γοϑα 
ΒδΥϑ σεχαγαϑὰ (9 νϑῦβθ 88 8 αιοδίϊοη οὗ (ὃ 6 Ροῦ- 
ἷδῃ οἴδοῖα δ, (116 ζογ ΟΣ ἰγϑηβί ας : τότε ταῦτα 
ἔιποσαν, ιλὸ Ἰαϊ(θτ, ἰὼ (μα ἐὺ ρΡᾳ5868 οὐϑὺ θη γον 
09 δνδὶ ἕους πογάβ. [ ἷἱβ ἰγο (δδὺ ἰδ οὗ- 
θοιΐου ταϊκὶ Ὀ9 Σαϊδοά, ἐμαὶ ἐμ θη ἴΠ 6 γὸ ἐ8 0 ΔῈ- 
ΒΡ οα (6 ραγί οὗἩ (6 ονβ. Βυΐ [8 τοὶ σεὶ 
Βδῦθ Ὀδθῃ οὐχ (θὰ νεῖ ἢ} Γοίδθγθ 69 ἴἰο γ6Υ. 11. Τὴ9 
ΠΔΙΔΘΒ οὗ 86 πη!θ Ὑ6ΓῸ ᾿τηροτγίδηϊ ἴο 6 Ο87101416, 
ἴον ἐποὸγ δαὰ ἴο πον σοῦ (06 Κίης 85 ἴο μο]ά 

ΤΟΒΡουβῖδΪ6. Ιπδίεβα οὐ ΠΙΟΣ {μ6 πιοῦθ δοου- 
τϑίο οἀϊείομβ βανὸ ΠΟ, 

τε 

γεν. δ. 89 δγο οὗ τδοῖνς οᾶ νσϑβ ὩροΣ 
[86 ο]ἄοτα οὗ ἴ8)6 ὕοννε.--- Τἷ8 15 (ἢ 6 ρτο] ἰπιὶ- 
ΤαΑΪ ΠΟΡΥ͂ ΣΘ90}{, ργοἀποΐης ἴοῦ ἰδ θπαι τη ἀ688 οὐ 
Π6 ρῬδγὶ οἴ 16 οἴδοΐαϊβ, δηὰ βοουτὶηρ ὑπ πὶ ἵγοια 
Ἰηϊεγγυρίίοη. Φμ|6ὸ ογὸ ἴθ υϑοὰ ἰηϑίοδὰ οὗ {88 
Βαπὰ, Ὀδοδυδα {6 Ῥτγονίάοῃοο δηὰ Ἦ ὶβάοι οἵ 
Θοα δῦονο λὶ] οατπθ ἰπίο οοπβἰἀδγαίΐοη ΟοαΡ. 
Ῥβ. χχσχίν, 16. Ζοοὶ. ἱν. 10: 1 Ροίον ἰϊϊ. 2. ΤῊ 

13}, οογγοβροπάϊης τῖτ (89 Ὁ ΡΪ ἴα Ηεῦτον, 
ΔΤῸ δί {86 βϑῖηϑ (τ 6 {80 Ὁ) οἴδρ. χ, 8.-- -η- 
Ὧ1 τ[86 τϑοροσχῖ οδῖὴθ ἴο δια, δ ἃ ΠΟΥ 
8 Ὁτοῦρθς Ὀδοῖϊς ἃ Ἰϑῖῖθσ οομοϑγείηξ 
89 τϑῖιϊοσ.--- Βογί θαι υηδογοίοοα ἰὰὶ 85: ἴ[}η- 
{1 4 σοπιιδη δΥεϊγνθὰ ἔγουι Ὠατγίυβ, οί. Βυὶ 
ὈΨΘ ποοὰ ποὺ 6 (88 ΤΟΥΔ] ἄθοτθο. ΑἸιβουβὰ 
{815 τοτὰ ἄοοθβ ποὺ βδδδῃῃηα ἰμὸ τὶᾶὰθυ βθῆβε οἵ 
οαιδα {ΠΗ} ἷς γοί 885 (9 τηϑδηΐηρ οἴ γαζέο, ληὰ 
ἰηάεθά αἷ8ο ἴῃ {9 86,86 οὗ Δοσουπὶ (ὁ ἰἰἶκο τ 86 
οὗ οοπϑί ἀθταίϊοα) ΜΌΡΘ 211, Ὁ δῃ. υἱ. 8 -- εἶνϑ 
δοοουπί. Ἰῃυ ἰἐ τὴν ὮΘ υϑοὰ Ὦϑτθ ἴογ ἃ σοροσῖ, 
ὉΥ Ὑμῖοι οἴἥοθτα ποιϊὰ κἷνο ἱμοῖὶς κΚίῃρς δὴ δο- 
οουπί οὗ δὴ ἱπιροτίβδηϊ ὁσουγγθῃοθ, δηὰ ἰδ οἷν οὗὔ- 

βογυδίϊοι οὗ ΐΐ. ΤῈ9 ᾿ δοΐοτο Ὀατγίυβ οδῃποὶ ὃ9 

ἃ οἰτοιπηϊοοαίΐοη οὗ [16 κοηἰεἶνο---ἶϊ ἰΘ ἐμ τϑοὰ 
ΟὨΪΥ ἱπ ἀοδὶ χη δἰΐοηβ οἵ ἰϊωθ. Οἱ ἰδ6 οἰμοσς μδηὰ 



ΟΗΔΡ. Υ͂. 1-17., δ9 

ἐϊϑ υ)ϑὸ τὶἱὶ 171 ἰο κἶἷνο {89 ϑηὰ, 8 θη ΤΟΥ 89- 
δυτοὶ. Οοιρ. οἰδρ. υἱὶ. 18, δσίο. ΕἸηΔΙγ, ἰ ἰΐ 

ἀἰὰ ποὶ πιϑδὰ ““ἰο θανγίυβ," (89 27 δίοπο πνουἹὰ 

8ο ἰοο ἰηἀδοβηΐϊϊθ. ΑΒΘ νεὶ] βάγηϑ 88 (6 86ρ- 
ἰπαδαίαι 4180 ἢ δ)8, ἐβογοίοσθ, δ βου σοοάογίηρ 
ἔγϑοὶγ, ῬΧΟΡΟΥΪΥ͂ ἀπαοτϑιοοά ἰϊ 68 α τοροσγὶ ἰο θὰ- 
χἷαβ. Ναδιυγδιὶυ, ΒΟΎΘΥΘΡ, {1680 ἩΟΤΒ ΡΟ ΟΥ̓ 
ῬΓΟΡδγδίουυ [ὉῸΓ ἰδο 00] ὁσίης οἴδυβο: “ ὕπ:;: 
(ΠΟΥ͂ Ὀτίηρ Ὀδοῖ α Ἰοίίου, εἰς.᾿᾿, πιϊσῖν ΤΘΑΪῪ [ῸΓ 
86 ὅγβιὶ Θσργϑ88985 (80 ἰἰτϊὶ οὗ ἰΐτω9 τηθϑηὶ. 1717" 

προτγῖ. οὗ 10π (σοπιρ. οδδρ. νἱ. δ; υἱὶ. 18) 'β Τὸ 
(εγγεὰ Ὁγ Ὑϊηον, ὁ 2ὅ, ἰο ἃ δβρεοΐαὶ γοοὶ 117. 1 

ἦθ ῬοδϑίὈΪ6, βονουον, ἰμαὶ 88 δι }}γ (6 ΣἽ ἰδ 

ΔΟΒοτδἀ αἱ {Π0 Ὀεχίπηΐη, 80 6 γ0 [89 ὃ οἵ 1)π 

δηὰ ἰδὰ5 γγὸ δύο 7:7 (τ 7.» ΤῺθ Ἰοίίον ἴο 
Ὅο Ὁτουρδὲ Ὀδοῖς, τγγά5 σου δ᾽ ΠΥ (ὁ σοτηθ ἤγοιυι ἢ 4- 
γἷυβ, (Βογο 18. 20 οδοδϑίοη ἰοὸ ἰδμίηϊς οὗ οπο ἴγοπὶ 
Ταϊηαὶ, οίο., 088 ἰΐ ἰδ ἸΤΟΔΑΥ͂ Βαρροδβοὰ ἰδαὶ 
ἔδογο ἱδ ἃ γογδὶ οοσηηδηὰ ἴῃ Ὁ}. Το βυ76οι 

οἵ 712 ἰδ ἱπάοβηῖνο “ ἐμ γ.᾽; 

γενβ. 6-17. Το τοροτὶ οὔ ἰδ οοον ἰο Ογτῦβ 
ἴῃ υϑγβ. 6, 7, δἱ ὅγϑί, ργϑοϊβοὶϊν 11|ω6 σθρ. ἦν. 8-1}, 
ἢδ88 (0 διιρογβογὶ ρίΐοη τοι (ἰδ οἰ ον ῬΤΟΌΔΌΪ 
Τεοοϊνοα ΔΓ δῦ ἰη (μ6 σοἰϊθοίΐοη οΥ̓͂ ἀοσι αγθηῖ5 
αἱ Φονυβαϊθῃ.--- 659 ὅτ 186 οοπίθηϊα οὗ 
[86 Ἰοῖῖθτ ἴμεὶῖ Ταϊηαὶ.--- ΘΒ οΒεσ- ὈοΞη αὶ 
δηᾶ δ Θοσραῃίοηδ ἴ80 Αρδαιδαοβίῖθα.-- 
Ὑο τουδὶ ἴον ἰῃ ἀουδὶ (6 αὐοϑίϊοη ΨῈΥ (ἢ 6 
ΑΡΒδρδδοδίιοβ (οοπιρ. ἱν. 9) ὃτθ δβρϑοΐδ νυ τηθῃ- 
ιἰἰοηθϑὰ 886 (δ δοπιρδηΐοῃυβ οὗ βΒοι μαν- θοσηδὶ, 
ὙΪοἢ Ὦ6ΤΘ ΠΘΔῺΒ οἰ πον ἸΟΥΟΣ οἸοΐ 1] 8 ΟΥ δα ἱΐ 
Ὃσοῦο τὴ0 Οὗ (ἢ 9 ΒηΠ16 Γ80Θ, ΟΥ 689 ῬΘΟΡΪΘ Θ8ρο- 
οἶδἣ αἰϊδοδοή ἰο δα Ὁ 

γεν. 7. ΒΟΥ δοοῖ δ τϑροσῖ.-- -} Ὁ} 8ο- 

οογάΐης ἴο (8 οἰγπιοϊορν (οοιρ. ἷν. 1 4 υ8θἃ 
ἴπ (16 ΒΆ 126 ΒΘΏ809 88 ὨΨ ἰπ νοῦ. ὅ, 6. 5., τεροσῖ, 

ΤΉΘΒΒΑ(Θ. κὦ3 8 ἸοοβοῖΥ σοῃηθοίοα τ ἢ ΚΉΟΦ 
τες Ρ6860, ἢΘη69 Ρ6800 ΠΠΙΥΘΥΒΔΙ1]Υ τας Ρ68096 ἴῃ ἰἰ8 
ζὰ]}Πη 6885. 

γον. 8. Βο τἸζόνα πηῖο ἴ89 ᾿κίρ .--- ΤῊ 9 
Ἰοίίον ἴα ἰν, 12 θορδῃ ἴῃ ἐδ δα! νγᾶγ. Τὴ ὑΓο- 
βοΐ ἸείοΥ ΒΟΎΘΥΟΡ 8 αἰδιϊηρα ϊθθοα ὈὉγ (9 ὕδοὶ 
ἐμαὶ ἱεὲ χκίνοβ ἄτβί οὐ α]] ἃ δἰτωρὶς οῃ)οοίἑ τ σοροσγί. 
ασ δὰ 18 ο61164 ἃ 2) 3. (869 1}. 1), (89 ροά οἵ ἐδ 
Φονβ, ᾽[86 κτϑαῖ ἄοά ---τι ἷθ ποὺ ργοῦβ Ὁ]9 ἢον- 
ΟΥ̓ΟΡ ἐμαὺ (86 Υ, ̓ἰ 9 {8 9 ϑδιπαν (88 (ἰγ. 1) δοί81}7 
Ῥαϊὰ ἃ οογίδίη ἀορτοο οὗἩ σού η696 (0 μἷηι, ΓΑΙ 6 Ὁ 
9 ἀθ68 0 ΥΘΥΘΓΘΏ09 οὗ [Π6 ὅ60:}078 τη δ βιισἢ δὴ ἴπ- 
Ῥγοδβδίου ὑροῦ ἔμοῖι ἰμδὺ ὑπ 0 βυρροβοά Ηρ τηυϑὶ 
δο δῇ οδρθοἶδ}}γ ρτοοαί ἀοἀ (πδηηοῖν, ἴον Ηἰ5 που- 
ΒΕρΡρογβ). Ἧμδὲ (ΠΟΥ Βα  γοβρεοίϊη ρ ἐπ Ὀυ ἴῃς, 
ἦθ τοδηϊ δι] (0 βοῦν ἰδδί (89 πονῖς τγὰ8 νοὶ - 
ἄοῃο, ἷἰῃ ἃ βισοηρ, ϑίδίϑὶ Υ τοδῆῃο.--Οὗ ρκτοαῖ 

δἴοιϑα.--}}} 1218 Βοτὸ (89 δοουδϑαϊἷνο οὗ τηδλίθ- 

Σἷα] ἰδ (86 δίοηϑ τη ΐϊο τγδϑ 00 ἤν ἰο "ΠῚ, δπὰ 
Ὑγ ί οὗ σοι] οὨ]γ Ὅ6 το θὰ δἰοῃρ ; ὑπ ΤΟΥ ΠΘΑΥΥ͂ 
δηὰ Ἰδγζα δίοῃ 98 (88 ΘΔ}. Υἱ. 4), νον πϑγο ΟὨΪΥ 
ἐδ κθῃ (0Υ στοαὶ Ὀυϊ] ΐηρο, ἀφείη οα ἰο 165: 8 ὙΕΥΥ͂ 
Ἰοῦς εἶπιο. Το δορί. δ ἢ δδῖσοδ ὉΥ ἰ(8 ἐγ ϑ]δίΐοη 
λίϑοι ἐκλεκτοί, ἐπ 6 ἐχοοί]θποθ οὗἁὨ (δ πηι ογὶαὶ : Ε8- 

4[8ο 1, ὰεδίϊο να. ὃ 104, ΤὨΪΟ ἰδ (6 ὈοίίοΣ ἰοῖου- 
ἴοη οὗ (Π6 ἔογτῃ. 

ἡ [αν ]ηδοη, ἐπ ίοσο, τοχατ δ ΘΓ Δ8 ῬΟΣΒΙΔῺ8 ΟΥΓ 70- 
τοίξῃ βοιογ [ἢ Θδιηδσίθ κϑπογα ]γ.--κ.] 

ἄγδϑ τὶ. 9, Ὁγ 18 ἐγσγαπϑ᾽διΐίου λέϑοι ξεστὸς πολυτε- 
λεὶς δὶ ἢ δ8ιμ)8 ἰἰ 8 8:6 ἸαΌΟΥ ΔΡΡΙΪοὰ ἴἰο ἰδ θαι, 
88 Ὑ0}} 88 (Ποὶν σοβι]}} 988.--ΑὉ ἃ Εἰπλθϑι ἐδ αἰ ἃ 
ἐπ ἴ16 νν8114.---Βογίθ. υπάἀοτγείδηβ ὉΥ 118 (119 
Ρἰδοίπρ οἵ Ὀθ8518 ἰῃ (80 γγῦα}}8, (διαὺ 15, ἰῃ (86 ΡΔΓ- 
εἰιοη8, [Βα Ἰδοῦ, ἐπ ἴοσο, 4" ῬΑΓΙΥ γ08}}8᾽᾽, οὐ 
᾿κονν δο {(μ6 θτϑοίΐϊοη οὗ {0 βοδδοϊαΐης οὐ (89 
ουἱοῦ να]|]8. Βιιΐί ι[.0 οΟχρτοββίοηβ ἰηαϊοηὶο γ8- 
μον (86 ᾿Ἰαγίος οἴ (μ6 νν 8115 στ τῆ ποοὰ πογὶς ατ- 
υἸδι1οΔ}}Ὺ Βηϊβμοά (οορ. ΤΠ Ῥβ. ᾿ἰχχίν. 6), 
ἴδ. δοοογταΐηκς ἰο {πο Υἱὸν οὔ {86 νοὶ ον τοργοβοηΐ 
{89 Ὀαϊ]άϊ ς 88 ο9 ογθοίοι τὶ χγοοῦ οαγο. [1 
5 γὰρ 86 ψοῦὶς Βαὰ οἱ δὰθ Βασι ρΓΟΡΥΓΟΒ5, ἴῃ 
ἴδοι (δὶ (Π0 τῦ8}18, βίοι ἐΠοαμβοῖνοθ οτο γδὲ 
Ὀα ]ὲ οὗ (89 ρστοδὶ βίοῃϑβ, οουϊὰ αν Ὀθθὴ δ᾽ γον 
ἰϊαιά, Βαὶ ἰἐ ἰ8 ρῬΡγοῦδὉ]9 ἰμ8ὺ 0 Σοδὶ, τ σα 
18 Οἰϑα υΥ δηουρα δἰἰϑϑιϑὰ ὈὉγ Ηαρκαΐ, ταδηϊ οβιοὰ 
ἰ186] ἸΠΚοτ᾽80 ἴῃ 1818 τΔΥ, (αὶ 1μ080 δΚὶ]16ἀ πῃ 
ψαϊηϑοοίίηρς Μοηΐ δ ὁη66 ἴο ψοτὶς, βίῃ σθ [20Γ6- 
ΟΥ̓́ΘΡ 1ὺὸ τγῶϑ ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ [0 ΓΔ ἶΚ6 δὰ ζγοηΐ 8816 88 
ῬοΟΒ51 016 ου δοοουηὶ οὗ ἰπΠ6 (᾿πτοαίθηοα ἱπίοτγυρ- 
ιἰοη, Το Βα5Β(0 ἰΒ ἜΧρΓ ΒΥ τοίογγοά ἰο ὉΥ (9 
οἴἶδοΐα 18 ἰὼ (μ)} ἰαδὲ ψογάἀ5---απα 115 υυοσὶς κο- 

οἵδ ἔαδὶ οἱ --- ΠΣ ἼΒΟΝ (σοτιρ. νἱ. 8, 12, 18; υἱΐ. 
11, 21, 26) 19 ὀχρ]αϊηοὰ ἔσοιι (6 Ῥοσβίϑῃ, δπὰ 

ὨΘΔῺΒ ὈΡΓΟΡΟΥΪΥ, ΥΟΥῪ δοίϊνο Ὀὐὲ 18 ῬΡΓΟΌΔΟΌΪ (ἢ 9 
δηοίοηῦ Ῥογβίδη 2 ΟΥ 06, βιδηῃβογὶϊ μί, τ ἢ 6Χ- 
Ῥγοβδ98 ἱῃίθηβὶΥ; 848 ΟΡ “ΥΟΥΥ᾽ δηά ψαγηα 
ἰ8 δὴ Δα͵οοίϊνο ἔγουι ἰδ δηοίθης Ῥεογδίδῃ φαγ, 
Ζεριηά »εγὰ --- ἀο, δορὶ οἰθ. Οοῶρ. ἤδιιζ. ἃ. ἃ. Ὁ. 

Τ}9 βυδ᾽εοὶ οὗἩ ΤΠΌΧΌ, 18 Ῥσοβρϑσϑιὶδ ἰβ τοὶ (89 
ἴοτιη ΓΛ 2 (οοιαρ. τἱ. 14; θαι. τὶ. 29), δαΐ 
“» 

γόετα. 9,10 (θη καἷγθ δὴ δοοουῃί δἱ ὅταί οὔ 
(ποῖν αυεϑίΐου.-- ΠΆΘΩ δαϊςεοᾶ τ ἴδοδθ 6]- 

ἄοτα.---, (8οβθ ψἢο, 85 ἃ τηδί(οῦ οὗ οουγδο, 

ΤΌΤ ἴῃ Ζογαβαίοτι δὲ {μ6 μθϑα, νον. 10, δὲ [δϑὲσ 

μοαᾶ, --Ο ΚΞ 18 πιοτθ ὩΔΙΌΓΑΙΙΥ θχρὶαϊηοὰ 88 
αἱ ἰΒοῖν Βοδὰ (οορ. 2 Οβτοῦ. χσ. 2), (!δῃ: ἴῃ 
{π οἷν ΘΑΡΔΟΙΥ͂ 85 ὑμοῖν Βοδὰβ (Βογι]ι., Κοὶ]). [Ἁ. 
Υ., ““λαί τσετα (λα οὐίοῦ οΓ ἰλεπι""]. Ὁ Ἰαίον ἰῃ- 
ἐογργοίδιίΐοη οὗ 3 18 ἰὼ {ἰδοὶΥ ἀουδιζα}, Θδροοΐ δ! 
ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, Βἶποθ Ὧ0 τετὺ 5 ρκίγοη τὶ ἴ. ΤΒῸ 
Ρἰυγαὶ, οχρτοδϑοὰ ὉΥ [Π6 Τόν 618, ΤΏΔΥ Ὀ0 ὀχρ]δἰ ποὰ 
Ὦγ (6 δοὶ ἱμαΐ (86 ψογκϑα ἴῃ ἀ Πξοτθηὶ σγοιιρβ, 
ΠΑΙΛΟΪΥ͂, ΌὈΥ ἔδυ 1168 (σορ. ΝΟ. δε 

γον. 116ᾳ. κίνοβ (6 βῆβνοῦ οὗ (ἢ6 Πολὰβ οὗ 
{80 46 :8.--Απᾶ ἴδ 5 [Β6Ὺ δ ᾶθ τυ8 ἴΠ9 16- 

Ῥοτῖ, παπιοῖγ, (9 οη9 τοαυϊγοά. ἼΞΡ Ξε ΟΝ. 

-- ὸο δῖα ἴ8ο δοσνϑιῖδ οὗ ἴ89 Οο οὗ Βε6- 
σ6ῃ.---Ἴ 9 Ρ]οοηδδιῖο βυβὶχ οἵ Ὑ}Ἴ2.) διρδα- 
δἰσοβ ΥΘΤῪ δἰσοη Ἷ ἰδ ἤποῖ, ποὶ (πὲ ἑλον αὔονθ 
δ'ϊ ομουβ δῃά δ'οπθ 8γΘ βογυδηίβ οἵ οἱ (Βεγι.) 
Ὀυΐ ἐπδὲ (ὨΘΥ ΔΌΟΥΘ 8} οἰ ΓΒ τὸ δϑαγυδηίβ οὗ {89 
Οοἀ οὗὨ δοαγθῆ, δηὰ τοὶ οἵ δῃΥ ἰονοῦ Ὀοΐηρ. 
ΤΏΘΥ ἰπογοΐοτα ὌΣΡΥ ΒΒ ἀοδίὶχηδίο αοἀ 88 ἰδ 9 
Οοὰ οὗ οανθῃ δηὰ δαγῖϊ, ἐμαὶ '8, (89 δἰ χίιθεί ; 
γϑϑ, ῬΤΟΡΟΥΪΥ (86 ΟΠΪΥ ἴγτυθ αοα. ΤΏΟΥ πνου]ὰ 
πὶϊθουῦ ἀουδέ δον ἰδο οἴἴοετβ ἐμαὶ ἰὸν Βλὰ 
ξοοά φστουμάβ δῃηὰ γγογθ ΥΟΥΥῪ ὁ 1} ϑης ἰοα ἴῸ 
ὈυΪὰ (Βοἷν ἔθ ρ͵6, δα ὰ ἰδ. (ἢ 0590 ψουϊὰ ἀο τους 
ὙΠῸ Βῃουϊὰ Ορροθθ ὑἐμοῖγ υπάδοτγιαἰκίηα. Οὐ ἐδ18 
δοσουηί ἐδογοίοτθ ὑπο δὰ ἰμδὶ (μοῖὶν αοὰ δαοὰ 
84 ε"ῖ8 ουδ9 Ἰοῃρ δᾳο, δπὰ ἰὼ ἰὲ βαὰ Ἰοῃρ δ6Ὸ 
Ῥοεβδοδϑϑὰ ἃ ΠΟΣΙ ΒΥ Ρ]δ09 οὗ νογβὶιὶρ.---Απ ἃ ν͵79 



60 ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

Ὀπ|18 [πο Βοτι89 ἵμαῖ ννϑα Ὁ 1ξ.---οί 23 ΠΠ, 

ὧν τγδ8 ὁπσθ Ὀα Δ, θαὐ δ) ΜΓ, 16 'τδϑ Ὀ0}Ει διὰ 

εοπἰϊπαοὰ ἰο 68 ρ͵η66 οἵ πογΒιΐρ--- Π 0860 ΤΏΒΏΥ 
γϑασβ ἃβο.---"Ἴ) ΠΡΟ -ξ Ὀείοτο (μἷ8 (ργθθθῃι) 

{ἰπι6.---Α στϑαῖ εὶπρς οὗ [5:6] Ὀ81 δὴ ἅ οοσῃ- 
ῬΙοιοᾶ ἱἰϊ.---ἶἰἭ νουϊά Βανθ Ὀθθῃ δὰ οὐϊάθῃοθ 
δφαϊηβὶ ἐμοῖς αοἀ ᾿ δ μδὰ ποὶ ργονϊἀϑὰ Ηΐπι- 
801 τῖ(ἢ αὶ του Υ ρἷδοο οὗ πονϑΐρ ἴὰ δποϊθηὶ 
ιἰπιο8, δηὰ ᾿ιδὰ ποὶ τηδᾶο ἰδ Κίηρ οἵ δ᾽8 Ῥθορ]ὁ 
ετϑδί δὰ τοὶ ρῃῖν. ΤΉΘΥ ΒΑΥ͂ ἱπιθη(! ΟΏ8}}Ὁ οὶ (89 
ἔτοαὶ κίηρς βϑοϊοιμοι, θα 8 ατοαῦ κίηρ (([89 κειὶ- 

(ἶνο τοϊαϊΐου Ὀοΐης ὀχργοβδβοὰ ὮΥ 7): ὑδὸγ ἰδυ8 

ΟΡ αβὶσο θείου (86 ἰάοδ 180}, ἐμβαὺ ἐδο κίηρς 
ὙὙὰΟῸ5 8 ατοδὺ 0η6. 

Ψον. 12. Τὸ ἰ8 ἐσθ {89 ἰθα }]6 88 Ὀθδῃ ἀο- 
βἰτογοᾶ, Ὀαξ [818 ἀ068 ποὶ ΒΟΥ ΔΩΥ͂ ΘΆΪΚΏ 688 ἰῃ 
εἰοῖν αοα, αὶ ταῖδον Ηἶθ Βο᾽ ἢ 688.---ΟὉ 115 
δοοουςξ, Ὀθοιῦδθ οὖσ ἑατδοσα ὕστον οἶσθά .-- 

152 ἀοοϑ8 ποΐ σοῖοσρ ἰο ἰδ δί πιο ῬγΘοΘάο85, Ὀαί ἰο 

Μδαὶ ΤΟ] ον 5, [05 ἰΐ ἰδ υϑοα ἴῃ 18 πδ8] 86η89 οἴ 
“ρῃ ἰδὶ5 δοοουπὶ,᾽᾽ δηὰ ἰβ 6 ΓΘ ΓΘΔΙΪΥ͂ -- ΟὨΪΥ͂ 
οὐ (8 δοοοῦηί. [ἐ ἀο986 ποί ἔοϊ ον ἤγοπι ἐδ 9 ἴδοί 
(αὐ ἰξ βοπχείἑ 98 δ 885 18:0 Β0η80 οὗἉ “ Ὀυΐ᾽᾽ ΔΙ Ὑ πθ0- 
Καιϊΐνο ὀχ ρζεβδϑίοηβ, (μα 1 τ Υ 4180 ὈΘ δὴ δάγνον- 
δΒαίἷγο ραγίϊοῖο, δη ἃ πιοϑα ““ὨΘΥΘΥ Β61088,᾽ “δον- 

οΥον,"᾿ “γεί. ΤΊ3» Βονόνον, 'θ Βοτθ ποί ἴῃ 

(ἢ θα ροταὶ 86η80, [Α. Υ͂. αὔεν ἐλα(7, ἴον (δ θη ἷΐ 
σψουἹὰ ὀΧΡΥΘ885 ΥΘΡΥῪ ὙαρΌΘΪΥ (89 1466: δβίηοθ ἐμδὲ 
(09 λίγ μΒδὰ δγθδὰγ ὑσουοϊοα αοά Ἰοηβ Ὀ6- 
ἴοτο Ηθ δρδηδομῃοὰ Ηἰδβ ἰϑπιρὶθ; Ὀκὲ ἰΐ 8 Βοσο ἢ 
ϊ8 αδαδὶ οβΌΒ8] ΒΘΏ509 “ὈοΘοΟδαδο. [13 ΤΩΔΥῪ ὉΘ 
ὙΘΤΥ͂ ΡΥΟΡΟΥΪΥ ὑπο ἰη (ἢΐ8 Β0η86, θοἴρ. ΗΘΌΓΘΥ 
ὙΝ 3, 186. χῖθ, 4, ἼΒΟ -ΞΞ- ἰο οοποθαδὶ, ἐμιϑῃ 11Κ9 
86 Ἠοῦτεν ὙΠ27, ἰο ἀοβίσου. [ὁ ἰδ ἔσο ἱὲ ἰϑ 
ΟὨΪΥ͂ υϑοὰ Βοτο ἷπ (86 Β[0]6 ἰπ ἐμῖ8 δθπ89, Ὀαΐ ἴα 

(80 Ταγρύτιβ οσουγϑ αυϊίθ ἔγϑαθθηι . ΣΡ 

τορος, 1 ἱε Βαά (Πο βυβῆχ, ἐμαὶ 15, 17 πὸ ΓἼ ψγοτο 
ΡῬοϊηϊθα υῖτὰ ταρρίᾳ, 980 βὲπρὶν, “18:6 ῬΘΟρὶθ 
οὗ {6 Ἰδηὰ .᾽" »ῸΝ ἰ8 οἴἴθῃ ἴἰο Ὦθ ΒυρὈὶοἃ. Υοὶ 
ἐῃ9 Μδδβδογαὰ συϑιηδυκβ, μα τηδρρίᾳ 18 ποὶ ἰο ὃθ 
τὺυϊ θη, δ ΒΕ. Νοτνσαὶ δηά 5. Η. Μίοι. δυο Ἰοῦ 
ἧι ουἱ, 80 (παὶ {Π9 [7 ἰΒ ἰο ὈΘ Δ κοῃ ἃ8 ἃ ΓΟρΡΓΘΒΘῺ- 
ἰαίϊνο οὗ (ἢ δὲ, 88 18 οὗἴοιι (ἢ 6856 ἴῃ ἰπΐδ Ὀοοΐῖ. 

γόον. 18. Βεϊ ἐπ ἴΠο σαὶ γϑαᾶσς οὗ Ουττια.-- 
ὝΒοΩ ὑπο ργοαοπιϊποά ἐἶτηο οὗ οἰ ϑδϑβιϊδοιηθηὶ πδὰ 
Ῥαβϑοὰ {86 ᾿οτὰ Ηἰτπ 86] 7 γ88 80]6 ἰο καΐῃ γϑοος- 
αἰτίου ἔγομλ ΟΥΤυβ, δὸ ἰδ ΠΟῪ (86 τοϑίοσδίϊ οι 
οὗ Ηἰβ ἱϑσρὶ] 8858 ἃ βοοά δηὰ δδβυσοὰ ζουπάδ- 

ἐΐοθ. Οοωρ. οδδρϑ. ἱ. 2; τἱ. 8. 123}, 88 ΟἾΔΡ. 

Υ. ὃ. 
γεν. 14. Απᾶῖδο ν68689]4 816ο---ἀἃ Ογττια 

[89 ᾿εὶπρ ἴδ1ς6.---ὅ'0 στοῦ 88 (6 χοσοχῃϊίΐ οι 
{πὶ Ογτὺβ χαὰγο ἰο {μ6 ἰτὰρ αοα, ἐμαὶ Βὸ ποί ΟὨΥ͂ 
αἸϊοινγοῦ ΗἾδ τοπογαιΐου, θα  Γατι οτοα ἰἐ τ ἢ οοτ- 
ἴηρϑ, 8οὸ (ἰδ (Ἐ8 ὈυΣ]ἀϊῃ ς οὗ (86 θη 0], Ὁ0]6585 (89 
γ688618 ὙΘΣΘ ἰ0 Σομμδὶδ ἩΣΓΒοὰΐ ἃ βυϊι Ὁ]9 Ροἶδοο, 

Ὀθοδθ 80 ῃ00}} ἰδ ΤΟΥ͂Θ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ. 3} 

ἦδ Βοτο υϑοὰ 88 δἱ {8:9 δτεί, 8ὸ πδί ὉΓΔῚ]Ὺ δ]κὸ (89 
Βϑοοπα δηά ιμὶγὰ ἐΐπηθ ἰπ ἐπ Β6η86 οὗ ἰθρ]θ. 

σοπιρ. ΤΠ ὲ Γ᾽, σμδρ. ἐϊ. 7. 3277} 15 Ῥγοῦ δὶ 
(86 οοηὐυραίοα ρῥδϑϑῖίνθ ραγίϊοἷ 0 ]9 -ς δῃἃ {86} 
ὙΓΓΘ σίνοι, ποὺ (ἢ 9 δΔοί 78 ρτϑίογ 6 ---- (ΠΟΥ β806, 
ἴου ἐ89 ἱπά οδη,. δα δ᾽ 6οι τὶ 8 βίη ρ, (αζδὶπδὲ Βογι.). 

ἴῃ (δ 1δδὶ οαϑὸ γε τουἹὰ οχρϑοὶ ἸΘΙῚ δῇοσ 86 
οὈοοί, τ ὰΐοῦ ἰδ ποὶ οἰθουβοῦα ἰῇ δυσὴ οὁΔ808 
οὐ τιϑὰ : ΤΟΥ ΟΥ͂ΟΡ, (6 γοὰ ἴῃ (6 βοσοηά ΑΥ}}4- 
016 Βα8 δύ} ΟὨ]Υ δὴ ἱπι γϑΏ8. ΟΓ μηββῖνο β'ηὶ- 
δοδιίου.- - ΒΒ οδΘ πδῖθ ἰ6 Θ'ῬΒΘΘΏΌΘπκαι. - 
(88 Ἰμἀοδηίιοἶγ, 858 νὰ που]ὰ βὰν, ἴὸ διε Ὀ8:- 
ΖΔΙ, ἃ8 808 οδ θὰ. Εοῦ (8 πϑῦ)θ 860 σῃβῃ. ἱ. 8. 
ΑΒ ἴῃ Παρ. ἱ. 1, εἰο., Βο Βογα ΖουυθὈδὈοὶ ἰ8 ἀο5ὶρ- 
πϑίοὰ 88 Ῥϑοθδ, ἩΒ118ὲ ἐπ σθδρ. ἱ. 8 88 ῥσίβοθ 
οὗ δυάδι, ΜΝ) 

γεν, 16. Απᾶ Β6 δαἰᾶ τπηῖο πὲπι, Τ'αἷςο 
[966 ν)9889]8.---ἰῃ σοηποοίΐου τὶῖ γίνης οὐἱ 
10 γΥ6556}8 ΟΥΤὰΒ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ οταἀδϊ ποὰ ἐμ 6 Ὀ81}ἀ- 

ἰπῷ οὗ (Ἀ6 ἰδ ρὶθ. [Ιπβιθαὰ οὗἉ ΓΝ, (80 Οετί ἰβ 
ΒοΓΘ 88 ἷῃ 1 ΟἼτοη. Χχ. 8, ὃκ. ΤῈῸ ἰθτοθ τη- 
σοπηθοίθα ἱτηρογαίϊγοβ, “ἰδ, κχὸ ἴοτίμ, ΙΔῪ 
ἀονη,᾽" οορσγοοηὰ (π8 ἰὮτοο δοίϑ, ἰ0 8 οσοσίδιὶῃ 
οχιϑηΐ, ἰῃ ὁπό, ἰμὰ8 Θχργοδδίης [ἰ|πο τ ͵ἷῖδθ 186 κοδὶ 
οὗ Ογγυϑ8, δῃὰ ἰδ σϑὰ] ὑπαὶ ϑ 98} θα ζσζαν ῶ8 οχ- 
Ροοίρα το οχμὶοῖι. ΓΝ, Ὡοιϊ πὶ νηΐ 186 

Ομδίερῃ Ῥδίμδι, Τηϑδύῦ ὍΘ τροτοῖν ἰμ6 ἱσαρθγ. 
Ανρβδοὶ οὔ ΠΠ), οὗ πιο γ͵ὸ Ὦδνο ἰδ 6 ρδτὶ. ἴῃ 
οὔδρ. τὶ. 1, δηὰ (π9 ἰτηρετῖ, ἴῃ ΘΠ ΔΡ. Υἱ. δ.---Απὰἃ 
1θῖ ἴ186 Βοτδο οὗ Θ οὗ Ὀ9 Ὀπὶ]1.---Τ 80 νου 5 
ΓΘ σοηπῃοοίοα πὶ (ἢ6 τογάβ Δ᾽ ἸΘ. ἅἄοννῃ 
ἐπ [86 ἴδι0}]6 δὲ ἃ ὨΘΟΘΒδΘΥΥ͂ ΘΟΠΡΙ δπιεηϊ, 
Ὀγ ἐμὸ οορυ]δ ].- 

γεν. 16. ῬΏΘΩ οὐμθ 815 ΒΒΘΒΒ ΘΒ ἘΧΩΤ, 
ὨΔΙΊΟΙΪΥ͂ ἤσοτη ΒΑΌγ]ου ἰο Φογ 58] 6, Δ ἃ Ἰαϊἃ [86 
ἐουπμ ἀδιίο!Β, εἰο.---Ἰὴ)Ὡθ οορυΐα 18 1580 ᾿δοϊκίης 
Ὀοΐοτο 272᾽, Ὀεσδυθο ἰμ6 ἐπνο δοίϑ 8.6 δοπποοίοα 

1 

ἰοροίμον ἐπ (86 οἷοβοβὲ νγγαῦ. δ ΝΣ, δβ ἴῃ οβδρ. 
ἷν. 12. Ηοτθ ἰΐ σδῃ οπἷγ τηθδῃ ἰδ 6 Ἰαγίης οὗ (86 
ουπά διϊοη ἴῃ ΘΒ ΔΡ. 11). 8-10.--εβΚκν ποθ ᾿Β6ῖ [ἐπθ 
ονϑὰ υπτὶ] πον αι ἐΐ Ὀδοι πῃ Ὀυΐ᾽ πα, 
δᾶ ἰδ ποὶ γοῖ Βιηϊδη6ᾶἃ.---Τ 80 τοτὰβ ΟΤΘ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀοϑίχαθα ἰο ᾿οί (9 Ῥγοδοὺΐ δοι 
ΔΡΡΘΩΣ 88 8 δ᾽ 016 οοπ ϊπαδίϊου οὗ [Π6 ὈυϊἸάϊης, 
ογἀαϊηοα ὈΥ Ογτυβ, (8 4180 8δ8 βοιῃϑί εἷς δἢ- 
Αἰτοῖν υδι|86α. Αὐ ΔΗΥ͂ Ταίο ἰξ γὙ͵ὸβ ΘὨΓΊΓΘΙΥ ἴῃ 
ἰλ6 ἱπίοτοδβὲ οὗἩ ὑπὸ 9672 ἰο 6 δὲ ]δπΐ ΤΟΒΡΘΟΙ ΩΣ 
(89 ἴδοι ἰμαὐ σγτὺβ δαὰ δ᾽] ονγοά δὴ ἱπίοσγυρίϊοη 
ἰο ἰδἶκθ Ρ͵]δοθ, δῃὰ ἰβεσο 18 ποι ΐηρς ἴῃ ΟἿ ΓΟΡΤΟ- 
βοηϊδιΐοη οὗἁ ἰδὸ βιι)θοί ορροβϑὰ ἰο 18 τοδὶ γ. 
Βαὶ μεδὰ 80 οχργοβα τοὶ ἱιοι οὗ ἰῃ6 Ανίδ- 
ΧΟΥΧΟΘ ἰῃ ΘὮΔΡ. ἱγ. 17 δᾳ. δἰγοδαυν ργβοθάοά, γοί 
ἐμ9 Φονα τϊχς τνϑ}} Βαανα βαϊὰ (δὶ ἰὲ βαὰ Ὀθθη 
οοσαϑίομδα ΟὨΪΥ ὈΥ (80 ΘΏΠΓΣΘΙΥ στοῦ 688 δ᾽ δῃ- 
ἄθτδ οἵ ἐ):6 βδιηδλγίδηῃϑ. Ηθῃοο (ΠΟΥ τηυβὶ τοχαγὰ 
ἰι 85 (οἷν δΌδοϊαϊθ ἀυγ ἰο σοηϊγαάϊοὶ {1656 δἰΔῃ- 

ἄοσβ. οὐ Οσσυτϑ ΟὨΪΥ͂ Π6ΓῸ ἴῃ ΒΙΌ. Ομ] 466, 
γοῖ οἴϊθη θῃουρὰ ἴα {πὸ Τανρτηιδ δηὰ ὥγτίδο, δὰ 
ἰπάοοά η (89 86ῃ80 οὗ "" ὁομπιρ᾽οὲθ δῃὰ τεδάγ.᾽" 

γον. 17. Απδᾶ ποῦν, {61 6δοϑ: κοοῦ ἴο [80 
Ἰεΐπ δ, 1ϑθῖ ἴϑτ19 ὍΘ ΟΣ} τϑᾶθ ἐπ ἴδ ἴγχθᾶ- 

ΒΌτΘ-Βουβ6.--}5Ὁ, οορ. Υἱΐ. 18: ἢ,δη. νἱ. 

24, 88 ἴῃ Ἰαίοῦ Ηρῦτον, Ὁ) Σ᾽, Ἐδβίβον ἱ. 19, 
ξοοᾶ δοοοτάϊης (0 ΔΩΥ ΟἿ᾽ ῥαάρτηοπί. δ[}1)}, 
Ποῦ. 12) (δι. 111. 9; ἦν. 7), δτὸ {89 ἐγοδβάγοβ, 

ῬΤΟΌΔΌΪΝ ἔγοπι 1) "" Ὁ22, οοἸϊοοί, δῃὰ ἀελαπαεα, 
σοῃοοαὶ, θυ αἱ {86 Βδῆηο {ἰΐπι|9 1 δοσογσάδοοο ὙΣἢ 
189 Ασΐϑῃ σαζα, οοῦρ. 31), Εσγ. ἱ. 8; οῃ (89 

οἶμον βδπά, 31)}, 1 Οβτοῦ. χχυὶ!!. 11. 1Ι ἴδ οἱδασ 

ἔγοτα ἐδ ρδϑβαρο δῃὰ οἶδρ. τἱ. 1, (δὶ τσ θα 
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ἀοουτηοηΐᾳ 616 1ἰἰκονγ88 Ῥγοβογνοα ἴπ ἰδ ἰγοῖ- 
διγο- Βοῦδ6. --- ΒΟΙΒΟΣ ἃ Οοοτηδηᾶ τνϑδ 
εἰνϑ ὉΥ ἰκίηρ Ογταῖ.-- ἘΠ --- Ὑβοί μοῦ, 88 

ἸΙκονῖβο 76Ὁ. ἰἱ. 10. Εονς Ὁ), σἱά, ἜΒ4ρ. ἱν. 19. 
ΓΗ, ΘοΡ. οἶδρ. Υἱὶ. 18, ἔσο Ἴ) -- ΠΡ, υο- 

ἐμπίαε, «οἱ πίοι, 

ΤῊΟΘΗΊΒ ΡΟΝ ΤῊΣ ἩΙΒΤΟΒΥ ΟΣ ΒΕΕΜΡΤΊΙΟΝ. 

γον. 1. Νοιν δίδπάϊης (ἢ 6 στοαὶ τοϑα 658 
νοι ἀἰϑιλησυϊδιεἃὰ (86 ΠΟῪ σοηρτοζδιΐοη δὲ 
ἄτγϑι (σορ. ποΐο8 Ὁροῦ ΟὮ 80. ἰϊϊ.}, ὑπ 6. γοὶ ζ6]}] 
ἱηῖο ἑμἀοἴοποθ δὰ Ἡου] Ἰη 688 85 βοοῦ δβ ἀϊ ΒΕ] ο0]- 
ιἴ659 ΘΓ ῥἱδοοὰ ἰῃ (19 ὙΔΥ οὗ (μοῖρ νοτὶς, ΘΟ. 
Ἡλρζαὶ δ Ῥγορθθονυ. [ἴ ν͵88 ΘΥ̓ΘῚ ΠΟΟΟΒΒΑΓΡΥ͂ ἰδ ί 
δρδῖὶη Θοὐδβ ψογὰ βϑουϊὰ ἅγοῦβθ, θῃησοῦγαμρο, 
διγορίβοη ἔμθηι, δὰ 41} ἐΠθλ πὶ} ογ. Απηάὰ 
ἱπάοοα (6 ᾿ογτὰ ἀοοθδ ποί ζαϊϊ οὐ Ηϊΐβ φαγί: 
ἩΟΓΘΥΘΡ ΔΏΥ͂ ῬΟΎΤΟΥΒ ὙΒΔΙΘΥΟΥ 8Γ6 ὑγοδβεηΐξ; ἴἴ 
δἰ υτηδοτίηρ, ΗΘ ΔΎΔΚΟΩΒ ἰμβο. Τ|10 ἸΏΟΤΘ ὙΘ 
ποοὰ ΗΪ9 δ᾿ ]ν»α σα ϊκοηΐϊηρ 64]}, δΔηα (89 τηοτο ἐμαί 18 
(9 τοβὶ οὔ υπἀοβασνοὰ ρτδοθ δηδ ἤαὶ ἢ] 688 
(δὲ Θδηιοα 5, (ἢ. 6 Τῃ0γ0 ἩΣΠ1Πΐῶς Βῃουὰ ψγὸ 6 
ἰο Βεδὺρ δηὰ ἔοϊουν Ηΐπι. 

γεν. 1-ὅὃ, ΑἸιδουρσὰ ἐπ 9 ΠΟῪ σοηρτορϑδίϊου, 
Δ ΘΉ ἐΠ0 0 670 οὩ]]6ἀ ΡΟ ὉΥ (8 Ρτορμοίβ δῃὰ 
διγθηριβεηθὰ ὈΥ πεῖν ῥγορίιθοίοβ, ταϊζξ μδΥϑ 
ΤΟΔΑ ΠΥ βυρροδοά ἰ]αὺ ἐδ 6 δυϊ ἀΐης οὗἁὨ [80 ἔθταρ]9 
σουϊὰ ὩΟῪ Ὧδ6 δηΐδῃοὰ τὶ μουΐ βία Ὁ] ΡΟΣ 
ἀπ που 65, (ΠΟΥ͂ ΟΣ γοΐὶ Οὔ χοὰ Ῥγοβϑη (οὸ 
Βυἷς ἰο δὴ ἱπαυ τ οὐ (6 ρατὶ οὗ (η6 Ῥογβίδῃ 
οἴἶδοία]9, (μαὲ τοῖσι σαὶ ΘΑ βΙΪγ τ θυ ϊί ἢ δὴ ἰη- 
ἱογγυρίίοα. ϑασὰ ὑγῖ.}85 ἰδ 9 1ογτὰ Ηἰπι56]7 Βοη 8 
δι {89 (ἴπ16,---δηὰ ὑμ 6 οὔθ ΤΟΥ ΡΤΟΡΟΥΪΥ,--- 8 68 
Ηἰἷβ οι νοτὰ Πα8 κίνοῃ (ἢ 9 ἱπηρι86 (ὁ δ ἈηἀοΥ- 
ἰδ οὐ δοίΐοη. Εἔγοη (ἢ θ, δηὰ ἐμ 6 ραδγίϊοι- 
Ἰδυῖγ, (411}Δ τηυβέ δ6 βίγοηι οηοα Ὦγ ἰσῖαϊδ. Τὰθ 
οοηρφτοκδίίοη δἰ ἐμ15 {ἴπ|6 ἀἰὰ ποὶ αἰΐον {πο ᾿ηἴοτ- 
ἔοεγοῃοθ οΥ̓͂ ἰ89 Ῥογβίδῃ οἱ οἱ α]9 (0 Βυτργὶβθ ὑπ θὰ 
ἴοο πιυοὰ ; {Π 6 Υ. το ποὶ ἑδϊηϊ- οαγίοαὦ οὐ (88 
δοοουῃί, Δηὰ ἀϊὰ ποὲ ΔΙἸον πο ϑοῖνοβ ἰο Ὀ6 ἀ6- 
ἰογτοὰ ὑδβογ ΌΥ ἔσγοπι Ὀυϊ ἀϊης: ἰὰ (86 σατοΐαϊ 
Βεβι Δ ΠΟΥ͂ οὗ (ἰ6 ΟΥ̓ οἶΔ18 (ΠΟΥ ΒΔ Ὺ ταί ον {πὸ ἰη- 
δυοησθ δηὰ γτοἰίθοιίου οὗ αοά. Τ8 18 ἐΐ ον ν 
ἴον ἰῃ6 σὨΓΟΙ, 80 Ἰοῃβ λδ ἰὐ ἰ8 ἰῃ οσουθηϑδῃΐ ὙἱιῈ 
(89 [ογά, ἴὸ τοζαρὰ ἰμὸ πἰπάογϑησοβ, οὐ ἱΓ ΠΟΥ 
Βοοῦλ (ΠΓΟδιθηἰ ἢ, δη ἃ ΘΑ ΒΥ ταὶς ὃθ ἀδδίταο- 
εἶνο, 85 γοὶ ἐγ δίηρ ; δηά (δίῃ ἔβδυοσϑθϊθ, θύϑῃ, 
ΕΓ (ὈΟΥ δϑϑῖὼ δἱ δτϑί ἰπβί κοΐ βοδηΐ, δα γτοδὶ δὰ 
ἱπιροτίδηὶ. Ἧ͵ο τηῦδὲ Ὀδ ἱποϊπηοα Βογοῖο ὉΥ ἰὃ9 
οοπίοηιταθπΐ τὶ πνδῖο οΟὨΘ 766}]4 ἱρο!]οὰ ἰο 
{1 Κὺ 1] Π 688 ον ἰδ 9 1{{16, δἀη ἃ ἐδο ἔδί ἃ ἴῃ ΗΠ αὶ 
νῆο 8Β48 8}} ἱμίηρ ἰη Ηἰ8 μδπὰ, [1 ἱβ 89 ὙὉΥῪ 
χονοτβο τϊ(ἢ (8)6 ποσὶ. 

γετγα. 6-17. ΤῈ πιαρίβίσθου οὐϊθῃ, Δ8 8 οἶθδὺ 
ἔτοπι σΒ8Ρ. ἷν., δ'ἴονβ ἰἰβο ὶ Υ ἰο υ80 σδ] πη δίουβ 
88 1158 ἱπδιγυμθηίδ. Βαυΐ πίιουὶ νοραγὰ ἴοὸ (9 
ἔδοϊ (μα ἰΠ 0} ἂγὸ οὐἹχοά ἰο Βοῖρ ἱπ σχϑαϊϊσξίης 
(86 ἀδβίβη οὔ σοὰ ουὐδθὴ ἴῃ δυο} ὁ 6860, ἰΠΟΥ͂ 
δΔτΘ ΟΑδι}ν ργοδοσυϑα ὮΥ ἱποὶν ΟΠ οα δηὰ ἐμ οΐν ἀν - 
686 ὕχοτι δι οἷ ΘΣΤΟΓΙΒ, ΟΥ̓ΘῚ ἰζ ΠΟΥ τὸ ον αἷγ δηὰ 
οί 65 ἴῃ ἰΒοὶν ομδσδοίθυ. ἴῃ ον ργεβθὶ σῃαρ- 
ἴοΥ {ΠΟΥ δού δ8 ἰγσὰο τηδρίδίγαίοϑ; (Π6Ὺ αὐΐθιγ 
Ἰϊδίδη ἰο ἐμο τοροτί οὗἩ (89 ὕ6γγχ8, δὰ Ὀτγίηρ 1 
πὶ οαί πα ΐθγρ ΒΟ; 8010} Ὀοίοτο (ἢ 6 Κη. Βτοϑη- 
(ἰὰ8 τῆ} } τορατκβ: “οὐδέ αἰβεγεπίίαπε ἱπίεν 
εαἰωπιπέαίοτες οἰ ὁοποες αὐ ργχγοῦδον υἵτος. ἴ7πα εα- 
ἀεπισυα εαιϑα ὁγαΐ δοαϊβεὶλ ἱεπιρ!ἑἉ, ὠπιὲ ἰάεπισιια 
»οριωε Τυάκοτιπι: αἰίαπιπ δυΐμδ »ορεϊξ οαυδα 

αἰϊέεν τοίεγίω αὖ ἐπιρὶΣ οαϊωπιπίαίοτίδια αἰϊίεν᾽ α 
δοπΐδ υἱτῷ. ἩἨοῦ τουοὰ Μοτβο ΟἹ (0 7618} 
οοηκτοκαίϊου ψου]Ἱὰ παν Ὀθοη, ἰἴ (6 βΘιϑιηδτ 85 
ιὰ παοὰ ἰο ἀο νιϊὰ ποτὶ τὶ ῃοὰῦ [ἢ 6 Ῥογβίδῃ 
οὔ οἶα181 Ἡδποθ ἢ οἰνυ τοι βδουϊὰ ὩαΥοῦ ἕογχοί, 
οσϑῃ ἱζ δἱ ἐἰἰπι65 10 ἢ 88 "δὰ ἰο βυ εν 1η)ιδίϊσθ ἔγοῦι 
νον αἰγ δα μον 165, ὁ Ὀ6 (ἢ δηἰς [ἃ] ἔτοτα (09 θατὶ 
το Θοἀ ἐμαὶ (Πθγὸ δύο τηδχίϑιγδίθβ δ[6 Ὁ 4}}, ΘΟ. 
λοπι. χἰϊ!. 1 μα., δία. 

γόΎετα. 11, 12. ΤῊ σοηρτορηίίου ἀϊὰ ποὲ Καορ 
Ῥαοὶς ἐμοΐν {411}, στ οπ ἰὰ σαπιθ ἰο (86 Ροΐηϊ οὗ 
τοηάονίης δοοοιηΐ οὗ (πεῖν ἀθδίστιβ Ὀδίογο {89 
τηρρίϑίτγαίοβ, γαῖμον ἀἰά (ΠΟῪ ΔΓ ον δὰ ρθη 
σοηΐοβείοη, αὐ Ὀοΐογο ὑπ δοαίμο, πὶϊηουὶ 
ἴοαγίης ἰο Ὁθ Ἰαυρμοά δι ὕον ἐμοῖσ δϑβογίϊου {Ἰὰς 
(ΠΟΥ͂ Βοσυϑὰ ἐπ ΟἹ] ἰγυὰ αοὰ. [ἢ οτάου ἴοὸ νγαγὰ 
οἵἵ᾽ (Π6 οὐοοιίου ἰμαΐ ἰΠεἷν Ἰμοτὰ αἀ Ὀδοη ἩϊῈ- 
οὗ Ρουθ, (ΒΩΥ͂ σοηἰεβϑοα ἐδ δ᾽ αύ ]688 οὗ ἐμοῖὶν 
αι ἢ τα, δὰ ᾿ταϊβοὰ {Π6 ΒοΙ 688 οὗ αοὰ. Οοἀ᾽ 8 
ΒΟΙΟΣ ἯΔ8 70 ἰδοτὴ ΤΏΟΥῸ9 ἱπρογίδης ἱμαὼ (ἢ 
Βοδον οὐ ἰμοῖν ἔδί μου οὐ οὔ (89 παίϊΐοη. ἮΥ̓6}] 70 
{86 σατο, Ὑ θα (86 σον 186] 18 ΟὈ] χοὰ τὸ 
κἶνο ἰοβ(ϊ τ Ὁ Υ ἰο ἰἰ, 88 0 Β6ΓΘ αὶνϑδβ ἰο (09 δον» ἰ5 ἢ 
οουζγοζδίίοι, (ἢ δὶ 10 Β88 τηΔο Β6 ἢ ἃ ζοοά σοηΐε8- 
Βἷο. 88 ὑμἷ8. ΙΓ τ ῖζ ΒΒ ἢ ἃ οοη οββίοη Βοδατγίὶ δὰ 
δηὰ δοοοζά, ἰῦ 88 (6 ῬΟΎΤΟΥ (μ δὲ ΟΥ̓ΘΥΘΟΙΔΘΒ ἰδ9 
ψοΣ]ά. 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΛΟΤΙΟΘΑῚ,. 

ὝονΒ. 1-ὅ. ΗΟΥ ἀοο58 (9 Ιοτὰ ργουθηΐ Οὔγ 
Ὀοΐης οουΐοτγπιϑὰ ἰο ἐμὸ νον] ἢ 1) ΒΥ ΗΪἶδ8 νϑγη- 
πη τογὰ.- ΒΤΆΑΒ ΚΕ: [0 ἰδ μ6 οἵδοοθ οὗὨ ἔδἰ(ὨΓαϊ 
ἐοδοῦοτ8 ἰο βγη χίμϑα ἐδ ας απ 8 δα [66 0]9 
Κη6608 (88. Χχχύ. 8). 2) ΒΥ ἰδ6 ἰγἴ 815 ἐμαὶ Ηθ 
Βοη 5, Θϑρϑοΐδ᾽ ὉΥ͂ τοδί (ἢ 9 Δοσοτῃρ ΒΒ πηοηί 
οὔ Ηἰἶβ οση πογὰ ἀϊδίου. 8) ΒΥ ρῥγονϊ ἀϑηίΐαὶ 
οαγθ δηῃὰ φγχγοϑογυαίίΐοῃ (ΥῸ 7. δ).---ΒΒΈΝΤΙΙΒ: 
Μία λὶο ποίαπάα. Ῥγίσνεπι, συοα ει διρεπι- 
ΠΊ6ΤΟ πο8 α δοπο φγοροείίο ἐπιροάϊί, πο μὲ πο ἐτε- 
φυαπιατ, δε μὲ οἰαγίμδ δἰ ἐἰϊωαίτίως σχεφμαπιηγ. 
Πεΐπαε, φμοά δἰέ ἱπσεπίωπι ομἶσίὶ Σ πιοχ ἐπΐπι μία! 
πυπιφμαηι ζοτο, υἱ ρῥτοπιουεαὶ (80. 72εμδ ρει διιωπι, 
δὲ αἰϊχμαπιάϊε ἱπέεγτιαἰι7).--- 9 τηονοτηθηὶδ (18. 
(186 ἀονο]οραιεπὲ δπὰ βάνδῃοο οἵ 86 ἰκηκάοιι οὗ 
αοὰ οδἰϊ ἴοσι: 1) ΤΙ σοηρτορδίΐοῃ 15 δρίἰαἰοὰ 
ὈΥ (86 ονοσ οἰ ταϊηρ τοΐοθ οὗ ἀοα ; ἰὺ αἶνοθ ΠΟῪ 
δουτηζο, δη4ἃ δγ8 μοϊὰ οὗὨ ἰδ6 ποσῖκ οὔ δυο ς 
ΟὈΪ ΣΘΙΟΥΥ Ὁροα ἐλ τὶ ὩΘῪ ἦ0γ.-- 5ΞΤΑΒΚΕ: Α- 
(Βουκσὰ ἐΐ ἱηγοῖνοθ ποὺ δ ᾿ϊ{{10 ἀδηῸΓ ἴο0᾽ ΔΎ ΒΙ1θ 
ἴο δοδοιρ δ τ ἃ οὐθάϊθησο ἐδαὶ πΐοῦ αοὰ 
οοτμαηϑηδβ ἰη Ηἰδ ποτὰ, γοὶ γὸ Βῃου]α ΟὈΘΥ͂ πού- 
πὶ πδίαπάϊηρ, δηὰ ποὺ ΔΙΪΟῊῪ οὐγβοῖγοβ ἰὸ Ὁ6 
{τὶ σίθηοα ΟἿ᾽ Ὁ ΔΏΥ ἀδῆρογῦ. 2) Τ8ὸ που]ὰ 8 
δαὶϊαϊοα, ἴον ἱΐ σαπηοί αὐἱοιῚ Υ 866 (89 ογϑηίβ ἴῃ 
(86 κίημχάοιμι οὗ αοἀ, οΒρϑοΐ δὴν τ θη ἰδ ΘΟ ρΓο- 
ἐδιΐϊου ᾽ἰ8 δι δογαϊπδιοα ἰο ἰ(8 οἷ] δαϊμοσίίν, Ὀυΐ 
ἧς 18 οὈ] ζεὰ ἐο 8δβυῖδί ἰῃ ἔασι ουίης (86 οδ.89 οὗ 
Θοἄ ἴῃ [8 ον γᾶν. 8) αοἀ Ηἰπι56] ἐδ δρὶ (αἰ οα, 
Ηο ἀϊτϑοίβ ΗἾβ ον νῖ τ οδδιροοΐδὶ οᾶῦϑ δπὰ ννϊβϑά οι 
ὍΡΟΣ ἐΠ 9168 46 τ8 Οοὔπὸ οοῦ φγορδίίοη, δπα βίο 68 
ἕοτι αὶ ΗΪἾ8 Βεαπᾶ ἰο σὶνγϑ Ῥσγοϊοοίΐοῃ δῃὰ Βο]ρ. 

γογβ. 11, 12. Το ἰγὰθ οοῃίοββίοη. 1) ΤῈ οο- 
οδϑίοι οἵ 1---ἰμ 6 τηδρίβίταίθδ 64}} (ὁ δοσοιηί,---2) 
19 σοπίθηίθ, Οοα᾽ 9 στθοοθ δηὰ ἐγ ἢ δηᾶ οὖσ οσῃ 
Β'8,---8) 15. αἷτα, {ἢ 9 ΘβίδὈΪ Βμτη οὶ οΥ̓ ἃ ἴα θοτ- 
Ὧ86]6 οὔ αοἀ δθοης θῶ. Τ86 ἰγυὰ δσδοῃί 8 οἴ 
-. Ὀο] ονΐης σομίσθβϑίοι. 1) Θ οὐδ ρτβοΐουβ δοῖϑβ--- 
Ηδ διδϑ ὈΥ ἰδοῶλ ἔγοτη (68 τηοδὲ δῃοΐθπε (ἰπι68 ὁὉ- 
ἰδἰηθὰ ποΥΒΕΐΪΡ. ΚΤΑΒΕΕ: [{ πὸ ρΡυνίγ (89 ἀοο- 
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ἐγίηοβ τὶἱ τοῦ ΟἸὨγῖδί δῃὰ Ἠΐ δροδί 68 δυὸ 

θγοοἰϊθὰ 4 δρἱγιίυδὶ ἔθ ρ]6 ἰο αοά, ἔγουι Βυμδῃ 

ογάϊηδποοδ, γ͵Οὄδ Βίδγίὶ ΠΟ ΠΟῪ ἀοοίχϊίσ, Ὀμυὶ ὀγοοί 

δεδῖὶη (6 τηαστοά ἰθιρ]9 οὗ ἀαοὦ,. 2) ΕχδΊ ἰἰΐοα 
οὗ ἐμ6 αἀἰνίηθ Βοϊπθ88. Ηθο 8 ἱωωροδοὰ ὕροὰ 
Ηΐδ ομυγοι ἀοροηάοθηοο δὰ ἀοδοίοποὶθθ οα 8ο- 
οουπέ οἵ 1(8 Βἰῃ8.---Κ(΄:ΤΑΒΚῈ: Εγθη [86 8158 οὗ ΟΌΡ 
ἔογοΐβί ογϑ γ͵ὸ Βῃ ου ἃ ηοὶ οἱοαῖς, Ὀὰϊ 6 γ9 ὑπ ον 
δύ οτγϑᾶ, οοῃίθβϑβ ἰΐ. 8) οὐδ δβϑβογί, 0}8 οὗ 
Ῥονοσ.- το [65 τυ ρ 6 σϑοορηΐ ἴοη ὕγοσῃ ούθη 
ἃ Ογτυδ, θυϑὴ (9 τοὶ 1θ8ὲ ΟΣ] αΪγ ρονοσ, δὰ 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΓ' ΕΖΒΑ. 

τοδὰθ {πϑὴλ ΒΟΥΥΪΟΘΘΌΪΘ ἴον ἐ:6 τϑ- Θδί δ ὉΠ ϑητοθοὶ 
οὗ Ηἰβθ πογδΒρ. 

[ϑοοττ: ὙΠ} τὸ οοπἰΐηαο ἴῃ ἐμἷα τνοτὶὰ, τὸ 
ΒὮ ΔΙ} ΔΙ ΤΑΥΒ ὕῶνο ἰ0 ΘΟὨΪ688 {Ππδὲ ΟΣ δ'ῃ8 Βαγθ 
Ῥτογοϊεϑα ι᾿|6 ἀοἂ οὗ οαυϑθῃ υπΐϊο σαί, δὰ {μδὲ 
ΑἸΪ οὐν βυϑδενίηρδ δρσγίηρ ἔγοια ἐμπὶβ βοῦτοο, δ ὰ 
8}} ουν δοπιίοσι8 ἔγουλ Ηΐβ8 αθταοῦ θα ΤΏΘΓΟΥ --- 
Ηξνβυ: Ουτ οὁγ6 ὕροῦ Θοά, οὐδοσνίηρ Ηΐδ ογὸ 
Ὄροη ὑ8, τ |} 1 ΚΘΟΡ υ8᾽ο οἂν ἀυίγ, δηὰ δῃοοῦγαρο 
α8 ἴῃ ἐὺ πθθὴ αἰ οὐ} 168 ΔΥΘΏΘΥΟΥ 80 ἀἰδοουταρίηκ. 
[μοι (89 οαι.89 οὗ αοἀ, διὰ Τταΐν, Ὀ6 δ Σὶν διδιοὰ, 

, διὰ (δὶ τὴν βοδγὰ, διὰ ἐὺ Μ|11} Κορ ἰἰδ ατουπὰ.--ΤῈ.] 

Β.--ΤῊἙ ΑΝΒΘΤΕΒ ΟΕ ῬΑΒΙΌΒ, ΤῊΕ ΟΟΜΡΙΕΤΊΙΟΝ ΟΥ' ΤῊΒ ΤΕΈΜΡΙΒΒ, ΑΝῸ ΤΗῈ ΕἸΒΙ͂Τ 
ΟΕΓΕΒΒΑΤΙΟΝ ΟΕ Ὑ58ῈΕ ῬΑΞΒΟΥΕΒ. 

Οβαάρτεπ ΥἹΙ. 1--22, 

Ι, δανίιδ᾽ Απεωεν. Ὕοτα. 1--12. 

1 ὙΤΗῈΝ Ἰαυΐυβ {πο Κίπρ᾽ τηδθ ἃ ἄθοσϑοϑ, δῃα βοδυοἢ Μνδὲ8 τηδᾶο ἴῃ (86 Βοῦδο οἱἁὨ [89 
2 Τ0]]89, ἩΏΘΓΘ (116 ἰγδαθυγοβ 616 ἰαϊἀ ἊΡ ἱῃ ΒΑΡΥ]οη. Αμπὰά [δογθ 8 ἰυυπά δὲ ΔΑ οἰ- 

ταοίῃβ8, ἰῃ [86 ρΡ8]δοθ ἰδμδὺ 8 ἴῃ (86 ργονίῃοθ οἵ [89 Μοάοβ, ἃ τ0]}, δῃὰ ἱβογεΐῃ τσαϑ 8 
8 τϑοογὰ ἔδυ τὺ7Ίιζίθη : [ἢ {80 ἢγβί γϑᾶγ οὗ Ογσγῦβ ἴπ6 Κίηρ, ἐλδ ϑαπιθ ΟΥγτὺβ 186 Κίη 

ΤΩ8 66 ἃ ἄθοτϑθ οοποογπΐης [ἢ 6 Βουρο οὗ αοἀ δὖ ΘγΌβδ θπι, 1,εὉ ἴῃ Ὠουδθ Ὀ6 Ὀυ]]ἀοά, 
{86 ῥἷδοθ τ ΏΘΓΟ {ΠΟΥ͂ οῇδιθα ββου ῆοο8, δπὰ 1οὐ {86 Ἰουπαάδίίζοῃβ ὑβογθοῦ Ὀ6 ΒΙΧΟΏΡΙΥ 
]Αὰ ; [86 Βεῖρῃῦ {μϑγθοῦ {μγθθβοοσο οὐδ 5, απα ἐθθ Ὀγοδατ} ἰμογοοῦ {ὨΓΘΘ- ΒΟΟΥΘ 

4 οὐδ; Ἰγ“λ ἰῃγοϑ τονϑβ οὗ ρτγϑδῦ βίοῃϑβ, δῃηὰ ἃ ΧΤΟῪ οὐ ὩΘΥῪ {ἰπᾺ 6: δηα ἰοὺ {Π6 6χ- 
δ᾽ Ῥϑῆβ68 ὃ6 ρίνοη ουὖ οὗὨ ἔμο Κἰπρ᾿Β δουβθ: Απά 8]80 ἰοῦ [π0 ροϊ]ἄθῃ βδῃὰ β' [γ  Ὁ σ 6β86}8 

οὗ {η6 πουβ6 οὗ αοἄ, ποι ΝΡ ΒΘ ποζΖαῦ ὑοοῖς ἔοσίι ουὖὖῦ οὗὨ (86 ἔθῖαρ]6 ψ Θ᾿ ἢ 
εὖ Φεγυδαίθηι,, δὰ Ὀγουρμύ ἁαπίο ΒΑΡΎ ]οη, 6 τοβίοσοα, δπὰ Ὀσουρὰὶ ἴη υπΐο (6 
[61 016 Μ ΒΙΟΝ ὧθ δ “9 γυβα θαι, δυογῳ Ο16 ἴο δ΄Β Ρ]δοθ, α!ἃ ρ͵]δοο ἔῤλδπι 1ῃ ἴῃ Ἠουβ6 

θ οὗ 
ὙΟῸΓ Ἡλέ δε ὰῷ [6 ΑΡΒδυβδοι ΐοϑ, ψ ]οἢ, αγὸ Ὀογομα {μ6 ΣἾΥΘΓ, 

Ὁ 106 ποῦὶς οὗ {πΠ18 ἢουδο οὗ αοα 8]οηθ; ἰθὺ [8:6 ΨΟΨΘΓΏΟΣ 
δ (86 6]6615 οὗὨἩἨἁ 9 ὅονβ θὰ}1 ἃ (818 Βουδο οὗἩ αοά ἴῃ ἈΪ8 Ρ]866. 
7 ἰῃθῃοο: 

ἃ, Νον ἐλογείοτα, αίηδὶ, ρονϑσθοσ Ὀεγομὰ {86 σῖνοσ, Κ΄ Βουμαγ- δοζηδὶ, δὰ 
Ρ6 ἣν ἴδ. ἴτοπι 
οὔ μα δονβ διὰ 

ΜΟοΥΙΘΟΥΟΥ 1 πλ8Κ6 8 
ἄθογθθ ψμδὺ γὸ 888}} ἀο ἴο {16 6] ἀθτβ οὗ ἔμεβο Φεγγβ ἴοσ π6 Ὀυ]] αν οὗἨἁ {18 Βοῦ80 
οὗ αοἀ : {μαὶ οὗἉ ἐλ Κρ Β ροοάβ, ουθῆὶ οὗ 186 ἐστὶ θυΐθ Βογομα (86 τίνοσ, ἔοσί 

9 ΘΧΡΘΏΒβοΒ μ6 ρίνϑη ὑπΐο [8686 τηθη, ὑμαὺ {Βογ ὈῸ ποὺ Βἰπαογοᾶ, Απὰ {ἐμέ ψεῖοὶ 
{Π6Υ ᾶνο ποοά οἵ; θοὶῃ γουῃρ Ὀυ]].ΟΟ ΚΒ, απ σϑιηθ, μὰ Ἰ πα Ὁ8, ἴοσ (86 Ὀυγηϊ-οΒδτ- 
ἴηρβ οὗἉ ἴ8ο Οαοἄ οὗὨἨ Πεδνϑῃ, ψἰιοδί, 8810, σίηθ δῃα οἱ], δοοογάϊηρ [0 {Π6 Βρροϊπίπηθηϊ 
οὗ (89 ὑρϑα ψΒΙοἢ αγό δἱ Φογυβδί θη, Ἰοὺ ἰδ θ6 ρίνοη {μ6πὶ ἀΔΥ ὈΥ͂ ἀΔΥ ψιϊουὶ [81]: 

10 Τμαὶ ὶ 
11 ἴον (86 118 οὔ {86 Κίηρ, δηά οὗ ἷΒ ΒΟΏ8. 

ἥδι {ΠΡ 6 6 Ρυ]]οὰ ἀἄοτῃ ἔγοια ἷ8. Βουδθ, δπὰ Ὀοσίηρ βεΐ ὕρ. 
12 Ἰοὺ ἴτω Ὀ6 Βδηροά {πόθο ; δηᾷ ἰοῦ μἷβ Βουδθ 6 τη846 8 ΠΕ. ἴον 818. Απά 

[80 αοἀ ἰδαὲ Βα οδυβοά ἢ18 πδπιὸ ἴο ἀ76}} ἐμοῦ ἀοβί σου 8] 
{μδὐ 5}8}1] ρΡυΐ ἴο {μοὶῦ μβαπὰ ἰο αἰίου απὰ τὸ ἀθδίγου [Πἷβ βουβὸ οὗ αοα ψἘ1 

888} 4]ἴ6 γ᾽ {818 ψογά, 

ΕΥ̓͂ ΠΙΔῪ ΟΠῈΓ Βρου ῆσοδ οὗἩ βυθοῦ βαύοσβϑ υπΐο {86 αοἀ οὗὨ ποδύθῃ, δῃὰ ὑΧ,ϑΥ͂ 
ΑἾΪβοὸο 1 ἢανγο πιδ6ο 8 ἄδθοζϑο ἰμδὶ Ὑμοβοονοῦ 

ΡΙ6, ἰηρβ δὰ 
ὦ δἱ 

“ογυβαίοα. 1 Τλδγῖι8 ἤδγο τηδἀ6 ἃ ἄβοσθ; ἰοὺ 10 0 ἄοῃο ψὶΐ δρϑρά. 

ΠῚ. Τὴε Οοπιρϊείϊοη απὰ Τεάϊοαίίοη 977 (λ6 Τεπιρὶ6. ὕοτα. 18--18. 

18 Το Ταίηδὶ, ρου οἱ {818 β'ἀ6 [η0 τίνοσ, β΄ βού μδυ- οζηδὶ, δηαὰ {πο ῖγν Ἀνθ 
Ὠΐοη9, δοοογαϊηρ ἰο ὑμαὺ νοὶ Παγίαβ {86 Κίηρ Βαάὰ βϑηΐ, 80 ἰδ6 ἀϊὰ δβρϑϑαιγ. 

14 Αμὰά {δμ6 δἰ άοσβ οὗ [86 ὅοντβ Ὀυ11464, δαηὰ [Π6Υ ῥσοθβρογϑά {πγοῦρῃ [δ 6 Ὀτορμοδγίης 
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οὗ Ηεαρραὶ (6 ῥγορμεὶ απὰ Ζεϑοβαυίδῃ 86 βοῃ οὗ [440β. Απά {με Ὀυϊ]]ἀεά, δπὰ 
βηϊβηθα {ΐ, δοοογάϊηρ ἰο {86 οοῃητηδηθτηρηΐ οὗἩ ἰῃο οὐ οὗ ἴβγ86], δια δοοογαϊηρ ἴο 

15 (86 οομμπδηαπηθηΐ οὗ Ογγυϑ, δα Ἰασίυθ, δα Αὐΐίδχοῦχοθ Κίηρ οὗἨ Ῥαογεῖδ. Απά 
(818 ἤου86 νγὰ8 ηϊθῃμοα οἡ ἴδ6 {μἱγα ἄδν οὗἉ [86 του ΑὐδΣ, ψὶο ἢ τπῦϑ88 ἴῃ (86 δι χίμ 

10 γῶν οἵ (86 σεΐρτι οὗ θασγῖυβ 186 Κίηρ. Απαὰ [δ6 οΒ]άγεῃ οὗὨ ἴβγβϑὶ, 86 ῥγβϑίβ, δηὰ 
{η6 [μονἱύοθ, δηα {π6 τοϑὺ οὗ [86 δ] άγθῃ οἵ ἴμ6 οδρ νιν, Κορ [μ6 ἀφαϊοαίζοι οὗ 

17 (8 ἤουθθ οὗἩ αοα πὶ ᾿ογ. Απμά ΟΠ Γοα αὖ [Π6 ἀοαϊοδιίοη οὗὨ {818 Βουδο οὗ αοά 
ἃ δΒυπάγοα Ὀυ]] οἶα, ὑπὸ υμαγοα σϑηβ, ἴουγ Βυπαγοα ᾿ΔΙΔῸΒ ; δ πα [ῸΓ ἃ 58]η-ΟἩ την 
ἴογ 8}1 [Ιβγϑϑὶ, ἔψεῖνο ἢθ-ροδίβ, βοοοσαϊηρν ἴο 6 πυροῦ οὗ [π6 {τι068 οὗὨ ἴδγδεὶ. 

18 Απὰ {Β6Υ͂ βού ὑμὸ ρυϊβϑδίβ ἰῃ (μεῖς αἰν βίο, δπα 086 1μον 068 1ῃ ὑμὶν οουγβαβ, ἔογ (89 
ΒΟΣΥΪΟΘ οὗ οὐ, πδῖοὰ 8 δὺ Φϑγυβα θα ; 88 10 8 ει θα ἴῃ (6 ῬοοΙΚ οὗ Μίοβεβ. 

111. Οεϊεδτναίίοη 9. ἰλε Εἴγεί Ραδεουεν- ἔεαεί. ὝοτΒ. 19--22, 

19 Απά!τ[ἢο Ομ] άγϑη οὗ (δ σαρυϊνΥ Κορὶ [86 ῥαββονοῦ Ὁροὴ {πὸ Τουτίοοα (ἢ ἄαν οὗ 
20 {πὸ ἤγβῃ πο. ΕὟὉΓ {86 ῥγὶοϑίθ δῃα {δμὸ 1, δου ῦθϑ σοσο ρυγΒοα ἰορούμογ, 4}} οὗ ὑβθτὰ 

1ογ6 Ῥύυτο, δηὰ Κι] [0.6 ῬΆΒΘΟΥΟΥ [ὉΓ 411 (86 οὨἸ]άσεῃ οὗ (6 σδρυ ιν! γ, δπα [ῸΣ 
21 μοῖν Ὀγούδσγθῃ [.6 ῥγιοβίβ, δῃᾷ ἴῸγ {πο ΒΟ  γ68. Αμπά {86 οι ἄτοῃ οὗὨ [βϑγϑ6], ψῃῖο ἢ 

ΓΘ ΟΟΠ10 δρδίη ουύ οὗ σΔΡΟΥ Υ, δηα 411] βυο ἢ 88 δα βοραγαίθα ἐμουλβαῖνοθ υπΐο 
16 ἔγοια ἐμ ΒΓ] 1 π685 οἵ [6 Ὠραίμϑη οὗ (86 ἰδῃά, ἰο βθϑὶς {16 108} αοἀ οὗ [5γϑοὶϊ, 

22 αἸὰ οαἱ. Αμπὰ ἱκορὺ ὑμθ ἐδαϑὶ οὗἩ υῃ]οθανοποα Ὀχθδα βούθῃ ἀδὺβ 1} ἸΟῪ: Ὁ 186 
ΒΡ Βδά τηδᾶοθ ἰβϑιὰ ἰουα], 584 ἱυγμθα [Π6 Ὠδατὶ οὗ [86 Κίηρ οὗ ΒΘΥΤΊΆ ὑηἴο 
1Βοτα, ἴο βιχθηρίμοη {μον μδηᾶβ ἴῃ (Π6 τΟΥΚ οὗ {86 δΒουδβο οὗ (οά, ἰμ6 αὐνὰ οὗ 
δγδ6]. 

ἘΧΕΈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γοτθ. 1-12. ΤῸ δῆθνον οὔ θαγίυβ. Νοίν!- 
δίδηάϊηρς [86 στοδὲ ᾿ωροτίαποο οὗ (86 ἀδοϊβίοη 
παὶ Πατία5 σαν ἰὼ ΤΟΡΙΥ ἰο ἰμ9 Ἰοίίον οὗ εἰὶϑ 
ΟἤσοΥΒ δηὰ ἐμὸ στϑδίηοϑβ οὗ 118 σϑβυὶίβ, ἴῃ ὑδαὶ 
δἴιος 80 ἴοὴς ἃ ναϊίης ἰὺ δηδῦν ἰαϊτγοάισοᾶ 8 
ΠΟῪ δα εἰχηϊβοιηί ἰατη οὗἩ δαΐϊγβ, 118 ἰπἰγοάπο- 
(ἰοῦ 8 ααἰῖα Ὀγίοῖ.---Ῥ ΒΘ Ῥασίβ ἴ86 ἰκἰτς 
τηδᾶθ 8 ἄθοτϑο.--- 1056 Ἡογὰβ βϑϑῖ ἰο Ττοΐο 
ΟὨΪΥ ἰο 6 σομ)πιδηὰ ἰ0 ζηδὶζθ δὴ ᾿ηνοβίϊ χαίϊϊοι ; 
αι ἰὴ τοδὶ ἐγ (ΠΟΥ ΒΟΣνΘ 88 δὴ ἰηϊγοἀποίϊοη ἰο 
6 ἄἀφοσγθθ ψ οὶ Ὑὃ8 Ῥτοιιϊχηίοα ἰο Ταίηδὶ, 
εἰς. ; Θορ. Υ. 6. [ἰ 18 88 ᾿ὗ [89 βδυθβθαῦθηϊ Ὠ8Υ- 
Ταϊγνο: δῃηᾶ δϑϑσοδ τοῦ τπαᾶθ, τότ ἰὴ 
ὌΡ ΠΠΘΤΟΪΥΚ 88 δὴ οχρίϑηδιΐοῃ οὗὁἩ [80 ἄρφογϑο ζοΪὶ- 
Ἰονσίηρς ἰπ τοῦ 6 84Δ. ἩΠΒοαὶ ἀουδὲ 1 να 8 6οη- 
ταἰϊποα ἴῃ ἰδ ἄθογοο οὗἩ θαγίυβ ἰο Ταίηδὶ, 88 ἰΐ8β 
ὈΔδὶ8 ΟΥ ἰ᾿πἰγοἀποιίίοη.--- 9 Ὠοῦδ6 οὗ νυνυχὶ- 
κίη »5.---Οορ. ν. 17. Ηδτο ἰμ6 ὑγοδβυγοθ ᾿116- 
86 Ῥοτὸ ἰδίὰ υρ. ΔΓ 15 ῥδυυ οἱ }]9 ΑΡΒοὶ 

οὗ ΠΠ). Οορ. οἴδΡ. ν. 1δ. 
γεν. 2. Απᾶ τἴδθ1τ90 ννδδ ἰουσπᾶ εἴ ΑΟἤπ6- 

[Δ .--- β'οαγοβ ὙΠ18 το ὕ0. ἰμ6 τγὶιϊης ἰη Βα- 
Ὀγίοη : Ὀὰὺὶ ἰῤ γγὰ8 ἔουπὰ ἰῃ Ασππιοίδα, αἴϊον ἰμδὶ 
βεγθ Μδϑ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἴοαπὰ ἴῃ ἰδ Δγομῖνοβ δἱ 
Βαγοι ἃ τοίθγθῃσθ ἰο {6 δσομίνοϑ οὗ Ασμποίῃ 
ἴογ 09 ἀοσυπιθηίθ οὗ ἐπ9 ἐἰπι6 οὗἨ Ογτυβ. Τὴθ 
Ἰείοτ8 ὈΓΙδὲ οηρτανοαὰ οα δοἷπβ βθθῖὰ ἰ0 ἀοβίχηδίθ 

“ [Βα] πκοῦ ἐπ ίοοο: “ΚΑ Ὠοῦδο οὗ νυ ΐ 8 85 ἀ15- 
ἐονογοα δἱ Κόοναηηκ (6 δποίοπς Νίπονθιῃ ὉΥ̓͂ Μτ. 1.8- 
σαγὰ ἱπ (Π6 γοὰῦ 1880-- κοὶ οὗ σΠδΙ ΌΘΥΒ, ἐ. 6. ἰῃ {Π6 
ΠΑ λ06 αἀονοϊθα φοχοϊβίνοὶ ν᾽ ἐο {πὸ βίογίηρς οὐ ρυδ]ο 
οοαπιραΐθ, ΤΏθαΘ ψόγο ἰη Ὀαϊκοὰ αἶαν, απ οονογρά 

1η6 ἥοσοΓβ ἰὸ ἔπ ἀορίῃ οὗ γσῆογο ὑῆδῃ ἃ ἰοοὶ." Μδην οὗ 
ἴΠ656 σα αἰ ηρμθ ψογθ τοπηονυϑα ἰοὸ {πη6 Βγ[εἰ8 ἈΓΟΒΟΘΊΙΓΏ, 
ὙΠΟΓΟ ἰδον ἤᾶγο Ὀθθη ἰ4 ΠῚ ἀγα ρϑὰ δμὰ τα δαίθα 
ὉΥ Βαν  ηδόη, ϑηλνῃ, ΤΑΙροῖ πὰ οἴποτα. ὙΠ6 ΠΌΤΑΥΥ 
ὙΔ5 ἀκαΐη τίϑίϊθα, δηα ΤΉΔῺΥ οὗ [16 ὑγρΑΘΌΓ0 8. γοπηουθά 
Ὀγ ϑτη ἢ ἴῃ 1878 πε ᾽4 δη ἃ δραίῃη ἰῃ 1816. 866 Αϑαγγίμῃ 

γί οὗ 660. ϑελίῃ, Νὸν ὕοσιο, 1818.--- ΤᾺ.] 

ἐμΐβ οἷἵγ. Οομρ. Μοσγάϊπιδπη, 2. ΑΗ. Ζεϊ δολτύζί, 
ΨΙΠΠ., 85. 14. ἴῃ «δποϊοηί Ῥοσγβίδῃ, ΒΟΟΥΟΡ, 
Αομπϑίμα ῬΓΟΌΔΌΪΥ τγὸδϑ Ἠαρδιδίμδ.---  Βαν]η- 
ΒΟΏ ἔπ ἴοοο : “ἴῃ ἰΠ6 Βοβἰδίαπῃ ποσὶ ριϊου Ηαρδ- 
ἰ8η8.᾽"--ΤᾺ.]--Ἐ τρεῖς ἴ( 19 ᾿Αγβάτανα (Ἠϑονοά. 
Ι. 98) ον 'Εκβάτανα (Φιά! τ ἱ. 14), {Π0 ΒΓ ΠΙΟΣ- 
Τοδίἀθησο οὗ ἰδ Ῥογβίδῃ δῃηὰ Ῥαγί δ Κίη 8, 
Ὀ0}}0 ὉΥ είοϊκοδ, [89 σδρ 8] οὗ Μοάϊα (ἢ ρτεαῖ, 
ἴῃ ὑμὸ νυἱοΐμι ιν οὗ {π6 ρῬγθβθηὶ Ηδιηδάδῃ.--- 1 
[86 Ρε1809.--ΤῊῆΝ δγοιῖνοθ ΤῸ Θβρϑοΐδ γ ἴῃ 
(8) οἰϊδαεϊ, “3 ή βάρις, ψ Ὀϊοῖ οἰ Ὀτδοϑά (ἢ9 

Ρδῖδοα δηὰ Ἰ᾿κοννῖθο {9 οἵοῦ Ῥγοτιίηθης Ὀυ}]4- 
ἸΏ 5Χ.8.---Α ΣΟΙ] δη ἃ τΒϑσϑὶῃ ννδδ α σϑοοσᾶ."--- 
6 βου! ὀχρϑοὶ ἀΐγϑοι γ δἷιον [323 (μι γο 18 

1688 Δ ΒΟΥ ΓὉΓ ἃ κδιλοίς ἰῃ (80 1αδὶ 80]}.} (89 
οοηίθηίδ οὗ [89 νυϊης ; Ἰμ4 θεὰ ΓΙ ΣῪ (“έ. ἐπιρλ, 
οἵ 1.35) ΤΩΔΥ͂ Βᾶγο Ὀθ6ῃ 8 Βαροζβοσί ριΐου ἴθ [89 

πὶ 8917 δϑουλ ϑαυϊναϊοηξς ἰο;: πιέριογαη- 
ἄυπι; πονορί ἢ 6 1688 ἐΐ 8 Βοτο οοπποοίοα τί ἧ τἢ9 
Ῥτουΐουδ οἴδυβθ 3418 ἃ ωιέπιογαηπ άμπι τδ8 ἩΥΪ 6 
(Ὀοτοΐῃ, Το σοπίθηϊβ ἀο ποὶ ζοϊ ΟἿ ααἰὶ] το ΓΒ. 
8--ὃ 

γον. 8 οοπίδὶηβ ὅγβί Ῥυο Δ ΌΥ δἰοτοοίγρο ἰη- 
ἰγοἀυσίονῦνΥ ἔογῃβ; αἱ ἄσγβὶ ἰδ9 ἀδίο: 18 89 
Βτβῖ γϑεὲσ οὗ Ἰεϊηβ Ονὐτσζαδ (88 ἰῃ ὁ ΔΡ. Υ. 18); 
{86 ἰδ βῃοτί ργοϑιῦ]ο: ΟὙσΣῸΒ ἴ86 ἰείπρ 
τι ᾶθ ἃ ἄθοσϑθ: ἰδῆ ἃ βίδίοιηθηΐ οὗ {9 δοὩ- 
ἰοηΐβ; {0 (μ9 Το] ον ίης γογὰθ: [86 Ὠοῦ 56 
οὗ ὅοἄ εὐ ϑοχιβαίθε, βίδηὰ αἷοηθ ὈΥ̓͂ ἐλ 6 11- 
Β6Ιγ68, δηὰ οοῃδίϊίαΐο (ὁ 4 οογίδίη οχίοπηϊί ἃ {1{16. 
ΤΉ δ ἰμο οοπιῃηϑηᾶ: 1ιΘὴ [ΏΘ6 οτιδο ὈΘ Ὀπὺὶ]ῖ 
δὃα α ὉΪ60ο6 Ὑνῆθιθ οὔοσίηρα 816 Ὁσοῦρῆῖ 
δηᾶἃ ῆοδο ἰουπάακιίουβ ατὸ ΟΡ ὉΪΘ οὗ 
ΒΌΡΡΟΣΟΙΡ (πδυιοῖν, ὑϊθ βίσυοίατο).---Ἴὲ 18 

Ρἰδαοοᾶ Ὀοίοσϑ ἰδ9 σοϊδιϊγο οἴδιαϑο ἰὴ δίαί. σοΉδί7. 

4. ΒΟ. ἐπ ἴοοο: “Τ.6 δηοίϑθηξ Ῥογβίβηϑ υποὰ 
Διοῆτηθηξ ἴοσς ὑἐποὶσ γοσογὰδ 88 ὭΡΡΘΑΥΒ ἰσοῦλ Οὐθϑίαβ 
οδρ. Ὀἱοά., 866. 11. 82)." --Τὰ.] 



6: ΤΠῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

45 ὈΤΡΌ, Ηοβ, ἰϊ. 1, εἰς. [ΞῸ ὙΠ, 8 
μδτάϊν ἴο Ὀ6 οσρ] ἰηθὰ 88: “16 Τουπάδίίοη {10 
ΤΩΑΛΥ͂ δοί ὕγρ᾽ (Κ 611}, ΟΥ̓́“ ΤΩΔΥ ὯὈθ ογοοίοά (668. ἴῃ 
ῖα Τλεδαιγωυδὃ). ἴα (ἢἷβδ δοῶδο ἰῃ6 δαάιιϊοηδὶ 
οἴδιβϑο ψου]ὰ Ὀ6 δαρογτῆυουΒ. 79 πουϊὰ οχροοί 
δὴ. ορίἰΐνο ἰηβίϑδα οὗἩὨ ἃ ρματγιϊοἷρῖο. [ἐ ἰβ τηϑδα 
οο-ογάϊπαὶθ τὶ ἢ (μ 6 ̓τονίουβ γοϊδυ το οἴδυδο ὈΥ 
(8 Ραγιϊοῖρῖθ, δὰ πού τὶ ιἢ [86 ρτυἱ μοῖραὶ οἶδα 

ἐἾϑι ἰδ Βουθο οὔ Θοἀἃ δ6 Βαϊ. Ὁ3Ό, τ οἢ ΟΕ 
ἴῃ γ ΥῪ ἀοίδομοά ραϑββαζοβ 8 {Π|ὸ ἰη6 Ἡεῦ. δἰ), 
ἧη (190 Τάγρσααι οἴ ὥϑι. χχὶν. 16 δπὰ ἴῃ (9 84- 
τηϑτὶί δ ἰγαπδ᾽ἰΐοη οὗ θη. χὶϊ!. 10, τϑϑῃ 5, 88 
ἰη Ηεοῦτον, τιϊοῦῦ ἀοαδὲ 8150 ἴῃ ΟἸιαϊὰ, ἄγει 
λη οὨίοῦν, ἰο ἀγαρ, ὈθΩΡ αὶ Ὀυτάθη. Αοσοτά- 
ἰΏαἷΥ τὸ Γοβατὰ 88 (ἢ)}9 βαΐδϑί δουρὶ απδίϊοη : τοβθ 
Τουπάαἰΐοηβ το Ὀυγάθη- θασιρ, (118ὲ 18, ΘΟ ΡΔὉ] 6 
οΟΥ̓͂ ΘΑΥΥΥΪΉ, ἀυταῦο ἴον ἐδὸ Ὀυϊἀἰηρ8 οτοοίοά 
Ὅρου (6). ΟΥΤῸΒ τοῖσι ματὰ θθθ Ῥγοδοηὶ ἰοὸ 
Βίδιο ὈΓΙΟΗ͂Υ ἴῃ ΒὶΒ ΟὟ ὙΑΥ͂ ἐὴ9 ὙΘΥΥ͂ ΥΟ8800 
ΠΥ (6 Ὠοῦ80 οὗ αοἀ ἴῃ Ψοευδαϊολ τ ἰο 6 
Ὀαυΐ!., [0 8 6 γὑἷδοθ ψθθγοΐη (ΠΟΥ͂ ἔγοιῃ δηοϊθηίς 
{Ἰπ|68 οὔον οἴἶδονγίη δ, (8 8 ΡΪδοθ Ἰοῃβ δρὸ δδῃο- 
864, δπὰ Ὀοδίά68 (119 Τουπἀδιῖοηϑ ἅττα δι}}] ῥτο- 
βϑηΐ δῃὰ ἴῃ 8 σοπάϊιζοη σαρϑῦΐϊο οὗ Ὀεαγίης ἃ 
Ὀυϊἀΐης ὑροῦ ἰμθὰ. Τὸ ἵτο ἘΜΕΊΟΡΙΡΡ, ἐδι18 
νἱονο, τὸ υδοὰ νἱιϊδουί τοχανὰ ἰο ἰθῆβθο. ΤΏ6 
γυϊχαίθ δὰ ὑ89 ΒΑΡ ΐΏ5 1Ἰἰκονν 86 1οὲ (8 6δοη- 
σαρίϊοη ὈοίΓΑΥ ᾿ἰβοὶ δίηοθ (Π6Υ σοηοῦ: ροηαπὶ 
“υπάαπιεπία φυρροτίαπίία. ΑἸΙΠουΚΒ ἰὲ ἰβ τοτθ 
Ὡλίυταὶ ἰο ΒΌρΡΡΟΒΘ ἰμαὶ (8 βοοοηὰ σοϊδίΐνο 
οἴδιβο ϑβουϊὰ 6 βυποηγτηοῦβ τι (86 βγβί, γοὶ 
{Π6γ ἰβ 0 ΘΔΏβο ἰῃ (9 ἰοχὶ (μαι οου]ὰ ὃ6 αἱ αἱ] 
Ῥτοροβϑὰ (6. σ., [9 ἔον [9 (πὶ τσου]ὰ ἰδτον 
ΔΏΥ ᾿ἰκιϊ, Ὑ 8118 ᾿ἰπάοοά Ἐθάταϑ δὰ διὰ πυρὸς 
ἐνὄελε γοῦς, (ἢ ϑερί. δθϑιηβ, δ᾽ ἐου σ σοη ον 
ὙΘΤῪ ἔγθο! Υ (κὰς ἔθηκαν ἕπαρμα) ἰο δγθ ἔοϊ ον θὰ 
οὔγ ἰοχί, 

Ιῃ οτάον (δαὶ (δ Βοιβθ τοϊρῃξ Ὀ6 ἴασχο αηὰ 
ο]ονϑίοα οπουχ, ΟΥτὰβ αἱ οὔοο ὅχοὰ ἰ(8 μοϊχὰς 
δη4 Ὀγοδάι (οορ. Ὠδη. 1ἰϊ. 1 [Ὁ Σ 05), διὰ ἰη- 
ἀοοα δοίἢ,, δἰχίΥ συδὶΐ8, ἀου]6 ἐμαὶ οἵὗὨ (Π6 ἴθπ- 
ΡΪθ οἵ Ξοϊοσιοῦ. Οομρ. 1 Κίημβ νἱ. 2. Ἐσϑῃ ἵἴ 
ἴῃ (Β᾽8. Ῥαββϑηρὸ (86 συδὶΐ οὗ σοπηπιογοθ οὗὩ (δ οχὶ]θ 
{ἰπ|68 γγογ0 τηθϑϑηΐ, τυ ἐϊθὲ ἴῃ 1 Κίημβ νἱ. 2, οὐ {89 
οἶμον Βδηά, {86 δῃηοΐϑθῃὶ Μοβαὶο οὐ δοὶγ συδὶϊ (2 
Οἴου. 11}, 8), τοι δοσοταΐηρ ἰο Εσοῖς. χὶ. ὅ; 
ΧΊΠΙ, 18, τα8 8 Βαπα 8 Ὀτοδά τ Ἰοησοῦ ἤδη (δ 6 
ζονπιοῦ, πδπιοὶν, οἰσδίθοη δηὰ α "δὶ ΒΠδηϊβἢ 
ἴσῃ 65, [89 ἀἰογθηοθ πουϊὰ βι}}} 6 βἰ χηϊβοδῃὶ 
Θηουρῃ. Βαί ἰΐ 8 ργοῦδὉ}]6 ἐμαὶ (6 ΤΘίθ θη δ 
ὮΘΓΘ 18 ἰο (86 Μίοδδϊο οὐδ, ΤῊΘ πιρηβυγοι; θη 8 
ἴον (6 ΠΟῪ Θ᾽ 019 ΔΡΡΘΔΓ, βίῃοθ {ΠΟΥ͂ ΟΓΘ 8 
ἀουῦ)ο, ἰο Βανὸ Ὀδθϑὴ οὔοβθοῃ ψῖϊ ἢ τοΐογοησο ἰὸ 
{8056 οὗ (88 οἷά ἰετρὶο, δηὰ οὐ ἐμοὶ 658, [ἴἰ 
8 ῬΥΟΌΔΌΪΘ (μα  Ογτι8 (Βουρξ μο δου] ποὺ τηδῖκο 
{86 τιδίίον οὔ {Π6 ἐοπιρὶθο .νῖ8 οση δὶς ψιζβουὶ 
αἱ Ἰεαϑί βυιγρδβδίης βοϊοπιου ἐο {89 οχίϑηϊ οὗ ἀου- 
Ὀῖ6. Ῥόγιδρϑ }118 ὀχρ] ἰηϑ ΨΕΥ δ0 χορ ποίβίηρ 
δἰ 8}1} γοϑρϑοίίης {6 Ἰδχίῃ. ῬΓΟΌΔΟΌΪ ΒΘ ΚΏΘΥ 
1840 8 ζτοδίον Ἰδησί ἰθλη (δὲ οὗἩἨὨ ἐμ9 ἰθτηρ]9 οΥ̓͂ 
ϑοϊοϊηοῦ νγῶ8 ποί ἀϑβίγδὈ]6, βίπσθ οἰβοῦν δο ἐδ 9 
(ορ]9 0} Δἴ ηκ8 του] ἢανο ἰδοῦ τοϊδ εἶν }γ ἰοο 
τηῦ οἷ ΒρΡ866, δηὰ ()9 οχίοπὶ οὗ ἰδ 6 σουτί8, τα ϊοὶ 
ποράρα πο δρδοθ, Ὀ9 (οο Ἰηιἰἰοὰ. ϑίῃησθ ΠΟῪ 
.)6 σουἱά ποῖ ποῖ] κοὸ Ὀογοηὰ ϑοϊοτηοι ἰῃ 118 Τ6- 
Βρϑοί, 89 γδίῃου τραῖζοβ 0 βία δτὰ λἱ 4}}. Τὴ 
Ὀυ]Πα Ωρ οὗ Βοϊοπηοη᾽ δ (Θπιρὶθ πὰ ἃ ᾿Ἰϑηχίι οὗ 
δἰχίγ οὐδ ὶῖ8, ὑνγθηίν ἤοσ (.)6 πιοδὶ ἸΟῪ Ρ͵Ἶδ69, ζογιΥ 

ἴον {86 ΒΟΙΥ ῥἷδοθ, δῃὰ Ὀθδὶ θβ 6, υββίϊ θα] οὗ ἔθη 
συδὶϊ8. Τιῖ8 ψ88 Ὀοβὶ 68 βαγσσουη θα οη ἰδ ἐπο 
Ἰοης 5ἰάθβ απὰ ἴῃ {89 γϑοδῦ, ὉΥ͂ νυῖηρϑ οἵ ἄνο ου- 
Ὀῖι8 Ὀγεδάίῃ. Το ᾿Ἰϑηχί οὗ ἰ80 ἰδρὶο οἵ Ηδ6- 
τοά ν͵ὰ8 ᾿ἰτϊ θὰ ἰο Θαϑϑη δ (0.6 8Βδῖη6 πιθαϑθγο- 
τηθηίδ. Βα ἱΓ  ΒῸΥ ἀἰὰ ποὶ νὶδὰ ἰο ὁχοθοᾶ {ἰθ 59 
τ ΘΒ ΓΟΙΊΘη(δ, (ἢ 9 5 χίν οὐ 8 Ὀτοδα ἢ σουϊά οΟὨΥ 
68 δΔρρ]ἰοὰ ἰο τρϑαϑυγοὸ (.} 6 οἱμέφῦ Ὀγοϑάί ἢ, οἴῃ- 
Ὀγδοίης ᾿ἰἰκοννῖβο ἴπ6 ψίηρδ, ση1088 (Π6Υ που]ὰ 
Θηἰ τον δυδηάοι ἰδ) 6 τοϊδίϊοηβ σοηάδογοά βδογοὰ 
ὉΥ ἴπ6 ἐδθογπδοϊθ, δῃὰ δ᾽τηοδί ἰμγουσθουϊ το- 
ἰδἰποα ὈΥ (μὸ ἰθιρὶο οὗ ϑοϊοσιου. Τὰ Βοϊϊοβὶ 
οὔ ἃ]}} δά Ὀδθῃ ἃ ουῦο ἴῃ Ὀοῖδ ἐμ6 ἰΔΌΘτ πο δηιὶ 
(π6 ἰθταρὶὸ οὗὨ ϑοϊοταου δηὰ (8:6 ΒΟΙΥ ρἷδοθ δχαλὶῃ 
δὰ Βεὰ ἀουὃϊο ἐμ 9 Ἰοηχιδ οὗὉὨ (μῖ46 ουδο, δά ἐμ ϊ6 
Δυγδηροιηθηΐ οἴ (ἢ9 ρᾶτίβ δβϑοβ (ὁ ἤλυθ Ὀθ6Ώ γθ- 
κατα θὰ 898080 τοδί οββθηιΐαὶ. ΤΌ ἐπίεγηαὶ Ὀτοδά 
ΟΥ̓ (δ βϑοοοηῃὰ ἰδπρὶο οουϊὰ ποὶ ν8}} δαγοσηΐ (0 
ἴΔΟΥΘ ἐμ8ῃ ἐμαὶ οὗ (Π0 ὅτδι ἰϑιρὶθ, οὐ ἰμδὰ (δαὶ 
ὙΓΒΙΟἢ ἐξ Βα ὈΒΘα αΘΏΓΥ δὰ ἴῃ ὑπο ἰθπιρὶο οὗ Ηδ- 
το, δι ον, ὑὐγϑηίν οὐ Ὀἱ18 (τὶν Κι εὶϊ δηἃ χαϊηδι 
Μοῦσ ἴῃ Ηθυσ.᾽ 8 εαί- πο. ΧΥ͂. 8. 618 διὰ Βογιἢ.) 
Τὰ ἴθ οτο τοπχδϊθοὰ ἰο {μ6 δἰὰθ Ὀυϊ ἀΐῃ 5 ἃ σοη- 
δι ἀΟΥΔΌΪΘ ΒΡρ866. [πὸ τοσῖοη ἤθη συ ὈΪ(8 ἴ0Γ οδοὶιϊ 
ϑἰ4θ, τ }]8ὲ ἴῃ {μ9 θη ρ]6 οἵὗἩ ϑοϊοπιοι ΟὨΪΥ ἢἤγνο 
οὐδ δὰ Ὀθοῃ δρρ᾽ἰοὰ ἰο [δαὶ ῬΌΓΡΟΒΟ, βίῃοθ 
86 Ὀγοδά δ ἰὰ ἰδὲ 6486 πουϊὰ αν διποιαηϊοα ἰοὸ 
ὑπγθη(Υ ουδὶϊθ ἰὼ (86 οἶθαν, ἴῃ δὶ (δἰτίν οὐ (8, 
{6 γ9 8{1}} γτοιιδίῃ ἐσθ οὐὉ 18 ἴον [6 ΤΟῸΥ γν8}18, 
νοῦ ἴῃ (6 ἰθαιρὶο οἵ φτγοι ᾿ἰκονν 89 τοοῖὶς τρ 
{89 88π|0 δΔιῃουπί οὕ βρβοθ. Ἡ μοί μον δοσοτγάϊησὶνΥ 
(86 ἱπίογηδὶ Βοϊ ζϊ νγ88 [ἰἶκονν 180 ᾿ἰαι θὰ, τυ οί μοῦ 
ἷξ δὶ Ἰθαϑί ἰὼ 109 Βο]}68ὶ οὗ 41} ννϑ8 ἀἰπιϊη ϑιιοὰ (0 
(06 παθᾶϑυγα οὔ [86 ἰοκχί δηὰ Ὀτοδάίῃ, 85 1ἰ οσο, 
ὈΥ ἐδο δααϊ(ίϊοη ΟΥ̓ ὈΡΡΟΣ οἰατ Ὀ6 ΓΒ, δυο ἢ 85 μαὰ 
Ὀδθη ἴα ἰμὸ ἰθρ]9 οΥ̓͂ ϑοϊοπιοῦ ἰἰϊεοιν8ο, {1689 
ἰδ κίπα υΡ θη σα 18 ἴῃ μοὶ σαί, το ΟΝ ποὶ. ἴῃ 
(89 ἰϑαιρὶο οὔ Ηεοτοὰ ἰθγ Ἧῶ48 δϑϑϊχηϑὰ ἰο {8 
Βο]!δδὶ οἵ δἱϊ, δ8 ννεἶΐ 88 10 ἰη8 ΒΟΙΪΥ͂ υἰδδο, δ ἰῃ- 
ἰοτηδὶ Βεϊρσἂι οὗ βἰχί ουὐδίμ, τ 8118 8.11} ΓΟΡΙΥ ἰο 
ΒΙΧΙΥ͂ σα 118  μεϊχηῦ 6 γ9 δρρ θὰ ἰο ἐλ 6 ὍΡΡΟΓ 
σα θγ8. Απᾶ ἰὺ 8 Ροββὶ Ὁ]Ϊ0 ἰαὶ Ζογα θδῦοεϊ 
δηὰ Φοβ,λυα 1ἰἶκ6 νυ ΐ86 ΔΊΓΟΔΑΥ δοίϑα νυὶ ἢ τοτο ἔγϑο- 
ἄοτα πὶ τοΐογθησο (ο ἐἰμο ποὶσαΐ, δὴ ᾿ηίοΡηΑ] 
"εἰ χαι οὗὨ οὨΪΥ ὑν Ώ( οὐδ᾽ 18 ἴῃ σοπηοφοίΐοη πῖῖἢ 
8 οσχίϑγηνὶ δΒοϊχες οὗ δίχίν ουδΐϊ8, πσουϊὰ δδνο 
θ6ΘΌ ἈΔ]τηοϑὶ ἴοο πιαοὶ οἱ οὗ Ῥτορογιίοη. δὶ 
{867 ΓΘΑῚῪ σαγγὶθα (ἢ ὀχίοτηδὶ εῖρσιιὶ ἰο δἰχὶ 
ουδίίθ, Βοϑῖλβ ἰ0 {0110 ἤγσοιι Φόϑορμυβ «Ἅγελ. στ. 
11,1.Κ 

γόον. 4 κἶνοβ δι}}} ἔαγί μον ἀϊγϑοϊΐ οηδ, Ὀαὲ ἷΐ ἴ8 
ἀἰϊπδουϊ! ἰο υπἀοτδίαπα ἐἰ 6 .--- ΤΠ ΣΘΘ τοῦτα οὗ 
δτϑαῖ βῖοῃϑε.--- 731) 18 αϑϑὰ ἰπ (μ9 Τάσᾳ. ον (19 
Ἡεῦτον Ὁ, νι Βίο 8 ὕγοτι 3 ---- εἰγειπεῖγε, δηὰ 
ΤΩ 688 (80 ΒυγΓου ἀπ 411 ΟΥ τι 8} (Εσοῖς. χὶνὶ. 
28), θαὶ αἶδο 00 τονβ (ἔχ. χχνἝ!. 17, δίξ. ; 80 
δἷ8ο ἰηάθει 1 Κίημβ νἱϊ. 8, 4). Ετ ἴσβοθο οὐ Ἐδ- 
ἀγαβϑ υἱ. 26, Κοὶϊ δυὰ Μίογχ (ἐ. ς.), τεζαγὰ 18 
ἸΔΟΘΏΐΠς ἃ8 ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟΘΟΌΓ80, δη ἃ Δοσογα  ἿΥ υη- 
ἀοτγδίαμπα ἰὲ ἰο ὮὉθ - 88 νγὰ}18, ὙΠΟ οὗ {0 
ἰϑ ρ}]9 (Εν  ἰΣ86 86) οΣ οὗἉὨ (8 ἰθποῦ ρόοσοὸλ (Κεῖϊ 
δηὰ Μονχ)---οῦ (Π6 Ἰδιΐθν ἰὶ 18 ὙΘΥῪ ΔΡΡτΟΡΥ Δι ΟΙΥ 

4« ὝΠοη 9 ΟΒϑορῆυα ὮθΓ6 Ἰοῖα Ἡογοὰ βὰν (δὲ [ἢ6 566- 
οῃὰ ἰϑιηρῖο (6}} δἰχίν σα] 5 ἴῃ οί χην ὈδΊον τΠ6 ἰδγη- 
Ρἰο οἵ βοϊογηοῃ. ἣθ δοοογάβ ἴο ἰῆθ βοοοῃὰ δ δοίχδιβ οὗ 
δἰχίγν οσυδὶξα, δηὰ ἰὼ τῃαΐ οὗ Βοϊοίηοη οὗ οὔ υπαγοὰ 
δηά ἔθη οπδἰΐβ, ἐπ Ἰαϊίος ψιἰέπουὶ ἀοαδὲ οὐ [6 
Ῥαηΐβ οὗ 2 σῆτοηῃ. {ἰΠ. 4, σίθτο ἰῃ σοηβϑαυθηοο οὗ δὴ 
ΟΥΤΟΓ ΟΥ ΔΟΡΥ ἰδὲ 8 τηίαία κθ ἔπογο ἰ8 μαίνῃ 0 ([Πη6 ἢ4]} οὗ 
(ἢ ἔθπιρὶθ οὗ ϑοϊοϊωοι ἃ μοίχιιξδ οἵ οὔθ δυπάγθοα 
ἐνθη ν οἰ 8. 



ΟἸΑΡ. ΥἹ. 1-22. θ6δ 

βδὶἃ ἰὴ 1 Ἐίηρ υἱ. 80, (δὶ ϑοϊοιηου Ὀυ 11 ἰμοπι: 

ΟἿΣ ΠΛῚΞ ὍἫ᾽] ΠῚ} “ὍΘ Τσγ, (Βὲν 
διιου ]ὰ Βανο ὈοΪονν {ἢ ΓΘΘ ἸΆΥΘΤΒ οὗὁἩ μοΜ  δίοη6 δηι 
Δ ΤΟΥ͂ οἵ σεάαγ Ὀθδ)8. Βυϊ (ἰδ (μ)6 γγ8}}8 οὗ (116 
ἰοπιρὶο δαϊἀϊης ἰἰ86], οὐἠ νι ΐϊσ αἰοὴθ τὸ οδη 
(᾽ς δοσοτΐηκς ἰο γον. 8, Βιουϊὰ ὉὈ6 Ὀυ1} οὗἁὨ ἴοατ 
ΒΟ σοῦΓ808 8 ἰΕΪΥ ἱπιργοΌ Δ ΌΪ6, ἴον δυο δὴ 
Ὀηδη βορὰ τηδϑδίγο τηϑίποὰ οὗ Ὀυϊἀἰηα 88 0 
τ ἜΓΘ ὈδΘ. Τουηὰ ἴα [6 ΟΥτδηϊ. Βαί ἱΥ 1μ90 τν8}}8 
οὔ τἰ89 πο Θοιιγὶ ἯὙ6Γ6 τηϑϑπηΐ, ἢ 680 νουϊὰ 66᾽- 
αἰ ΠῚ Πα γὸ Ὀθ68 τηϑηϊουοά, ον ἰἴ βοπηοίίης μοὰ 
θδθῶ Ἰοἵξ οαἱ ἐμαὶ νγὰδ οὔ σίμ}}γ οοπίαἰποα ἴῃ (ἢ. 
εὐΐϊοὶ οὗὅὨἨ Ογτὺθ ἴοῦ οχρὶπηδιίοα (Μογχ), ἰδ 6890 
ποτὰ πουἹὰ τοδὶ δ Ὁ] ἤδνο Ὀθθα οαὔιϊ το 
Ἰἰκεννὶβθο. Μογϑονον 2 ἴῃ 6 δῦουβ πϑηϊϊοηοὰ 
ῥδϑβαχο, 1 Κίημϑ νἱ. 86, ὙϑΥῪ ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ 88 8 ἀἰϊΐς- 
Ι͂ογθηὶ τηϑϑηΐϊῃ. [Ιἐ ἰ8 ὙΘΤΥ ΜΟΥΓΒΥ οὗ γΓϑιρδυκ, 
(δὲ 3 88 νὸ]ϊ ΒΟΓΘ 88 8180 ἱπηπηθαϊ αἰ 6} δἴϊοτ- 
πατᾶὰβ, Είηρβ Υἱὲ. 2, 80 αἷδο ἰῃ Εζοϊ. χὶνὶ. 29, 
ΟΟΟΌΓΒ Μὶϊἢ τοΐογθησθ ἰο ζουν- δ᾽ 64 Τοοπιβ, Ἡ ΒΙΘἢ 
6 ΤῸ 66] 89 τουπἀ Δροαί, ᾽.8. 88 Ὁ 33) 18 υδοὰ 

ἷὰ ΟΌΡ Ῥδδϑᾶρο. Νοιδβίηρ 8 ΠΙΟΤῸ ΔρΡΡυορτίδίθ 
ἰθδη ἔπδη ἰο υπάογβίδηἀ {ποτ ἰμ6 ἴουν βἰἀὁ 
δηοίοδυτοβ ὙΠΜοΣ ομοϊοβοὰ 06 στοοῦὶ ; ὙΔοΙΠΟΡ 
8118, ἃ5 ἴῃ (86 ἴὩ 6 οουτί,1 Κίημε νἱ. 86; ἘζΖοῖκ. 
χὶνὶ. 28, ον β'άθ Ὀυ] αἰ 5 ἰδὲ δϑυτγουπάοά ἃ ἤουγ- 
ΣΟΥ σοοῦι, 881 Κίηρ Υἱὶ. 2, Τὴθ βϑηδβο οἵ 
1 Κίηγϑβ τνἱΐὶ. 86 8, ἐἰθθη, (δὶ ϑοϊοπιοὺ Ῥγουϊ θὰ 
(8.6 ἱπὴον δουγῇ οἡ ἰὮΤ69 δἰ 468 τ (ἢ γγ8}}8 οὗ αὐδτ- 
τὶ οα βίοῃθ, οἢ ἐδ ομο οὐδοῦ βἰἀθ, ψιους ἀουδὶ 
16 ἤγοηὶ βἰάθ, τΐλοσο ὑῃθ οδἱοΥ Θηΐτα 96 ΔΒ, 
ὙΏΘΣΘ ἰμοῃ ἰμ0 10 Μ͵ῸΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ 8 ἴαυζοῦς ἀοοτγ, 
ἩΠῚ} δὴ θαοίοθατο οὗ θγ} σοάδτ, ΟἿΓ ῥϑββαρο, 
Βονγουοῦ, ἐμ 6 ἢ ΒΑΥΘ ἱμδ8ὺ [ἢ το οὗ (80 [6 Π10}9 γν}}5 
---ἴἕἤου 10 οδῃ ΟὨῪΥ Τοΐον (0 (0989 δοσογάϊορ ἰο Υοτ, 
8-- τὸ οὗ Βοτῃ δβίοηθ, ἐδ 6 οἶμον, Ὠϑιθῖγ, (86 
ἴσοηί, τ Βῖο τηυϑὲ ἔον (06 τιοϑὲ Ρρατγί 6 σοτῃροδοά 
οὔ ἃ ἴαῦχζθ θηΐγϑῃσθ, τ,Α8 ἰ0 6 τηδὰθ οὗ ποοὰ. ἴὴ 
σομπδντδίΐου οὗὨ {118 Υἱὸν ἰΐ ἰβ δϑυβιοϊθηξς ἐμαύ ἴῃ 
πο ἰοταρ]6 οὗὁἨ Ηοτγοά αἷϑο, (ῃ6 ϑηίγαῃοθ βἰ ἀθ οὗὨ 
[9 ΒΟΙΥ ΡἈΙ460 γγὰ8 8ι}}} σοι ροβϑα οὗ οῃϑ ρτοδί 
Τοϊάϊης ἄοοτ, δἰχίθθη ουδὲ Ὀτοδά, ᾿ ἴῃ {89 Βδπιθ 
ΤΩΒΏΏΘΣ ὑῃοη, ΤΏΟΤΘΟΥ͂ΘΡ, ἨΔΒΝ ἐδ 6 ἱΏΠΟΣ οουΓί 6η- 
οἸοδβεᾶ, 8.8 ν͵ὸ οοῃοϊαάο ἔγοπι 1 Κίηρβ τνἱ. 86.8".--- 

Δηᾶ ἃ τοῦν οὗ ϑνν ΕΟὗΡΓΣΔΌΟι .---[πειοδὰ οὗ ΠῚΠ 
τες Ὡοῦγ δίιεν. Μὴ --- (ἰπΡ6Σ, ἰΐ '5 Δρρσοργίδίθ ἰο 
τεδὰ ΓΙ “π0η0, 65 ἰμβδὴ ἰμ9 Κερί. δἰτεδῦ σϑῃ- 
ἄοτβ εἷς, γοὺ (818 ΠΉΤΊΘΓΑΙ ἰδ ΘΌΒοηϊ 4]80 ἴῃ 1 
ΕἸαρΘΥΙ. δ0.--,ΑἀὶἈιἃ οἵ [89 Θχρϑῃδθϑα.--ῃ 09) 
ἔτοπι 05) (ἴῃ Αρδοὶ ξξεαι ἰο εἶνο ουἱ) ἰ8 ἐμ 6χ- 
ῬθΏδ6, δηὰ ἱπἀοοα ΒοΡὸ (δὲ ἩὮΐσ ἢ γα8 οδαβοιὶ ὃν 
{86 Ὀυϊ αἴης οὗὨ [8μ6 ἰθπιρ019.---ΕἸΟΣΩ ἴῃ Ὠοῦδθ 
Οὗ τ᾽86 ἰκίπρ ἰ8 δοοογτϊπρ ἰο ν6Υ. 8 κα. -- ἔγοϊω 
[8 6 ΤΟΥΆ] ΤΕΥ ΏΠ68 ΟὉ ἐδὶΒ 546 οὗ (Ὧ9 Σ΄ νΟΥ, 

γον. ὃ οὐκ (6 οτάον ἴος {Π0 χοϑβίογαίίοῃ οὗ 
{86 ἐδ ρὶα τϑββοὶβ, (μαὐ 88 80 ἰροτίδπί. Τ8Ὸ 
βίης. 117 (τοβροοϊϊησ (6 ἕογπι οἱά, Υ. δ) 8 εχ- 
Ῥίαἰποὰ δίϊον (89 ργουϊοῦθ ῬίυγΑ] ἤγοτα ἐδθ σοῦ- 
σορίΐοη οὔ 86 ἀϊδοτοηΐ γ6886}]5 88 056 δυτ ἰοία]. 
ΣΠΠ, τδὰ8 Ἡγ θα ἀπὰ γμοϊηίεά, 18 2ὰ Ῥότβ. ηι- 
Ῥεγί. Αρῖν. τι ἐγδηδὶ ἷνθ τη ϑϑηΐϊῃᾷ --- οδῸ50 ἰο 
Ὧ6 ἀεϊϊνοταά, οοτρ. Υ. 16. ΙΓ {818 τοϑδηΐηρς 19 

4 ΠΡεγκύβου δοσορίϑ ὑπο 8θρέ. δόμος, απ ἃ πηἀοταίδη ἢ 
ἘΠ το βιοτίοα οἵ βίοῃο, τ ἢ ἃ ΤΟΌΓΣΙ ἢ βίοτν οὗ οοᾶον οΥτῖς 
οὐ ἴΠπ6 βυπητηϊ, ἘΔΥ]πδου (Πΐηκα {πα΄ ντιθ που]Ἱὰ 
1:πιΐ (η6 (Πίοἰκ 685 οὗ ὑπ Ψ4|16 ἴὸ {ῆγρο ΣΟῪΒ οὗὨ δίοῃμθ 
ψίϊδ δὴ ἴμποῦ ποοάθῃ τη δοοίίηρ.--ΤῈ.) 

ἴο 6 τοϊδὶ πϑὰ, νὰ τηῖ8ί ΒΌΡΡοϑ9 [πὶ {86 εὐἀϊοὶ οὗ 
Ογτὰβ Ψὰ8 δ ἀγϑβϑδβϑὰ ἰ0 βοιῃθ ἱηαϊ νι δ], ρου ΒΡ 5 
Διογαῦδθοὶ Μιἰπιϑοὶΐ, δὰ ἐμαὶ ΟΥΤὰ8. πον (Ὁ ΓῺ8 
ἱππιῃοἰδίοὶν ἰο πἷπι. Υοὺ [89 ἰσδῃηϑί(ἰοη ἰο [9 
ἀἰγθοὶ δά ἐγ θ88 18 6 γ0 βοι!θν αὺ βίη συϊαν δὰ δὺ- 
γαρί, δπὰ ἰξ δοθπιβ Ὀεβὲ (ὁ ἰδΐο ΠΙΠΠ δ8 84 ροτδ. 
ἔροιο. ρον, Καὶ, ποῖ ἰμἀ6θ4 δου ἃ ὃ6 ροϊοἰοὰ 

ΓΒ ον δἱ Ἰϑδϑί ΠῚ σία ἐμο ἰπἀεβηΐίο βὰ- 
766, 

γον. 6. Το φτγονίοιιβ οάϊοὶ οὔ υγὰϑ 8 ὨΟῪ 
ΓοἸἹονοὰ ὉΥ ἰδ ογτάον οὗ θαγίι5, δο ἔα τοῦδ! 6 δῃ ἃ 
Θατθία] ἴῃ 18 ῬΥΟΥ ϑίθ 5 ἴον 160 678, (10 10 18 
88 ἰὕ ἰΠ9 ἸλίοΣ ποιὰ ποὶ ΟὨΪΥ οορᾶτιι (86 ἴογ- 
τα 6Υ᾽8 δοίίοῃ ουΪ οὗὁ γον οΓΘΏ66, Ὀὰὶ ΘΥ̓ΘᾺ ΒΌΓΡΒΒΒ 
μὴ. [101 δυουϊά Ὀδ αἀἰδουῖΐι ἴον 80 1{{{10 δου- 
ατοραίίου οὗ 6 ν)18 ἰο δσοηῃάιιοὺ 6 τοτΒὨΡ ἴῃ 76- 
γυβαΐθα ἰῃ δοσογάϑησο νν1{}} (86 Ῥγοβογὶ ρίἰ90η5 οΥ̓͂ 
186 ἴῶν, ἰπ ὑπαὶ ἃ σγοῶῦΐ Ὄχρθῆβθ Μῶ8 δϑρϑοϊδ] 
ὨΘΟΘΒΒΘΘΥΥ͂ ἤον ἰΠ6 οἴογίηρσθ, αν ὰ8. Ποῖρϑὰ {1601 
ἰο Ὀ64Γ ἴ6 Ὀυγάρῃ ὈΥ̓͂ ἷ8 σγολὺ ᾿ἰθογαΠ γ. Ηθ 
αἱ ἤἥτβί ἴῃ σϑγβ. 6, 7 δγγδῃροὰ (ννὺ 13 ΚΟΥ ΟΥΠΟΡ 
βΒδουϊά ποί δἰηάον 110 ποῦῖκ.--τἩἰιῖονυν ᾿μοσϑίοσθ 
ΤῬαῖϊηαὶ, εἰς.--- ον (Π6 οΘοππθοίίοη τὶς ἢ Ῥγουΐουϑ 
σοηίοχὶ 800 ποΐδ8 Οἵ Υογ. 1.--Αὡἃ γΟῸΣ οοὔ- 
Ῥεαῃΐουβ, γοὺῦἉ. ΑΡρδΒδιδδοδεῦθα -Ξ ἰθοαθ πιὸ 
816 γοῦν ΘΟΙΠΙΡΔΏΪΟΏΒ, εἰ6. Εον Δη δχραηδίϊ οι 
οὗ {6 ἐθυ 8 ΘΟ. Υ,, 8, θ.----Β6 (οΣ ἰσϑϑρ γοῦτ- 
5611) ἕατ ἔχοι [ΠΘΠ06, 6. σ., ἰπίονΐεγο ποὺ πὴ (ἢ 
{80 ἰαιροδί(ου οὗὁ Ὀυτάδηβ οτ ἰπάγϑμοθϑ. 

γος. 7. 161 ΔΙοὨ6.--- 3 6. δσουϑ. --ς ἰο ρἶνθ 
ὍΆΥ ἰο ΟΥ̓ Ῥοτπιϊί βοιῃϑι ἷηρ.".-- 9 υχοσῖς οὐ τ ΐ 5 
Βοῦδο οὗ Θ᾽ οὔ, παπιοῖὶν, δὶ Ὀγουρηὶ ἰη αὐοβίϊοη 
ὉΥ γου.--61 89 βρονϑσζῃο:----- πα 89 6]- 

ἄοσχβ Ῥαμᾶ.---ἰ3 δι ἴθ ΒΟΓῸ δον ΠῚ οἱοανῦὶγ 8 

βεοοπὰ βυδ᾽θοί ἰο 1323). ᾿ ἰδ Ὦθη66 υδοᾶὰ ΒΕ6ΓΘ (0 
ἰοἰγοάτοὁ 8 βΒυ ͵ ] οἱ τ ΐσὶ ἰδ αυὶΐίο απ υδυκὶ, ΟΟΡ. 
Ῥοτόθδπο6 [88. χχχίϊ. 1, δπὰ Ῥδῃ, 'Υ. 88, δά ᾿ῃ- 

ἀοοὰ νίϊβουας οχδοίν πιδκίης ὃ Ὁ ΤΏΟΓΘ ΡΓΟπιὶ- 
ποηί ἰδδη ΠΙ͂Β. 

γεν. 8. ΤΏ θη Ὀατίυβ ἀϊτοοίβ ᾿ΐ8 οἴἶσοτθ ἐο 46- 
ΓΑΥ 100 δοβὲ οὗ ἰμ6 δι] ϊηρ;.--- ΨοΊΘοΥΘΣ Σ 
τ Θ ἃ ἄθοσϑθθ υυδδῖ γ9 6848]] ἄο.---ΟοΡ. ᾽ν. 

19; ΝΏ2 τες ἰῃ ΣΘΌΓΘΠΟΟ ἰο ἐμὲ Ὑ δ] σἢ γὰ 8Γ6 ἰο 

ἄο, δοΏΡ. τὔκ τὶ ΤῊΝ, 88, χχίϊὶ. 11. Ῥβ. χοὶ. 

11; 2 Κἰηρβ χχ. 1. ὉΡ ἴδ υϑοὰ Βοσθ πίϊὰ ὋΡ 

ἴῃ Βοὸ οἶος ΥΥΑΥ ἰμαπη τὶς ΓΤ} ἴῃ ΗθΡ., Θοταρ. 
αδεῃ. χσὶν. 125α. [ἰ σογγοβροπαβ ἰο ϑοῖιθ δχἰθηΐ 
ψιῖὰ ἴθ αογϑα “ ση,᾽" Ὀυΐ ΟΧΡΓγΘ8808 βι}}} ἔατ- 

(ἢν “ἴὴ ἕανον οἵ." ---Ἡτ τσ [89 Ὀαϊἄϊτιρ.--- 59 
τς ἰῃ οτὰον ἐϊαὺ ΠΩΥ ΤΏΔΥ ὈυΐΪὰ. Το βοοοῃά 
.Α}7 οὔ (86 νοῦϑο: δεῖ οὗ 186 ᾿κἰπρ᾽ 5 δοοᾶπ, 
Θνϑῃ οὗ ἴδμο ἴσίαΐθ, οοπίαϊ 8 ([.|6 Ὀσὶποῖραὶ 
ἰΐης ἰμαὲ 16 ΓΟΥΔῚ ΟἿ ΘΟΥΒ σοῦ ἰ0 40, 80 ὑμαξ 
ξξεδῃὰ ᾿μάθοα-- Ὁ 1} ΟΣ ΡΘ.568-- δὶ ΓΠΘΥ ὍΘ 

ποῖ Βίπᾶοτϑᾶ.---ΠΠ) ἼΒΌΣ α8 ἴῃ νον, 8, 7 
ΜἼ939 οδηπο γ}6}] τηοδὴ ἰμπαὺ ἔθ 6 γ9 ὈΘ ΠΟ Βίο0Ὁ- 

Ῥῖηρ, οὐ ἐμαὶ ἰ ΤΩΔΥ ποῖ σοπιθ ἰοὸ 8 δίορρίπρ οἶ 
16 ψοτὶς (Καὶ αὐ (109 Ὑυ καθ: π6 ἐπιρεαϊαίω 
0».,8), Βῖη 69 0 ΟὈἾΘοὲ βυ δὶ 88 ψοτὶς ἰδ πηθηἰἱοποά 
Π6ΥΘ 88 ἴῃ οἴδρ. ἷν. 21] δηὰ 28; Ὀυΐ ἴδ τρθϑδῃδ: 
τ δῖοι (ργοβουι δα δοίϊοπ) 18 ποὶ ἰο ὃὸ Ὀτουχδί ἰο 
δὴ οῃά, οΥ ἀϊδοοπιίληποα (ΒοΡιιθα). ΟὐμΡ. θ.8ῃ. 
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Υνἱ, 9. Τοῖθ δά εἰοηδὶ οἷδιιδο 189 ἰο Βθδυρϑη ἰδ 6 
Ῥγονίουβ οἢθ. 

ἴῃ γνοσβ. θδηὰ 10 Ῥανυΐυβ ζυτί μον δά 8: ἰμαί 
ἷ8 οἴἶὔσοοτδ 5.1 4}} ργουϊθ (8 τηδί οΥἰ δὶ οὗ (}:9 οἵδον- 
ἐΏμκ8 ἴῃ Ογάοῦ αὶ ῬΓΑΥΟΥ ΣΩΑΥ͂ Ὀ6 Οἴογοά ἴον ιΐ πὶ, 
δηά ἐδπὸ τϑ] Δ τὸ οὗἉ ἷ8 Θρῖτο ἴῃ (116 9 »ν15}} Τη8Δὴ- 
ΟΣ, ἴῃ ϑογβα]οπὶ 1119 ν180.---Απὰ ννϑαῖονοσ 8 
ὨΘΟΘΒΒΒΙΥ -- ΠΣ Γ 18 ἔδπι. Ρ]. (ποοθββαῦν ἐΒί ἢ 55) 

ἔγοτα ΤΊΟΤΊ ἴον [Δ , οοαρ. [ὙΠ Ῥ δα. 1}, 16, 
δυὰ [58 Ῥδη. νυ. 23ὅ, δοοογάϊης ἰο ποτ᾽ 5. ΟἿ. 
ἢ 84,111. [Β΄ ρ σε’ Ον., ὶ 83---Τα.]. (λ6 γοσα]ῖζα- 
ἰοῦ γασὶθ5.---Βοῖ; γοῦπρ ὈΠ]]ΟοΟΙτα δ ἅ --- 
Το Ζο]]οτίης Ἷ -- Ἰ 18 ΡΤΟΡΘΥΪΥ͂ τες 85 γ{6}---ἃ8, 

ΟΥ̓ 4Ἶ8ο, ὙδοίΠοτ΄- ΟΡ, Ὀδυΐυϑ Ὡδῦλ65 86Γ6 γατὶ- 
οὔϑ δηΐταδἷβ δηἃ οὐ μοῦ τηδίϑσὶ 15, τὰ 1 ΘΟ ἢ. ΤΩΔΥ͂ ἰΏ 
ΔΗΥ͂ ὙΔΥ͂ ΘΟ1η90 ἰηἰο σδοππί ἀογδίϊου, δίῃσθ ἢ9 ἰοδύῦθϑ 
ἴδ τῆογθ Ῥδυίϊσυϊαν ἀδβὶ χηδιΐοη οὗὨἩ τῆδὲὶ που]ὰ 
86 τοᾳυϊτοΐ ἰο {πὸ ὑυίϑϑίβ δὶ 79γ 8816 η)..--- 61 11 
Ὅ6 είνϑῃ ἴηι υυνἱϊμοιιῖ ζα]].---ΤΠο δἰ συϊοσ 
ὩΓΡ ΠΡ ΜἼΠ2 (δότε. ΝΕ) ἱν. 12) ἰβ. οχρί δἰηδὰ 
ῬΘΡΒΔΡ5 ὕγοτῃ ἐμ ἔδοὶ (δαὶ Πδανῖα 8 ζοθ8 Ὀδοῖς ὕροι 
ΣἼ2 διὰ δσρῦγϑοοβ ΘΥΘΥΥ ἰπάϊνίυδ] ἴθ δὴ ἱπάοῆ- 

αἰΐο “1,"» ὧν κγ1 ἸΩΘΔΠδ: ἰμδὲ ἔπ 6γ0 ὈΘ ὯΟ 
ἰπιοτταρίϊοι, παι ον, ἰὰ ρτονίϊπς τνδὶ ἰβ πθοθα- 
ΒΑΓΥ͂, ΟΥ ἱπάοϑα ἰὼ (86 πουϑϊρ. [π (ὴθ9 ἰγδπβὶα- 
ἔοι οὔ ἐμὸ υΧΧ, ὃ ἐὰν ἀιτήσουσι, νυ Ϊο ἢ ογοτ!οοἶκα 
189 κἢ δηὰ ἴῃ ὑπδί οἵ ἰμο γυ]καὶθ "6 εἰῤ ἐπ αἰέσιιο 

φιμογίπιοπία, ἣν ΒΟΘΙῚ8 ἰ0 Βατο Ὀθθη ἀογί δὰ ἔσοιη 
ὑμζ. 

γον. 10. πῃ οσᾶοσχ [παῖ ἘΠΘΥῪ τὺ 6 οὔοιτ- 
πρὶ (οοπἰίπυ}}}γ}) Θαοχίῆοοθδ οὗ αυσϑϑοῖ δανυοῦς 
ἴοσ ἴ8ο 18 οὗ ἴ86 ἰείϊπρ δᾶ Ηὲβ. βοῃα.--- 
ὙΠ) τὸ (θορ. Ῥδῃ, ἰϊ. 46) βεαογὶ ὅσ θα υμῖοῖ 
δἴοτὰά Θοὰ ὁ ΓΙ) Γ᾽ (μον. ἱ. 9, 18, εἰς.), δὰ 
ἈΠΒΟΙΘῸΥ μαΐῃ ἷθ μοοὰ ν]]}, σοι. 7.Ὁ. χχίχ. 7: 
1 Μδο. υἱΐ. 87; χίΐ, 11, εἰ; Ζοβορῆυβ, Ατοῆ. 
ΧΙ]. 2,δ; ο. 4. 11. δ. Ῥατῖαθ {ΠΘΥΘΌΥ ἰηάϊ- 
οδΐθ8 (86 58:16 Σοοοχηϊίΐου οὗ (μ6 Ιοτὰ ἰο δ6 ποῦ- 
διυϊρροὰ ἴῃ 9ογυϑδ)]οαι, 88 Ογτυϑ, σὶίδους ἀουθί, 
ἔγοια (Π6 Βδ1ὴ9 βίδη-ροὶϊπί, ΟΡ. ἱ. 2. 

γεΣβ. 11,12. θαγίυβ ΠΟΘ ΒΟ 68 δὴ ασδὰὰϊ- 
Εἰσὶ δίζη, ΒΟῪ οδηθδὲ Βὸ ψἯδ8 ἐμαὶ δΐἷ5 τῷι1]] 
εἰλου]ὰ ἢθ οαττὶ θά ουἱ, Βοδ] προ γδὲ μ65 Ὀθοῃ βαϊά 
ὙΠ 8 ὑῬϑῃ ν.-- Ὁ Βοδοόυνοσ 5881] αἱῖοσ [815 
ὑνοτσᾶ ---ΤΊ ποι. ΔΌ80]. ΣΟΡΤοδθηΐβ 4 Ῥγοίωϑίβ: 
ΔΓ ΔΕΥ͂ ταϑὴ ἩΒαίουον δ) 7 δ ἰὰ το. 12; Ὁ δῇ. 
Υἱ. 9 δηὰ 160, ομδηρο ΟΥ̓ ἰγαπβρτοββίου οὐ αἷϑοὸ 
(ΘΟ Ρ. τον. 12) ὉΥ ἀοΐπῃᾳ, αν πὶ} ἰἰ.---Σ οἱ ἃ 
Οἰτ ΘΣ (Ὀ6δ) ὈΘ ἴοσῃ ἔγομι ἰα Ὠοτδο, Ιοὶ 
Βῖπ Ὅ6 ἑαδῖθηθϑᾶ ΓΒΘσΘΟοΣ δῃ ἃ οστιοὶΒοᾶ. .--- 
ΠΡΙ ἴῃ 160] τς σαῖδθ οὐ αἱ, οδὰ }υϑὲ 858 υγ0]] 
ΤΩΘΔΠ “4 ΘΙΏΡΑΪΘ᾽᾿᾿ ΟΥ ““Ρΐογοθ (του ρἢ,᾽᾽ 85. δἷβο, 
ἔκο (89 βιγυῖδο ““οτυοῖγ.᾽ ἘΕΠΩραϊοπιθηΐ οὐ 186 
Ῥίοτοΐας ἰΒβσουσὰ οὗὁὨ ἀφο] παυθπίβ ο ἃ ροϊπιβᾶ 
νοοάρα βία ϊκϑ, νγὰβ [89 αϑιδὶ ῥα ἰβεταθηὶ δλοης 
1μ6 Αβδυσίδηβ δηὰ Ῥογβίφδηϑ, οοηρ. 1αγατγά, δ- 
φπεροὶ απὰ Βαδυΐοη, Ὁ. 8δδ, δὰ Νιίπευεὴ αἡ ἃ ἐϊ το- 
“παΐπς, ἡ. 879, πῖϊ (86 »ἷαιο ἔς. ὅ8. ΟΥ̓ Ῥαγίυϑ8 
ἦι 18 ϑαϊ ἀνεσκολόπισε (Ἠετοά, 111. 169). Ὑοὶ [86 
Ζαϑθῃΐῃ ρ' ΟΠ 8 ΟΥΟΒ8 ΠΠΚονν86 οσσα το διαοης ἰδ 6 
Ῥογχβίδῃβ, γοί 80 (δὲ (86 μοδὰ οὐ {9 ὁπ ἰο ὃὉ6 

4 [ΒΘΥΪ ΒΟ δδϑνα, ἐμαὶ ογυοίῆχίου θτῶϑ ἐῃθ τηοϑὲ 
ΘΟΙΏΤΠΟΏ ἔογγῃ οὗ ρῥυῃίβητηθης δηοης ὑπ6 ῬοΥβίδηΒ. 
για. Οπι. ἴηι ἴοοο πὰ Αποὶσηΐ Μοπατγολίδα ἸΝ., Ὁ. 908; ΗἨο- 
Σοά, 111, 1δ9; ΙΥ. δ8, Βελ. 1π8., 60]. 11., ῬαΣ. ἐξ οἰς.-- π.] 

οτυοϊβοὰ τγῶβ ἢγϑβί ουἱ οὔ. γιά. (89 ρμαβϑϑηροβ 
οὔ Ἡδοτοάοίυβ ἴῃ Βείβοηϊ! ἐδ γογπὶ ἢ ογδαγιεη 
»τἱπεῖρ., 11., ο. 218.--,αΑΕαλἱιῃάδϊΪ 1οἷ πα Ὠουδπο ὈΘ 
Ἰοϑᾶθ ἃ ἄπηρ!} ἴον 6, ἰπαὶ 19, Ἰεἰ ἰὶ 
θ6ὸ ἰοτῃ ἄονα δὴ οἰδηροὶ ἰηΐίο αὶ δοπιπηοῖ 
ΒΟΟΣ, ΘΟΙΡ. 2 ΕΚίηρβ Χ. 27, δηὰ Ηδνογηίοῖκ, 

Οοπι. οὰ Ὥδῃ. 11. δ. δ) 83 ὯΙ) Ῥδη. ἰϊ. δ.5 
γόον. 12. Διηᾶ ἴδο Θοᾶ τδαῖ Βαῖδ οαπδοᾶ 

Ὠϊ5 λδτη6 ἴο ἅνν9}} [Βοσϑ, ἀϑβίσονυ δἱϊ ἰσίη ρα, 
εἰς.----} }} Θογγεβροπὰϑ ψιϊμ ἐμ6 θυ. 22, Ρϑ. 

Ιχχχίχ. 456. Τδο εχργοδϑϑίοη, ὙδῸ δ οδιιβεὰ Ηΐβ 
Ὠϑιη6 (0 ἀν)6}} {πΠ6Γο, 8 80 ἀροϊάοαϊγ ἨοῦΌτον ἴα 
δι γὶ9 (οοταρ. Ὅσαι. χιϊ. 11, 14, 28; Φον. νἱὶ. 12; 
Νοῖι. ᾿. 9), πὲ νγὸ τουδὶ ΒΌΡΡοϑ8 ἰὴ δυΐῃον ἀο88 
Ὡοὶ ᾿ρατὶ (8.0 ἄθογοθ ὙϑγΌΔΙΥ, οὐ ἰμι.84ὲ Θαγὶα9 
ταδὰθ 089 οὗ ον Ὠο᾽Ρ ἐπ ἐπ8 Θηιγο δήδαϊγ. 
Εγνϑα ἐμ θηϊΐγο σοποθρίϊου (δὶ αοὰ οοηδηοὰ Ηϊ8 
δβροοΐδὶ Ῥγϑβθηοθ ἰο ἃ ἐθιηρίο δι ϊἀϊηρ 88 δη- 
Εἰγ ΙΥ }}Κὸ {Π6 Ῥεγδίδα οοῃοορίΐοῃ, 80 (δαί (ἢ 9 
θυ το Ῥγοοθθάϊηρθ ἰοσατὰ (6 29.017 ψῖτ Τοίο- 
ΤΘΏ06 ἴο (86 ἰθρ1]6 οα {Π6 γμαγί οὗ ϑασγίυβ, διὰ 
δἰγοδαὰν οὔ (ἢ9 ρῬαγὶ οἵ Ογτυϑ, πιιιϑὺ Ὁ9 τοΐετγοὰ 
Ὀδοῖὶς ἰο δὰ βδοσοιηπιοάκίίου οὗ Υἱθ:75.---Ὁ 7. 0 
βισοῖοῦθα ἔοσῖ ἢ Βα βαηᾶ ἴο οἤδβῃκᾷο, ἴο ἅθ- 

βέσου.--- 2 11) ἴον πϊοὰ τὸ πουϊὰ οχροοὶ 

1) 18 ὀχρ᾽αἰηϑὰ Ὦγ ΓΞ), ψ]ἱσ ἢ ἰπάἰσαίοα 
τ δὲ κά οὔ οὔδηκο οὔ ἢ 6 ἀβοῦθο [8 ἤδτο βου ρδὶ 
οἵ. Τθο (τοδὶ ἰιβοὶΐ, 88 γὸ δ ἷΐ Βετϑ, 8 26- 
Ὡαΐηο Ρογβδίδη: ἰὑ σϑηϊη 5 5 οὗ ἰδ σοποϊιυ βίου 
οὔ (ἰμο ἱπβοσὶ ριΐίοῃ οὗ δαγὶυϑ δἱ Βοιϊβϑία, το γο 
189 Ῥυπίβιηθηῖ οὔ ΑἸυταιμδσδὰδ ἰδ ἀοβϑ γοὰ ἴοὸ 
ἀοδοομὰ ὑροῦ ἷπιὶ 80 νδῃίαγοϑ (0 γτιοϊδίθ ἐπ 
ἴπιαῶο δπὰ ἱπβογὶρίΐϊοῃ, δὶ ὈΪ οϑβίπς οα (9 ΟΏ9 
Ὑ80 0148 {ἰ6πὶ 'α Βοπον (Β6τιΒ.). [Βαν)ηοοη 
ἐπ ἴοοο. 8.66 Βεδ. 7.ε., 60]. 1Υ΄., Ῥετγὶ 17.--- 8. 

γεν. 18. ΤῊϊΪθ ΔΡΙΥ͂ ἰατγῃ οἵ 6'Ξ3ι᾽τ8 18 Το] ον οὰ 
ὉΥ (89 οοπιρϊοιΐοα οἴ ἰ9 ποῖ, οὐ ὙΔΊΟὮ, ἃ5 8 
τηϑίίον οὐὕὔἴσουγβο, δἰ ἀθροηάθιὶ. [Ιἐ 18 ομιδγδοίοτ- 
ἰϑιῖο οὔ (16 Ὀοοὶς (π8ι {}}19 ὕδοῖ δῃουϊὰ 4180 Ὀ0 ἢδτγ- 
ταιϊοὰ ἰὰ {Π6 ΟἸια] θθ. [Ιὲἱ 19 89 ἰζ 180 οοπιἰ πο 
086 οἵ (4 ἰδαχιαδχθ δουϊὰ ΟΧΡΓ6585 ἐ:6 ΔΟΟΟΠῚ- 
Ῥϑδογίηρ ἴδοι οἵ ἱμοὶνρ ἀθρομδάθῃσθ ὑροῦ βογβὶδ, 
ψϊσ δι }}} σοπι πο. Ὑοὺ ἐμ18 γὰ9 Ὠοΐ 80 ἀ6- 
ῥγοβδίης ἰὰ 118 ἰηθαθηοθ 89 δησουταΑρίηρ, ἴον, 8ο0- 
οοτάϊης ἰο αἰνίηθ ργονίἀθησο, ον ἰμ6 τα ΐ κα 
Ῥυΐωςθοβ οὗ Ῥογβὶδ οο-ορογδίβα ου ἐμεῖν ρδιὶ δηὰ 
ἷἴὰ ἐμποῖν τΑῪ ἴῃ (0 ποτϑοϊρ οἵ Φεθοναῃ. Τ86 
δυΐδον ὅσϑι 1οί58 (19 Ῥογβίβη οἴ σοΥ8 ἰαἶζο ρδαγὶ ἱπ 
{ὴ τοσοχπἰιίοη οὗ δοονηῖ: Αοσοοτάᾶϊηκ ἴο τΠδὲ 
Ὑὐδῖο ασίαδ ἴδ6 ᾿κὶπρ μαᾶ δϑῃῖ 850 [ΠΟῪ 
ἀϊᾶ 5Βρϑϑάϊιν --- Δ 323, δοοοσάϊηᾳ ἰο [89 ποτὰ (οὗ 

{9 Κὶ α) σοαρ. ἷν. 18, ἴῃ δοῃσοαίθηοθ οὗ ἐδ (Δοί 
ἐμαὶ αγίυϑ μ8.} δϑηὶ, δι Υ, δῆϑνον δηὰ ο0Π1- 

τοδηῃ. ΚΣ ῬΤΓΟΡΟΣΪΥ, ΟΥ̓ΟΥ δραϊπδί 86 {δεὶ 

ἐμαὶ --- οοῃδί ογίης ἰδδὲ, 88 υϑιλ ἢν ἜΠ3Ρ- 73. 

νον. 14. Το δαί ν ἰἰατο σοπιϊ πη θ 65 οΥ̓͂ ΑἹ] 
80 ἰο τιδοῖι 6 σοπφτγοχζαίΐου 916 ΘΒρΘΟΙ ΔΙ 

ἰηἀδονιοὰ ἔοτ (9 ποὺ ἰϑηρὶθ. ΤΟΥ͂ τ γθ δβοοῦ- 
ταροὰ ὃν (3) 8 Ῥσορβδδυίηρ οὗ 186 ὑῬσορβεδ8: 

δυὲλ ἰὶ τα τἴῃ6 σοῃδηὰ οὗ Θοά, οπὰ ἰἶ θη 
ιμδὲ οὗἩἨ Ογγυβ, θετίυβ, Ατίαχοτλχοβ, ἔμ μηα Ὀθδη 
ἰλ6 βουτοῦ οὗ οτἱκία (73) οὗ δ} εἰναὶ Βαρροπβὰ. 

ἃ Ῥαη ἔοτ ἴη9 Ψυϊκηῖο γοοὰ 
Ἐ ἐλ πο μρενλμο θυ τοῚ “Ἰὰ πἰϑ ἰποιϑὸ . ποηδευδέοι 
Βιυδ ἔπ 6 ὈδΙάποθ οἵ δυὐοτίν [8 ἴῃ ἔλτον οὔ [η0 ἰσωπβὶ8. 
ἐἰοι σίνϑῃ δῦουθ Βον)ηβοη, ἐμ --Τα) 
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Ἀοά ἰϑ τοϑηϊοηοα ΒαΓΟ, δα ἱηἀοορὰ Ὀοΐοτο Ουτυ8 

διὰ Ὀαγίυσ, δίησθ (Π6 δυίμον κοο8 όσα ἔγοιῃ {110 

ἴδοι, ἰπδὲ μόγθ πουϊά μᾶνο ὕδθα πὸ οοιηπδπάᾶ 

οἵ Ογγὺβ δηὰ Ῥαγίυβ νίίβουι αοά᾽ 8 οοπιπιϑηὰ, 

Ι νὸ δὰ ογθ ἃ βία 6 δοδσουῃὶ οὗ ἴ88 88] σοα:- 

Ρἰειΐοα οὔτὴο Ὀυϊ]άϊηρ, ἐὺ του] βθθῖ βίσδιβο ἰδ δὶ 

δον ἴ6 δυίδοῦ δου! χο ὑδοῖς οὐθῺ ἴἰο ΟΥΤΌΒ, 

81}}} πιοτὸ {ἰαὺ τ 6 ταυσδὲ ἸαῖοΓ ΑΥΙΔΧΘΥΧΘΒ 18 (8 ΚΘ ἢ 

ἑοῖο οοπϑίοταιίοη, νὰ Βαὰ ποι ἰης ἰὸ ἀο τ (89 

Ὀυϊ]άϊης ποτὸ απᾶὰον Θοηϑίἀθταιίοη. Τμ9 δαῦδοῦ, 

Βονογνον, ἰπϑίθδὰ οὐ εἰνίης ἃ βίη ρὶθ ὨΔΡΓΔΙΙΥΘ, 

ποῦ ὰ σαῖποῦ ὀχργο85 τοσορῃϊίου δὰ ἰδμδηΐ, 

δηὰ μϑῦσο οουϊὰ ἴοτχοὶ ποῦθ 0 ΤοΓῸ ἀοϑοευϊης 

οἵ τιοπϊΐίοη. ΑΓίαχουχοδ οδῃθ ἰπίο οοπϑἰ ἀογαί ἰοα 

ΟὨΪΥ οὔ δοσουπὶ οὗ (ἰ6 αἰζῖ8 νγΐοι 6 σϑυϑοά ἰ0 

Ὅ6 Ὁτουρὰί ἰο 7 εγάβαι θα Ὁ Εσγα, Υἱὶ. 1δ, 19. 

ψον. 1ὅ. ον ἃ ποῖ οὗ δυοῖν ἱπιροτίδῃοθ ἐμ 

ἀδίο ἰβ ῥσορονυῖὶν αίνο. ἈῪ Ὁ, ἴον πβῖοι {86 

φετὶ εἶνοθ Ὑῶ, 15. ("6 βδαρμοῖ οὗἉ ΜᾺ, [80 1ὰ- 

ξαιίο, ται. αὶ 48.---ΤῈ.7; ἰὼ (86 Ταῦσαῦ ὙΦ 

Ἠ85 Τηοϑὲ}Υ δὴ δοίἷνϑ 8656, γοί δὶ {ΠΠ|68 8180 8 
ἐπ γδηβει ῖνθ 8686, 80 (δὲ ᾿ξ δογγθβροηβ Ὑ] 1} 
οἂὖν "“οπἀ-᾽ γον ἰγδηϑι(ἷνο δηὰ ἐβθὴ ἸὨ ΓΘΏ δι {1 76. 

ΤΡ ἰἰ 18 ΒΕΓΔΪΥ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ ἰ0 τοβατὰ ΝΎ δ δ 
Ἡεῦγαΐδιϊο ραβδῖνο Τοσιηδίΐοη οὐ (6 Κβ'Βαρβοὶ 
(ΒεσγιΒ. δπά Κεὶ]). Βγ (89 (δἰνα ἀδΥ οὔ {π 6 πιοῦν 
Αἀκδσ, δὶ ἰβ [9 1δϑὲ τπιοπίδ οὗ (16 γϑδσ, γὙ842 9 ἴῃ: 9 
(οταρῖο βδηϊδιθα, δίηοο ἐξ 8 ῬΥΟΌΔΌΪΘ ἰπαΐ ἐπι ΟΥ͂ 
τοϑὰθ δ ι8816 (ὁ ''δῦϑ ὑἶτη6 ἰοΥν ἰῃ (18 ΘΓ [ὉΓ 8 
που γ ἀοαϊσαιίοη; Ἡλ δὲ (86 ϑϑρι. δργθθβ νὶϊἢ 
οὔτ ἰοχῖ ἰη γοβροϑοί ἰο (88 ἱρὰ ἀαΥ, ϑατδϑ Υἱὶ. 
δ. 88 ἰηβίοδά οἵ ἰΐ ἰ86 ἐπψϑοίγο εἰτὰ ἀδγ, θυΐ ῥτο- 
ὈΔΌΪ,, ΟΠἹΪΥ͂ Ὀθόδιι89 6 δαϊδοῦ Ποῖα {μδὺ [ἢ 6 
ἀεάϊςαίίου ᾿τητπθ 46} ζο0] οϑὰ {μΠ6 οοτηρ οἰΐοῦ, 
διὰ (δαὶ 1 Ἰαβίοα οἱχῃὶ ἄδγβ, δἰϊοῦ [8.86 Ἔχϑιρ]9 
οὔ ἰδ6 ἰερίο οὗ ϑοϊοπιοπ, 1 Κίηρϑ νυἱϊἱ. 60, δηὰ 
2 Οἴσοῦ. σχχίχ. 18, δὰ δι] ὰ ὼρ ἰδ ἰ8Δ8ὲ οἰ χδὶ 
ἄδγ8 οἴ {86 γοϑρ. [71}.)0 δἰχί" γϑαν οὗ θατὶυβ, 
δοοοτάϊηρς ἴο ΒΑΝ] 80}, ναθ Β. Ο. δ16-δ18.--- 
ΤΕ. 

Ἴοτα. 16, 17. Τὴο πτοδὶ δ᾽ κηϊ δοδῆοο οὗἨ ἰμδί 
ψ ἰοῖ δὰ Ὀδοη εἰἰαἰηοα, δὰ (8:6 σοῃϑοϊ ουῦβη 6855 
οὗ ἰὶ ἰπ (9 οσοηφτγορδίΐου αἱ [86 (ἴπ|6, (ἢ 9 Δ ΟΥ 
ὙΘΙΥ ὈΘΔΟ ΠΥ ΒΟ 5 ΌΥ Ὑ8δ δ8 Βα 8 ὕθϑρθοῖ- 

πᾳ (80 ἀεἀ!οαίίοα, Α1} οὈβοσυϑὰ ἱἰ (ἽΞ»9"Υ 89 Πῶν, 
ται Σ3) 11, 2 Ομ τοι. υἱΐ, θ), τὶ 8 707, δηὰ ἱπἀθθὰ 
τνῖτἢ πο ΟἸδοτί ἢ ς οὗ ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ βδογί σοβ νι ϊοῖ, 
αν ἢ1{81 5πνα}} ἰῃ σοι ρητβοη ἢ 6 τυ ἰια ὁ ἰπ 
Βοϊοπιοη᾿ β ἰΐπι (1 Κίημβ υἱϊῖ. δ, 68), ἐμ πῃ 8ο- 
σογάδησοα ἱτ ὑἐδὸ ἸΠἰιο ἃ το]αιἸ οΏ8Β οὗ {πα ἰἰπηο, 
γεί τηἰχὶ οὐον Ὀ6 τοχαγαθα 88 8 αἰδα Ὀορὶ πηΐηρ, 
ΒΟ ὉΥ (9 ὑόν χοδϑίβ [ὉΓ δ᾽ Π- ἴδουίη 8, 
1Πδῖ (ΠΥ πουϊὰ δοὶ ἴῃ {89 Ὡδπὶθ οὗ θη ἷγ6 [ΒΓδοὶ, 
δηὰ τοραΐη (86 αἰγν]η9 ζῦδοθ [ὉΣ (06 Ὑ801]6 Ὀοὰγ 
οὔ τ6 ρϑορίθ. Οοιρ. ᾿ὶ. 2; υἱἱὶ. 8ὅ6. ΘΙ ΟΡ 
ἘΠ ΔΙΓΟΒαΥ τοηηδηίβ οὔ {μ6 ΠΟΥ ΠΘΥΏ (τὶ 68 
δα τοίατηοι δηὰ βοι (Ἰοὰ {δ ο γ 66 ἴῃ υἀδ, ΟΥ 
ΠΟΙ͂ΟΣ {Π6Γ0 Ὑ6ΤῸ ἔγοῦι ἔστιν ἰΐτπη)68 ΓΟΡΓΟΒΘἢ- 
ἰαιΐνεβ οὗὐἨ (8689 ἰγθθ8, βοδίἰϑγθὰ δοουΐ ἰπ ἰδ 
Ἰ6δηα, ἀ965 ποὶ 60Ππ|6 ὈΓΟΡΟΣΪΥ ἰπίο σοῃδβἰ ἀθγδιΐου 
Βεοτο. Ζ7ηὲ ῥυϊποὶρ8] (δπρ ἰδ, (μὲ (89 6 6οῃ- 
ετοκαϊϊου, πὶ ουϊ ἀουδὲ ἰῃ Θοπδβραιθῆο6 Οὗ (ΟΥΤΩΘΡ 
Ῥτορ ιθοῖθθ, δα πο οἱβὸῦ ἱβουαχμὸὶ (δὴ (δὲ (Π 056 
80 ἴοῃᾳ δερδγαίϊοα ἔἴγοτα ἐδθηὶ δὰ χοιαϊποα ἰποἷν 
Ῥτίνι!ορ9 οἵ θείης (π 6 ροορὶθ οὗ αοὰ, δπὰ πουϊὰ 
ΤΔΙΪΣΘ ἰΐ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ἩΒΘΥ͂ ΟΥ ΟΙΠΘΡ 88 ἰῃ οἰάθῃ {Ἶπ|08. 
Βοδίά68, ("9 οὔἴἶοσί ἢ χα ὑγοϑοσὶ δεὰ ἰῃ Νά. Υἱὶ. 1] 

84. ΤῸ δοῖο οδεοτγοὰ ἴῃ ἐμ 6 ΤΏΔΏΠΘΥ οὗ {89 Δ. 
σοπιρ. 1 Κίηρϑ νἱῖϊ. 68; 2 ΟἸγου. χσχὶχ. 20 δα. 

Ψεν, 18. Τῆυσ ποτ τὯἷδδ}ὁβθ δέφαΐη ἃ ἴθρβαὶ ὙΟΣ- 
δΐρ, 80 ᾿ἰἰκοννὶβθ ἃ ἰοραὶ ὈΟΔΥῪ οὗ Ῥθγβοηβ ἰο 
οοπαυοὶ {μ6 ποτγβὶἱρ.---ἘΠ 0 δοῖ ὉΙΡ.--Ἰ  } 1 

88 ΤΌΣ, {{1| 8, διε γ, (ὁ Ῥογίοσῃ (116 θυ δ᾽ 688 

οὔ ἴ6 ἀἰνίηο τουβΒὶρ.--- 8) ὑσχίϑδβ ἴῃ ἸΒοὶσ 
οΙαδαδοβ, δᾶ ἴμ6 ον ῖθ8 ἐπ τ Πμοὲν ἅν: δέου δ 
(σον. 2 Ογοη. χσχν. ὅ, 12; 1 Ο" σοῦ. χχυΐϊὶ. 4), 
Βίησθ ΟΥ̓́ΟΤΥ οἶδ55 δηι αἰνίβίοη δὰ 119 '᾿ν θεῖς. 
σοῦ. 2 Κίηκβ χὶ. 9, δῃι} 2 Οβτοῦ. χχὶτὶ, 4. Τὶ 
ἐλ ἰθ ΘΧΡΡΟΒΘΙΥ͂ δά ἀοα, 86 ἐξ ἰ5 υυχττῖθῃ ἐπ 189 
ΌὍοΟΙς οὗ Μοσδθ05 (οορ. Νυμ,. ἰἰϊ. ὃ; νἱϊ!, 14), 
ΤΩΔΥ δ6 ἰπ δοοογάδῃοθ Μἱ{ [Π}6 Ἰοραὶ ἀἰϑροβι(ί οη, 
ψ ἶσὶ ὈΘΟδΙΩ9 ΥΘΥΥ͂ ΒΟΟῺ οἰδταοίεγίβίϊο οὗὨ ἢ. 989 
εἴπηθ8, σορ. ἐϊὶ. 2; 2 Οῃσοη, χχὶϊὶ. 18; Ὀὰΐ δἱ (89 
διΙῺ6 ἰΐπηθ ἰδ ἰἰἰκονσὶδο σϊχιλ ψν6}}] οοπηθ ἰπίο 
σοῃϑὶἀογαιίοη, ἐμαὶ ἰὰ τΑ8 δὸ ἱπσιρογίδηϊ, (δαί, 
ἢ 18ὲ 8.}}} 80 ΤΩΒῺΥ Οἰμ6Ρ (μΙρ5 ταὶ κἰιὶ 6 αἷθ8- 
Ροπβοὰ νι, γοὶ αὐ 1688 ἐμ 6 Υ δἰιου]ὰ ἀρδΐῃ δ ΥΘ 
8 ῬΟΥΒΕΪΡ ἰῃ δοοοσάϑῃοθ ὙΠ} {80 160. 

Μοτθ. 19-22, ἴὰν 18 το δἰρηϊ δοαπὶ ἐπὶ (ἢ 9 
δαΐποῦ 6ΥΘ6 δ᾽ (86 6]080 οΥ̓͂ (μιὲβ Θῃ ΤῈ 8εοίΐοη 
δι ὰ5 δὴ δοσουηί οὗ ἰμ6 γϑι οοἰοτδίϊου οὗ (ἢ 9 
ῬϑβδΟΥΟΡ δίϊου (6 σοιηρίοίϊοι οὗ {110 ἐθηιρἶθ. 
ΤΊ|.18 ὁδαι6 ἰηῖο οΘοπϑί δγαίΐοη οογίδ᾽ Π]Ὺ Ὡοΐ ΤΟ ΓΟΪΥ͂ 
85 8η οΥἱάϑθῃσο ἰδδί ἰη (δ) ὨΘῪ ἰδ ρ]9 (6 αἱ ν᾽ 9 
γοτδεὶρ Δα 118 τορυΐαῦ οοῦτβο τὶ (ἢ (Π 6 ογοῖο οἴ 
[οδϑίβ ([ζ6}}}, δαὺ Βεΐοτο 81] 8 ἃ ἔδαβι, Ὀγ τὶ οἱ (89 
σοηῃβτοζαίίου ταὶ δχαΐη βῆον ἰίβεῖῖς 80 δΡῬσο- 
Ῥυΐδιοῖν δϑ 106 τοαθοιθα δπὰ ἔδυοσοα ρθορὶθ οὔ 89 
σογϑηϑηὺ οἴ (δ [μοτὰ, 4]80 δρδΐῃ τἿΟΤΟ δηἃ τῇ οτθ 
αβϑῦτο ἰἰδο6 1 οὗ (ἰδ 6 δσογϑπδηί γοϊδιϊου, 88 ἃ δοῃ οἷα- 
βίου, Ὑ}ι οὶ δὲ (8) Β6:ὴ 6 {ἴτὴ 6 ἯΔΒ 8 Ὀοσὶ ποΐης 8580- 
τίς δ᾽. 6 δη( σἰοτίουϑ Θοῃ ἰ πυδη690 δη4 ρΤΟρΓΘΒ88. 
Τοΐθ ἰ8 φαΐὶθ οἾθαν Τσότὴ (ἢ 6 ΘΟ δτγιηδίίου σίνϑῃ ἴῃ 
γον. 22, Ὁγ νι ῖο ποις 1958 (ἤδη [ἢ 6 ρτΟροΓ ουά 
οΟΥΒΘ ομίΐτο ργουΐουβ ροτγὶοί οὗὨ δδ)οιΐ οι ἰ(β8ο 1 δ 
ἀοδὶ ξαδίοα 48 (80 Τουπάδίιίοη οὗ (ἷ8δ ῬΆΒΒΟΥΘΡ 
[οδϑῖ. 8.0 {βοὴ (6 οἰγουηδίδποο ὑδαῦὺ ἐδ 6 ΔΌΠΟΡ 
ὩΟῊ σοίυσηϑ (ο (δ 9 ΠΟΌΤΟΥ Ἰδηραδῴθ 18 Εἰ κ9 ν 189 
ΔΡΡυορτίδι ὁ- ποθ τηροῦν ΒΔ ὙΘΥΥ δἰ κηϊδοβηί. 
Ι{ τ᾽ 6 ΟἸιαϊἀθϑ Ἰδηρύδχε 888 Ὀθθῆ υϑ0ἀ Ὀδοδα80 
Ομ δ]4ο9 ἀοσιυμηθηίδ μδὰ ἐο Ὀ0 μἰαοδά ἴῃ ογάογ--- 
(μαὺ 8, θϑσδυβο [89 τοβίογαίΐοα ἀοροηἀοᾶ ὅγϑὲ 
οὗ 4}} οὐ (86 ποσϊὰ βῬοον, δὰ (ἢδὲ ὉΥ 1{ ἰδ ὁ0- 
νϑηδηΐ ρϑορὶο δὰ Ὀδδθη ἀορτίνοα [0 8 Ἡ81]6 οὗὮ 
(μεῖς σογϑηδηΐς ῥονοῖθ, ἴΠ6 ἰδηιρὶθ, δηὰ αἰνὶηθ 
ὙΓΟΥΒΗΪΡ --τδὸ ΠΟΥ, ΨΠ6Ὼ (86 ΘΟΠρτΤορδίο 88 
δαλΐῃ σοηδιϊυἱθὰ 88 δΒυοῖ, δῃά 4130 ργονυϊἀϑὰ 
αἰ (οἷν ἴθ 019 δὰ (οἷν ἀϊνῖηθ ἩΟΥΒΕἷΡ, δηὰ 
ἩΘΥΘ (86 ΠδΡγαῖΐνο τὺ 6 οοσυρὶοα πῖ ἐμ ΐ8 
οχοϊυδίνοὶγ, ἱμοτὸ Ἧϑ δἱ 1θδδὶ ποις ἰἱῃ (δ 
ΨΔΑΥ͂ οὗ σοίυγῃ (ὁ 6 ΗΘΌΥΟΥ ἰοηριιθ. 

γεν. 20. ΕἘοσΣ ἴδο ὑχίϑοϊβ δι σον θα μΒαᾶ 
Ῥυτθοᾶ μϑιθδοῖνθα 85 Ομϑ τῶϑῃ (νἱ ιῃουΐ 
ἐχοοριίοῃ, δοόῖῃρ. ἐἰϊ. 9), ἘΒΘΥ νγθσθ 8]1 οἰϑϑῃ. 
--- Τῖϊ8. 588 σοΐδγθησο ποῖ (ὁ (8 οδ.86 οὗ {8} 66]6- 
Ὀγτδιΐου, Ὀαὶ 118 ροββ᾽ ὉΠ γ. Ῥυγίϑϑδίϑ διὰ 1μονὶθ8 
μδὰ βυ δοίη} Ῥτοραγοὰ (ἢ οεηβοῖΥοδ, πὰ 6ΥΘ 
ὩΟῪῊ ἰῃ (86 οοπαϊιΐοη ἰο ζ018] (π6 ἀυ 168 ἀογοϊνοα 
ὍΡΟυ θὰ. 6] ΘΙΏΘΏ(8, 88 ζθγν. χχὶϊ. 4 Βα. ΤΑἸκ6 5 
ἀμ οῖὴ Θβρϑοΐα! Ῥγοιϊποηΐ 1ΓῈ γοίθγοῃοθ ἰο [89 
Ῥτίοδβίβ, οσουγτοά δραΐῃ δηὰ δρδίη, δηὰ δδὰ Ὀθεπ 
ΘΘΡΙΔΙ ΒΥ ΤΟΥ ἔγοασθωΐ ὑπ ον ῬΣΘΥ ΟΙΒ οἰσοῦτ- 
ΒΙΆΠΟΕΒ, ἩΠΟΣΘ (8.6 ῬΓίθϑίβ 88 δ0 8} δὰ δοπθ θαυΐ 
11116 ἰθίο σοπδίἀογαίζου, Ὀαὺ (ΠΟΥ͂ τυδὲ ΠΟῪ ὉΘ 
Ῥυὺ δδβὶὰθ δύὸ ὑπὸγ οουϊὰ ἐμ}8] ἐμοὶ γί θα Υ 
ἑυιποίίοῃϑ. Αἱ ΔῺΥ ταίθ, ἰ09 δυΐβοσ πιθδῃ8 ἴ0 



08 ΤῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

Ῥοΐωΐ ουἵ 84 ΒΟΌΪΘ το 1658, γοα, ἃ ἰνΟἿῪ Ζοαϊ, οὐ 

(οἷς γμαγτί. Ὑ8πὸ βιυιύ)εςι58. οὗὨ ΓΙ) ἀγθ, 88. 18 
οἶδα ἤγοτι {{π|6 ΓΟ] ον σοπίοχέ, (088 ΜΚ» 80 ὙΟΓΘ 
ἴο ἀο εἰπὸ δἰαυσ οὶ Ζ, 6. 9. οὔ 116 βου 168. Ῥτοροτ- 
ἸΥ, ἰε ἷψ ἔγιιθ, θυ θὺν ἔλθ ον οὗ ἃ (ἀταΥ ἰναἃ ἰνἱ 86] 7 
ἰο δίαγ ἰμ6 Ῥα536}.] Ἰαπιῦ, ἔχ. χἰΐ. ὁ κᾳ.; Ὀαϊ αἴϊον 
(6 τἰηϊ6 οὗὁ ΗοΣοϊκῖαἰι, τ θη {116 αν 65 δὰ ὑἢ- 
ἀογίακοη 9 δἰαγίμς ἴον δὶ σὶο δὰ ποὶ ρυτὶ- 
δεοὰ εἐομϑεῖσοθ (2 Ομτγοῦ. σχχχ. 11), ἰΐ βοὴ ἰοὸ 
ἨδΥΘ ὈΘΟῺ ᾿Π0Γ6 8 τΠΟΥῸ [{Π|6 συ ίουλ [07 ιἰ16 [,6- 
Υἱϊο8 ἰο ἂο (1|6 βἰαυκμίογίηρς [07 ΑἸ} (σοι. 2 Ομ ν. 
Χχχν. 4, 14)---ο Ὁ (116 ῥυΐοϑιβ, Ὀθοϑδυ89 {ΠἸΟΥ̓͂ 6 ΓΘ 
80 ὕὈυγ οἰβοιννίίαγο; δηκἀ ΤἴῸΣ (6 Γαβὶ οἵ 186 ρ60- 
Ρἰο, θδσδι8θ ἰὺ τγτὋδϑ 80 ΘΔΒΥ͂ ἴ9ὸν ἃ ἀοδ͵οιηδηΐ ἰὸ 
ΔΡΡδ6π ἰο(Πθ. ΑΒ ἰπ 2 (του. χχὶσ. 81; σχχυ. 

16, (88 γῥνίοβι8 δτὸ ἀδβί απαίθα δα {ἰἸ6 1 Γ Ξξξξι (6 1.6- 
Υἱἱοδ᾽ ὈτοιΓΘΏ, ῬΓΤΟΌΔΟΪΥ ἀὼ οοππῃοοιΐοα νυ ἢ {10 

ἐπογοδϑίηρς ἱπροτίδησο οΥ͂ ἴδ 6 1, οΥνἰί68. ὉΓ1] τ 
“αηὰ ἴον ἰΠοιηβοῖνοβ,᾽ 848 πη 2 Οἴγοη. χχσνυ. 1... 

ον. 21, Τιῖθ ἑαὶν οοποϊιδβίοη οὗἁὨ (11|6ὸ ῥγουΐοιϑ 
ἰἰτη68 οὗἨ ἰγίαϊ, δαῃὰ (μΐδ ὑῬγοτηϊδίης Ὀοσίππίηρ οὗ 
(86 ὩΘῪ οοηργοραίίοη τΑ8 δἰΪ {16 χταπάον (Παὶ 
{{π| τοϊυγηοὰ αἰὰ οὶ οαὲ (ἢ6 Ῥδββουοῦ δἷἴομο, Ὀὰὶ 
αἶ8ο βδυ σῇ ῬΘΥΒΟΏΒ Ὁπὶίοα πὶϊὰ ὑμοτλ 110 σσοι]ιὶ 
Βερδγδίθ ἐμβουγϑοῖνϑδ ἔγοαι {86 ἱτρυτὶϊοϑ οὗ (.}6 
βέοΡΙΟ οὗ ἰμ0 6η4, δηὰ βοϊζοὰ πὶ ἃ ποῦ δηά 
ΟἿΥ͂ :θα], σουϊά πεπσοίονι μοϊά ἰο {Π6 1,οτὰ. ---- 

Αμπᾶ 411] απο 86 8 δορασαϊϑᾶ ᾿βιδοῖνϑθα 
πῖο ἴθ: ἔτοῦι ἴΠ6 ΒΙτΒἰ 655 οὗ ἴμ6 58α- 
ἴθι οὗ [86 Ἰδπᾶ.--Ἴ ΝΣ Νὰ, 48 ὙΝῚ ΘΚ. 
χ. 2, 11, ὅτ ἴμ6 Βϑαίμ θη παιΐοηβ ἀπο] ἰη Ῥα- 
ἰοδιϊμο, τυ δ]ὲ (6 Βθδί βθη ἰὰ περ θοτίης δὴ 
θοϊοπρ ἰο (με ΓΊΧΝΕ ὌΧ, ἰχ.1,2; 111,8. Τθοδο 
ψὃ0 δβορδγαίοα ἰἰιοιηδοῖτνοβ ἤγοτη ἐδοβὸ θαι 6 
δἃτοὸ ποί ργοβοϊγίοθ ἔγοιμῃ οα  θηΐϊϑὰ (ΑΌδη ΕΖτα, 
Ἀδβομιὶ, ΟἸονῖςαβ. οἔ αἰ.), θυϊ ἀοδοοηάδηϊβ οὔ {(᾿ 9 
δον 5 δηὰ ἴδγδοῖο8 80 δὰ χοπιαϊμεά ἤη (6 
Ἰδπὰ σθ (86 Σοβὲ οὗ Π:9 παιΐοῃ δὰ Ὀδθηῃ σδν- 
τὶοα οαρίΐγο, )δϑ δ᾽ῖ (89 θα γα 10} Ῥδβϑβαροβ ΒΌο, 
σοίιρ. ἰσ. 1, 10; χ. 2,10, 11; Νοῖν. ἰχ. 2; χ. 29. 
ΤΊΟΥ δὰ πὶιῃουαΐ ἀουδὲ ἰπιοττιαγσὶοα πῖι ἢ {116 
μθαῖμβθη, δηὰ (9 τῇοσο ἐμὸν δὰ Θηίοτοὰ ἱπίο 
οοτηπιηΐοι ὙΪ1}}) {Π6τὰῦ, [ἢ 1659 ὝΟΤΘ (ΠΟΥ͂ ἴῃ ἃ 
Ῥοβίιίου ἰο ΟΌΒεοστθ (1160 Μοβδίὶο ἰδ8 χοϑροοίϊης 
ἔοοά δηὰ ρμιιγὶ δοαίΐοη. Τὸ Βεραγαᾶίθ ἰμβϑωβοῖνοβ 
ἵγοπι ἰῃ6 πη μΥὶ 68. οὗ (6 Βοδίμβοι τροδηΐ [ον 
{π6πὶ ἰο ζότβα Κὸ δἰἰοροί ον σοιηπια οι τ ἢ {ἢ 9 
Βοδί θη, δηὰ βοοῖς σου πίοη τὶΐι ἰδ 6 76 18} 

δοηφτοκαίίοη. Ἐον Ὺ) ΘομΡ. ἶγ. 2. 
γεν. 22. Τί οαἰΐης ἰδ9 ῬΆββουον (παπλοΐγ, ἰπ 

{8:8 ὩὨΔΥΤΟῪ Β6Ώ86, ποί ἴῃ {116 Ὀτοδ ον βοϑο, νι ῖσ ἢ 
ἸηΘΔῺ8 (0 δδὶ μο ζεείϊναὶ οὔθυϊη δ πῃ ψοποτγαὶ, 
οορ. Ὦοαυί. χΥυΐ. 8) 28 8 Πη6 808 οὗ Δρρζορτγίαίίυς 
86 οογοπϑιὶ ᾳΥ806, ΘΟ] ΟΒΟΙΥ͂ ΘΟ 898 ΒΟΤΙΟΘΏ 659 
δηὰ ἿΟΥ, 80 {0 οδαἰϊης οὗὨ (9 υὐϊϑαγθιθὰ Ὀτοαὰ 
ταϊἰδίογοα ὀχ ϊ βίο] ἰο 710Υ δῃά σαυὸ {01} 6ὁχ- 
Ῥγοβϑίοι ἰὸ ἐμοὶ ογουβ δηΐὶ οἱονεί ζθε  η ρ8. 
ΤΙ} οοποϊυάϊηκ οἶαιι86---ἴοΣ [ΒΘ Βαᾶ 89 Τοτᾶ 
σΣαϑἅθ Βθσ Ἰογίυϊ, δα τὐὄστῃθᾶ ἴδ6 Βϑασὶ 
οὗ ἴ86 Κίηρ οὗ Ααανυτία πηῖο 61} ---ἰὩ 6808 
ἰο ΒΆΥ͂: [00 αὐϊοῦ 84}} (86 βαγὰ ϑβϑυβοτιίημρθ οὔ (δ9 
οχὶϊο, δὰ δον 84}} (86 δοόούϑγο ἐγὶδὶβ τ ἱσἢ πὰ 
Οοθ Ὁροῦ ἰδθπὶ βίποο (μ6 ἰἶπ6 οὗἩ Ογτιθ, (ἢ 6 
᾿οτὰ μαὰ ΠΟΥ͂, ὈΥ {π0 Σο- Θβί δ δ τηθηὶ οὗὨ (86 
ἐθηρῖθ, ΘΧΔΟΙΥ͂ ΒΟΥΘΠΙΥ͂ ΥΟΔΥΒ ΔΙΟΓ ἰ(8 ἀεβίτυο- 
ἰΐοπ, οδαδβοὰ 8 τοαὶ δηιΐ ργϑαΐ σθδηρο οὗ οϑαίσα ἴἰο 
Δ κο ΡΪδοθ. ΤθΟΥΘ ͵Ὑβ ΠΟΥ ἃ ὨΟῪ ἔουπάδιΐοη 

ἔοτ {Π6 οοϊο ναι ΐοη οὗ σοἀοιαρίϊοπ, ἃ βοοοπα γ6- 
ἀοιμρίϊοη, ἩΒῖοίὶ 8 ΠΔΡΟΪΥ [688 {δὴ ἰμ6 ὑΓγο- 
νίουϑ οα οὔἱ οὗἩ Εμγρί, ἃ τοἀοιωριίοι ουὔἱ οὗ ιδ)ο 
ἤγπι Ὀομ8 οὔ Αδϑογγία. θαγῖυβ, ἴμ9 κίηρ οὗ Ῥδν- 
Βἷδ, ἰθ βϑγο οδ!]θὰ Κίης οὗ Αβδυγίβ, ποί ΟὉῪ “89 
ΤΌΪον οὗὨ ἰμὸ ἰουυϊ ΟΥΥ οὗ ἴ)6 ρῥγονίουβ Ρογβίδῃ 
ΘπρὶΓγΘ ἜὝΚΘᾺ ΟΥ̓ Ὀθοδυδο Αβαγτία ἔγοπι δποϊθηϊ 
{ἰπ|9 δα Ὀ6θη (ἰ6 5.6] Ὠδιῃθ ἴῸΤ 8}} ἰῃαί γορίοα 
(ΟἸονί συ), τ ἰσἢ οδομοί Ὀ6 ρῥτογνοα ἔγοπι υὐτἢ 
ἰϊ. 1; Ὀυῦ δΔΌοΥο δὶ], 1 ἰκοτνῖδο, θθοδβο θεν, α5 
μοδὰ οὗ (9 σγοδί ϑαρίὶνο οὗἩ ἰμ6 ποῦ]ά, ρῬγοροῦὶν 
ἰοοῖς (}9 Βατηθ τοίδιγὸ ροβἰἰΐθῃ ΟΥ̓́ΘΡ δραϊηδι (ἢ 6 
Ῥοορΐο οὔ οὐ δ8 ἰδ6 Αβϑϑυγίδη δπὰ Οἰνδί ϑϑη κί ρ9 
δὰ οὔοϑθ ἰιδὰ, Ὀθσαῦδβο ἰὰ 8 ὈΓΟΡΟΥΥ οοἷν 8 
οοπίϊηυδίίοη ΟΥ ΤΟηΘαὶ οὗἩ ἴ᾽ἤθ6 β58πηι6, δῃὰ ὃ6- 
ολ0.89 (ῃ9 ἱΒουρὰϊ ΔΒ ΠΟῊ (0 Ὀ6 οχρταοδϑοα (δ δὲ 
ὅπ} }ν ἐἰιῶὲ ΤΟΥῪ ΘΏΘΙΩΥ͂ 0 δὰ ΟὯ66 δ0 ἰοδεία ἢ Υ 
δηὰ ἀοδισυοί 'γο] Ορρτοϑϑοὰ (6 ρεοορίο οὗ ἀοὰἂ 
αὰ Ὀδθ οἰδηροὰ Ὁγ (6 στδοθ οὔ Θοἀ ἰηίο 8 
ἔτῖϑη, δβο ἰδ δι 9 δά ουϑθῇ Εἰτηβοὶ δίγοηριὶ οῃ οα 
(19 Βαπᾶϑ οὗ {)}ὸ οοηρτγοραιίου ἴῃ Γ6- ΘΒ 8] 19 ΐης 
80 ἀοδίγογοα ἰϑαρὶθ (451 παν δἰγοθὰν ΒΟ Τἢ 
ἴα ΤΩ ατιΐο]6, διμαάϊεη ἐπα Ἀτίζεη, 1808, 8.δ1).7 
Ἢ νὴ 3:86 1 βδηι. χσὶϊὶ. 16. 

ΤΗΟΟΘσΗΤΒ ΡΟΝ ΤῊΣ ἩΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΕΘΘΕΡΤΤΙΟΝ. 

οετα. 1-ὅ. 1) 1 νδ8 ποὶ δἴοπο Ογγὰβ Ὑ8ὸ δὰ 
Ῥτουϊουβὶγ ἀοίοτπιί θα δηαὰ Θβί Δ Ὀ] 86 ἰῃ ἄἀοσυ- 
τιθη(8 (10 χοβίοσαιϊου οὗ (6 (θπρὶο δηὰ 18 ψοῦ- 
ΒΡ, οὐθὰ ἰο (6 ἀοι8118 οὗ ἐδ ᾿ἰτηϊ8 οὗ 1(8 
τηθαδυτοιηοηίδ, (6 ἰεἰηά οἵ τηδί οὐ αἱ ἰδ δι βῃουϊὰ 
Ὅ6 Θ'ὩΡΙογοά, Ὀυΐ αἶ8δο Ὀοίογο δ] αἀοἂ (9 Ιωοτγὰ 
Ηἰπ οὶ, 88 (09 ζτοδὶ Ῥγορῆθοῦ οὗὨ ΕΖΕ Κ16] Τ6- 
δρϑοιίης ἰ89 ΠΟῪ ἰθρὶο (Εσοκ. χὶ.--σῖνιῖ.) βῃ ΟὟ. 
Ογτνὰϑ 88 ΠΥ δὴ ἱπβίγαπιοης οἵ (6 ]οτὰ, δηὰ 
84 ΟὨἿΥ αἴνει οχργεββίοη ἰο Ηΐθ ϑονϑγοίβῃ ν01]}. 
Τῆσβ ἰδ6 σοπατορδίϊοπ, ΒΟΝΘΥΟΓ ΤΩΔΩΥ͂ δὶπ- 
ἀτγδῆσοϑϑ πιἰχιύ Ὀ6 ρἰασοὰ ἰπ ἐπ δὶν γᾶν, δι Βοῦυρ ἢ 
ἐΐιο οἱτουτηβίδ 6908 ταὐ χα ΐ ΔρΡΘοΑαΥν αἰογεπί (ὁ ἰμθτ, 
γοῖ Βανίηρ (886 6Υ60 οἵὗἉ ἔαϊ(, {ΠῸῪ Βδᾶὰ ὴο δβυῇῆ- 
οἷοηὶ ΥΘΆΒΟὴ [ῸΓ ἀδβροῃ ἀθΏου, Ὀαϊ ΟΥ̓ {Π6 τη 09 
60 ἀφ η}}7 ἰο Ἰοοὶς ἀροῦ (ὃς ποῃδογία] ῥτουϊ- 
ἄθῃοο οὗ αοά, ν])ιῖοΐϊι πλοΐζο8 στο ορροβίῃρ ἴΌΤΟΘΒ 
ἰο βεστθ Ηἰβ ρυγροβθ. [186 ἰβεγθ οἱ ἰδ δ 4150 
πὶ τοβροοὶ ἴο {πὸ Ὀαϊἀΐηρς οὗὁἨἁ (μ6 Ομτίρι δα 
Οδυγτοῖ οἵ οὗ ἰμο Κἰηχάοιῃ οἵ αοἀ Βυοἢ Δ ἀϊνῖῃο 
Ῥτοαεβιϊηδίϊου, τσ 888 ῥτου θὰ Ὀοίογεβαδὰ 
οὐ ἴο ἀοίαἰ δ 4}} δὰ ουουγιὶ εἰς (μαἱ 18 Δἀκριοα 
ἰο ἰ9 βοῆον οὗ {πΠ0 [βοτὰ δὰ (ἰδ βαϊναϊΐοη οὗ 
τ6ῃ; πὰ πΈΪσῺ ἴῃ δρὶ(θ οὗ ἰθιηρογατΥ αἰοοῦι 
διὰ δίγυκ 98 δηὰ ρραγοηὶ ἀρίθαί, τωυβδί γοῖ 
τοῦθ δηὰ τοῦ Ῥγονδὶὶ, δηὰ 6 οασγιεά οαἱ τοῖο 
δηὰ τροσο ἀθοϊἀραϊγ ὈΥ ῥγίποοβ δηῃὰ ρθορὶθϑ 
ἡ ΠοίδοΡ ἘΠῸΥ 6 Ομτίδιΐϊδη οὐ ποὶῖ 16 ῥτγο- 
ΡῬΒΘΟΥ οὗ ΕΖοκὶοὶ δοὰ ονϑὰ {}:6 οαϊοί οἵ Ογτιι ὃτϑ 
ουϊάθμοοθϑ ἴἰο υ5 (πὲ ἰΠθτο ἰ8 δι Δ ῥτοάθβιηδ- 
ἰΐοη, δπὰ εἰαὺ ᾿ὑἸκοννῖδο τ τ 88 ὈΘΘΏ ῬΤΟΡδΓοά, 
ΒΟ (ο 54Υ͂, ἃ ἀοοσιυπιοηΐ ὙΠΟ ΟΒῊ ὩΘΥ͂ΘΥ ὯΘ ἰοδὶ 
οΥ ἀρφαίγογεοά : ἴον {ΠΘῪ ῬΣουθ ἐμδὶ 1.0 ἰθπιρ 19 οὗ 
αοάἀ οδὰ βυθοῦ ΟἿΪΥ ἰθιηρογαῖ, ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΟΠ 

« [ΒΑ δου ἐπὶ ἴοοο ΤῊ ΘΕ ΟΠ Ε 85 8 ὈΟΣΓΘΑΡΟΠΟ ΠΕ ἴδλοὶ 
ἐμαὶ ΗἩογοάοίζαα, νι ἢ δἰτο αν ἰπο χδοίῃθβϑ, 68}}5 ΟΥγ8 
{Π6 Κίηρ οὗ πο Μοαᾶθ98 (1. 206λ.--Τὰ. 
{ ΓΝ ΐμ ΜΆΒ ἰῃ Βοοογάήδπσο πῃ ἴπῆ6 σοῃδίδον καρ 

οὔ ργορῆϑονυ ἰη γαργϑβοηςίηρ Ἀ}} Π 9 δηθτηΐοβ οὐ ἴῃ Κίπε- 
ἄἀοτα οὔ Οοἂ Ὀγ {Π6 τηοβὲ ῥτουγηΐμϑηῦ ΘηθταΥ οὗ ἐδ ὕχγο- 
ἢοίβ᾽ {τ9. ΤῊ18. ΘΏΘΙΩΥ Ππανίηρ ὈθΘὴ ἴπ 9 Αβδευτίδῃ ἢ 
Ἠ6 {ἰπ|68 οΥ̓͂ (Π6 Ῥγορῇῃοία, Ὁ νγϑϑ Ὠδία σαὶ πὲ ἴῃ τη Ὡ}ς- 
πε οὗ [πο {]1δ|ταθῃς οὔ ῬΡσΟΡΏΘΟΥ, [86 δυΐθοσ βΒῃου]ὰ 89 
6 ῥσορῃρίϊο ἰθγπλ.- -Ἴ κ.} 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 1-22, 69 

δρρογϑηὶ 105865, ἰδὲ 1 τηυϑὲ στον δὰ ἱθογθδθο 
δοιὶ ζδ'ῃ ΟὯ9 ΥἹἱἹΟΙΟΥΥ͂ ΔΊΟΥ ΔΟΓΒΟΓ, 

2) ἴὰ ἴδ ποῖ ϑυουκὰ ἴυγ ἴ6 [οτὰ ἰο γϑδίουϑ 
19 Κἰπράοῃι δπὰ βοῦν πμθα δἰ δὰ δὰ ρθη 9 
αυθ σοῦ ἰῃ Ὀοιναθ ἰο ἀϊϑίυγὉ ἴμθιη: ἢθ 
68υ865 Ηἰ8 Κη κάοπι (0 στοῦ, ἱποτθαδο, δάυδῃοο. 
ἬΒοΓΟ ἴμοτο ἰ8 Ἰἰἴ6, (ἢ6γΘ ἰ8 αἷἰ8ϑο ἀϑυϑιορταθηί, 
ΔΡρτοργίδιϊΐοῃ, βδίγυρᾳχὶο δηὰ υἱοίοσυ. Ησδγο ἴδ 
29 δὲ θϑὲ δῃὰ τοοβί ροπογίυϊ, Βοτο ἰ9 ἐδ) ἀϊνΐηθ 
Ἰϊέο. Ογγὺβ πιυϑὶ ουθῃ βιγρδϑϑ δ βοϊοιηοῃ, τὶ} 
Τοϑρϑοὶ ἴ0 (00 δἷζθ οὔ ἰδ9 ἰϑθαιρίθ, ἰὰ ογὰοῦ ἰο 
ΒΟῊΝ ἱπδὶ (Π6 οδυδὸ δηὰ κίηράομι οὗ αοά δἀ- 
ΥΔΠΟΟΒ. Υἱοίοτί ΟΌΒΙΥ ἤγουν ΟΘΟΪΟΤΥ 0 ΟΘη ΌΓΥ 
ἱβγοιρὴ 89 Εἰϑίονν οὐ τη δηϊεϊ μὰ, κἢ ἃ ΟΥ̓ΘΥ δομ οΥ68 
8 Εἰσθονῦ βίωχο ἰονασὰβ ἰμ9 δίχφῃεδὶ δηὰ τηοϑὶ 
εἰοτίουβ δηὰ, Ιΐ ἰδ ἔσὰθ Ηθ πιοῦθ δηὰ τζοσγο ἀθ- 
Ῥγῖνοβ Πὶβ Ομυτοῖ οὗ οχιθγηδὶ ῬΟΥΟΣ δηὰ ροῖῃρ ; 
ἦν 15. ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΏΟΡΘ δῃ ἃ τη0Γ0 ἰπίοσπδὶ δὰ βρὶ- 
τὶταδὶ, δὰ ἰμ8 το ποσῖς. Βαΐ οὐ (δὶ ΘΔ ρῸ 
ἷθ 8 τοδὶ δίγβδηοο [7 {6 νδῖϊδ πδϊοῖ {116 
ὙΟΥΪΥ ρον ον μ85 ἀσασῃ δρουηὰ (ἢ ΟΒυτοὶ 
7411, (ΠΏ τὸ Ὡϑοὰ οφαϊογέ οὐυγϑοῖγοα τὶ (ἢ 6 
Μοτὰβ οὗ το ᾿οτὰ ἐμτουσὰ Ζοοδαγίδα (ἰν, 6) ἴῃ 
111680 ΥΟΡΥ {ἰπ|0 98 οὗἩἨἉ αγίαα “ποῖ ὈΥ τὐἰχῆϊ δος 
ποῦ ὈΥ̓͂ ΡΟ υΤΟΓ (Πδιπο] Υ, οα 1} δῖ. 6 οὔ τη6η), Ὀαΐ ὉΥ 
ΣΩΥ͂ ϑριτὶι,᾽᾿ δῃηὰ 458 δ᾽ ὀρθῇ δου ΣΥ 8}}8}} Φογυ- 
88 160) 116 οἢ δοοουηῖ οὗὨ ογονὰβ οὗὨ τπϑη δηὰ οδί- 
116 ἴῃ Βοῦ. 1 9017 νι}}} Ὀθ ἰο μοῦ δ γγ8}} οὗ το 
τῦθις ΔΌουῦ δηὰ ζος ρδἱοῦΎ ἱ νὴ|ϊϊ] Ὅ6 ἰπ ὸγ 
ἰϊ. 8). 
᾿ γεγο. 1-12, ΤῊ που] δα μον εἶο5 Βανο οὔθ 
Ἰοννοῦ τηοῖΐϊνο 8 ΟΥ ἰπίογοβίβ ἴῃ 1.9 βίθρ5 ὑμδὶ {Π 07 
ἴδῖζο; ᾿ΐ 18 οὔ 6} ΤΩ ΥΟΙΥ ἴἰο ἱποτθαβο ἐμοὶ δαί ο- 
ΤΙ δηὰ ἐμ εἷν ρόονοῦ. Τιυϑ 109 ῬΡογβίϑη οὔδοὶδ 8 
ὙΠ 6ὴ ἘΠΟΥ͂ πιλιὶ9 ἰηαυΐΥ ἰᾳ Φοτυϑαῖοιλ δηὰ σο- 
Ῥονίεά ἰἴο θαγίῃβ ποιὰ τηθγο Υ ῥγουθ ἰδ οἷν 
ὙΔΙΟΙΓαΪ 685. Τὴθ ΘΏροΡοΟΓ Αὐρυαβίυθ9, τ θοη 
ΒΘ βᾶγθ ἴθ οοτηηδηὰ ᾿υκο ἰΐ., που]ά τρθγοῦ 
ΔΟσΟΙΡ ἰδ ἃ Θ6ΏΒ.85 οὗ 9γ)0], Βαϊ [86 δ6δοηδο- 
αὔθησθ8 ὑπαὺ ΟἹ] το (μον δὲθ 05 ὝΘΓΘ γοί, ὈΥ͂ 
αὐοά᾽ δ ν|}}, 19 δἀνδυοοωθηὶ οἵ Ηἰβ κίιηράοι,. 
Τ86 Ῥογβίδη βΟΥΘΓΠΟΥ ἰθτὸ πιυϑὲ σίὶγο (Π6 0608- 
δίοῃ ἰβογοῖο ἴῃ ἐμαὶ (Π6 δησίθηὶ ἀθογθο οὔ Ογτυϑ 
δ δριΐϊη Ὀτουραὶ ἰο Ἰἰσαι, δηὰ [89 Ὡ6ῸῚῪ δῃηὰ δβδι}}} 
ΠΟΥ ΓΔΥΟΤΑ Ὁ] οὯ6 οὗ Ὠυτὶυ ἴῃ Δαἀάϊιϊοη 15 66 Γ- 
τὶ οὰ ἰπῖο οἴθοίὶ. 

γοτβ. 6-12, ΕΑΥ ΌΪΥ κίη χάοτηϑ τσϑὲ ῬοΥϊΒὮ ἰὸ 
το ϑῖζο ΤΟΟΠὶ δηἃ ρύθραγο ἰ08 ὙΑΥ͂ (ογ ἰδ6 ἰκΐῃ κ- 
ἄοι οἵ ἀοἀ. Τ7|}ιὰ8 δὰ ἰἢ Ποτὰ ϑροίκϑη ἴα {9 
ϑοοοηά γὙθὴὉ οὗἩ Ἰ)ατία8, δοοογϊη Ὁ ΟΡ γθ8Γγ8 
Ὀοίογο 186 σοπιρ!εἰΐοη οὗ (6 ἰθιαρῖο, ἐμβτουρῃ 
Ηδςξς. ἰϊ. 20 5βᾳ. 19 νν1}} βῆδικθ (86 ϑαύθῆβ δηὰ 
μὸ οδτίΐ, ἐπὰ ΟΥ̓ΘΓΙΠΓΟΥ ἰδ ἰβγοηθ οὗ κίηρ- 
ἄοπιβ, δηὰ ἀοθϑ ΓΟΥ͂ ἰπΠ6 διγθη σὴ οὗ ἐ8ο κί ηχάοτηϑ 
οὗ ἴμὸ Ὠδαίμιθη, δῃ ἃ οὐορὶ τον ἐδθ σδατνίοὶβ δοὰ 
1886 ἐπαὶ γἱἀθ ἴῃ ἤθη, (δὲ (6 Ποῦθθ8 δηά 
{8 οἷν τί ἀθγβ 80 4}]} δοηθ ἀονγῃ, ΘΥΘΥΥ͂ ὁπ6 ὈΥ ἰἢ6 
διυγοτὰ οἵ ἷ8 Ὀγοίδοτ---δηὴά ἰηάοοὰ 41} ἐμΐ8 ἴῃ 
οτάον ἰο δγϑοῦ (9 ργοιϑϑὰ κίηράοπι οἵ ἰῃ9 Μ68- 
Β'δ. Απά (9 δηροὶ οὗ τ[Π6 Τοτὰ πο βίοοὰ 
Ὀϑίπεθα {Π6 τ τι]θ ἰγθοβ (Ζϑοῖ. ἱ. 11, 12), ὙΒ θη 
ἢ 18 ΠλΘΒΒΘΉΡΟΥ δηηοιποοα (0 τη ἐμαὶ ἰδ σθοἷθ 
Θϑειὶ 5: {{91}} 8011}, δὴ ἰδ δἱ τοδὶ, οτἱϑοὰ ουέ ἴῃ 
ἐπιοτοοδϑίοῃ : Φϑιονυδὴ ϑαῦδοί ἢ, μον Ἰοηρς Ὑ]]ὼ 
Του ποῖ ΒΑΥ͂Θ ΠΛΟΤΟΥ͂ οη ΖοΓαθϑηϊο πὰ ἰμ6 οἰτ᾽68 
οὗ δυάδι, δχαΐηϑι ψυΐο ΤΉ ου μα8ὲ Βεὰ ἱπάϊχπδ- 
«ἴοη (689 ΒΟΥΘΗΙΥ͂ Σοδατθ, ἱπρ]οτίης [860 βδακὶπα 
δυὰ ἀρδιγουγίηρς οὗὁὨ 189 Βοδίμοῃ Κἰηχάοπιβ. Βαίΐ 
{1.650 ἰδίἰθν πιυιβί ρουῖϑῃ ΟΠ ἰῺ 8Ὸὸ ΓᾺΓ δ8 {ΠΥ 
δία οῃ ἰ ΓΟΙΥ͂ ἰπ ἴ80 ΨΥ οὗ μ6 Κίπχάοιι οὗ Θοὐ, 

δηὰ ν|}] ποὶ Ἰοὺ ἐμαὶ κί χάοτῃ οοῖθθ δὲ αἷϊ, Αἱ 
ι..6 Ὀοιΐου {89 ᾿ἰπίθγεϑιβ οὗ 6 δαυίἷν ῬοῦγοΓ8 
δηὰ Τυ ΓΒ ΔΥῸ ΥΟΥΥ͂ νοὶ ψἱτ (Πο586 οὗ (9 
κιἰυφάοιῃ οὔ αοὰ. Ῥθατγίυβ γἱφιι!γ Ἰαϊὰ στοαὶ 
γαϊὰθ ὑροη ἴΠ9 Θχϑουίίου οὗ ἷ8 ϑάϊοὶ ννὶτ ἢ Τοἴδτ- 
Θ069 ἴο 110 ἡιγ ΘΓΘΌΘΘ δηα βυρροτὶ οὗὨ {116 τνοῦ- 
Β.}}0 ἴῃ Φογυβαίθ. ΗΪθ νν δὰ μπᾶὶ {Π|0}7 δῃουϊά 
ΟἿ βδοι  ἥσοβ οὗ διντοοὶ βοῦν ἰο ("6 αοὐ οἵ 68- 
γϑὴ ἰη Ζογυδβαΐοηη, δη ἃ ὈΓΑΥ ζοτ ἷθ 119 δηἃ (ῃ9 
18 οΥ̓͂ '8 Θοη, ποὶ ΟὨΪΥ τοἰρχιί, Ὀὰὺ ἱπαἀθθὰ τουδὶ 
Ὀ6 (]8]16ἃ, 80 δυῖτο 88 ἰ!9 οοπρτοραιϊΐοη οὗ (ἰ19 
ἴσιο αοἀ πιαϑὺ Ὀ6 φτγδίοζαϊ, δυὰ ἐηάϑοά β ποϑγοὶγ 
δηά Ὠοαγιγ. ΟομρΡ. 96Ὁ. χχὶχ. 7; 1 Μαηοο, χὶϊΐ, 
11;1 Τί. ἰϊ. 2, ΤηΘ οοηρτοζαίἑοη οου]ὰ Ὀο ἴῃ 
18 ὙΔΥ ΟἿΪν ἰζ ἰὑ βοιρμξ δραΐη ἴον δαγί ΒΥ 
ΡΟΣ δῃὰ Γγαϑάοτα, ἰζ ἱξ ἐμ δὰ Τογτχοιίϑη 19 
ῬΓΟΡΟΡ πδίυγο δυὰ ἰ(8 ἴσιο σα] ἕ[ἔρ. [μεὲ ἰΠ9 
ΘὨυΣΟῦ (6 ΘΑΡΠΘΒΙΪΥ οχϑυΐηθ ἀίϑο 7 ψ πο ἰΐ 
οὨΐοΓϑ ἱπίο δοηῆϊίοὶ τι ἐμ 6 δίαιθ Ἡδοίμον ἴΐ 8 
πο ρποίΐῃρ ΔΓ Υ͂ ἔγοιῃ 118 ῬΓΟΡΟΡ ἮΔΥΒ. Ἶἴοα ἰο 
ἴι 1 ᾿Ἰηϑίοδα οὗ ρΡεγαιθδιίης ἰδ6 Βίαίθ ογο δηὰ 
θοτο ἩὶΐΓ} ἀϊνῖπο ἰμουρθία, ἱΐ (8617 αἰν6 8 τηογο 
δηἀ τοΓὸ οΪλ69 Κ0. υδη που 5 δηὰ ἢ υπιλα 
πδίυσγο; ἰζ ἰὶ τοζαγὰβ Β6 8 [0γ 118 δια δηά βθοῖκ9 
ἴο Δρργορτίδίθ ἴο ἐϊβεὶ μὲ σοι ὈοΙοηρθ ἰο 
(η9 διδίο. [ΙΓ {16 84}0 ἰἰ86]7 888 ἴοβί 1.8 βᾶυονυ, 
ὙΠ ΟΥΘ ν᾿ 684}} γγ9 βοϑοῦ ἢ ΤῈ ΓΟΒΡΟΙ 8. ΠΥ 
οὗ Βοπιο, νοὶ ποιὰ ὈΟῪ ἰμ6 βίαιθθ οὶ υπον 
186 Κίηρήοιι οὗ ἀοὰ, Ὀμὰὺ υηᾶονΡ ἐϊ9 ον σὰΐϊθ 
ΟἾΟΝ 15 8.}}} 80 ΘΔΓΠΑΙ, 18 στοαί, (06 συοδίον 
μδὲ {ΠΟΥΘΌΥ 80 6651} {ἰ10 ζ1186 τί οὺν 18 διυδικθηθα, 
85 ἰἦ δίαιο δὰ σδυτγοῖὶ οουϊὰ ποὶ δυοϊὰ ἰῃ δῃΥ͂ 
ὙΔΥ Ὀοΐηρς ἰῃ οομδίοι ψὶϊἢ οὔθ δηοίθγ.--- Α]- 
ΤΟΔΑΥ ἰβγουσὰ Ογγὺθ δηὰ Ῥδγίυδβ ἰοῦ τγὯῶβ 8 
{18} }πιοηΐ οὗὁἨ (086 στοαὶ δηὰ πουὶθ νογὰβ οἴ 
Ιβαὶ, χιἰχ. 28: ““ ΚΙΏμΒ 88}} Ὀ6 (Ἀγ ζοϑίθγ- δίῃ ουϑ, 
δηὰ (πεῖς αυθθ 8 (ΠΥ ΠΌΓΒΙΠρβ- ΠΟ ὮΘΓΒ; {Π6} 
8118}} ὈΟῪ ἄονη ἰο 66 πιὶϊῃ ἐπ οὶν ἔμλοοϑ ἰοναγὰ 
{16 ϑεγί, δηὰ Ἰοὶς ὮΡ ἰδ9 ἀυϑὶ οΥ͂ (ὮΥ ζ766ἱ.᾽᾽ 
Βιυὺ δἰἴγοδυ πὸ ἰὑ 18 Ἰηϑηϊζοδβὶ ὑπαὶ 1.6 ἰταο [ι]- 
δΙ]πγθηῦ ἰηγ οῖγ 68 ΠΟΙ ΟΣ οὐ ἰμ6 ῥατὶ οὗ κἰηρ8 
ἀεί ογιϊηΐης ἰηδαθησθ οὐ ἰδ9 τηοὰθ οὗἁὨ ὑγουβρ, 
ὯΟΥ ΟἹ (δ) δ᾽46 οὗ ἰ)!0 οΘοῃφαγοζαί ο δὴ οχιθγηδὶ 
ΒΟΥΘΓΟΙ ΧΠΙΥ͂ ΟΥ̓ΟΡ κῃ μ8. 

γόον. 18-1δ6. Μυοὶ ᾿τΔ8 Τοαυϊγοᾶ, δηὰ υϑνῪ 
ΤΩΔΏΥ αἰ ογοοὶ {ἢ 55 τηυϑὺ οομμο ἰοροῖμ ον ἔγοιι 
ἀἰθογθηὶ 81468, Ἰὼ ογάδν (μαὲ {ἰ|6 Ὀαϊ] ἀϊης οὗὮὨ 189 
Ὀουθ6 οὗ ἀοἀ πἰχϊς Ὀθ υπάονίακοη, δηὰ οσοιυ]ϊὰ 
Ὅο δοίυ δ! ν δηϊδ!θ, ΑὉΟΥΟ 8]] ἐΐ τγδϑ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ͂ 
(πδὲ ἰὺ δου] ἃ ὍΘ ἰῃ βοσογάδποο σὶϊ [6 τ ῖ!]ϊ 
οὗ ἀοἂ ιἰδο 1ιορὰ Ηἰμπδβοϊ, δὰ βοὴ ἐμαὶ {9 
Τοῦ οὗὨ (110 ποσὶ ἃ βδμουϊὰ 1Π|κοννδο θ0 νης 
(Ββοτουηίο. Τὰ σοηρτοραίίοη δὰ Ὀτουρῶῖ δὈοις 
(18 ἀοροηάθηοθ οὉ 186 νοῦ] ὉΥ {ποὶνρ οὕὑσῃ βίῃβ, 
δηὰ {ΠῸΥ ὝΟΓΘ ὨΟΥ ΟὈ]χοὰ ἰο ὯὈθ δαιἰϑῆθὰ νυ 
ἴϊι, 8.0 αἷδὸ ἰὺ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἰμδαὶ ἰἢ 9 ΘοὨρτοζη- 
τοι 1.861 ϑῃου]ἃ Ὀ6 Δγουθϑοὰ ἰο ἰγτὰθ τοαάὰΐ 688, 
δηὰ Ὀθ δίγοῃριβοηθὰ θη πτϑατὶοὰ Ὁγ ἰδ δΐη- 
ἀσϑῆοοβ ἐμαὶ ρϊαοθα {μοιηβοῖνοβ ἴῃ ἰποῖγ ὙΑΥ͂. 
ἴιυ νϑ ἰβογοίογθ ὨΘΟΘΒΘΑΡΥ ἰδὲ δυ 8 Ὁ]9 ῥτο- 
ῬΒοιίο οὐζϑῃϑ δῃου]ὰ Ὀ0 ἡοιπὰ, το ταὶ ρος τοσὶς 
ὍΡοΩ (9 οοηστορδιίου ἐπ τουρὴ ἰδ αἰγὶ πο ποτὰ 
δηὰ ἴῃ ἰδ89 ρονοῦ οὗ ἰδο αἰνίης ϑρίτγίι. Βιϊι 
ΤῊ ΟΝ ΤΏΟΓΘ ἰδδὴ (8 ΜΩΗΥ8 8.}}}, ἱ7 ποὶ Θχϑοί! Υ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, γοὶ ΒΙΧΕΪΥ ἱπιροτίδηϊ, 80, ἴοτ δχϑιῃ- 
Ρ»ἷο, ἰπαὺ (06 ποατοδὲ δι μοῦ ἶο8 ἰὰ Ραϊοδίϊηθ 
δου ἃ ὃθ ἀἰϑιἸη κυ δ θα Ὁγ τὐ δου 688 ΟΥ ἰτῃ- 
ῬΑ Δ} γ. Απά 8ὸ ἴὺ βηδὶγ σατὰθ ἰο ρ688, διὰ 
δὶ Ἰδϑὶ δὶϊ ἐβίηρβ ψογικθαὰ νγη61}} ἰοροίμον ἴῃ 60 Γ- 
τοϑροπάθῃοθ ΜΠ1 Δ 9 αἰγὶ Ραγροβο οὗ σεάθιρι 
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ἰ(ΐοη. 9 ΒΥ “δηλ "ἢ δηὰ “οἱ 1δϑὲ;᾽ Ὀυΐ ἰΐ 
ὙΔ8 ὩὨΟῪ (ὉΓ 0 ἢγϑι (86 ΘΣΔΟΙΪΥ τὶ ρα ἐἰπι6. 
ΤῺ ἰοτα 019 γγ88 ΤΟΔΥ 8 ΒΟΥΘΏΓ γ68Γγ8 δὐζεν 108 
ἀεϑιτυσιείΐοη, 8ὸ ἐπα (ῃ:9 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΟΥ̓ (9 ΒΟΥ ΠΥ 
ΥΘΑΓΒ Ἧ858 ΠΟΥ {6 16 ἜχΘΟυ Ύ ἱπογοῦγ. ἤουϊὰ 
δαὶ 19 σουφτνοχαιίοα, (6 Οπαγοῖ, ταϊχΐ μανθ 
Ἐ|Κὸ ρμαίΐδησθ ψἱτ γοϑρθού ἰο (8.6 Δοσουρ Βα θηΐ 
οἵ φτοδίονῦ ψογῖ, (1|6 τουϊγαί οὐ ζαὶ 8 ἴὰ (9 ὑὰ- 
Ὀο]ονίης σοαμταυ πη Ὁ, ΟΥ (9 ΟἸ τἰϑιϊδηϊξὶ πα οἔ 
ἰὴ9 Βοδίβοη ποτὶ ἃ. ἥουϊά ἐδαὺ {6 Υ τϊσαὶ 
ΠΟΥ͂ΘΥ ὍΘ οΥγθογ- 80 ΟΥ̓ διϊοιωρ ἰο 086 Υἱοθη 60 
ἦπ δοσοιιρὶ ϑιϊηςς ὑπδὲ τοι ΘΔ Θοπ6 ἰ0 Ῥᾳ88 
οὐἷγ πθα ἰΐ πλ8 θθοη Βυ ΠἸ οἰ ΘΠΓΠΥ Ργορδγοα, δπὰ 
80 ἰο ΔΑΥ͂, 18 τίὶρα; ἬὙΠ6 [Π|κον 89 ἰῦ Β859 ἃ τοδὶ 
γαϊαο. ουϊά ἐμαὶ {Π6Υ ταὶ σἂ πότον γοργὰ (ἢ 9 
(ἴχ6 (αὐ οἰαρβθα ἰοο Ἰοηζ, Ὀαὶ χαίπ ον (δἰ ηἰ ὑπαὶ 
10 Ὀαϊἀϊης οὗ 9 Βουϑο οὗ αοὰ 8 ἰμ0 δἰ χιοϑέ 
διιά τηοϑὲ ρὶογίουβ, δῃὰ ου (18 ὙΟΥΥῪ Δοοουηῖ [89 
χοῦ αἰ σαὶ ποῦ οὐ οατγί, τ εἰσ σΔ ΟὨΪ ὉΘ 
{πὸ δηαὶ ταβιυϊὶ οὗὨ α}} οὐ ΜΟΥ 8, διγδη οι ϑαίθ 
δυι ἀενοϊοριηθαίβ. 

γογβ. 10-18, 1) Το οοπρτοραίίοη ἀοαϊοαιοα 
πὸ ουϑ8θ οὗἩ αοἀ νῖϊῃ ἧογ. ΤΟΥ πὐΐχς ἢαΥθ 
Β6]4 6 ἴλβὶ ἀδὺ ἰπβίεδά οὗ 4 ἴοδϑι οἵ 71υγ. Ενϑθῃ 
ΠΟΥ ὙΠΟ (ἢ 6 ΟΥ̓Κ, ΔΊΟΥ ΤΩΒΩΥ γΟΔΓΣΒ οὗὨ οἴἶοτί, 
δἰοοὰ Ὀοίοτο ἰδοπὶ διά, ἸΟΙ͂ΪΥ δὰ Ὀτγοδὰ 
οπουρα, ἰὁ ἰ8 ἔγιο, Ὀὰὺ ἴαν ἔγουι γοδοΐηρ [80 
τοικιϊ βοοηοο οὗ (1.10 οἷά ἰδπιρὶςα, δη Ὀθβί 68 8ο- 
σου 56 ΟἿ ἰΠγουσἢ [Π9 ρῥοττιϊβδίοη, δηά 
ἑηαάοοῦ ὑπ 8ββἰβίδησο οὗ ἃ ἔογοῖΐρῃ μϑαίμϑη ἰκΐηρ, 
ΠΟΥ τς μανὸ 84 8. Βροοία! Υ τὶν ἃ σο8]}2Ζη- 
ἐϊοη οὔ ιι)6 θαϊίγο τγοϊοῃ θά η 688 οὗ ἐμοὶ δἰίαδιΐ οη 
δοοοτάϊορ ἰο ΘχίθΓ 8] δρρθᾶγδῆοθ. ΗΟΥ͂ θϑβὶ Υ 
{Π010 δΟΠΊ6Β ΟΥ̓́Θ᾽ 01}89 ΤΩ6Ώ, δἰ (16 ὙΘΡΥ͂ (ἰπ|6 Ὑ 6 
6 Τοδοῖ ἰΠ0 δία οὗ Ἰοηρ- σον δα ΠΟΡΟ8Β δηά 
διτι νη χθ, ἀ͵888:5Δοἰΐοη, 111. πον, ἀο᾿οοίίοη, 
ἰηβίοαὰ οὗ 7οΟΥ, Ὀθόδυθο ἰΐ ἀοο8. οὶ σογγοβροηά 
ὙΠ} ον ἰάοαϑ, ΒΒαυΐ ἴὰ 8 8 τραίϊίον οὗ Ἀυ τα  Υ 
δηὰ ἰαἰ ἢ, υηᾶον δἰ] οἰγοατηϑίϑηποοθ, ἰο ΤΘΟΟβΏΪΖ0 
αι ᾿ητ ὁ ΓΑ] {πη ] η 698 {ἰαὺ (δὲ ποῖ δ 85 
Ὀοοη κιϊηοα ͵ἰ8 πιυσὶ ογ6 ἢ τ οουϊὰ ἰπ ΔΗΥ͂ 
ὙΔΥ οχροοί, (δ 10 16 Βα ρεογ-δουπάδηϊ ρστᾶο06 δηὰ 
ἸΩΘΤΟΥ͂; 8 ΟΝ 14 -Ἰκὸ Βοαγὶ πῖϊ Τοίργθησθ ἰῸ 
ΐΠαΓ ἴθ 6(}}} ἀδηϊοα .8 ναὶΐβ Ῥδίϊ θα  οἡ (6 
μοτά, δηὰ βαγϑ ἰο ἱἰβ6Ϊ (Πδὶ 10 18 Ῥου ὯΔ 08 υη80]9 
ἰο υάχο δουγϑοι Τοδρθοιΐ πα ψπδὺ αἱ Ῥτοβθηΐὶ 
ἀοθϑ ποὶ δἱ α]ἱ ρίϑαδο ἱβ. ὙΠΒ απ Ὁ]6, Ὀοϊϊον- 
ἑπᾳ, οὐ 1 1156 θατὶβ 8}}8}} γγ Ὀ6 40]9 δραΐῃ δηὰ 
δροΐη (0 δϑοϑῃὰ ἔγουῦι ἰδ 9 γᾺ]0 οὗ ἰθᾶγβ ἰὸ ἰδ6 
Ὀγ σας 688 οὗὨ 100, δα] δραΐπ δηὰ οαραΐῃ Ὀθ 
ΔὉ]9 ἰο σοἸΘΌταίο ἔρϑϑίϑ οὗ ἀοαϊοαιΐοη δά γα ν 
ΘηΐοΥ (9 ἐἰπι68 οΥ̓͂ τοί Ὁ πηθηῦ δηὰ ζταθθ ἩΔ1Οἢ 
(00 ᾿οτὰ μίνοβ δἃβ (ἢ 9 ὙΘΥῪ {ἰἥης ἰδαὺ βου ϊὰ 
θ5. [ὁ ἰβ ποί80]9 δηὰ οαϊφψίης Τ0ὉΓ 08 ἰο δΒ60 
{παὶ [8080 ροθὶϑβ οὗἩ (6 Ῥβδίίοσ, ὙἯὅο ῬΤΟΌΛΔΟΪΥ 
Ῥοϊοπς ἰο ἐμῖ8 ρογτὶοά, δὰ βυϊδοϊοης ἰΟΥ͂ οὗ αὶ 
ἰο οομλἴυτί απ ΘησοῦγδρΟ ΔΌΟΥΘ 8]1 ἐπΠ:6 1] Ὁ ῬΘΟΡΪ6, 
(16 Ροοίβ οὗ ΡΒ. ΟΧχχύ. δηὰ οχχσυὶ.. ἴῃ ἐμ {ἢ 6 Υ 
σα] Θὰ ὑροπ ἴμϑαι ἰο ρΓαΐ88 (ὁ Γογτὰ οἢ δοσοπαὶί 
οἔ Ηἰ τονοϊδιίου οἵ Ηἰ πλβοϊΥ ἰῃ παΐαγο, Ὀυΐ 65ρ6- 
ὁ ΔΙΙΪν ἔον 18 γουοἰ δίίοη ἰπ Εἰ ΒίΟΣΥ ; ("6 ρΡοοί οἴ 
Ῥδ. οχῖνὶ., ἴα (μαὶ 6 βί εἰ ϊζοβ ὉΡ, 

“Β]686 πο 1 οτά, Ο ΤΩΥ̓ δου," 

ΜΔ ΐοἢ 5 ΘΎΥΘΘΟΪΥ Γο- ΘΟ ο6α ἱῃ ΟΌΓΡ 

“706 ἀδπ Ἡδεγτη, Ο πιεῖπο 5΄οεῖα, κοΐ τοί ἰλη ἰοδολ δί8 
ἐπ ἀεη Τοα." 

ὙΠΠοαὶ ἀουδὲ ἐἰΠ 6 οοηφτοχεαίΐου ἐθθῃ δαης ἘΒ. 
ΟΧΥΪ ;. τὲ ἐπ 9 ἰῃσπηοδὲ δοοοσὰ οὗ ἴμ6 δοδσὶ, 8]- 

ἱπουρὴ ὁ τγ88 ΚΔ }}Ὺ σοτιροδοᾶ βοιηοναὶ οαυϊϊον, 
δη Θϑρϑοΐδι Υ ἀἰὰ ὑΠ0 Ὺ ἀρρτγορτίαιο τῖτ στυΘδ Υ 
αρὶἰδίεὰ ποαγίβ ἐμ δοαὶ οἴ (γι υσπρὰ : “ΤῈ τί κὺς 
υδηά οὔ ἐμθ Μοτὰ 8 οχαϊ! θὰ, ἰθ6 σἱχὺλ βιδπὰ οἵ 
ἰη9 Ἰοτὰ ἀοοὶἢ νδ᾽ἱδηι γ---ορθη ἰο 6 {6 ζαΐθϑ 
οἵ τἱκιοουθῆθ88 ;  Μ]]} κὸ ἴῃ, δῃὰ 1 νν»}}] ργϑὶβϑθ 
{89 [μοτὰ---ἰῆο βίοηϑ πυροὶ [86 Ὀυϊ]ᾶοτβ σοΐαβοα 
ἰδ Ὀθσοῦιθ ὑδ9 ποδὰ οἵ ἐΐ 6 Θογηθγ.᾽᾿ ΤῈ ροεὶ οἴ 
Ῥ8. οχχχυῖὶὶ., τἢ|090 μοδτὶ βιγοὶ θ πὶ ἢ ραίτγῖοι ἴσ50 
δά το] κου, δὲ (Π}9 βδιὴ9 (ἰπ|θ νεῖ ἢ Γγοβ ἢ 658 δὰ 
ῬΟν ΟΡ, γ08, δἰπηοϑί νεῖ) ραϑϑίοη, οδαποὶ Ὀὰὶ τ- 
64}}, ὶ ἢ [λ6 τηοϑί ὈϊιίονΥ οχρογίθησθ, ἐλ δοοὰθ 
ἴῃ οχὶϊθ: “ΒΥ {89 σῖγοσβ οὔ ΒδΌΥΪοη (ἴθ τ 6 βαὲ 
ἀονα; γθ8 ὸ πορί," δηὰ υὶβ ΒδΌγΊοη αὶ ᾽υ8ὲ 
ΤΟσΟΙΏΡΘΩΒΘ, ἐδ 8 Γορϑτά ΐηρ Ἀΐθ ργϑϑϑπὶ βἰἰυ δι ϊοῦ 
88 80 τοὶ Ὀοίίοετ. Βαϊ δἰγοδὰγ ἰμ6 Ἰογὰ ||Κ6- 
τΐθο οδῖθ (0 ἰδ Ποὶρ οὗ {μεἰν ΓΑἰϊἢ, Δ8 15 οἶϑδὺ 
ἔγοτι ἐὶ8 ὙΟΥῪ Ῥδαία, ἰῃ (ἢ ηἰ οσθὴ πον, τοὺ Η6 
ἰατηθα ἴ80 Ββοδτὶ οὐὔἱμο Κίηρ οὗ Αϑβγγὶβ ἰοσαγ 8 
[3τϑοὶ, δὰ 8 Ὀγουσὰ (6 ρογὶοὰ οὗἉὨ οχὶϊο ἰο δὰ 
οηά, Ηδ ἀο]νοτθὰ οτοῦ (6 δηοίθηῦ θροαΥ ΒΑΌΥ- 
ἴοα ἴο ἰδθ ἀθδβίγογίπς ᾿υάσαιεπί, ΑἸγολαῦ ἰδ 
8Β81ηὴ0 Ὠδγίυδβ, ἰοὸ Ὑβοπι ἴῃ 6 τοϑίογαίίοη 18. ὙΘΡΥ͂ 
ῬΓΟΡΘΟΥΥ͂ δϑογί Ὀθὰ, λὰ 8ο βουϑγοὶν ομδϑϊ ϑοὰ Βα- 
Ὀγΐοῦ. τπ8ὲ (86 ροοί οὗ ΡΒ. οχχχνίϊ. ὁδῃ ἀϑεϊίχῃδιϑ 
ὧν ἰα τόν. 8 88 ουδγίσονῃ οὐ ἰαϊὰ πνδβίθ. 

2) ἴὰ νγδβ 811} (μ9 εἰρη οδὲ (μΐηρ ἴον ἰδ 9 δοη- 
ἄτοκχαιίοη οὗὮὨ (86 οἱά σογαεπδαὶ ἰο ἀδάϊοαϊο δ ἰθτα- 
Ρἷθ. 'ἰα πνιϊοῦ 116 οτὰ πουϊὰ ἀν6}} ἴὰ (πον 
αἰ ἰ8ι, γοῖ δεραγδίϑα ἔγουι (θαι, δηὰ ἱπἀοοὰ ἴῃ 
186 πιϊἀϑὶ οὔ ἃ ρυἰθδίμβοοά, πῃ ϊοὶὶ τηϑὺ 80}}} δἰ δυὰ 
ἴο πιράϊπκίο Ὀοίψνοοη (θὰ δηὰ ἰμδο ζοτὰ. ΤῸ υδ, 
19 Νὸν Τοβιδιηθοὺ οοηβτγοκαίίοη, τηοἷν ΤΟΓῸ ἰ8 
τδαηίοά, Οοα ἰμ9 ρμοδὶϑ ἰἰαὶ τὸ ΟΒ γἰ βιΐδ 8 ΔΎ 
δϑορηὰ ἴῃ δυπ 7 δηὰ ἔαϊ( ἢ, τὸ βου] ἀοάϊοεῖθ 
ἰϑ Ρ1]68 ἴο ἴΠ9 ᾿ογά, βίησα 6 ὙΠ|ΠΙ ἀνγ6}} διποῦς 
Ὁ3, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΡ αἶϑο ἰῃίθΓΉ Δ τὶ] Ὁ8, Πδιμοὶγ, 
ἴῃ Οὔνρ οαγίϑ, γὙ͵ὸ Βοιυ]ά δοσογάϊη αὶ τοὐοΐοθ 
ἴῃ δὴ ϑῃ( οὶ Υ ἱπιιϑάϊαιο δου αΐου πεῖ Η ἴπὰ, 
δηὰ 4] (ὴ9 ρθ809 δηὰ ὈΪοπββίηρ (δὶ δῦ ἱῃγοϊνοὰ 
(μοτοΐα, δηἃ οσχογοΐὶδο ουγβοϊτοϑ ἴῃ ἃ ΠΒΟΙΥ͂ ῥγὶ ϑϑὺ- 
μοοά, (μαι ἷ8, ον βδογ θσϑβ οὗ ὑτγαΐϑθ ἱῃτοῦχα 
ουὐῦ Ιοτὰ Ζ726808 Ομ τὶβί, 0 ΒΠΟὟ ἕογι, εἰς. 1 
Ῥοίον ἱἰ. 9. 

8) ογ5. 190-22, Το Εθαϑί οἵ Ῥδβδϑουοῦ δπὰ υη- 
Ἰοανϑηθα Ὀγοδά οοπβιϊεαἰθάὰ (6 οοπαϊαϑΐοη οὗἩὨ (9 
οἰ απὰ ἐθο Ὀεχί πηΐϊης οὔ ἢ πον ροτοά, ΤὨτουκὰ 
ιὴ9 οἴοτνίης οὔ Ῥαβοβαὶ ζϑυνὉ δη ἃ {πὸ ραγίδκίης 
οΥ̓͂ (886 Ῥάββόοῦοσ π|θ8] οοῃποοιοαὰ ἰπογον ἢ, (Π6 
οοηζγορδίίοη οὗ ἰδ οἷά Οσογεοηδηΐ δρργορσιαἰ δὰ 
ἰο ἐ186]{ 86 ον χίνϑη 988 οὗ Θοἀ 645 ἰμ6 ἀοἀ οὔ ἐπ 
ΘοΥ̓́μδηΐ, ψΐοι ἐογρίνθηθθ ἰΠΟΥ ΟὙῸΡ ποοὰρά, 
δηὰ ἰδ6 ρῥγοϑογυδίΐοη σοραϊὶοηθὰ ἰἤότοοη. Βαὶ 
του ἢ {π6 ἔοδδί οὐ αὐἸθανυθη δα Ὀγοδὰ (ΠΥ γτοποὰ, 
ἰη (δὶ {π0 ϑίτίοι δ ϑίϊθησο ἤγου δ]} ᾿ϑαυθη ν᾿ 88 
δσοῃηηῃοοίθα ἰπορον τ, τὸ ψαῖϊ πο ἴῃ (δο οἷά 1686- 
γοη οὗ νἱοϊζοάηοδα δῃηὰ ψδηϊοηηθθθ, Ὀυὲ ἰα ἰδ 9 
πϊθδυθηθὰ Ὀγοδὰ οἵ δ ποῦ δπὰ ἰταϊῃ. ἯὙγ͵οῚ] 
ἴον τ ἐμαὶ νὰ δἷβδο, ὙὮΘΓΟ ΜΘ ΔΙῸ ἐγ οοηβοΐουϑ 
οὔ οὺν γοἀοιιρίίοη, οδῇ οοϊθυσαίθ οὐδοῦ ΔΏΘΝ ἰδ9 
ἴο6ϑ8ι οὗὨ ρδεβουον δηὰ υπϊοαυθηθὰ Ὀγθδά, βίησθ τ 
8150 ὮΔΥ͂Θ 8 Ῥδβοβδὶ ἰδιχῦ, γϑϑ, ἰδί γὸ οδπ ἀ0 
ιῖ8 ἴῃ ὁ αἰ ογθηὶ τδυ ἔγοπι 89 Οἱὰ Τοβίαπιϑας 
οουρτοχζδίίομ, δίηοθ οὐῦ ραβοδαὶ οἴογϊης διὰ (ἢ9 
Βδοτθά 1568] οοπηθοίθα (Βοτονί, ἰ ρατγίβ ἴῃ ἃ 
τοῦθ τοῦθ ρονγογίαϊ ππΔΏπονΡ Τοταίγυθηθβα δηὰ 
ΡῬτοβογυδιΐοῃ, δίηοθ τὸ ὑπ 8 Β6ΥΘ ἴδ᾽ Ἰογο οοζοηὶ 
τοι ἶ γ798 ἰο Σἶδ0 πο 86 ὯὨΘΨῪ δηὰ ρῦγο 16 οὗἉ δἰῃ- 
ΟΟΣΙ δηὰ ἐγαί, 
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ἩἨἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μετ 1-1.2, Τῆδαὶ πίοι (Ὀτοδίθηδ ἰο ὈδΟΟΙΏΘΑ 
δίηάγαδποθ πιυϑὺ 8676 [Ὁ0Γ Οὐνῦ δαἀνδηίδρο. [) 
Ποη,--ἰΥ ἴθ οὔτ υπάογίδἰείη 5, Ἰοοκίηρς αἱ ἐδ6 
Βπαὶ δίων, ἰὑ 18. ἴο Ὀ9 ἀοῃ9 [07 [Π9 6σΔ}86 δπα σ᾽ ΟΥΥ͂ 
οἵ αἀοά. 2) ὙὮΥ,---Ὀθοαυθο {πΠ6 δ τα ποοηθηὶ οὔ 
(6 οπυ86 οὗ αοἀ, Ἰοηρς ἰπ δάνδῃοθ δηὰ (ὁ 9 πηΐ- 
πυϊοδὲ ἀοι αὶ 888 Ὀ6ΘῺ ΟἾΟ6 [Ὁ 8} ρῥτονυϊἰ θὰ [ὉΓ 
δηὶ ογἀδϊηοι. 8) Ηον,---ἰὨδ Θχδιηρὶθ οὗ ργϑάο- 
οαπ8ογϑ, ῆ0 δΑΥα ῬΤΟνΙΟΌ5}Υ ἰδίζοη ρα ἴῃ (ἢ 8 
ψοτὶς, οὔ 68 ἰηο τη δηὰ κἰνθ8 [ἢ οἷν Βα σσΟΒΒΟΓΒ 
8 ἴδυογδθϊο αἱαροϑίι(οη ἰοταρὰβ (ἢ 6 ποσῖὶς.---- 
ΕΤΑΒΚΕ: [18 ΘΛΒΥ (0 ΔδΟΠΘΘΙ͂ΥΘ, ΓΠΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ΠΟ 
ἦι πιαϑῦ αν ρσγίονοαὰ ὑπ ϑαιηατ  δη8 ἐμ δὲ {Π 6 Ὺ 
ῬΟΥΘ Ποῖ ΟἿΪΥ ΟὈϊ σοὰ ἰο ἰοΐ 16 ἐθαιρὶ ὈΘ 6η- 
εἰτοῖγ Ὁτουχῃΐ ἰο σοπιρ οἰ ΐοι, Ὀυϊ ἐπαὺ 4180 ἰπ οἷν 
ἰτἱθαίθ ϑυουϊὰ 06 δρρ!οὰ ἰὸ {80 γΡτοιηοίίοη 
οὔ 186 Ὀυϊἀΐηρ, δηὰ 189 οὐϑογυδίϊίοη οὗ (6 
αἰνίπα βοσυίοσθ μὴ} ΒΟΥ 668. --- Ηον ἱπιροτί- 
δηὶ δηὲ {πα ΟΥΤΙΠΥ (6 ἴαυοτα Ὁ] σοπαυοὶ 
οὗ οὐϑη θαι θη ρῥυΐποοϑ 848 Ὀθοη ἰονατγὰ (6 
Ῥοορὶς οὗ Θοὰ. 1) Τμαὶ οὗἩὨ ὔγτιι8---α, Ηὸ ράᾶνθ 
ἴο 6 δοηρταχδίῖου δρϑὶπ ἰδεῖν ἸΙΌΘΡΙΥ ἰο ψοτ- 
ΒΡ ἰδ οτὰ, δῃὰ ογάδογεὰ (ἢ γοϑίοταίϊ οῃ οὔ [Π8 
(οαρὶο: ὁ, 9 {ἈΘΥΘΌΥ βΚ8 020 8η Θχδηρῖθ, ΜΒ οἢ 
ἀριογπιϊηποὰ ἰδ6 σοπάποὶ οὗὨ δὶ8 δβυσόθβ80Γ8.--- 
ΒΤΑΒΚΕ: τοδὶ Ἰογὰβ διιουϊὰ Ὅο αἰ φεηΐ ἰὰ 89 
Ῥτηοιΐοα οἵὨ νἱτίαο, ἰη ογάθν ἰδὲ {πον ΒΘ ΘΟΟΒΒΟΥΒ 
πἴιον (δεῖν ἀθηῖὶ ἢ ΏΔΥ δδγο 8 ζοοα οχϑδιιρῖο, δηά 
{πη {ΠΟΥ ΓΠΘΥΘΌΥ ΠΙΑΥ͂ σαὶ 8ὴ οὐϑυ  δϑίϊηρβ Δ ΠΠ6. 
Ἐσοοΐ. νυἱῖ. 1; ῬτοΥ͂. χχὶϊ. 1. Τ6 γἱ οι δὲ ΡΘΥΒΟῚ 8 
διιουϊαὰ Ὀ6 (06 ἅγϑί ἰο ὀρθὴ ἰδοῖγ 10 8Ὁ8] ὨΔη 48 
ψοπ δοιηοί ΐηρ 8 ἰο 0 σίγθῃ [0 6 Ὀυϊ! ἀΐῃς 
οὔ σμαγοῖ68 δηὰ (8.6 βυρροτί οἵὨ {6 τ] ἸΒίγγ.--- 
(οὰ πα5 {86 μοατὶ οὔ Κίηρβ 4180 ἴῃ Ηἰβ Βδπά δβηὰ 
ολπη ἱποῖϊϊηο {Ππὶ 80 (δὺ [ΠΟΥ Δτοὸ ΟὈΪϊ  σοὰ ἴο δ ν9 
ξοοή-πῖ}} ἰο Ηΐα οἰἰ!άταη, θη. ἱϊ. 48. 2) 19 
[ανοτάῆὶο σοηδαοῦ οὔ Πατίυ: α) ἢ9 1618 δἰ πι86] Ὁ 
Ὧθ συϊἀοὰ ὉΥ δ ποΌΪθ Θχλπιρὶθ, γ98 806 8 ἴ0 800- 
Ρ888 ἢ; δ) Βὲ ἀοδβίγοβ [ἢ 9 Ῥγαυ τ οὔ (ἢ 6 σορτο- 
καιΐου : σὺ) ἢ6 υϑρα Π΄5 ρΡοΟτοΓ ἴῃ ἃ σοοὰ δηὰ ρτο- 
Ῥὸῦ πιϑῆῃοῦ ἴο μοῖρ [Π9 Ῥίουβ δπὰ {μγϑαίθη ([γὃ 
πιοϊκοα.---ϑτλακε: Βοβροοιίίης [89 ἀυγ οὗἁὨ ϑβδεῦ- 
ἠοοίβ (ο ΡΓΔΥ ἴον {οἷν τυΐογϑ, ΘΥΘ ἱΥ [ΠΟΥ ΔΥῸ 
Βοδίβοη, 8601 Τ11π|. ἰἰ. 2; ΘΟΏΡ. 726Γ. χχὶχ. 7; 1] 
Μαος. χὶΐ. 11. Μαηρίβιγαῖθϑ βἰιουἹὰ δαὶ πὶ {ἰι οἷν 
ξονογηπιθηῦ Β0 88 ἰο Θοογὶ (ΠΘΙΏΒ6 1 γ68 νυν ἰ(ἢ {16 
ξουοναὶ ῬγΥΟΥΒ οὗἩ ἱμοὶς βυδήθοίθ. Βορθῃια 
δ᾽ ουΪὰ τὰκ δυυδηοπιθη5 {πὶ ῬΓΑΥΘΤΒ βῃουϊά 
6 τηδάο ἰο Θοὰ ἴον (᾿εΐν πο] ίδσο δπὰ βυσοοβϑίαὶ 
Κονοσπιηθηῦ; 70. ὑ86 ἀΟΥ]] ἸΥΒ ΙΩΔΩΥ͂ ΒΏΔΓΘΒ [ὉΓΣ 

θ, υὰὶ 8 ἀονουῦ ῬΥΑγΟΥ ΠῚ] μ6 10 {861 τυ, 
Το βνοτγὰ, ἰηϊιτυβίθὰ Ὀγ Θοά ἰο πιαρὶϑίτγδίο, 
τη δὶ δογτά ρῥγοιθοιίΐοη ἰο (ἢ ρίουδβ, Βοιῃ. χἰϊὶ. 4. 

γετβ. 18-1δ. Το ὈυϊἀἸηᾳ οὗἨ [9 ἰδ ρ]9 ΟΥ̓ 
κίηχάοιι οὗ Θοά ἰΒ ι᾿ι6 ἅπδὶ σγϑϑυὶὶ οὗἨ δ] {89 ἀϊ- 
Υἱῦθ χυϊάαποο: 1) ἴΐ πϑϑάϑ (10 νη η 688. οἴ 
86 δοηρτοξϑίίοη, δηἀ οὐ (18 δοσοιηΐὶ αἷδο (89 
Δοιν ἐγ οὗὁὨ ρτορμοίβ δῃὰ Ῥγθβοιθγϑ; 2) ἰΐ π6θά8, 
ΠΙΟΓΘΟΥΘΡ, Κίηρσθ δηὰ ἐμοῖν γοργοβοῃί δίΐτοθ, δηά 
οη {πῖ8 δϑασοιηΐ αἷβὸ δα αἰγθοίίοη οὗἁὨ δἰ βίουυ, ὈὉΥῪ 
νθΐοι οὐ νουῖκβ οὐ ἐποῖν Ὠϑαγίβ: 8) ἰδ παορᾶάϑ 
δῦονθ 4}} [0 χοοά ἀπά ρτδείουϑ ν}]}] οὔ 606.--Ὁ 
ΤΑΒΚΕ: Το ᾿οτὰ 1859 ἃ Κἰηρσάοηι δηα Ηρ γὰΐθ5 
ΔΙ ΟΩς ἴπ6 Βοαί6η, Ρ8. χσχὶϊ. 29θ. Ηοθ Ὀτγίη ρϑ {119 
οουηθθὶ οἵ (6 θαι ἤθη ἰο ποι, δηὰ ἰὰσηϑ (ἢ 9 
που 8 οὗ ιπ 6 παιΐοηϑ, Ηο ἀΐϑροϑθβ {Ποἷν οδτίβ. 
Ρᾳ. χχχὶϊΐ;, 10, 16. 

γετθ. 106-18. ΤῊ ἔγὰθ ἸοΟΥ οΥ̓ ἀφαϊοαϊΐοη. 1) 
ὕρου νδιὶ ἰἰ ἰ8 οαῃάδὰ : ΗΤΑΚΚΕ: ΜΥ ΟΒτίβ. 
εἶδα ἐγ οι ἃ, 88 [6 Βρ᾽ εἰ 14] Ὀαἱ} εἰς οὗ 6 Βου89 
οἵ Θοἀ Ὀθθη Θβι Ὁ] 86 ἴῃ ἢν 5οὰ], (ἢ 6 Τογχοὶ 
ηοῦ ἰο ῥτΓηΪθ0 δηά ρσῖνο ΒΛ ΏΚ8. 2) ον ἐξ ἰθ8 οϑ᾽ ΔὉ- 
Ἰἰι96α,--γ οὐὖ ταἰκίης ίο οὐγβοῖνοϑ, τ ἢ Ὠιιαιΐ- 
{ΠῚ Ὺ δηὰ ργδιϊλαθ, ψ]δὺ {μ9 Τοτὰ στϑηίβ, 8 ἐγ ΪῪ 
ζοοὰ δῃὰ ϑβϑαϊυΐδγν, δηὰ ρας οὐν' ἰγαβὶ ἰη Η τὶ 
τὶ Δἢ τοβρϑοὶ ἰο ΑἸ] {ἰναὐ 18. 8.}}} Ἰδοκίηρς. 8) ον 
νυ ΟΧΡΓΘΒ868 ἰἰ86][ ὈΥ̓͂ ἰγὰθ βδογί ἤσθ, {18 ὈΥ͂ 
βοιιΐηρ ἴο τοῦς ἴῃ (86 ὉΠΊΥΘΟΓΒΆ] ῥγίθβι οοα.-- 
5ταβκε: Οὐὖν γοἀοιρίίοι ἔγοιῃ ἢ 6 Κίη ράοιι οὗ ἐπ 
ἀον] δπὰ τ)6 ἀο]ίνεγδηοο οὗ (6 ο ατοῖ 8 (10 
ννουγὶς οὗ ἀοἀ αἴυπο; ἴον Ηΐβ απ 608 ρονου- 
ἔα] ]γ, 8. χσ. 7. Απά ἰθθηῃ ἴον (6 ὅτϑι ψν 1}}] οὐν 
πιο ἢ ὉΘ [Ὁ]} οΥ̓ Δα ρ] ον, δηὰ οὖν ἰοηραθ ζμ]] 
Μὰ δἰηρσίης, Ῥδ. οσχυῖ. 2. 

γοτβ. 10-22. ΤῊ6 Ἰἰἴο οὗ Εἶταηο γἢο ἢ 88 60η8ο- 
ογτδαϊθα ἷβ βοδῦί ἴο ὉΘ ἃ ἐθ:}]9 οὗ (6 Πυοτὰ ἰδ 8, 
δοηἰΐπι8} ῬΑΒΘΒΟΥ͂ΟΣ ἴθαδί, ἴ0ὉῸΓ Β0 79166]9 Εἰτηβο 
σοι ρ6}16ἀ, 1) ΘΥ̓ΟΥ ἰο ἐδ κθ δι ῦ Κ͵Δ66 {0} ρ,͵ΔΟΘ, 
Βοοὶης ἤγοῃ (ἢ ἀεδιῃ οὗ (Ὦ 6 συ 86; 2) ΟΥ̓́ΘΡ 86, 
ἴο ἰοὶ Ηἰπιβοὶῦ ὍΘ Ββεαῃοίἱβοα πηΐο βποοῦῖϊγ δηά 
γαῖ, 8ὸ (δαὺ ΒΘθ τἶβ6δ ἤγοπι {86 ἀθϑί οὔ βίῃ ; 8) 
ἴο τούοϊοθ τὶ (ἢ 9 ΒΟΙΥ ῬΆΒΒΟΥΘΥ ἸοΥ οὗ Γο6η10- 
ιἴοη, ψ ἱοὴ αοα 88 δΘαοσοιρ] 8} 6 ᾿π «6808 ΟΠ γἶϑι, 
δηὰ νιϑΐοῖ Ηδ ψ}}}} κον 89 {0]8] ἴῃ Η πὶ δἱ Ἰδϑί. 
--ἰΓ ΗΈΝΕΥ : [οἱ ποὶ (86 στοαίθβί ργΐποθδ ἀθβρἶβθ 
16 ῬΓΑΥ͂ΘΓΒ ΟΥ̓́Λ. 6 τηθϑποδὶ ϑηϊηΐβ ; ᾿(ἰ8 αεδίγαδὲδ 
ἴο ατο (ἤθη 707. δ, αοὰ ἀγεααάπιΐ ἰσ Ὦχνο {ἢ 6 πὶ 
αφαϊηπϑί ιι4.--- ἢ παίονοῦ" πὸ ἀοαϊοδίο ἴο αοά, Ἰεὶ ἱξ 
δο ἀοῃθ νι ον, ἰδὲ Ηδ νὴ] ρίθαϑο ἰο δοσορέ 
οὔ 'ἴ(.---Τ 8 ΡῬΌΓΣΙΥ οὗ πιἰηἰϑίογβ δὰ ἀ8 τοὶ το ὑ89 
Ὀρδι οὗἨὨ ὑδοὶν σιϊηϊβισαίϊ οη8, 80 ἀοίᾷ ἐδμοὶν 
αἷ1γ.-18.] 



72 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ΡΑΒΤ ΒΒΟΟΝΙ. 
ΤῈῸ0 Οοπρτοβαϊίοι δα ἴδ Ῥόοορὶο οὕ ἴδο Τοτᾶ. Μοραιϊίνο Βισθηκιβοηΐηᾷ οὗ τποὶς 

1ΔΛ{6 ἰῃ [89 ἴζανν (Εἰκτα αὶ Δοιῖν!γ)}. 

ΟΕἘλρΡ8. ΥἹ[].-Χ. 

ΕἸΗΘΊ ΘΕΟΤΙΟΝ. 

Ἑπτὰ α Ἑϊλϊσταῖτίο ἴο δοετιβαῖθι. 

σπαρϑ. Υἱ1.- 11]. 

Δ.--ΕΖ8 48 ΧΨΟΠΕΆΝΕΥ͂ ΑΝῸ ῬΡΌΒΚΡΟΒΕ, ΑΝῸ ΑΒΤΑΧΕΒΧΕΒ᾽ ΓΕΤΤΕΒ ΟΕ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ. 

“ὉΒβ.». ΥΙ1. 1--27. 

Ι, Ζτα᾽ ὁ ζουγηεν απὰ Ῥμροδο. Ὅοτβ. 1--10. 

1. ΝΟΥ͂ δῇἶεγ [Π686 ἐΐηρθ, ἰῃ [8:6 γοὶρῃ οὔ Ατίδχογχοβ Κίηρ οὗ Ῥογϑῖδ, Εζτβα [8:60 βοὴ 
2 οὗ δογβδίδι, [ῃ6 βοὴ οὗ Αζαγίδα, [6 βοὴ οὔ ΗΠ Κίδη, ΤῊΘ βοὴ οὗ 8) } τ, {86 βοῃ οὗ 
3 Ζαάοῖ,, [ῃ6 βοὴ οὗ Αϊζαν, ΤῊΘ βοὴ οὗἁὨ Απλδυῖδῃ, {86 βοῃ οὗ Ασδυῖδῇῃ, [86 βοὴ οὗ Μ8- 
4, ὅ τἱοίῃ, ΤὴΘθ 8οη οἵ Ζεγδίβῃ, ὑῃθ βοὴ οἵ 1722Ζϊ, ἰμθ βοῃ οὗ Βυκκὶ, ΤῊΘ βοὴ οὔ ΑἸ βῆυδ, 
6 {Π6 βοῃ οὗ Ῥβίμϑηδβδ, {μ6 βοὰ οὗ Ἐπ βαζαρ, (μ6 βοη οὐὗἁἨ Αδγομ 186 οἰϊοῦ ῥτίθβί: ΤῊ] 8 

ἘΖτὰ πϑηΐ ὑρ ἴτοιῃ ΒΑΌΥ]ΟΗ ; ἀπά δ6 τσαϑ ἃ ΤΕΔΑΥ Βογίδθ ἴῃ {με ἸΔῈ οὗ Νίοβεβ, οὶ 
186 ΠῸΕΡ Οοα οἵ [βγϑ6] ἴμὰ σίνϑῃ : δῃὰ {86 Κίηρ χτγδηϊθα Εἷπι 8]} 18 τεαυοϑὺ, δοοογά- 

7 ἴῃρ' ἰο [86 Βαπά οὗ ἰμ6 Τ,.0ῈΡ μΐ8 αοἄα ὕροη εἶπ. Απὰ ἐδοτὸ πϑηΐ ὉΡ δοηι οὗ {86 
ΘΠ] άτθη οὗ [βγβ6], δῃά οὗ (μ6 ῥγὶθϑβίϑβ, ΕΝ [86 1,ον ιοθ, δηὰ {86 Βίῃρογθ, δῃὰ [Ὦ6 Ροῦ- 
ἴατβ, δη {μ6 Νοιμ)πἶπ,, αηΐο ΦΘειΒδ θπα, ἴῃ 6 βουϑηνῃ γϑϑγ οἵ Αὐίδχογσχϑθ {86 Κη. 

8 Απά Βδ6 οδηηθ9 ἴο ογυβαίθα ἴη ὅΠ9 ΒΛ τηοηίμ, τ οὶ τὐαϑ 'π 186 Βαυθη ἢ γε ΒΓ οὗ [88 
9 Κιηρ. Εὸγ ὑροι {86 τὲ ἀαν οὗ ἰμ6 Εγβί πχοπίμ θορδη Β6 ἴο ρῸ ὕρ ἔτοτπη ΒΘΌΥ]ΟΏ, 

δηα οὐ {μ6 ἔἤγβι ἄαν οὗ ὑμὸ ΕΠ τηοη οδπιθ μ6 ἰο “6 γυβαίθι, δοοογαϊηρ' ἰο 186 σοοὰ 
10 Βδῃά οὗἉ δἰ8 αοά ἅροπ Βἷπι. ΕΌΥ Ετα δὰ ργθραγθά 88 Βοαγί ἴο βϑοὶς μ6 1δὺν οὗ 

[6 ΟΒΡ, 8ῃὰ ἰο αο {ΐ, δῃηά ἰο ἰθδοὶ ἴῃ βγϑϑὶ βίδίυϊθβ δηὰ Ἰυαρυλοηίβ. 

11. Ανισχεγχοι 1 εἰίεν οΥΓ Οπεηιϊϑείοη. 

1. Νὸον {}ϊ8 ἡ [86 ΘΟΡΥ͂ οὗὨἉ {π6 Ἰοἰέον ἐμαὶ π6 Κίηρ Ατὐίδχουχοβ ρᾷυϑ υπίο ΕΖγ [Π9 
Ῥυτιοβί, [88 βοσῖθο, δυόπ, 8. βου δ οὗ τὴο ψογάβ οὔ 89 σουλδη πη θη18 οὗ [86 [,0ΒΡ, δηὰ 

12 οἵ Πῖβ βίδίιυῦοθ ἴο Ιβγβθὶ. Αὑίβσχογχοβ, Κίηρ οἵ Κίηρβ, απο Εὐζγα [μι 6 ῥγίβδί, ἃ Βογ!: Ὁ0 
13. οὗἨ {86 Ἰὰτν οὗἩ 86 αοἀ οὗὨ Βοανϑῃ, ρεγίδοι ρϑαθθ, βῃὰ δ βυοῖ 8. {ἶἴπὴ8. [τη8κθ 8 ἀ6- 

οΓΘΘ, ὑπ 411 ΠΥ οὗ [186 ΡΘ0ρ]6 οὗὨἍ [Βγ86], δῃὰ οὐ κ͵8 ργιββίβ δὰ [μευ 068, ἰπ ΤΩΥ͂ ΓΕΒ] ΠΏ, 
14. υθ]οῦἢ ὅτ ταϊηἀ θα οὗὨ {Π61} οὐγῃ ἔγεθν}} ὕο »Ὸ ὉΡ ἴο Φογυβαίθπι, ρὸ πα [Π66. Ετοτ- 

ἈΒΙΏΌΟἾ, 88 ὑῃου τί βϑηὶ οὐ [86 Κίπρ, δῃὰ οὗἉ ἢΐ8 βευθῇ δου ηΒ6]]Ο 8, [ο ἱπα υἷγθ ΘΟΠΟΘΙΤΙ- 
ἴηρ; Φυάδῃ δηὰ Ψδγυβαίθια, δοοοσαΐηρ ἴο [86 ἰδ ΟὗἨ ΛΔ γΥ αοὐ πβίοὶ ὦ ἱπ [Βῖπ6 μδηᾶ ; 

10 Απᾶά (ο ΟΘἈΓΙΓΥ͂ {Π|6 8᾽1νϑ᾽ δὰ ρο]ά, ψιΐοι (μ6 Κίπρ' δῃὰ ἷθ ΘΟ 86} 018 Βδνθ ἔγθοὶ 
10 οβδτνοά υηΐο ὑπο αοα οὗὨ [ϑγβϑὶ, ψἤοβθο μδοϊδιίοι 8 ἰὰ Φογυβδίθμι, Απά 4}} [116 δἰ 'γ8 

ΔηΠ ρο]ά {πδ8ὺ ὑβοὺ οδπβὲ Βπά ἴπ 811 {86 Ῥγονίποθ οἵ ΒδΌΥ]ου, στ [86 ἔγθουσ! ] 
οἤδγίηρ οὗἨ 186 Ρθορὶθ, δπὰ οὔ {86 ρῥτίβδίβ, οδυϊηρ ψἹ]]}ἸΌΟΡῚΥ ΤῸΣ ὑπ6 μουδο οὗἁἨ ἱδεὶγ 

17 Οαοἀ πῇηϊοι ὧδ ἰῃ Φογαβδίθα : Τδὺ ἴμοὰ τηαγοϑὲ ΒΥ ϑρϑεαϊγ πιτὰ (816 ΤΩ ΠΟΥ δὰ]- 
Ἰοοῖκβ, σϑη}8, Ἰδτα8, ἢ (Βοῖν πλοδί-οδυίηρβ δπὰ {μοῖν ατῖη]ς- οἨδείηρβ, δπα οὔδν μθῦὰ 

18 ὕροη {Π6 δ) ύδγ οὔ [819 μουδδ οὗ γοιγ αοα ΜΕ οἢ ἐδ ἰπ Ψογυβαίθαι. Απα νβδίβοονος 
888}} βθϑχ σοοά ἰο {1|90, δῃὰ ἰο {Δ γ Ὀγοίγθη, ἰο ἀο πιὰ ὑμὸ Γαϑὲ οἵ [86 Β͵| νὸν δῃὰ 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 1--57. 

19 [86 

13 

14, μα΄ ἀο δον (μ6 ν}}} οὗ γουῦ οά. Ὑθ γϑββ6}8. δ΄8ὸ {πὲ δτὸ ρίνϑῃ ἴμ60 
ἴογ [δ6 βοσγνῖσθ οὗἩ [86 ἢουβθ οὗ ἡ γ Οοα, ἐλοϑ6 ἀ6] νὸν ἑμου Ὀοίογο (86 αοἀἂ οὗ 76 γυβδ- 

20 ει. ἀμὰ ἡ βδίβθοουθγ ΠΟΘ 888} Ὀ6 ποϑα α]} [0Γ ὑῃ9 Βουδο οἵἉ (Ὡγ αοὐ, πϊοῦ ἰμοὰ 
Β.8]0 ἢδγθ ΟΟΟΔΒΙΟΩ ἰο Ὀορίον,, ὈΘΘΓΟΥ ἐξ ουὐ οὗἨ {86 Κρ Β ἰγϑαβιγο- πουβθ. Αμά], 
εὐθπ ἵ Αὐίδχουχοθ {Π6 Κίηρ, ἀο πᾶκο ἃ ἄθοσθθ ἴο 8] [Π6 ἰγθαϑύγσοιβ Ὑ 1 ἢ αγὰ 
Ὀογοπὰ {86 τῖνοσ, [μὲ τ δίβοονον ΕΖύθ ὑμ6 ῥγίοθβί, {1:6 βου δα οὗ {89 ἰὰτ οὗ μ9 αοἀ 

22 οὗὁἨ μοδνθῃ, 888}} τοαυΐγα οὗ γουῦ, Σὺ Ὀ6 ἀοῃθ βρϑϑαιϊ γ, []ηἴο ἃ Βυπάτοά Δ] θη 8 οὗ βί'νϑσ, 
δηά ἴο 8 ΒυῃαΓορα τηθϑϑυγοβ οὗ Ὑδοϑί, δα ἴο ἃ δυπαγοα Ὀ61}8 οὗ ψίηθ, δπὰ ἰο ἃ ἢυη- 

28 ἀγορὰ Ὀδ88 οἵ οἱ!, δὰ 8β8δ]ὺ υιτπουΐ γ βου  Ὀϊηρ οι ηνιιοῆ. ἊΝ Βαίβϑορυοσ πὰ δοηι- 
τα δηᾷοα Ὀγ [Π6 αοἀ οὗὨ Βοάνθϑῃ, ]οὐ 1 Ὀ6 ΑἸ χΘηΟΥ ἀοηθ ἴον (86 ἢουδβα οὗ ἴπ6 Οοά οὗ 
ΠοΑυΘη: [ὉΓ ΜὮΥ βμου α {Π6γθ Ρ6 ταὶ δρϑιηβὺ ὑμ6 γϑαΐτῃ οὗ (ἢ Κίπρ' δῃηὰ ᾿18 βοπβῦ 

21 ΑἾβὸ ψ͵ὸ ΘΟΥΥ͂ γοῦ, (μδύ, ἑουσῃϊηρ' ΔῺΥ οἵὗἨ [ἢ ῥγίοβδίβ δῃᾷ 1,ονἱίθβ, ΒΙΏΡ ΓΒ, ΡΟγίογΒ, 
ΝοιΒ ἶσα, ΟΥ Το] ηἰδίοσβ οὐ {818 βουδβα οὗἩ ΟΘοά, ἐξ 804}} ποὶ θ6 ἰδ Ὁ} ἰὸ 1πὶ 

25 τεῖθυΐα, ΟΓ συβίοτμι, ἃρου ἵβθα. ΑἈμπά μου, Εγβ, δον {πῃ6 τιβάουι οὗ [ὩΥ 
ἴο!!, 

4, τὲ 
ὧδ ἴὼ (Ὠἴη6 Ὠδηά, Βοῦ τηδρίβίγαίθθ δηὰ Ἰυᾶραβ, ΜὨ ΟΝ Δ Ὺ Ἰυαρο 411 {μ6 ρθορ]θα ἐμδῖ 
ατὸ Ὀογοηά ἰῃ9 Υἶνον, 81} βιοἢ 88 Κηὺν [6 ἰατγ οὗ {ΠΥ αοα; δηα ὕδδοὶ γα μοι {88 

26 Κηον ἰΐλοηι οί. Απμα ψβοβοονοῦ Μ1}} ποὲ ἀο {86 αν οὗ (ὰγ αοα. δηὰ {Π6 1δΔνν οὗ [89 
Κίον, Ἰοῦ Ἰυαάριμθηῦ ὃ6 Θχθουϊοα ΒΡΘΘΑΙΥ ὑρορ ἢ]π|, ἡ Ποίμον ἐΐ δ6 απίο ἀφδίμ, οὐ ἴο 
Ὀδηἰϑημγοηΐ, ΟΥ ἦο οοῃ βδβοδίίοῃ οὗ ζοοάϑ, ΟΥ ἴο ἱπηργιβοητηθηί. 

Π|Ι. Στγα᾽ε Τλαηπκζορίοίηρ. 

27 ΒΙΘΘ564 δὲ {6 Τοκ αοάἄ οὗὨ ουὖν [αίμογθ, ν ἰοἢ μα ῥὰΐ ϑιοἦ, α ἐλίπς 88 (δῖα ἴῃ 
[8ὸ ἰκἰηρ᾽Β Βοασί, ἴο θοδυῦ τ ὑῃ6 Βουβθ οὗ ἴπ6 ΤΟ ΜὨϊοΝ ὦ ἴῃ “9 6Ὑυβ8]θῖι: Απᾶ 
Βδίῃ αχίθπαθα πΘΓΟΥ͂ υμΐο τὴ6 Ὀοίοσο ἰῃ6 Κίηρ, δηα ὮΪ8 σου ΏΒ6]]ΟΥΒ, δηα Ὀοίοσα 8]} 
186 ΚἸπρ᾿Β ταὶ ΤΥ ῬΓΙΏΟΘΘ. ΑἸΑῚΙ νὰϑ βίγεηριῃοηδα 88 [6 Βδηα οὗὨἁ ΙΥ ΟΕ ΤΩΥ͂ 
Οὐ ΄αϑ ἃροῃ τι6, Δῃὰ 1 ραίμογθα ἱοροίμογ ουἱ οὗἉ Ιϑγδεὶ οἰνϑ  τζϑη ἴο ζῸὸ ὉΡ τ ἢ πη. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ουτν δυίβου 88 Π0 ΒΟΓΌΡΙΪΘΒ ἴῃ δ ΠΠΡῚῪ Ἰοδρὶ πη 
ΟΥ̓ΘΡ ἃ ρΡοσίοά οὗ [1 ἰΕγ- δου ὙΘΑΓ8, ἰη (ἢ 6 
τι56 οὔ (6 ἴοο86 δΘοπηῃθδοίϊης ἰοταιυΐϊα : Δηἃ δἔϊζοσν 
9860 τΒΐηρα (οοαρ. ὅθῃ. χνΥ. 1; χχὶϊ. 1, είο.). 
ϑδιαοῖ χῶρβ (6 διυοίθηι βδογοὰ εἰ ϑίουυ ἢ88 δραΐη 
Δληὰ δζαίη; ἰὑ 18 β'οῃὶ Γοβρθοιΐπ (86 τἰπ|0 ὃὉΘ6- 
τὐσθο ΦΌ86Ρἢῃ δηὰ Μοβοϑβ, τοβρϑοίϊηςς (6 ἐΐπιθ 
Ῥδϑβοὰ Ὀγ (μὸ ροῃογαίίοῃ τοὐϑοῖθα οὗ Θαοἀ πῃ {116 
Υῇ ] ἀοΓΠ655, γοβροοϊϊης ἴδ {ἰπ|ὸ οὔ (9 οχίΐθ. 
ὙΠἸο τὸ 88 ἰδοϊκίης πη {Π.686 {ἰπλ68 αϑο αὶ τηϑίθτ δὶ 
σ᾿] ου]δίοα ἔον ὑπο οαἱ βοαιίου οἵ (8 οοηρτοχαίίου, 
80 παισὶ (ἢ 9 τηοτὸ ἰ θῃ τυυϑὺ (8. Ὦδνο ζκ}16 ἃ ἰὴ 
ε116 ἰἰπιὸ δυ Ὀδοαιιθηΐ ἰο ἐμ6 Ὀυϊϊἀἰης οΥ̓͂ (6 ἰθπι- 
Ρἷς, βοὴ ἰδ σοηρτοχεοίίοη οἵ ϑοταῖι δα Ὀ66 5 
Θχοιιβοὰ ἔγοαι ἐδ 0 ἰαϑβὶς οὗἉ οσἰνίος ὑποὶν 11{8 8 οἰ νὶϊ 
οΓιζαπίζαϊΐοπ, δηὰ δοοογαϊηρὶ νὰϑ τοίογγοα ἰὸ 
δ΄ αυἱοῦ ἸΠ6, ἴῃ ψ οι ἔθ γθ οουϊὰ ὍΘ πο Ἰοπζοῦ 
εχροοίοι, 88 ἰη ἔοτιλοῦ (1108, ὨΘῪΥ δηά ἱπιρογίαηΐ 
ταϑηἰ  ὀϑἰδιΐοηϑ οὔ αοα, Νονθεί 616 85 [.6 ὨΘῚ ὃ6- 
κἰπηΐηρ οὔ τὸ δΘοηχτγοκείίοη δἴϊον (π9 οχίἷθ, ψ  ἱο ἢ 
1886 Ὀοοὶς οἵ ΒΖετα σουϊὰ ἀοδβοτίθθ, δὰ ποὶ ὈΘΘη 
δηεἶγο σοι ρίοίθὰ ὉΥ μὴ ποῖ πδὰ ΔἸγοϑν 
ιτοπδρίγοὰ. [18 ἰγὰο (86 ἰθαιρὶθ δὰ 118 νοῦ- 
μὨΐρ δὰ Ὀδθη το- 6840] 18]101 ὈγῪῚ Ζογυ ΌΔΌοὶ δηὰ 
7658, θυ [86 Ἰὰνν τγὋ8 ΟὨΪΥ ΓΠΟΥΘΏΥ Βθοιτοα αἱ 
{6 8818, Δ οὐ͵θοίϊγο τα] αϊγ. ὙἾ (ἢ6 ΠΟῪ 
86 ὦ μοὶγ σϑαὶ ἰΒαί ἰηϑρίγοά ΑἸ], δ (9 Ὀοχίηηΐηρ, 
ες τ {Π6 1 οδγηϑϑί ΘΏΔΘΔΥΟΥ, 88 γὙΟ6 σῆ ΠΑΡ Ϊγ 
ἄουδι, ἰο ΟΑΥΡΥ 9 ἴδν ουἱ {Ἀν }88 δ Ὀ᾽ Θο ἑ γ 6} 7 
ἦπ (Π6 ἀοπιοϑίΐο δηαὰ ρογβοῃδὶ 1ϊΐἴ9, τὶ (ἢ ΤοΓῸ 8ηἃ 
ἸΏΟΤΟ οΟΙρίΘι6Π6055 δ ΓΠογουκίηθ88. Βυΐ (86 
υἱσἰηγ οὔ 116 Βοδίμθη, μοῖρ ἀθροῃθΏ08 ὑὕροη 
(ποῖν βυροτγῖίον δυϊμου ἶθ8, (86 ταϑηϊίοϊά ἱπίον- 
ΘΟΌΓΞΟ ΜΙ πδηΥ οὗ μοι, τ ΐἷο σου ]ὰ ΒαΡαΪΥ 

ὯὍο δυοϊἀοα, τηρἂθ {8μὸ ἰοτηρίδίϊοη ΘΑΒΘΥ ἴο Ὧὃθ 
Ὀτγουχεί ἐπίο οἴοβον δϑϑοοϊδιϊοη ψῖτ (ΘΠ, ΘΥΘΌ 
ἰο ἰηΘΥΠΙΔΥΓΡΥ͂ ΜΓΠ|1} (Ὠθτη, δηὰ ὑμβΟΥΘΌΥ ἰἤθγὸ τῦᾶ9 
ὨΘΟΟΒΒΔΡΙΥ ἱανοϊνοα 4. πορίοοί οΥ̓͂ ἐ)}6 αν, 685ρ6- 
οἶδ} ἴῃ 118 ῬΓΘΒοΟΥ ΡΟ. 85 ἰο ἔοοα δῃὰ Ῥυγ γ. 
Βοβί 64, (6 ἀοβοοηάδηίδ οὗ ΖουγυθΔὈοΙ, ἱἴ τθ 
ΤΩΔΥῪ τοῖον Νοὺ, ν. 16 ἴο (θῆι, γοτο ποὶ οαἷου- 
Ἰαϊοὰ ἰο ον 1.0 Θοησταρβηίίοη 8 εἰ ο᾽ ΒΘ ΡΡΟΓί, 
{Π6} τϑί μον, πῃ 81} ῬγοῦθδὈ ἑν, δοοῦ δηοιρὶ Θη- 
εἰροὶγ σι βάτον. Τυβ ποὺ! δίαηὐίης (16 ἔθ τὰ - 
Ρἷο δῃηὰ (5 ννουϑῃΐρ, ἐΒδὲ ποῖ Μγ͵Ὰ8 ῬΓΟΡΟΥΪ (86 
Ῥτϊηοῖραὶ {μη ς, (86 Ἰἰΐδ οὗ {0.9 οοηρταραιίου ἴα 
δοσοτάδποο τῖῖ (Ὧ6 Ἰανν, γθ8 (6 ΘΟΠ ΓΟ ΔΙ Οἢ 
1186] 88 δ} 6}, γγχἃ8 ΒΟοῦ δζϑίῃ ὈΓΟῸρ]ιὶ ἰηῖο 40.68- 
ἰΐοη. Το ἰογτουρὰ δυδοταϊηπδίίου ἴο [6 αἀἰνὶηθ 
Ἰαῖγ, οὉ ἰδ ρῥατὶ οὗ 411, γῶ8 ΠΟῪ 811 00 Ἰ]070 π0- 
ΘΟΒΒΑΤΥ (δαὺ ἰἰ δἴοηο οουἹὰ Βοϊά (δ9 ἴῃ ἀϊν! ἀ.}8 
ἰοχοίδον. ϊμπι Ῥγονιουϑὶ δὰ Ὀδθὴ βοσοιι- 
Ρ᾿ ἰϑινοἃ Ὀγ (6 Κίηάοιιχ ἰῃ ἴβγαοθὶ, ηυϑὶ ΠΟΥ Ὁθ 
ἄἀοἣϑ ὈΥ (89 ἰανγσ.0 [1 8 ΠΘΟΟΒΒΑΓΤΥ ἐπα [86 αν, 
8ἃ5 Ὥθτοῦ Ὀσίοτο, ΒΒουϊά 6 οχα] δ οἡ (ἢ ἐΒΓΟΠΘ. 
Αμῃὰ ΟὟΪΥ πἤθη ἃ γοδὶ βίγοῃριθηΐϊηρ οὗ ἐδ }1{8 
ἴῃ ἐμ 6 ἴὰτν βαὰ ἰδίεεη ρἷασο οοιϊὰ μοῦ 6 βαϊά 
ἰο Ὀθ ϑυσῇ ἃ ΠΟῪ ΘΑΙΔΌΪ 8 πγοηϊ οἵ ἰ6 σΘοηρτοβα- 
(ἰοῃ 85 ΓΘΑΠΥ ρῥτοπιϊβοὰ ἰο ὃ6 ἰ6 Ὀσρὶπηϊηρ οὗ 8 
ΠΟ δηὰ ρογιηδηοηΐ οχίϑίθηοθ. Τ 8 Το- Θϑί8- 
1ΙΒ θη τῶϑ ΠΟῪ 9Ζ0Γ ἰἢο βγβὶ {16 τουτὶ οἵ ΕΖγα, 
ἈΠ ἰθ. τἰρσηγ ἀϑου θὰ ἰο ἷπη ΌΥ ἃ ἐδπδηκῇιὶ 
Ῥοβιου Υ̓͂ ποῦ ἢ οπογοα πἶπι 85 ἃ Ββοοοηα Μοϑβθ8. 
Οοριδίηϊγ ἴ0νγο ἰοοῖς ἀροὰ (ἢ}6 Ἰειζον ΟΥ̓͂ Θοπηηλἶ8- 
βίοη ὙΠ ὶσἢ Ατὐίδχοῦχοθ σΆΥΘ Εἷπὶ ἰ0 ἰακ9 δ] οῃςξ 
Ὑχῖτἢ ἢἷπι ὍΡΟΣ δἷ8 ὅγϑι Δρρθϑγβησ9 ἴῃ οἶδ. Υἱὶὶ. 
ἰς ΒΘΘΙῺΒ ὃἃ8 ἱΓ ον ἷπλ 1} ἰκθννῖ89 [ἢ 9 γοΥΒὨ Ρ οὗ [}}0 
ἰθ}]9 δηὰ ἰ(8 {Ὀγ ὨΟσδΏθο ϑδιοοᾶ ἴἷὰ (ἢ θ9 ἴοτθ- 
τουθὰ. Απά δυγοὶγ 6 ἰοοῖς χτθλί ρῥδὶῃϑ ἐπὶ ἐπὶ 5 
αἰτοοϊίοη ᾿ἰκοίθο. Βυϊ Ὀοϊὰ οἵ (1.656, ἐ6 616 78- 
εἴοα οὗ ἐμ) ἰθαι}}9 πογϑῃΐρ, ὑἰμαὶ Ῥουθβδρ8 δρδίῃ 

δ 
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ἐμτοδίϑη δα ἰο 7[41]1 ἰηΐο ἄδθοαν, δῃὰ ἐμ βίγοηρίδ- 
οπΐης οὗ ἰπ6 οοῃρστορδίίοι ἴῃ 186 1ἰἴ9 πα (89 Ἰὰνν, 
ἙΟΥΘ ἴἰοο οἴοΒ ον οοππθοίοα ἐοκοί μον, ἰΒδὲ Εζτα 
βυουϊά δανο τβουσπί (89 ὁπ6 ροβεϊ0]9 πεῖ μου ὑπ 6 
οἴου. Αμπὰ μία τϑϑ] ἀθεῖ χα νγὰϑβ ἔγοτῃ (89 Ὀδρίη- 
πη ΥΟΡῪ ὙΠῚ] σίνου ἰπ σδδρ. Υἱΐ. 10: ἰο ἰδδοΒ 
ἴῃ ἰϑγϑοὶ βίαί 985 δπὰ Ἰυάριηλοπίὶβ; δηὰ (9 Ἰοί(οΥ 
οὗ οδοτηταϊβαίοη οὗ Ατίδχουχοβ δυϊ μονυῖσοα δίῃ, ἴῃ 

8 ὩὩΔΏΠΟΡ ὙΟΓΙῚΥ οἵ δἰἰθπίίοη (Υἱϊ. 20), ἴο 5οὺ ἂρ 
τοααρ᾽ βίγδίοα δηὰ ἰυάχοδ, τὸ διιουϊὰ τον ϊθ (0. 
(86 ϑηΐοτοθιηθηί οἴ (ὴ9 Ἰαγ. [πον ὈοοΪς ἈΘ9 86- 
σου] 8.656 (ἢ 9 ΤΘ6- απ Δ Ὁ 15 θη δἰ ἰοαϑί ἴῃ 6 ἢ6- 
ειιῖνο τᾶν, ὈΥ (89 Βοραγδίϊοῃ οὗ βϑδίμβϑη υουλθῃ, 
ἴῃ Ζοηογδὶ ὉΥ ὑδ9 ἀοϊηρ δἸνδὺ πὶ (ἢ ἰπ τη υτῖδρο 
σι ἐπ Βοαί δα; ἴῃ ΝόἈ. (Υἱ1}.--- .) ΠΚονεῖδο ἴῃ 
8 ρΡοβὶἐἷνα ὙΔΥ͂, ἰμαΐ 18, ΌὉΥ σοπονίης (86 σογθ- 
πδηὶ τὰ αοἀ οα 89 Ὀαδὶ8 οὗ 056 ργϑϑοῦ 1 0} 8 
οὔ ἐδ ἰανν ἰμδὺ τ γο ἰδ τοδί προτγίδῃηίϊ. 

γοτῖϑ. 1-10. Ανι δομββδδϑία, τοῦ 18 οτο τσὶΐ- 

ἰϊ. 1 εἶν. 14; αἰ. 6, ἰβ δυγοὶγ Π6 βαηθ, Ὑδὸ ἰῃ 

Υἱ. 14 18 οδ]εὰ ΚΣ Ν (80. δἷδὸ οδδρ. ἷγν. 8, 

150 ΒΔ116 ῬΘΥΒΟῺ 8 ΘΟΡ ΔΙΏΪΥ τηθδηΐ, δίθσθ ἔθ 6.0 
ἦδ πὸ ἀουδὶ {ῶὶ Εχτα δηὰ Ν ιθι δ ἢ ΘΓ Ὸ οοὐθτα- 
ΟΥΓΑΓΐ6Β δοοοταϊηρ ἰο Νοῖ. χὶϊ, 86, 96 τοΐϑσϑησθ 

)8 ἰο πὸ (ἰτί γ-βοσοια Υϑ87 οὗ 8 τοῖΐρῃ. ΤὨΐδ 
ἀο69 Ὠοΐ ὈΓΟΡΟΥΪ ΣΟΙ ἰοὸ ΧΟΓΧοΒ, νοῦ .}.056- 
Ρίιυϑ (Ατολ, ΧΙ, δ, 1) δῃιὰ γϑοθη γ οὐθὰ Ἐτ᾿ 256 }}6 
(οι. Εϑαγαβ υἱῖϊ, 1), πουϊὰ υπἀονϑίδηα, Ὀθ6- 
οαυ80 ἰξ 18 τηοβὲ παίυταϊὶ ἰο ὑμίηἰς οἵ Βἷ τη δος {ἢ 6 
Ῥατίυδ οὗ (89 ρτονίουβϑ οδδρίον, θυ} ΟὨΪΥ ἰο Ατν- 
ἰδ ΧΟΥΧΘ5 ᾿,οηρίπηδη}8, ἰο τ οτα ἰηἀοοά (8 ὩδΔη16 
δι86] Υ γοίοτϑ σἱὶὶὰ βυϊιοϊοηί οἱοαγΏ688. Εζτα 
ΒΡΥΔΩΡ, δβοοογαϊηρ ἰο {ἰἸ βοσοιιρληγίηρ, ζ606- 
ΔΊΟΖΥ ἴγοαι ὑπ 9 ἤατα Υ οὗ (86 Εἰ χῃ-ρσὶοϑὶ ᾿Βτου ἢ 
δογαῖδῃ. ΕῸΓ δὶ] (δ! 6 πϑῖνοδ ἤγοτηι ουδὲ ρ (0 
Αδύοη δτοὸ οὕ (ἢ) 11η6 οὔ {6 δἰ -Ὀσίθδί. (θοΡ. 
1 σμγοη. νυν. 80--40) ; ΟἿΪΥ ἴῃ τοῦ. 8 δἱχ σι Ὁ6Γ8 
οἴ {16 ἰὴ δγθ ριιϑ8οἃ οΥὐον Ὀοίψοοη Ασδυίδῃ δηὰ 
Μογαίοί (ασοοτάϊης ἴο 1 ΟἸτοη. τἱ. 7--10), σψίίὰ- 
ουὐ ἀουδί ΟὨ]Υ 70Γ 1119 ΒΑΚ ΟΥ̓ ὈΓΟΥΪΕ, 88 18 7Γ6- 
ἀυΘΏΟΪΥ ὑμ6 6889 ἴῃ (89 ἸΟΠΟΥ χοποαϊοκίοθ. 83:6- 
ταΐδῃ, 89 δοὴ οἵ Αζαγία, (9 βοαὰ οὗ ΗΚ δὰ, 
Ὗλ8 (Π 6 Εἰ ρῃ-ρυἱοδὺ ποτα ΝΟΌυσμδάπδοσσαν μαά 
οοιμηδηδοά ἰο Ὁ βἰαῖα δὲ ΒἸδ᾽δὰ (2 Κίηκβ χχυ. 
18--21), τᾶβ ἰδυϑ (9 δι ον οὗ ἐπ δἰ ῃ- σὶοϑί 
Φοιιοσδάδις, Ὑᾶο νγαβθ οαγτίὰ ἰπὲο οχὶϊο (1 ΟἸτο- 
πἰοὶοα Υἱ. 14 5α.). 10 18 ὙΘΣΡῪ ποίβὉ6, ὨΟΎΘΥΟΤ, 
ἐμαί Ἐσγα ἀϊά ποῖ βργίπαᾷ ἴσοι ψοδοσδάαϊκς ἴῃ 
086 ᾿ΐπθ ἰθ9 πἰχῃ-ρτὶϑθιμοοὰ τὍγ65 ἱηδονί (δά, 
Όυ! ἔτοτη ἃ γουηροῦ βοὴ; 0. οἷ89 ἰδθ ἱπίογτο- 
ὩΐΏ ΤΩΘΙΌΟΣ Ὀοίνγοθη δἷπὶ δηἃ βογδῖλα που]ὰ 
ποὺ δαῦθ Ὀθο οι πηπμοηίΐοηθὰ. Εσγα νγ88 
ῬΓΟΌΘΌΙΥ (9 στοαί ρστοδί- στη άϑοη οὗ βογαϊδῃ : 
ἴον ἰδ9 Βἰρῃ-ργῖθδε 9 οδῆυδ σῦο δαὰ ζοῆθ ἰο 
ΦογΌθα] αι δβουθηίγ-οῖρῦ γοαγθ Ὀοΐογο ὙΪἱῈΗ Ζ6- 
ΣΟΘΌΔΌΟΘΙ, ττ88 ἃ κτδηάβοῃ οὗ βογαΐδῃ. Οὐθ μυυ- 
ἀτοὰ δῃὰ ἐμίγι νυ γοᾶρ μαὰ δἰ γοδν ρϑϑϑϑὰ βἰποθ 
189 θχοοαϊίοη οὗ (6 ἰδίίον ἱπ (9 γοῦν 688, 

γον. 6. ΤὨἷβ Εξτα υυϑηῖ ὉΡ ἔγουι ΒΘΌΥ- 
102.---ΤῊ]8 ΓΘΆΘῊΒ (80 Βυ᾽θοὶ δηὰ χίνϑθ ἐδ 
Ων πεν οὗ τοῦ. 1.--ὄΑ στϑαᾶν βοσὶ9ὁ..----5ἴηοοϑ 

:τὰ 15 ἀοϑἰρηδίθα δγοδαν δὲ ἰδ 6 Ὀοκίποΐῃς 55 
8, δἰ ΠΠῸ] ΟΥ Ἰοδγηθὰ βοῆοϊαρ, (δὲ ἰδϊϑης ἰ5 
δδοτί Ὀ6α ἰο ιΐηι. ρου το πἀπᾶθν ἐμ 9 ργοβϑοί 
Φίγουτλδίϑποςβ, ὑμΠ6 ζοδίοτίης οὗ (δο [ἰ0 οὗὨ (89 

οοηφτοχαίΐοη πιοδὶ ἀεροπᾶθὰ. 310, ἰπ ἐμὸ δη- 

οἶθηΐ τυὶἰἰρθ, τυτίϊοτ οὐ ϑϑογοίδυυ, 885 δΔΙσοδαῪ 
οὈίαϊηρθὰ (μ0 τπιδδοΐηρς οὗ γραμματεύς ἴῃ 26 γ. Υἱϊ!. 
8, ψθογο ἰἐξ ἴθ ῥδυδι]εὶ δηὰ βγωοηγίαουβ πὶιὰ 
Ὁ3Π. {6 Ὀϑοδαι 1196 οἴδοϊαὶ πδπῖθ οὗ (89 

ΘΒ ΔΏΘΟΙΪΟΣ ἴα ἰδ 6 Βοη80 οὗὨ δογὶῦο, ἰὲ 8428 ἰπ [}9 
Β6Ώ89 οὗἁ Βοδοῖαν, ἃ8 18 οἷ ϑδνΡ Θϑρθοίδ᾽ν ἴγοπι ΥοΓ. 
11, αἰγοδὰγ δἰπιοβὲ (86 ομδγδοίοῃς. οὔ δ ἐἰ}6 οἵ 
ΒΟΏΟΥ [0 ἰὴ τηδὴ οὗ ἰδαγπΐηρσ. Το δὰ α} 10 Ὁ] 
οἴδυδο: ἴδ εἴπᾳ διαμιθα Ὠΐτ -----8611 ἰδ χ9- 
αποαῖ, ἰαάϊοαίοβ ἰμαὺ 8 ἸΟΌΓΏΘΥ͂ Μγ͵ἃ8 20 Ῥτὶ- 
ναΐο υπἀοτίαἰκίης, ἰδὲ ἢ σαὶ μὸῦ Ῥῶϑ φγοτι ε 
αἰϊῃ α οετίδία δυϊμουῖ γ, δηὰ Ἰουσμογοὰ δ8 δὰ 
οἴδοϊαὶϊ ρϑτβοπαζο. Υοῖ νὸ τουβί ποί ἰδίηἰς οἴ 
δἷπι 88 βογυοτποῦ οὔ Φυάασῃ ; 80 15 ΠΟΎΘΓΟ αἰ το 
(ἷ8 (116. Ηο δὰ δἰ ΡΥ (6 κυϊ Βοτὶ ιν ἰο ΘΔ οἷ 
88 8 ἔθδοόδον ἷδ Κηοπίοαζο οὗἩὨ {6 ἰανν, δηὰ δὲ 
(9 βρῖῃϑ {ἴπ|0 88 ἃ ΒΌΡΟΥΪΟΥ Ἰυἀᾳ9---Δοοοταΐηρ ἴο 
γογ. 2δὅ, κου ΐ86 ὈΥ ἰδ6 δοιιϊηρ ἃρ οἵ Ββυϊ ΔΌΥ 
βυδοχάϊηδίο Λυὰρ’8---ἰο τυἱπάϊσαιθ (80 ]Δ}0᾽.--- 

ΠΟ 05, 89 τοαποϑὶ, ἐ,9 ῬεοιἸἰοη, Ἄχαορί θτο, ἰ5 

ΟὨΪΥ Τουαπὰ ἱπ 89 Ὀοοῖς οὔ Εϑίμ9᾽, οἰδρ. Υ. δ, 6. 
Τὰ αποϑίϊοη ΒΟ (μι 15 ἕδτοτίηρ οὔ ἔζγα 18 τοϊδίοὰ 
ἰο ἐμ ψυϊιίης οὗ Αὐίδχουχοβ σίνοα 'πη οΒδΡ. 1γΥ., 
ἰ6 Ὀθ8ὺ διυϑνυογοὰ ὉΥ ἰῃθ ἴδεοὶ ("αἱ ΕΣγδ' 5 ουτ- 
ἨΟΥ͂ Οσουγτοά βοτηθνδὶ Ἰαΐον, {πὶ ΑὐΆΧΟΓΧΟΒ, 
δἷησθ 6 Βαὰ Ὀθ6η τηονϑᾶ ἰο δαὶ πυιτϊης ὈΥ̓͂ εἶδ 
οἴδοΐ,͵5, δα ραΐὰ πηῆόγὸ δἰίεπιΐοη ἰο ἐ06 798, 
δὰ τδὺ 9 Γυγίμογοά 2 γ᾽ Β ἸΟυ ΓΏΘΥ͂ ἴῃ ΟΥΘΥ (0 
δἰγουίμβοα ὑπὸ 76 ϑὰ οοηστοραίίοη ; ΡΟΓΒΔΡ5 
αἶ8ο ἰη ογάδτ ἰο βίον ἰβΘΥΘΌΥ ὑμδὲ δ9 δοιθα! 
{083 ΤΟΔΑΥ ἰὼ ὈΘ 88 ͵ἰυδὲ 88 Ῥοβϑί Ὁ1Ϊ0, βοι νὶ 1}- 
βἰδηάδίης ἰμ6 ρῥγο)ιϊ δἰιοα ἰδϑαθὰ γοϑροσίηρ [86 
Μ8118 οὔ ὑπὸ οἷϊγ. [ὁ 18 βδονῃ (θη ὈΥ͂ {18 δΡ- 
ῬΤΟΥΑ] ἐμαὶ ἢθ πουϊὰ ρϑυβδρ8 τσϑολὶὶ δὶ ἃ βυΐιἃ- 
ὈΪΐο {ἶἰπιθ οὐ ἐμαὶ ῥτοβί δἰ οι πΐοῖ ἰηἀθθὰ ΒΑ. 
Ὀδοη ἰβϑυοθὰ δι ἔνγϑί ΟὨΪΥ͂ ὑτου ϑι ἢ 8}}Υ.--- Δ 6- 
οοτἄϊηρ ἴο ἴδ Βαπᾶ οὗ ἴδο Τιοτᾶ Βα Θοῦ 
ὌΡΟΣ Βί:.---Τῖθ Ἰδυσυδχο Ὑδίοἢ οσοῦτδ 6Ἶ86- 
ὙὮΘΓΘ ΟἿΪΥ ἰῃ γοτα. 9, 28; υἱὶϊ. 18: Νοῖὶν, 1ἰ. 8, 

18, δὰ πῆοβϑϑ Τουηάἀαίίου 5 δσοπίαἰποὰ ἰπ Υἱϊῖ. 

25, 81, Ιη98Π8 80 ᾿ῃ0ἢ 85 (πΐ8, ὨΔΙΔΟΪΥ: “8ο- 

οοτάϊΐης ἰο {89 ποοάπο85, ργονϊάθῃσο δῃά βγδοο 
σὴ τυϊοὰ οΥὐον Ὠΐτι,᾽" πδιλοὶγ ΕΣΤΆ, 88 τῆς 

ἰῖ6 Βαοηὰ οἵ Θοἀ δοπχοίϊπιο9 18 ΟΧΡΓΘΘΒΙΥ ἀοϑὶς- 

πδίϑα 88 ΘΠ (τον. 9 δηὰ υἱἱϊ. 18) οΣ ἀρυσν, 

(τ, 32). 
γοετα. 7, 8, τηϑῃἰίοηϑ ἴῃ δἀάϊιΐου ἰμαὶ ἘΣτὰ δἱ 

(9 δ8116 ἰΐπλ6 ἰοὰ ἐἰο 7ογ 9] οι 8 ὩΘῪ ἰΏΘΓΘΔΒΘ 

οὐὗἨ 6 γροφυϊαιΐοι. ---Απὰ ἴπθτ0 σϑαῖ ὑὉ 
ΒΟΙΏοΟ.----Τ 9, ἰὰ (89 Υἱοῦ οὗ ἰθ9 δἰδιογίδη, 80 

ἰητοῖτοβ “πἰ πἰται ̓̓  ἰδὲ Β9 Θοῃίΐηυθδ ἴῃ γοτ. 

8 πὶ βουΐ ΔΩ Γαγίδον ΘοΥΘΠΟΩΥ͂ Ἡὶῖ ΒΘ Οὔτ 
ῖο δοτιδαῖθαι. Οομρ. γογβ. 18 δὰ 28 δοὰ 
Υἱϊϊ. 1. ΤὉ ἰδ ἀϑοὸὰ ρδτιϊΟἾΥ6}}7 ἰἱπ [89 8059 

“ἐβοῦι8 Οἵ’ 886 οἴῃ. ἰΐ. 70, εἰς. ΤΤ9 μον ιθ8 ἰπ 

ἀἰϊδιϊηοίίοι ἔγοπι (6 ῥσίϑδίβ οὔ {8:0 089 δἰάθ, δηὰ 
ἤγοια ἰ9 Γιονἱίοθα ἰὼ ἰδ9 ὈΓοΟΘΔάΘΡ 86,890, ἔγοιλ ἰδ 9 
δἰ ΏΟΥΒ δὰ ροτγίοτβ οὐ ἐμο οἰλοῦ β'ἀ6, διὸ ἰβοδθ 
τ 0 Ροτίογτηϑα (ἢ 9 Ῥτοροῦ δϑυυΐοο οὗ {}10 ον 168. 

γον. 9. Εοσ ἀΡου ἴδ8ο Βεεὶ ἄδγ οὗ ἔδο Βταὶ 
ΤΟ 86 μεαἃ χοᾶ ἴΠ0 ἄορασῖασο ἔσοσα 
ΒαΌγίοΩ, δῃᾶἃ οὐ ἴδο Βσαοὶ οὗ ἴ8ο Β6 8 
ἸΔ ΟΤ οὔσ!θ 86 ἴο δϑοσθδαθ:.--- 18 που]ὰ 
δίαϊθ ἐμ6 ἀυταίΐοη οὗ 86 ουτοΥ. [πδἰοδὰ οὗ 
ἽΡ᾽ νὸ 8.9 ὈῬγΟΌΔΟΪΥ ἰο γτοδὰ Ἴ᾽, διὰ ἱμάοοά ἴῃ 

{8 δθῆβθ οὗ δοπϑίιέωο, ρῬτγϑείρίο, ἴὰ πϊοῖ ἴξ οο- 
οὔτβ, Θδρϑοΐδν ἴῃ ΒΡΙΒοΣ 1. 8, ῬΣΟΌΔΌΪ [δ6 



ΟΗΑΡ. ΥἹἱΙ. 1--27. 78 

Ῥαποίαϊοτ δΒαὰ δοΓΌΡ]68 δουΐ δαιαϊ ΐηρς ὑπ ὲ8 
ὉπΌσδιΔΙ, Β6η86, Θ5ρθ οἰ} 85 (6 Ὁ Βυρροθθα ἐβμδὶ 
86 γ οουϊὰ Ὀοίίον κἰνθ (Π9 ἤογοϑ οὐ ΜΞ ὈΥ υἡ- 
ἀοεδίδηάϊης ἰὶ 88: οἡ (86 ὅτοί οἵ (86 ὅτοί τηουίϊ 
ἔρευπι ἐταί Τιπααπιεπίωπε ῥτο εοίἰοπΐ, ἃ5 Β.. 8οῖο- 
ταοῦ δοιὰ 2. Ἡ. Μίοδ. ἰσωυδὶδίο; δ} πουϊὰ 9 
ΒΟΣΥΘ ἰὁ0 ΘΙ ρ 510 ὑπ 6 “)}μπααπιοηίηι,᾽ οὐ (ἢ 9 
Ὀεορίπηΐης ἰὰ ἀἱδιϊαοίίοα ἔγουι ἐἰ9 οοιαρ]οίιίοη. 
Βαι τὸ ββουϊά οχρθοὺ “ἦδ᾽ ἰηϑιοδὰ οὐ Ἂ", 
ΤΏΟΤΘΟΥ͂ΟΡ ἐδὸ ΓΟἸ]οπ ἈΞ πουϊ ποί οοπποοὶ 

διδοῖ ἰδβορον ἢ. Βοδίἀθα, οὐ ἰδ ὅγδὶ οὗ (9 
βτδὶ ποῖ [ΠΟῪ Ὀσβδ ἰο Ὀδίακο ὑμοαιβοῖνοθ ἰο 
δ ὁ οοπιπιοῦ Ροἷδ66 οὗ 8590 |0}Υ, ῬΘΏ6Θ ἐμὴ (ἢ 6 
ΘηΣῖγΟ ΟΟΙΡΔΩΥ οπὨογοὰ ὑροὸη (ἢ9 ῬΓΟΡΘΓΡ Ἶουτ- 
ΏΟΥ͂ ἰο Ῥαϊοβϑέΐθο οὐ ἰἐΐθ 120} οὗ (9 τιοηί ἢ. 
Οοαιρ. οἰδρ. Υἱϊῖ. 81. 

γεν. 10. Εῖοσ Εἶστα δᾶ ρσϑρασϑᾶ δ΄ ῃϑασὶ 
ἴο δϑοῖὶς ἴ80 ἰδ οὗ ἴ80 ιοτᾶ. δηἃ ἴο ἄο ἐξ, 
δᾶ ἴο ἴθδοδ ἰῃ ἴατϑοὶ αἰδιταῖθα δᾶ ἰτπᾶᾳ- 
ΣΩΘΏ[Β. --- Τ 8. 15 ποὺ ἰο Ἔχρίαἷπ (9 Ἰαϑὲ βυῦον- 
ἀϊημαίο οἴδυβθ οὗ τοσ, 9: δοσογϊης ἰο (89 φοοὰ 
Βαπὰ οὗ ἀοὰὐ ὑροὴ δἷπι; Ὀυὲ (6 οηἰΐγο πάθον. 
ἱδκίηρς οὗ ἐμθ ἡουσηοῦ. ΤΥ 18 Βοτθ ἰῃ δοππθο- 
ἐἴου πιὰ Σ᾽ ΤΠ ἴῃ (ἢ6 βαζῶθ β6:80 88 
διαὶ ἱπ οοπποοίίου τὴῖϊ ΓΝ, “ἰ δάβοντο ἰὸ 
ἐμ ἸδῪ δϑ ἰὸ ἃ ἱογτὰ δηὰ Βεηοίδοίου." ΤῊΪ8 
“«Δάδογο ἰο ἐδ 8 ἰδ ᾿ ΘΟμλ68 ἰηίο σοί οσδίΐ ἢ 
ψεῖτἢ τοϑροοὶ ἰο (89 70] οὐ ““ ἀοοιτί πο 65 8 
ὩἸΘΟΟΒΒΩΣῪ Ἰοπηααίΐοη, πίιμουΐ πιΐϊοὰ {80 ἰη- 
δισυοίΐοη ὁ ΠΟΥΘΡ ὃ6 δαγγὶθὰ οἢ ὙΠῸ Βυσσδεββ. 
Ἐξτδβ ἀοπβίφη νγἪδα ἰὸ Ὀτίης δραΐπ ἰοὸ ἰδ) ὁ0ῃ- 
βοϊουδβῃο88 οὗὨ ἰδ 9618 οοηργοραίίοη, ἐμ ἰδῪ 
ὙΒΙοΝ, ΠΟΥ Βαά ἰη μδτὶ πορὶϑοίοἃ δηὰ δοῃδβο- 
αὐλοί Ἰ ἰκοννἶδο ὕοτχοίίοη, ἰο ἀϊγοοῦ ἐμεῖν 119 
δοοοταϊης ἴο ἱξ δῃὰ εἰγϑηχίμοι ἐμ ῖρ στο] δι οὉ 5 
ἐδποτυοίο. 

Ὕον. 11. Νονν ἤοϊϊοσα 9 ἀοσυμη θη ΥῪ 8518 
ἔοτ (0). ΒυιτλτΔΥΥ Ταργοβοηίϊαίίοη ἰὰ 86 ΌΓΡΟρο- 
ἔπι Ζ, δὰ ἱπάεοοα ἄγϑι οἵ 81} 80 ἰοίον οὐὮὨ δοπηηΐ5- 
βίου κίνοῃ ἴ0 Εσγα ὈΥ Αὐίδχουχοβ.- -πά ἴ8 8860 

ἘΣΘ 186 οοῃίθῃηξε οἵ [89 Ιθτῖθε.---ὸν 1) 3, 
σοταρ. ἷν. 11, δῃά ον [1309 2, ἵν. 1. Ἑπτὰ ἰδ 
οδ]ἰοὰ ἤθτὸ δηὰ ἴῃ συϑγβ. 12 δηὰ 21 : Ναεῆ. υἱϊὶ. 9; 
χὶϊ. 26, ὅνει ὑἰμ6 ὑσίϑαξ, δηὰ ἰμθῃ αὐϊογπατβ (ἢ 6 
Θοσίθθ; ἰῃ χ. 10,16; δηὰ Νϑὰ. υἱϊΐ. 2 ευθῆ, ΟὨΪΥ 
6 ῥτὶοβί ; ἢθΏ69 ἢ9 ἰ8 ἐμοῃ ἰῃ Εβαγτλα [ἰἰκϑυν 86 
δοσχιϑίδηι ἀοϑὶσηδίοα τηοΓΟΪΥ δα ὁ ἱερεύς.-- ῬΒ6 
φοτῖὶρο οὗ ἴμ!0 υνοσἅσ οὗ ἴ86 οοσζωσβηᾶ- 
τα ϑοῖα οὗ 180 Ζ,οτᾶ δηἃ οὗ Εὶα αἰαϊαῖοα ἴο 
ΣΥΔ6] πθδηε: “86 βογί Ὀ0 γὯο οϑρϑοΐδ νυ οοσιι- 
Ῥἱοὰ αἰ πιθ6 7 τὶ τὰ 89 πογὰβ οὔ (ἢ 6 Ἰαῖτν, δὰ γῇ ο 
4) 18 ὈΘίοΓΟ δ᾽] τἋδοα ἰθαγποα στὶς ἢ σοίογθοοο ἰο ἰἰ.᾽ 

γεν. 12. Ασΐδχοσχοα, ἰεΐηκ οὐ ἰεΐπ μα, 
τπῦλῖο ΕἸΞτα--- τίθος (ρ6406).---Τ 8ἷ6 ἰ6. ὑ86 ἰη- 
ἐτούυσίογγ ἔογεμοἶδ. ὙὉ οδῃηοί Ὀ6 δὴ δΔή͵οοίνο 

οἵ ἘΠῚ ΡΟ; ἱξς που]ὰ ἰδοπ ἐμὺ8 ο᾽δοοὰ δ]0ῃ 9 

ὌΥ ἰἰβ6! 7 βατὸ ἰο ὯὍθ ἴῃ ἐδο δίαί. ἐπιρῆ. ἘΝ ΥΏ2. 

4 [Βα] ίπβου: “Τῇ ἀΐγοοὶ ἀϊίδηοο οὐὁἨ Βα] οή ἤγοτη 
δοτηεαίθιῃη ἰ8 Ω0 ΓΙὩΟΓΘ ἐῆῶπῃ δῦοιξᾷ ὅνο πιπαγοὰ δπὰ 
ἔψοηιῦ τῇ 165: ΔηἋ ἰδ ΤΩΡ ἐΠΟΙΘΙΌΓΤΘ βϑϑῦη Βυγρτί απ 
ἐμαὶ ἐδ6 ἢ γβυδὰν Βῃουϊα ἢανο οσουρίοα ἴου πηοηΐῃβ. 
Βαξ πὸ ἀουδε ἔπο τουΐο {ο]] ονοὰ τψὧϑ ἐπαΐ οἱται τοῦ 
9) ὈΥ͂ (ΛΓΟ γα ἢ δηὰ (ἢ Οτγοηΐθβ γα] ον, τ Ὠΐο ἢ γα 8 
οτα ΔΙ ἰδ κθη ὈΥ͂ ΔΥΓ 68 οΥ ἴατρο Ὀοάΐ685 οὕ ἵηϑῃ, δηὰ 
ὙἘΠΊΟΝ ἱπογθαϑθα ἰἢθ ἀϊΐδίδησο ἰο δδοπδ ηἶηθ παηάγοὰ 
ΤῊ 1165. 81Π1 16 εἴπ6 οσσπρίοα ἰΒ Ἰοηρ, δηὰ τηῦσδὺ Ὁ 
αοοοσπηίθα ἴον ὈΥ 6 ἀδῆμκοτθ δ πἀϑὰ ἴο, ομαρ. υἱἱ!. 22, 
δῖ, πησἢ ταν ἤᾶγϑ ἡϑοθβαϊδίθαὰ ἀθ]αγ8 δὰ ἀρῶν 
αγοϊὰ οορδἰοὶθ.""--ΤἈ.} 

Υοὶ ἴι σαπποὶ Ὀδίοτθ ἰμ9 70] οὶηρ Γ2}}33 τοθδη 

ἐδαὺ 411} ἐμαὶ θυ! θοϊου θὰ ἰο {μ9 ἱπιτοἀιοίονγ 
[οταλαΐα μα 1 Ὀθο ΘοΙαΡ᾿ ΘΟἿἷΥ οχργοϑδοὰ ἰη ἰδ 9 
οὐ αμαὶ ἀοοσυχαθαί ρδ ἷπ ἐμ8 ΨΔΥ ἱἰὲ 
σου ὰ βθοὰ ἰ00 Ροουϊίατ. Τθογο 8 6 11{{}|9 ἰῃ 
ἔδνυον οἵ {ἰ|ὸ υΥἱον οὗ Καοὶὶ {81 ἰξ 8 Δὴ δάνοσὺ ἰὼ 
{10 88:86 οὗὨ “γοῦγ ̓ ὑοϊοηκίηρ ἰο δῷ δὰἀθοιΐνθ 
(ο ὯὮθ βΒυρργ]ἰοὰ ἰο ἽΒῦ, 88 : (6 βθῆθ 670: 
αἀοοίοτὶ ἀοοίδίπο; (6 δα͵θοιϊνο σου !ὰ ΒΑΡΑΪΥ 
μαγο ζαἰ]οἀ ἴῃ 806}} ἃ σα86θ. Ασσοτάήϊης ἰο τοῦ. 7 
τν0 ΒΒου]ὰ οχροοὶ ἰμδὐ (μ6 Ἰοἰίον, σοπίοσιϑὈ]α ἰο 
119 οΘοῃίθηῖϑ οὗἩ φοοὰ νὺ}}, σοι ἃ Βανο οοηίδἰηοὰ 
ἰα 19 ἱπιγοἀυοίονῦ  ἤογαλαϊα 8 ργϑοίΐης οὐ τὰ ἰθἃ 
οὔ ῥθ806; 80 ἔδοῦθ 8 (ο Ὀ6 Βυρρ]ἰοὰ ἴῃ ἰμπουρὰὲ 
δίϊον 233 ἃ υϑγῦ 88 “89 ἩΠΪ8.168,᾽ δηὰ {{|0 Β0η89 

ἷθ8: ΑΥΙΧΟΥ͂ΣΘΟΒ τνΐ8}165, ἱῃ 8 σοηρίοί 6 ἸΠΔΏΠΟΡ, 
ΟΥ ΔΘ ἀΔΏΥ---παπιοῖγ, ρθδοο [80 ᾿Ξ τηϑ, χαί- 
βειν, 1ο]]ονγοὰ Ὁ Α. Υ͂. ρεγίεεί (Ῥεαςο).---Τ πα. 

γε γα. 18-1θ ρσίνοβ {10 ὅτϑί ραγὶ οὔ {||ὸ τογαὶ 
τηδηάδίο : 1μεἰ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ 06 οὗ [δγδοὶ γγῆο ν0]1}}, 20 ἊΡ 
ἢ ΕΣγα. Ε:γδ, ΒΟ ΟΡ, ἰ6 (Ο Θῃοουτηζθ ὕτ- 
δον (19 νου ΐρ ἴῃ 7οτγαβδίθαχ τΐΓὰ {8:9 ΤΩΟΠΟΘΥ͂ 
ἐμαὶ νγγδδ χζίγϑῃ ἴηι ἴον ἢ. 6 ράτροϑθ., 

γεν. 18. Σ πλδ]ε0 ἃ ἄθοσϑϑ, εἰς. ΟομΡ. τἱ. 8. 

1120 ἀερθηάβ ὑροῦ 2ΏΠ9-Ὁ9 Ξε ἐδ συγ 09 
Ἧι0 18 ἔγ 6617 τοὶπάθα ἰο ρο. 1) ἀθρομπάβ ὑροῦ "Ἴ 

“ἸΔΔΥ κο υὐἱ τ [866.---Εον ἰδ ἰηδη. ἼΠ5 μη 
186 Ζαΐαγο ὅ77᾽, σοταρ. γ᾿. ὅ. 

γεν. 14 πνου]ὰ δαγ: Ὀδσαυδο 86 σοτητ  ϑ8ἰοῦ οὗὨ 
{89 κίπρ δῃηὰ ἷβ βεύθῃ Θου ἢ  ογ 18 ἀοϑὶ χηοὰ ἰὸ 
ΘησοῦΡαρΘ δηὰ δἰγοηρίμοη (9 ὙΟΤΒΕἷρ οὗ 7980- 
γαῖ, δὰ δοσογα ΡΥ δἷβδο (ἢ 9 δοῃάϊἴοπ οὗ Ηἰδ 
οοηρτγοκαίίου. ον δουθ ΟΟΌΏ5Θ]]ΟΥα τ ῖ0 
σοηαίἰυἱοαὰ ἐδ ὸ Βυρτοιθ ἰγὶ δα παὶ οὗ ἰἰιο Ῥαγϑΐδα 

κίηξθ, υἱά, Ἐδιμον ἱ. 1413 ΠΟ}, ἴον ψβῖο τ 
πιῖρυὶ οχροοὶ ἼΠΩΣ" Ὀδοαυβο 1.2})) οοσσοβροιυ δ 
πὶι (86 ΗθὉ. Ὁ Σ᾽, δπὰ ἰ8 υβθὰ 88 [ΠΤ] ἰα νἱ. 
9. Ναίυγα! “που ςδηποὶ 6 δὺ οηδ9 βὺρ- 

ρἰϊοὰ ἰο ΤΡ; ταῖβος 886 ἐχργοββίοη ἰδ ἃ φθῃθ- 
Ταὶϊ οὔθ: ἰδὸ βοηδίηρς 8 πιδάο.--- ΤῸ ἰπααΐτο 
οοῃμοθσθχηίης διᾶδθ βοοοτἅϊηᾳ ἴο ἴδ 6 αν 
οὗ τ σοῦ, Ὑνΐϊο 8 ἰδ ἐπ τ ]ὴ6 Βαπᾶ ---Τι δὶ 
9 βδοσοινὰ ρογβ0Ὲ 8 ργοιπηϊηθηὶ ἢ6 ΓΟ, οδπηοὶ ὮΘ 
δίγσϑηρο Ὀοοδυδθ, ᾿πἀοοά, 1116 ᾿τυὰο]9 χηδίίοῦ 8 8 

οοτοτηαηϊοαίίοι ἰο Ἑστα. “ ΠᾺΡ “ἰο Βοϊά ἰη- 
γοβίϊχαιϊου οΥὐον,᾿᾿ ἰδα8, “ τονΐβδ βοπιϑίΐηρ,"" ἰϑ 
{ΠἸ6 δὲ ἰ89 μαπιο {ἴπ|6 ἢ. ΒΆΠΙ6 85 “10 ρὺϊ 1 ΟΥ- 
ἀεν. ΓΞ, νοῦ δέ. οοπδίγ. ἴῃ ΝογΖὶ᾽ 8 οαϊ- 

ἔἶοη ἴα ροϊειθά ΠῚ, Ῥγοροῦῖν : αῖι [86 Ἰὰν ; 

ἸΩΘΔΏΒ : δοσογάϊηρ ἰο ἴμ9 ποῖα οὗ ἰμὸ ἰδατν. 

1173 “ “ΕΘΝ 18 ἴᾳὰ ἐγ Βαμα," πιϑδη8, “" Βὶσ ἢ 

οὰ Ῥοββεβϑοί ἢ, 18. ποί ᾿ότοτοῦ ἰο6 ὉΘ ἀηᾶοῦ- 

5 [“ Ἡδγοάοίηῃ τοϊαῖοα (πα [ἢ 6 γθ 6 ΓΘ ΔΘΥΘῺ ἵδη 168 
Ῥγο-οπχίποηὶ ἰῃ Ῥογαίῳ, {Π 086 οὗἁ ἐσ βουθῇ δοῃβρίγαίοῦβ 
ἀσαίηϑι ὑπὸ Ῥεοι ο-ϑπηογα 5 ({11. 84}; δηὰ ἐξ ἰ8 γθδβοῃ- 
αὔϊο ἰο πρροςς {πα πο Παράϑ οὗ πο86 ζρτ [68 Τογτηοὰ 
πο δρϑοίηι! σουηο}} οὗ {πὸ Κίημ, (ἢ “ΑΟἢ ΠῚ Ὠἰαιθ,᾽ ΟΥ 
ΤΟΥΑΙ ἰαγαῖϊν. Ὀοΐης τοργοβοηϊθα Ὁν πα ποδά οἵ ἐπ 
ὈΥΔΠΟΝ ἡσχὶ ἰη-πιιοσοβϑίοη ἰοὸ (αὶ οὐ ἴῃη9 γοϊμηης Γηο- 
ὭΔΡΟΝ." Ἐπι ]  ΠΒῸ. ἐπὶ ἰοῦ. 8.6. α͵80, Αποίσηπξ Δίοπατ- 
ελίες, Ὑο]. ΤΥ͂.. ΡΌ. 408 απ 4(Μ4.---Τα.] 

“ ῬΥΟΏΌΔΌΙΥ {116 σοτηπιίπϑίοη νγἃ8 σοηθγαὶ ἰοὸ 4} }γ6 
ἰπΐο 1η6 κἰδία οὗ ἐπ ργονίησθ. Ασοογαϊηρμ τὸ Χοηορῆοα 
ΟὙΤΟΡΟΨΤΗΟΝ 16) ἰδ τὰϑβ ἃ ραγὶ οἵ ὑπὸ 
ἐν {πο Κίη ἊΝ δοῃὰ δὴ ΟΠΟΟΣΡ Οὔσ69 8 

δγβίδη δυβϑίθτα 
Θαν ἰηίο ϑδοὴ 

τα ἴο ῬΓΟΡΙΠδ9 ἴο ἴηθροοι Ια δη ὰ χσϑροζὲ ὕὑροὴ 1." Βαν 
ἰοοο.--Τὰ.} 
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ἰοοὰ 4 ἰζ Εσσγα δὰ α ραγιϊουϊδν ΘΟΡΥῪ οὗὨ ἐδ9 
αν, τμίοι Ατίοχουχοθ ὨΘΥΘΌΥ πουϊὰ δαγθ ὁ Χ- 
Ρἰαἰηϑὰ 68 6 δῃηοίϊϑηΐ βπὰ ἰσυθ ΔΚ οἵ 6οα; δου 
ἐδαὶ 86 δαὰ ονϊαϊηθὰ ἰ σδοηδοπὶ οὔ 89 πηογ ἀΪ8- 
εἰησυϊθιεά οὗὨἩ ἰ80 26 ν͵ὰβ ; Ὀυὶ ἰξ 8, 88 ἱὺ ἯΘΣΘ, 
“ φῇϊοῖ του ἰκαονοαδὶ, υπἀονείδηοαοίϊ, δηιὲ δ δϑί 
ἴῃ Βδηά.᾽ [Βδην7)]ηβο, δι ἴοοο, ““ υἱ καιθοῦ ΑΙ 
διὰ 7υδι}γ δοσοτάϊης ἰο ἐμ ῥυϊηοί ]θ οὔ (δ γ το]ὶ- 
εἰοη.᾿᾿--- [Β. 

γοτ. 1. ἅ ἴο ΟΟΣΤΨ 89 εἷϊνος δι ἃ κο] ἃ, 
εἴς. Ἐσονα ἔα 16 δἰδίοτηθηῖὶ οὗ (μὲδ, υἱα, γἱ}}. 28. 

Ψεν. 16. ΑἸ 86 αἰϊνσοσ δη ἃ κοϊᾶ ἴμδῖ ἔμοιῖὶ 
οδηϑδὶ Βηᾶ ἰῃ 8}1 ἴ8 6 Ῥσονί:οορ οὗ ΒΘΌΥΟΣ, 
τὐὶῖδ 180 ἔτθϑ- 11} οθθτίπα οὗ ΓΘ ὕΘΟΡ]6 
δηρᾶἃ οὗ ἴ..6 ῥσχίϑαῖϑβ, εἰς. Ἴὴο κίηρ ὮΘΤΘ ῬἈγο- 
ΕΌΡΡΟΒαΒ ἰδαὶ ἱῃ δὐάϊιϊοα ἰο δ᾽ πι80]Γ δυὰ ἷδ 
ΘΟ. 56.108 ὑμθότθ Ἡου]ὰ 1 Ἰκον δ Ὀ9 Του ἃ ΟἸΠΟΓΒ, 
ποῖ [βγδοὶ 68, πὶ {86 ῥγχουΐῃοθ οὕ Βαθυϊοη, 80 
σουἹὰ δὼ Ὑ ὴς ἴἰο οοπιγί θα! 9 αἰνὸν δοὰ ροὶὰ 
ἴον τἰ6 βυρροτὶί οὗ ἰδ 96 Υϑὰ ΡΘΟρΙο; δηὰ ἱπαὶ- 
οπίθβ ἰπαὺ 6 88 ρίγϑη Εσγα ρου ἱββίου ἰο ἴ ΚΘ 
ὮΡ 8 οοἰ δοιΐοπ δίηοῦς ἰδθῖα ; [ῸΓ Ὑδαδί 18 001166- 
ἰοὰ ἰῃ {π6 ῥτονΐίηοο οἵ ΒαΌΣΙΟΣ ἴῃ βϑηθσζαὶ, ἱβ ἀΐδ8- 
ειἰηχυϊδοὰ “ἰιἢ δυ δ οϊοης 6] ΘΟ ΤΊ Θ88 ἴγοιῃ ἔπ αἱ 8 
οὗ (ῃ6 ρΡβϑορὶθ δπὰ ρυίϑϑίβ, ἐμαί 18 0 ΒΥ, (1:6 70078, 
88 18 οὐ ϑηὶ ἔγουι (89 βα Ὀϑοαιθηὶΐ οἸλ868. ΠΡ ἼΣΣΣ 

τ΄ ς 
δὴ δοϑίτδαοί ζοστηδίΐου ἴτοιι ἰηῆη. ΤΠ 088], 9 ἰλλδὶ 
ὙΔϊοῖ 18 τοϊυη αν αίνϑῃ. [3200, ἱΥ Ἢ ᾿ΟΓΘ 

ἴῃ β' Ὦρ1]9 δρροϑί(ἴοῃ ἰο Ῥ60}0]98 δηὶ ρυὶθϑίβ, ΟΥ Γ6- 
Ῥγοβοῃίοα ἃ στοαί γὸ οἰδυβο, 88 Βουί ἢ. ΒΌΡΡΟΒΕβ, 
ψου ἃ ποοοββδΥ  Βδγτο ὑμ6 ἀγίΐοϊο : ἰὺ 18 Υϑί θοῦ 
Ἰοοβοὶγ οοπηροίθα ἴῃ (ῃ8 660086 οἵ: “17 (ΒΟΥ, 50 
ἴδν ΔΒ {6 τοϊαηί Υγ σοηϊνγίδυίο.᾽» 

γοτα. 17--10. Εσθ οὐ πα δοοοπηῖ, ὑτο- 
ῬΟΥΙΥ ἰῃ Υἱὸν οἵ (686 ΓΠῖηᾳ8, ὨΔΠΊΟΙΥ, ὈΘοδα 80 
ἐμἷ8 βοπάϊης 8 οτά αἰ πο ὈΥ τὴϑ ἴο ϑῃσοῦγαρβο (ἢ 6 
Φονΐδὴ σοηρτοβαίίοη οπὰ ἐπεὶ του ἷρ.---ῬΒου 
ταυϑαὶῖ ὈΌΥ δρϑοάνγ Ὑὐἱτ 815 ἸΏΟΠΘΥ͂ 
ὈΌ]]ΟοΟΙ6-- δ ὑΓΠοὶζς τηϑαὶῖ δι ἅσίπὶς οὗ. 
ἑοτίη μα---ἰ αὶ 16, ἐδ 9 τωϑαὶ δὰ ἀγίηϊς οὔοσίη χϑ 
δοϊοπαίης ἰο (88 βδογὶ 008 δοοογάϊηρ ἰο Ναῃ). χΥ. 
1 ε..--Απᾶἃ οδος ἴθ ΟἹ ἴ86 δ]ἴδι.--- ΤῊ 6 
Ῥεοὶ. ΡῈ ἴθ υδϑοὰ ἱπβιϑδὰ οὗ Αρδοῖ ἷπ υἱ. 10, 17. 

γ͵ον.18. Αδᾶνυδβεαίδοονοσ 5888}} σϑόσῃ κοο 
ἴο 1ἴ869.---Τ ὁ (Βοτουσὰ ΟΥ̓ κα" ζαιίου οὔ ἐμ ο 56 ν- 
ἐδ οοηστοραιίοηαὶ 118 ταῖς Το ἢ] γ ΥΘΏΔΟΓ Ὧ6- 
ΘΟΒΒΔΥΥ͂ ΒΟΙΩῺΘ Βα ἰοηδὶ ἜΣ ΡΘΏΒΘ, 6. σ. 0 ἐδ ἀὁ- 
οογδίΐου οὗ (6 ἐθρῖ6; δηὰ ΑΥί σου Χο ῬΥΘΒΌΡ- 
ῬΟΒ65 ἐπα 9 δυίποῦὶ 168 ἰῃ 90 Γ 56] 6 1 Μ1}} Ὀ0 
ΔΌΪΟ 4680 ἰ0 σρῆακθ Β.6}} δτδηροιηθηίδ ἰπδὶ (86 
ΤΑΒΥῪ ὮΔΥθ Βοιδοι δἰ κς Ἰοἵξ οὗὨ ἔμ αἰ [18 ἤοτ βασι ργ- 
ῬοΒ68---8 ἃ ΓΒῪ ὈΣΘΊΒΙΘΕ --- (Π6 οάογϑ ἴῃ 296- 
ΤΌΒΔ]Θαι, 9 8180 ΔΡῬΘ δ. ἰὰ υ.Ἱ δπὰ νυἱ. ἰο ἀϑοϊὰθ 
βυοῖὰ αιιοδίϊοηϑ.---Βαῖ ἄο εαἴἶἴδοσ ἴ860 ὑὙν}}} οὗ 
γοῦν Θ᾽ οὔ--- ΠΑΠΟ]Υ, 88 ἰὐ 18 ἀοφοϊοατοὰ ἐπ ἰδ ο ἴεν. 

γον, 190. Διὰ [86 νθ886]6, ίοΣ δ δοσνΐοθ 
οὗ 10 Βοιδο οὗ τῶν Θοᾶ ἄοὶὶνοσ οοσ- 
ῬΊΘΊΘΙν .---Τ 89 γο88.18 δῦ πυπιδογοὰ ἰῃ Υἱῖϊ. 

2ῦ, 21. 0 πουὴ 1ΠῚ}, ΜὨΐοὰ ἰβ ΟὨΪΥ ἐουπὰ 

ἢ 606---Ὀπ!ὶ ΘΟΙΏΡ. ἘῸΡ ἵπ γον. 24--ἦ]θ Ἰάθη(64] τὶ "ἢ 

Ἰπΐ0 Ξες “ΒΟΥΥΪΟΘ ᾿ οὔ ἐδο ϑγτίδο δὰ Ταγχζυπιβ, 

δηὰ οοττοβροπὰβ νῖϊα (μ9 Ηοῦτον ΤΥΡ. Το 

τηθδηΐηξ οὗ ὈΠΟΙ “ἐ χρηᾶθν δου ρ] 6 61 γ᾽ 5 πδ04] 
ἧι ἐδοὸ Αγρδοὶ ἰὼ (89 ϑ'γχίδο, διὰ 18 οοηῃπϑοίϑα τὶ 

ἐδο πιθδηΐης οὗ (86 Ἡοῦτον ΡΪοΪ Ὁ “Ὀ4γ."- 
Ἐσίοσθ ἴ8ο Θοᾶ οὗ ϑοτυδαϊθαιλ ἰφ4 δε Δ} 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

{1.6 ΒΔΙῺ8 88 “ Ὀθίογο ἐμὸ Θοἂ νγβοδο ἀγὸς ἰσ 
ἷπ Φογαθα θη." Οοωρ. ἱ, 8: Ηο ἰδ 6 αοὰ, ψῇο 
δ ἴῃ Φογαδβαί θη. 

γετβ. 20--24. Τι16 δοοοηὰ ρετγὲ οὗ ἐϊο ἄθοτϑθ οτ- 
ἄογϑ ἐμὲ [89 ΤΟΥ] ἰΓγΘΑΒΌΣΥ οὗ (80 ἰδηὰ Ὀεγοπὰ 
πο σχῖνον ἰ8 0 ΒΌΡΡΙΥ ἩΒΘΙΟΥΟΣ 6166 ΤΩΔΥ͂ ΡΓΟΥ͂Θ 
ἰο 6 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ. 

γεν. 0, Δπᾶ Ὑϑδΐίθοθυοσ σποτο 5821] ὍΘ 
ἈΘοᾶζα] ἔοσ ἴῃ Βοῦδο οὗ ἴγΥ Θοᾶ, τ 0 Ὁ 
8881} οοοῦσ ἴο ἴΠ69, 85 ἴο ὈΘ ραίνσϑε, {πὶ 5 
ἰο 580, ἩΒΔίρουου Ὡθϑὰ ΔῪ δὺὶδθ Ὑθδη (ἢ 6 ΟΠ ΕΥ 
ἸΏΘΔΏΒ ἴδΥθ Ὀδοη Ἔχ δυϑιοἀ--6η 4}: που φσίνο 
οἂὖῖ οὗ ἴδμ6 Βοτιδο οὗ ἴδ ᾿σϑδϑῦτΥ οὗ 86 
Ἰκίη Ε--ἰ αὶ '5, ουἱ οἵ [86 ΤΟγ4]} ἰγοαδῃνγ. 

γοτ. 21 ποὺ χῖνεϑ δὶ οὔσθ ἐδ βυρρὶθιπθη ΔΕΥ͂ 
ΟΥ̓ΘΡ [ὉΡ ἐμ9 ἰγοδδαγοῦ ἴῃ απεδβιϊοῃ ; 85 8 σοῖῃ- 
τδῃ ἰ0 ὙὙΒ1Ο ἢ Εζτα τα σαί ἀρροδὶ. ῬΠὶ8 τουδὶ 150 
Ὅθ αἰ θὰ ΒΕ6ΓΘ.---ΒῪ τὴΘ, Δνιΐαχοσχθα, ζγ86]1ζ, 
6 ἀϑοσοϑᾶ .--- Τὸ ῥσοπου ΤΣ ϑοΓΥ65 [0 Θω- 
ῬΒαδίσθ {86 βυδῖχ οὔ "32 (οοῦιρ. Ὀαη. Υἱΐ. 16), 
Δῃ4 80 8[8ο ἐ})θ [οἱ] ουγίπρ ποθ. Τδ6 οτάἄον: δ]]} 
ἴμδῖ Εἶπτα 5841} σϑθαὐσθ οὗ γοῦ, ἰυτ8 ᾿ἰδοὶ 
αἰγθο οι ἰο (Π6 ἐγδδϑαγον, Ὀδεσδῦδο ἰΐ ἰθ (πὰ 8ὸ 
τηυοἢ ἢ} ΤΩΟΓΘ ΟΦ ΒΡ διηὰ ἐπι ργοβϑίνθ. 

γεν, 22, σηῖο 8)ὲὸ Βαπάᾶχθα 18]16:18, βἰαὶο9 
{ἢ δέν ο τὶιῖο ἐμ σίνίηρ ΤΠΑΥ ἐχίθθάὰ. ΤῈ 
τ (ἃρ ἰο ο59 υηάγοά ἐΔ] 6 η 15) ἰδ οομποοιοα πῖϊὰ 
86 ρῆγαϑθο: ϊ 8881} ὈΘ ὅἄοπο οἵ γογ. 21, δὸ ἴδτ 
88 (}18 ἰΏΥΟΙ͂Υ͂ΕΒ: Σὺ 8}8}} θ6᾽ γσοηδογοὰ οσ σίτϑαῃ. 
ΤῊο 32, [86 ἰδ]θηί, πεἰροὰ ἔδτοθ (μΠουπδηὰ β8- 
ογοα βιοῖκοῖθ (σοῦ. ἔχ. χχχυῖ!. 26, 21), [89 
ΠΟΙΥ δι οἶῖκοὶ νγὰῶβ δυουΐ ἵνο τηλτῖκϑ, (86 Ρεγβίαπ 
(οοταρ. ΧοβορΡ. 44παδ. ἴ. ὅ, 6) οπθ δηὰ ἃ αὐυδτῖοῦ 
ἴδ, Τ09 9, νπϊοῖι οοσυγα δἰγεαὰν ἴῃ 1 ΚΙ. 
γ. 2: Ἑσοῖὶς, χὶν, 14, ἰπβίολά οὐ ἰο Ὁ οῦλοῦ ---Ξ 
(6 ΘΡΒΔὮΒ ΟΥ ὈΔί. 5, (δ 8 δἰ πγοϑὲ ἔτσο Ὀ868}}6]9.-- 
Βαϊ, τ] 08 16 Ὡοῖ ρσγϑδοσὶ 06Άᾶ --- ν ἷο 18 ποῖ 
βίδίθά, ποὶ Ἰἰπιϊιθὰ ἰο ἃ ἀοβουΐίθ διηιοῦπὶ. [ον 
δ): ποϑὰ οἵ {}):666 (Βῖημκϑβϑ ἴῃ {86 76 ]8Ὲ δγδίθιῃ οἴ 
Βδοτγίβοο, υἱά. Υνἱ. θ.ὡ “Α5 τ. Ῥογβίδῃ ὑσὶ Ὀθα16 858 
Ῥαϊὰ Ῥδυεγ ἰὴ ἸΏ ΟΏΟΥ δηὰ ρδτιὶγ ἴα κἰηὰ (866 ποίθ 
οὐ ἦν. 18), (580 ἰγϑαβαγὶοϑ νν ου]ά ὃὈ6 89 ἰο ΒΌΡΡΙΥ͂ 
{Πθπὶ 88 ΓοΔἸΪΥ 85 (ΠΥ οουἹὰ ΖΓ ΤπΟΏΟΥ.᾽ἢ 
Βαν  πϑου ἐπ ἰοοο.---Τ α.] 

γον. 28 χῖνοβ δ 8ι}}} του ϑοτηρΥΘ ΒΘΏΒῖΥ6 ἰῃ- 
δυποίϊοη---8}} ἔμαὶ 15 ἰῃ δοοοσᾶάδβῃοθ υἱ τὰ 
[89 οοτισηδηᾶ οὗ ἴ8Βο ('Οᾶ οὗ ΒθΘδᾶνΘ::---τδδὶ 
8 ἀοιιδη δα δοοσογάϊος ἰο 180 ἀΐνῖηθ [Δ ν---Ἰἰοῖ 1 
ὍΘ οοτρ]Θ΄θΙΥ ἄοὨο.--- 9 ἀπ. λεγ. ΕἸΓΥῊΣ ΠῚ 

γοριτάἄοα ὃγ Ηϊισὶς νηὰ Βορί. 85 οοπιροπηοϑά οἴ 
ὋΝ δοὰ δε Σ (Ηἰιχ. Οἴπιπι, ὁπ. ]απίες 11. ὃ; 

Βοτίμβοδα οὐ 11. 8) δβρϑοία!γ Ὀϑοδῦδο ὙἹῈΝ ἷπ 
ΡΝ Ῥδῃ. ἰἰϊ. 2 οδὴ ὃ οἰ ΘΑΥΪΥ τοοοξ- 

εἰσοὰ 88 δὴ ἰηϊθηϑίνθ ῬτΗὴΙ͂χ (“ ΥΟΥῪ ᾽). Ηδυξ, 
οὐ (9 οἶμον δδηά, ἰηῃ Εναϊα᾽ 8 δὲδ. ζΖαλγὸς Υ., 8. 
162 8ᾳ., ἀοχῖγοβ ἰὲ ἔγοια {9 Ῥογβίδη ὐογεε, (09 
Ζεπά. τοοί ἄονες --- “ τον, ΡΓΌΒΡΟΣ, ὈΘΟΟΙΊ9 ἅττω,᾽" 
88 ἤοτιηδὰ Ὁ. ὲ »γοείὴ. ἰὼ 1890 τιοδυΐηρ οὗὨ “" οΘοτὰ- 
ῬΙοίοιγ, ρυποί αΔ}}γ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ἰδίηρ.᾽᾽ ---ΕὌΣ ὙἘΥ 

--ποῦ 1 Ξε ΤῸ. ἩΒΟΓΘΙΌΤΘ τες “ἴῃ ογάον ἰδδὲ 
ποὶ.᾽ σοι. ἵἱν. 22. 

4[“ΤἼὴο ῬοΟΓΒΙίδΏ βυϑίθυῃ οὗ ἱδχίηρ ἰδθ Ῥτγουΐῃοοῦ 
Κσοῦ ἢ [6 ΒαΌΓΩΡ5 ἰηγοϊνϑαὰ [9 ΘεαὶβὈ 9 τσὶ ἰπ ϑδοῖι 
Ῥτγουίηοθ οἵ δὶ ἰϑϑβδὶ οὔϑ ἰοοδὶ ἰγϑαϑυτυ. ϑΘΌσΘΣ ἰσζοαϑυγίου 
δτο τηϑηϊομθα ΟοΟοΑΒί ον ἱπ τοῖς ἢ βίοσυ (860 τ 
φίαπ, ἬΡ, ΑἰαΣ. ἴι 11; 111. 18, 19, δἰε.λ." Ἐν ϊέθοε 
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ον. 24 ρἶνοβ δὴ δα ἰιϊοηδὶ οἴδαδο, ὙΔϊοὰ ἰδ 

ἴον 86 οοαδίἀοτγαιίοι οὗ (ἰΠ6 ἰγοδβαγον ᾿ἰἶχο τ 86.-- 

Δαᾶ ἴο γοῦ ἐἰτὶ6 ταδᾶθ Ἰκπουσῃ, εἰς. 1») ΠΟ 
"48 δὰ ἰαάοῖ. βιιδ)οοί, οὐ ἐ 6 δοίῖγο ἰδ (ον (ἢ }9 ἢ85- 
αἶτο: ἴο γου ἰ8 ἰ( τηδο Κηονη. Τ8ο589 δἀ ἀτοδϑϑὰ 
δτὸ ιἱὴ (9 δαῦιο, 89 ἵγοιιῃ τοῦ. 21 οὐ, (ἢυ8 [ἢ 6 
ἐγοδϑυτγετι.-- Βαϊ 8}} ὑσίϑαϊδ, εἰε.. (4 15, ὁΘ0η- 
οετγοΐηκ ΑἸ ρνϊοϑί8.--μβαίἰδῖονα οὗ 6 Βοτιδ9 οὗ 

αοά.--Τιο ΚΟῸΝ Π3 ὙΠ δτθ αἱοη οί οἵ 
(06 Ῥτοδίβ οὶ δὶ πουβϑῃϊἑ ρροῦβ οἵ {9 ἰγὰ9 αοά 
ἕ φοδοταὶ, Ὀπὺὶ οΠοἶα] ῬΟΥΒΟΏΒ, ῬΟΓΠΔΡ8 (9 Ἰον,- 
δὶ οἶδ 98 ΓΓΉΞΉΒΕΟΒῚ 85 ἯΘ ΤΏΔΥ ἰηΐον ἔγοπι ἐδ 6Ἶ Ὁ 
Ῥοϑιιἷοα δἵίονς ("6 Νοίεϊπΐαι, ΟΡ ὑμο80 ἢ δ.Ὸ 
ποῖ ἰδοϊαάἀοα ἴῃ (πὸ ἑοτοχοίΐηρ οἶαϑϑοβ. Βοτιθλα 
οοἴρδγοβ (6 δοτυληίβ οὗ δοϊογιοη, Ἦδο οσουγ ἴπ 
11. δδ, δὅ8, αἴϊον (86 Νειπϊηἶπι. Εοτ ΠΡ, εἰε., 

δοταρ. ἱγ. 18. δ) κὶ ῬΓΟΡΟΥΙΥ -ς οὯ9 ποῖ 

δανίηρ δαϊμοτὶγ, υἱ τ (86 ἰηδη., δηὰ ᾧ --- οῃ9 
ὙὯΝῸ 88 ποῖ ΡΟΉΘΓ, ΟΥ: ἰΐ 86 ποῖ δἰϊοννοᾶ, 88 

ἐτοααεδηίν ἰη Κβ'γτῖδο. ΣΆΟΣ; ἔγουι ῬΕ  ἴπ (89 
Τονζύυῦα ἴον Ὁ. ϑβιυοῖ ἃ ᾿ἰδογαίίου οὗ ρῥγίοϑίβ 
διὰ 1,ονἱῖο8 ἤγοτα ἰδ σϑβ, ὁοουΓοα 6͵80 πη ὧον ΑΥτ- 
ἴλχονυχοα ἰδ9 κγοδί, Οορ. ΨΦοβερὶ. Αγολ., ΧΥ͂. 
8, 8.5 

᾿γε τε. 25, 26. Τὴ)ο (δἰτὰ ρατί οὗ ἐδ ἄθοτοϑ δη- 
ἐθοτῖσοβ Ἐσγα ἰο βοὲ ὉΡ υάμοβ Ἔἐχρογί οποϑὰ ἰπ (ἰ9 
Ἰὰτ ἴον {9 δηἰϊΐτο Φουα ρΘορ]θ, δῃὰ ἱπηρο89 
Ῥυπίϑητηοηίβ ἴον ἱπύγδσί ἰ0}5 ΟΥ̓ (116 αν ; (858 σοῃ- 
ἰαΐϊηδ ἰδὲ ὙΘΥΥ πιδίίδν ἴῃ ὙΠΟ Β6 ἷ5 ἰο δδοτά 
18:6 Ὑ ΤΥ δΒοῖρ ἰο (Βο σοῃ τορι ΐοη ὑροη ψϊοῖ αἱϊ 
ΠΟΥ͂ ἀαρεοηδοί, 4 τπιαιίοῦ ἴη τ] σἢ Αὐία σου χϑβ ἢ 
18 κοοά-ν|}}} ταδὰθ δὴ ἱπιροτίδηϊ δίδρ ἰπ δάνβῃδθ 
ϑογουὰ γτυα δηὰ θαγίυθ. Βίηοθ ὑπὸ οἷν! δηά 
δβοαϊδὶ 116 οἴ [δτδοὶ τν 88 8ὸ οἱοβοῖγ δσοπηϑοίοὰ υἱἢ 
{πον τοϊϊ χίοπ Ὁ ἰδο ἴδνν, ἐμ γ οουϊὰ ποὶ πε]] 
ῬΡΟΊΡΟΡ υπάον λιάρεδ πο δὰ ποῖ μοὉ Δρργϑοία- 
(ἴσο τοῦ υηδοτϑιδηάϊΐης οὗ (Παἷν τοὶ χίοη, [{ 
ταὶ ἀρΡοαῦ βίγϑηρο ἰο ὕ8 (δ δὺ ποί] ΠΩ ΤΊΟΤῸ 185 
ΦΧΡΓΟΘΕΪΥ βαϊὰ οἵ {ἢ βοι(ἰπρ υρ οὗ ον 88 υά ροκ. 
Βαὶ οὖν ὈοοΚ, πο ἢ ̓ἰανὶ8 (861 ἰο (ἢ 6 ποραιΐγθ 
εἷάο οἴ σουδνημδίίοη ἴῃ (δ 9 ἴδ», ἰο ἐμ βδοραγδίϊ ου 
οὔ (6 ϑδίβθοῃ ψοπιθΏ, ἮΔ8 Ὠοὶ {8 ῬΥΟΡΟΡ 0]869 
ον (18. ἴα (πὸ Ὀοοϊκ οὗἁἨ Νεοδοιλία, τὶοῖ δ 9 
6 ροϑὶἐἶνο βἷάο, δἰησθ ἐμ!6 οοπρτγορδίί οο ΟὈΙ χα 9 
ἐπ οπηϑοῖνο5 ἴθ σδδρ. ΣΧ. ἰ0 ΚΘΘΡ 811] (Π6 ᾿πιροτίδηίϊ 
Ρατί8 οὔ {89 ἴδιν, {815 18 ἐπι} 1611} Ἰηνοϊνοά. 

γον. 286. Διπᾶ ἴδου, Εστα, δἷϊοσ ἴ9 υνἱ8- 
ἄοπι οὗ ΤᾺΥ Θοά, εἰς.---Ἴ72 ᾿ἽἼ δδ 'π υόσῦϑὸ 24, β. : 
είς., ““π οι ἰθοὰ ροββοδβοϑί"" "22. ἴδ ἱτῶρονυ. Ῥα. 

“φρροϊηϊ,᾽ ““8οὲ ρ,᾿ ἴον ,292, (9 1.58 Βατὰ 6 
δουπά 5 τῆοτὸ ΘΆ5ΙΥ υἱοτοα, ἀπ ἃ ΟΟΟΌΤΒ 68 8 τηλί- 
ἰὸν οὗἨ σοῦτδθ ἩΒΘΩ 1ΐ ἴδ [ΟἸ]ονγοά ὈΥ͂ ἃ δοσοῃά 8γ]- 
Ἰδῃ ΐο πὰ οὐ τπαη.--- ΜΠ αρίαισαῖθα δα πᾶκοα, 
ὙΠΟΝ ΠΠΔῪ ᾿πᾶκθ 8}} [πΠ9 ΡΘΟρ]6 τδδῖὶ δῖθ 

Ὀογομπᾶ ἴδο εἶνοσ.---Τ8ὸ ἱρόν, ὑῦ), πεῖν (9 
Ῥλσί δσργεβ8685 οοῃίἰηυοᾶ δοίΐοη, 7116 Ῥρϑορὶθ ἴο 
Ὅο Ἰυάχοά 8γθ 88 ἃ τηδλί(οὺ οὔ δουτϑθὸ {86 6.18 
φϑορῖθ. Απιοηρ ἰθπὶ δρὸ ποὺ ΟὨΪΥ ἰπο80 ὙΠῸ 
Κηοῦ (6 Δ οἵ αοά, Ὀυΐ αἶβδο οἰἰνετα το γοὶ ΥὉΓ 
(9 δταεϊ ἰἴπνθ πιαϑὲ Ὀ6 ἱπδιγυοίοἰ ἰῃὰ ἰΐ, 79 δτθ 

4 [“ Ήϑγο ἴΠ ἄφθογοο οὕ Ατίη ΧΟΥΧΘα Ὑ54.5 ΤΛΟΤῸ Δ ΟΥ ὮΪ6 
ἴο ἴπ6 δονσε ἐθαδῃ 086 οὔ Δ|1 ργονίοιια Ῥογβίαῃ γ)οηλγ 8. 
Ἧο Παδδσὺ οὔ ἃ δ υΐ δῦ ὀχοπιρίίοη οἵ δοο]ϑί αὶ 5 ἔσο ὑγί- 
Ὀπία, οηἵν ἴο 8 1606585 οχίϑηΐ ὑπᾶάδρ [6 βοϊοιοίάθ. (Φ086- 
νυ 4η2. μά. ΧῚΙ, 8, 3). Βα) 50} ἐπ ἰοοο.---ΤῊῈ.} 

ποὺ ἰο (Βῖπᾷ οἵ {8:6 Ἰδι (6 Ὁ 88 Ῥγοβοίγίϑβ, Ὡϑυϑγὶ νι 6- 
1.298 ἰὑὺ τοίεσβ ποῖ οὐἱΪΥύ ἰὼ (6 ονε οἵ Ῥα]986- 
ιἴιο, Ὀαϊ αἶ80 [ὁ ((οβ6 ἀν οἰ νυ ̓ἀοἾγ βοδιιογοά 
ἴῃ 186 ἰδῃὰ ἰο {||ὸ οβὲ οὔ 9 ΕΌῤΠγαίοθ. ΤΟΥ 
ΒΓΘ 4}1 ἴο Ὅο Ββιιδ͵θοοι ἰο ἰδ 6 ἦυάροϑ βοὲ ἃΡ ὉΥ 
Εστα:; (9 ᾿υὐκχο8 Βονονον θγο, δοσογαΐηρ ἰο (}9 
οοηίοχί, (ο ψαϊοὶ οΥον (ἢ 6 οὈὐδβογυδίίοη οἵ ἰἢ9 Μο- 
Βαϊο αν, αῃ ἃ πιαϊ ηἰδί ἰἰ8 δυϊ βοῦν. ΖΦ 18 18 (89 
οιιηἀδιίου ἴον (116 Φονυν7 8 (γδαϊιἰοη οὐὁὨ (16 ἰηδιϊ- 
ἰατοῦ οΥ̓͂ ἰ9 στοαὶ δγπδροριο ὈΥ Εσγα. 

γεν. 26. ΤῈ οὈ͵θοοῖ οἵ {μι18 ἰηϑι 1 αἰἰοὴ 88 (ἰνα 
δαάχιγοηί πιΐρηι Ὀ6 ἀ ΠΟ ΌΛΥ ΒοΙὰ ΟΥ̓ΟΡ ΔΗΥ͂ Οἢ9 
Ὅ0 ἀ1ἃ ποὶ ἴκεορ ἰδ9 ἰὰτ οὔ ἀοἀ δῃὰ {δα Κὶηζξ.--- 
Τ86 ἰᾶνν οὗ "πὸ Ἰεἰπρ ολὰ Βοῦο δ Ἰοϊῃθά οη 
ο (δὶ οὗ αἀοἀ, Ὀθοδυδβθο 80 [ΔΓ 88 ἰὑ γοαυϊγοα οΌΘ- 
ἀϊοηοθ ἰο (6 ἰανν οἴ αἀοἂ ἴῃ {86 ἔογοχοίῃ  ἄἀθογθο, 
ἴι 5 ἰγδηδχγοββοα ὮΥ ἀϊβοδοάϊΐθησο. ῬΟΡΒΔΡΒ 1 
μλά αἰγοδανγ Ὀθθηῃ βονρη, ᾿ἰϊκουγῖβα, ἐμ δὺ τ ὮΘΓΘ 
ο»οάΐοησδα ἰο ἐπ ἰδ Ὺ οὔ ἀρὰ οοδδοά, υδΔ}}} δἷ- 
Β0 οὐοαΐθηοθ ἰο ἰμ6 τογαὶ δοτηπηδπαὰ νυϑδηϊβι θὰ. 
ΤΣ ἼΔΡ 5 'ἰὰ (86 Ταγᾳ. ποὺ ὑπαϑυδὶ ἴον “ μο]ὰ 
δ ααιειὶ." ἘΣ ““ουἱ ἔγοιῃ δἷπι ᾽ --- ““ΟΥῸ Ὁ 

Βίω.᾽"" Το φοΐηὶ οὐ Ὀορίπηΐης 18 δοτο δὶ ἐδ 
ΒΆΪΤΩΘ ἰἶπι9 ἰδ ροϊηὶ δἰπηιθὰ δἰ. Τὸ (οἸ]ονίης 
1--ἸΠ Ξ οἶνο--- βῖνο -- ὙΒοῖμοσ τ ὍΘ πηῖο 
ἄϑθαιϊδ οἵ ἴο Ὀδιιϊδδιαθηῖ, τυ ϑῖδμοσ ἴο οΟ0Σ- 
Βαοεῖιίου οὗ κΚοοᾶα οΟΥ ἴο ἐπι ρεϊ ΟΣ ΘΏ.--- 
ἡ 7 «ἢ οι τοῖν βγτίδο ἔοτπι οὐ δ γ7), ρτορουγ 
τοοίϊες ουἱ, 15 ΒόΓ0 ἰη ἀϊδιϊποιΐου ἤγοτη ἄἀθϑι, Ὀ8- 
πἰβδιηθηὶ, υΪκ. : σχίδμπι, οΥ ἂὖ Ἰοαβὶ ϑχοοπισα- 
πἰοδίίου (σορ. χσ. 8) [ΒΔ] πβοη], ποὶ παιδεία 
(8ερι.). Βοδροοίίερ ἰλθ ῥαπίβμιβθαὶ ἴπ 32, 

ἰγθαβιγθ, ὈΓΟΡΟΓίΥ, 88 Υἱ, 8, ὀοιρ. Χ. 8. 
γοτα. 27, 28. Α ὔοἹοβίη!ᾳ, ἀοχοϊοσυ. Ἐξτγα οδῃ- 

ποὶ Ὀυὶ δὰ ἰο {86 οτοχοίΐηρ ἀ60γ66---- 086 σοτῃ- 
Ἰηὰηἰσαϊΐοη τὸ δτὸ ψιϊμβουΐ ἀουδὲὶ ἰο δϑογὶῦο ἰὸ 
ἢἷθ. Βηηα---ἶ5 ΡΓΔΙ86 ζὉΓ (9 ρτῦδοῦ οὗ 6οἀ, πνῃ σὰ 
μαά Ὀδθῃ 50 φἱοτγίου δ γ ὀχ εἰ ἰἰοἀἃ ἴῃ ρΡυξῖας ειὲ8 
ἰηίο (869 Βοασὶ οὔ ἰμὸ κῃ ἴο Ὀθδϑαι Υ {86 ἔθπιρ}9 

ἴπ σονυβαίθιι." 203 [02 88 Ν8β, 12; υἱῖ, 16, γοί 
ἸΠΚονθ9 δἰγοδὰν ἰὰ 1 Κίηββ σ. 24. ΠΙΙΞ --- (86 
ἸΚθ, πδιιοῖγ, 859 ͵β ἰηδἀϊοδίθα ἰὰ ἰθ6 Τοτοχοίῃς 
ἄξρογθο. 9 δῖ ἴο σοηδίαἀον ἰδ (ἰ9 οχα]διΐοῃ 
οὔ (09 τογϑμῖρ ἰδ ᾿ἰκον δ ἃ αἰοτν βοδίίοα οὗὨ (μΒ9 
Βοῦϑ9 οἴ (16 Ἰ,ογά. 

γεν. 28, Δι ᾶ δαῖῃ ὀσχίϑῃ ἅϑα ΘσΟΥ ὑπῖο 
ἴ26 ὈΘέοσϑ ὃδ9 Ἰείηᾳ.--Τ Ὁ ἷ8 15 (6 δΘομ ἱπ αι ! 08 οἶὮ 

ἐδ τεϊδιϊνϑ οἰδιβο 'α γον. 27. ΤῊ.6  ὈΘΐΌΣΘ Ἔ 53 
Ῥυΐϑ ἐἷα νογὰ οὐ ὁὴ9 δηὰ ἰδ89 δϑηγο Τοοξϊης 88 

(80 ἔοσοφοίηφ. Οομρ. ἰμο ἢ) θοίοτϑ 3 ἴα νἱ. Τ; 
ἐμαὶ 18 ἰο δᾶγ ἰΐ σϑργοϑϑῃΐίβ ΠΘΓΘ δββϑῃ δ} (89 

295, ἰοῦ 168 ὈΘίοΓΘ 1791. Το οἶδυβο: Δι ἃ 

1 νὰ αἰστϑοηκιμοηθᾶ, πο ΐοῖ Ἰοδβ οτοῦ ἰοὸ ἐπ 9 
πδυγαίϊτο, ποιϊὰ βϑύῦ “1 πῶϑ δ0]6, νου] ἔδο] 
80} δίγτοῃρ,--δηᾶὰ Σ κΚαϊμοσϑᾶ τοκϑίδοσ --- 
80 ἐμαί ἱ ραιμοτοὰ ἰοροί μον ουἱ οὗ Ιδγαοὶ οἰϊοῖ 
το, Τῆηθ80 οἰΐοῦ νθὴ Ἧ6ΓΘ 6848 οἵ Βουδοἢ 015 
ΟΡ ἔδτα ! ἶθ8 τψλο, ἰΓ ΠΟΥ διουϊά 6 ἰΔκθῃ ἴον (ἢ 9 
οπϊρσταιΐοη ἰο Φυάδι, γου]Ἱὰ πϑίυγδ}!}ν ἰδίκθ ἰΒ 6ἷγ 
ζαταὶ 98 τὶ ἢ ὑπ θαι. 

4[" ΤΊἷα αὐταρὶ ἐγαδη αι ΐοη ἤγοτη ἰἢ9 ψογὰβ οὔ Ατίαχ- 
ΟΥΧΘΟΒ ἴἰο ῆἢο86 οἵ Εξγα, την Ὅο6 οοτηραγοα ψίνῃ (Π6 8]- 
πιοδϑὲ ΘΟΌΘΙΠΥ δογαρῦ σἤδημχο ἰπ τί. 6. ΤῊΘ ἰδηρυαβθ 
αἰΐογη δὲ (ἢ καπιὸ ἐΐπηθ ἔγοτη σπαϊθο ἰο ΗΘΌτγΟΥ, 60Π- 
ἐἰπυίηρ Ποησοίογίῃ ἴο Ὀ6 ΗθΌτον {1}} (86 οἷοβο οἵ [δ 9 
Ὀοοὶς." Βαν]η80Ὲ ἐπ ἰοοο.--Τὰ.] 



ΤΉῊΟΌΘΗΤΒ ΡΟΝ ΤῊΞ ΗΙΒΤΟΒῪ ΟΡ ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ, 

Μοτβ. 1-10. (1) [ὑ βδοοῦνδ (δὲ {μΠ9Γ9 νογο [ουπὰ 
διηωος ἰδ6 76050718 τουιδίεΐηρ ὈΘμΐπὰ ἰῃ Βαδογίοη, 
δυθὴ αἵϊον Ζουυ Δ 06᾽ δηὰ Ψοβθυδ, οἱ ἀἰογϑης 

ὑἰτηθα, βυσῖὶ ῬΡΟΥΒΟΩΒ 88 ἯΘΓΘ δβοϊσοὰ πὶΐἢ 8 ΒΟΙΪΥ 
Ἰοηρσίης ἴον ἰδ Ἰδηὰ οὗ ἐμοῖτ ἔδί βου β, θβρϑοὶ δὶ 
ἴον ἰλ9 ἐθταρ]ο οἵ (9 μογὰ, τυῦῖνἢ 118 ἸοΥ οἷ αἰνῖηθ 
ἩΟΥΒΕΪΡ ; ἯὮΟ 8180, δοοογἀϊηρῖγ, τϑηΐ ἂρ ἐμ} {8 0 
ὩΟΐ ΤΩΘΤΟΙΪΥ [ῸΓ ἃ βίιοτί (ἰπιθ, θὰ. ἴο τοπιδῖῃ ζονῦ- 
δυοτ, ἰὴ ογᾶοσ ὑο ὈΘΟΟΌ1Θ ΤΩΘΙΠΌΘΤΒ Οὗ (ὃ9 σοῆστο- 
καϊΐοι οὗὨ 9οτυβαίθω, δἰ μβουρἢ τδηΥ αἰ οὐ] 1}68 
δβίοοὰ ἰῃ {0} ΜᾺΥ οὗὨ τηοϑί οἴ ἴμοῦι, δὰ ἰΐ τοὶ κι 
Ὅ6 Καον [0 δἰ] νι χτοδϑὶ ἀορΥί νδιΐοηβ, γθ8, 6υ]] 
οἰγουιηβίδηοθδ, ΓΘ ἰο Ὀο δηἀυτοὰ ἰη Φυάδῇ. 
“ οο ἰ8 τὸ ἰδ δὶ ἴ δβο͵]ουτη ἰῃ Μοβθοῖ, ἐμαὶ 1 
ἀνγο}]} ἰῃ (89 ἐθη 8 οὐ Κοάδυ.᾿᾿ Τ}νῖ8β νγδ8 ὀϑυ δῖ ΪΥ 
ἔπ {8689 ἐΐπη68 (ἢ β' ἢ οὗ ΤΩΔΩΥ νὰ (86 ροσὶ οὗἁ 
(86 1201} Ῥβαϊπ ; δπὰ “1 νυ }} ΗΠ Ρ τηΐῃ 9 ΘΥ68 
ἀπΐο ἐμι6 1116 ἤγουχ τ ΒΘΏ66 ΘοΟμ αἱ ἢ ΤΥ Β6]Ρ᾽᾿ νγᾶ8 
ἐποὶτ δυθδβοαπθῃηί ἐγ τ ρ 8] βορ ἱτὰ ἐμ6 δας ΒΥ 
οΥ̓͂ Ῥβα]πι οχχὶ. ΗΟῊ τσοὶ τηοτὸ ἰδθη βιουϊὰ 
Ομ τί ϑιϊδὴβ Ὀ6 ἱπδρὶ γοᾶ πῖν δ ΒΟΙ͂Υ Ἰο σης ἴο ὃθ- 
δοῖωθ ρῥἱἰστίπιβ οὰ {}1}0 ὙΔΥ͂ ἴο Ὠθδύθῃ, δῃἀ ὈΘΟΌσηΘ 
ΤΑΘτ ὁ Γ8 ΟὗἨ {89 ὍΡΡ6Υ Φογυδδίθαι, δοοίηρ ἐμὲ ἰῃ 
ἐλ οἷἷγ οὗ αοά, ἐμαὺ ἷβ δθουο, διδοῃβ (0 ΤΩΔΩΥ͂ 
ἐδουδαπὰ δ 9618 δηὰ βαϊπίϑ, ΘΥΘΥΥ ἰδοῖς δηα ΘΥ ΡΥ 
οΥΪὶ οἰγουηϑίϑηοθ 8.88 γϑηϊδοὰ, Εζτα δὰ (δ 9 
οὐογβ 0 ϑηὶ ὉΡ (0 26 Γυδβδίοιῃ ἴῃ ογάον (0 ὉΘ 
ΔΌὺΪο ἰο ἸΪῸῚ ἂρ (οἷν ΟΥ6 5 ἰο {86 οὶ ἰδ οὗ (9 
ΘαΥ ΠΥ Ζίοη, δϑοῖὶ ἰ0 18 ἰο 6 δαϊηίβ, ἸΤβαὶ 

Ομ τ ϑι δὴ δϑμουϊὰ δβἰγῖνο ἴον ἴ80 δίροῦ αδἷπι, (μδί 
Βοοϊκοηδ ἐἤ θτα ΤΎΓΟτα ΒΘΑΥΘΏ, δ, Οὐ οΥ 81], ΟΪΥ Ὠ8- 

ἰυταὶ, δῆ δὸ τσὶ ἐδ 6 ΤἸη0τ8 ΔΓ6 ΜἯὸ ΟὈΪϊ σοὰ ἰο 
οἴ δγρο Οὐγβοῖυοϑ ἩΠῈῊ γι τοὶ ν, 1 τὸ 1086 εἰ σαί 
οὔ (80 αἷωῃ δηὰά Ἰδνοὶ οὗ ΟἿΣ ΒΟΔΥΘΗΪΥ 08]}}}09-- 
78, 80 ἰη ἃ οοπάϊιίου οὗ Θδηἰγο ζογροί ] 688 
οἴ 1ἰ. 

(2) Τὸ τούοτια {89 σοῃρτνοχδίΐοα Ἡδοη ἐὺ 865 
ζα] θη ΎΔΥ ἰὁ0 86 πονῦ]ὰ 8 ἱπηροβϑὶ Ὁ1]6 νι μου 8 
ζαϊ Γ}}}7 ρτοβογυοα δηὰ πηΐα δ᾽ δα ποτγὰ οὗ αοά, 
ΒΟ 8 ἐμοῖσ ΒΘΘΥΘΏΪΥ διομοῖγρο; ΟΥ̓ σαῦ Ὁ 
ἜΥΘΥ οϊά5 Ὀοίοτθ ἰποῖὰ ΒΗΘ {μ6 οἴθυ ΠΑ] ΠΟΤΏΣ, 
δοοογάϊηρ ἰο σιιϊοῖλ ΠΟΥ͂ ΔγΘ ἰο Ὧθ Ταβῃϊοηθα, 
Ἐγνοη ἰῃ Φοτγυβαίθ, οὐθα ἴῃ ἰδ 6 τηοϑὲ ἱτη πιο 8.9 
υἱοί οὗὨἨ {μ9 ἰδῃρίο, (ἢ οοηρτεκζαίί οι, Β θα 
(ΠΟΥ περὶοοἰοὰ βηά ἔογροί (86 ἴδ οἵ αοἄ, τἰρθὶ 
{411 ἰηϊο ἃ σοπάϊιΐϊοη ἰᾳ πῃ ϊοὶ ἃ Τοίογαμαιῖ οι ῬῊ88 
ῬτΓΘβϑὨἾΥ ΠΟΟΘΗΒΑΤΥ. Αηά ουθη ἴῃ (89 ἀϊδίῃο6, 
δυθη ἴῃ ΒΑΌγίοη, ἔστ, Ὀθοδυ8ϑο ἢὮθ νὯϑ 8 ὑχιιθ 
βιίυάδοπέ οὗ (9 βοτὶρίυγο, αἰχς Ὀθ οα]ϊοὰ ἰο Ὁθ 
ἴ8ο ΤΟΙΟΡΠΙΘΡ. 

γοτβ. 11-26, (1) Το οουφτοραίίου ἴῃ ἴδο θ)14- 
ΒΡΟΓΤΔ μα, ΡτοροΥὶΎ βροαϊκίηρ, ἴοτ ὑμ9 ργοβϑηὶ (16 
κτοεαὶ ἰαϑὶς οὗ δυναικοηΐης ἰὰ (6 μϑδίμ θη νου ]Ἱα---- 
ούϑῃ ἰῃ Βοαίβοη ῥυΐηοθ8, ἰῸ ΒΟΙᾺΘ ὙΔΥ͂ 8 ῬΤΘΒΟΘἢ- 
εἰπιϑηῦ δαὶ ἰσὰθ ἰπονϊοᾶρο οὐὗἨ αοιὐ δηὰ ρίϑιγ 
δΌονΘ 8} γγατο τὶτ ἢ ἰμότη, δηα {ΠΘΥΘΌΥ ἰο Ὀεροί 
ἦη ἐμ ἄθοροῦ βρὶ τὶ (8 8 τοοορίϊυϊίγ ἃ8 νὸ]}] ἔον (19 
γγουϑὶρ οὗ 9 ἰγὰθ αοἀ 88 ἴον (9 οὐβογυδίϊου 
οὗ Ηἰ8 'Ίαν. Τ89 ἄθοτϑο οὗ Ατίδχογσχοϑ, ἱμ ροοά- 
ψ}} οὐὗὁἨ (9 Βοδῖιθη Κίηρ ἰοτνατὶ8 9 Γυδα θη ἴα 
ἄθῃογαὶ, τηἷσηῦ Ὀ6 Δ οὐἱάθποθ οὗ (86 ἱπιρογίαηί 
ἕλοὶ μα τἴ6 Ὀίδβροτα δοίαΠγγ 00}. ἐ}} 5 
αἰϊονεά ἰκ8κ. ΤἢὰΒ Πότ 18 ἱπνοϊτοα [ποτοΐη [89 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ψοΓΘ ἴ0 τϑηον (ἢ 8 ΡΥΘΡΔΓΑ- 
ΤΟΥ͂ δπὰ τηραἀϊδίοτίαὶ βογυΐοο ἴον ἢ ἦγδι {ἰπη0 (0 
ἦϊ8 Ῥτοροῦ εχίθηὶ ᾿ἰπ ἔπ 6 Μεβδίδηΐο ἰἰπιθ8. ΤῊΪ8 
βοοοῃά εὐΐοὶ οὗἨ Ατίαδχοσχοβ τὲ ἰὼ αἰδιϊμοιϊ οι 

ςς 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 
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ἔτοιω {86 ἄγϑι (ομδρ. ἰγν.}, δἱ δῃγ σαίς, δὴ οὐἱάθῃςθϑ 
ἐδ δ νγγββ ΟἿΪΥ Ῥγουάὶςοα δκαϊηδί {86 βυρροϑοά 
Ρο  εἶοα] εἴοτί8 οὐὗὁὨ (89 98, (μὲ )6ὸ μΒδα πὸ οὕ- 
ἡοοιίοι ἴοὸ {μοἷν νγουϑρ οὗ (110 ἰτὰο αοά, ἰο ἐποὶτ 
οχἰϑίθηοθ 89 8 σοὶ χίουϑ οοῃστοραίίου; ὑδδ οἱ 
18:0 ΘΟΠΙΓΑΥΥ ᾿ἰὺ σδυθοὰ ἶπι Ἷ0Υ ἱ7 (0.9 πΟΓΒΙΐρ 
οἴ αοὰ ἰπ Φογαβδιθηι γγδ8 ρνγοϊηοὶθα ἰῃ ἃ βυ 8 0]9 
ΤΩΒΏΠΟΥ, 

(2) Νοινιμοίδπάϊηρς (86 οοπιτηδη 8 οἵ Ατίαχ- 
ΟΥΧΟδ τοδβροοίϊης δὶ βῃουϊὰ θῸ ἄοπϑ ἴον [890 
ἱωρτγονοηθηὶ οἵ {86 τοΥϑαῖρ οὗ Ζεγυβαϊθαι Μ0ΓῸ 

80 τοϊηυΐο, Βα ἀϊά ἠοὶὺ δἰϊον Εἰ πιβο] ἢ ἰὼ (δ ᾿θ8ϑὶ 

ἄορτοθ ἰο Ῥγοβοῦῖθο μὲ ψυϑἱ οἂ σομΘτ ΘΩ͂ {μπ6 ἰη- 

(ον παὶ δϑαῖΐγϑ, ν ΐοι τοτὸ σορυϊδίοὰ ὉΥ (89 ποτὰ 

οἵ αοά. Ηθ εχοσζοϊβοὰ οὨἹγυ {10 80- σα] δὰ 7μ οἶγοά 
“αογα, διὰ τψὸ ἤπά ἐμὶθ ἰπ δἷπι, {Π9 ποδί θη 

Ῥτίποο, ἥἔγοτη φορὰ χαοϊϊνεβ. Μδῃ δι], δῖ ποθ 

ον ἰβ πὸ ᾿ἰοηροῦ ΔΑΥ͂ ἐΠΟΟΟΓΔΟΥ͂, 8}1 ῥυΐποῦϑ 

Ἰ:κοννῖβο διυουϊά Ὀθ ὑμ8 ἀΐθοτοοῖ. ΕῸΥ ἴδ9 ᾿πίογ- 

πδὶ αὔαῖϊτα ἰμοτθ δτὸ δίσμον τ δηὰ δι βου 68, 

ἰὰ νιΐϊοῖ 8 δδυί}Υ δι μουῖ σὰ ὭΘΥΘΥ ἱπίεγ- 
ἴογο σὶλπουὶ ρα ἰδ δ ῃΐ. 
ον. 27-28. Το [μοτὰ 8 ρσϑὶβθ δσργϑββοᾶ ὈΥ͂ 

Ἑστγα ἰβ 8 ἰμβαπικεχι νης ἰΒαὲ {πο Ἱοτὰ, ὉΥ͂ ἑατοΐος 

(86 δΒοαγὶ οὗ (9 Κίηρ δὰ δἰ8 σου! 86] ]οτβ, μδὰ 

δηδὈ]οὰ εἶτα (0 ταδί ἐδ 6 ἦουτποΥ͂ ἰο Φογυβδίοτι. 

ἯΟ ΠΙΔΥ͂, μονγονοῦ, δηὰ δι}}]} δοιμϑί αἰ ρ ἸΔΟΤΘ 

ἐβοτοΐη. Αἴἶἴον δὶ! "6 1κοννἶϑ9 οσργοβϑοα, ᾿Υ ΟἿΪΥ 

τοθάϊαίοἶγ, δὶ ἦογΥ (Βα. (86 στδοα οὗ ἀοἀ μδά 5800- 

οοϑάοὰ ἰπ πηδικίης δασὲ δὴ ἱπιρτϑβϑβίοῦ ἀροῦ ἰδ0 

μεδᾷ οὗ ἰ89 ττΟΣ]ἀ-ἸἸΟΠΔΥΟΘΌΥ δὲ ἐμαὶ ἰἰπ|9 149 

1869 οοπφτοκδίίου, δοοογάϊηρ ἰο 18. δἰ σμοβί ἰδβκ, 

Ὅ͵ὸ8 ἰο τη8106,--- 07 πιμὶοῖι γγὰ8 γγο}Ϊ οδἰου)αιοὰ 

ἰο τηϑτῖὶκ δὰ 6γὰ ἴῃ ἰδ. δἰ βίον οὗ {89 σοῃ φγοβ δῖοι 
Ιἡνίης ἰὼ (86 Ὀίδδβρογα. 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΔΟΊΤΙΟΑΙ 

Ψψοτα. 1-10. αοἀ᾽ 8 σατο οὐὸν Ηΐβ οοῃστεραίίοη. 

1) Ηο διγαϊζϑῃβ ἰθϑομθγθ (17 10 δΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, 66 Ὰ 

τοίου, 678) 8πἃ ΟἰμΕΡ ῬΟΓΒοΟῦΒ οὗ ἱπιρογίϑῃοθ ἴ0 

89 ἀϊνίπο νγοσϑὶρ. δ νίυβ αἶδο ἐμ βοασίβ οἵ 

86 συΐοτα, ὑροὺ 8086 ροοᾶ-ν}}} [86 Βι.60698 οὗ 

ἰ9 ἐθαοῖθν 18 οοπάϊιϊοποά.---ϑ'τάβκαε: [ἰ ͵8 ποί 

Θῃου ρα ἐο Ὀαϊ ἃ Βοιδε8 δῃά ἰθιιρίοβ οἵ βίοῃο, Ὀυΐ 

1γ9 τηυδὲ Βατο ᾿ἰνίηρ ἰπδιγατηθηι8, (μδὶ 16, ἰ680- 

6.8 δὰ ρσγϑδοῦθσβ. Ῥγαδοθογθ τουδὶ δτεί οὗ αἷϊ 

ὀχδίδίς ἰὰ ἐμ οἷν οὐσὰ ἴα δηὰ σοπϑθογδιίοη ἰμαὺ 

πο (ΠΥ Ὀτγθδοῖι ἴο οἰ οτ οἵ Ῥγδοίϊ δὶ σαι}, 

88 ΠΘΟΘΘΒΔΙΥ͂ διὰ ροββί 16, 1 Οογ. ἰχ. 27; 1 Τίμι. 

ἰν. 12, 16.-Νο οὔθ βιυου]ὰ Ὀ6 ργθβυταρίυοιβ ἴῃ 

ΔΩΥ ἰδΐης  Β6 Ὑ}}} {π6 ὍΘ Βυτθ οὗ Ῥιη:λὶθ οδ᾿ Πρ, δυά 

ἐν π|ι}} σῖνο σγοδὲ οσοχαΐοτί ἰὰ 4}} ἰπἀβ οὗ οΡροϑβίηᾷβ 

οἰτοιυτηκίδη68.---Μαρίβιταῖοβ δου δἷδο οοηίτγὶ- 

Βαίο μεῖς ρατέ ἰο (89 Ὀυϊαϊηρ οὗἁ οἰνατοῖνεβ κὐὰ 

Βοῃοοἶθ, δῃὰ, δθουϑ 81}, δοὶ σὶ τὰ ὈΘΠΘΥΟ]ΘΏΟΘ, δ8- 

68.386 ἐμ 67 οδη Ὀδϑὲ ἀο βο; οἰξιουν,ἶ86 {9 ΠΥ ΤᾺ 10} 

Μ1}} αὶ ἔμοτὰ ἰο βίνδαι ἴῃ (πδὺ ἀΔΥ. 1 ἰδ ἃ εἰξα 

οὔ (μο στθαί στδοῦ οὗ θΘοἀ ἰονατὰ8 8 ρθορὶς Ἡδ δα 

Ησ ἱποϊίηδβ ἰδ μοαγί οὗ (εἶν γαϊοσβ ἰο ἰα Κα βυϊι- 

ΔΌΪο ϑατθ ἰθδὶ ρίουϑ ΘΑ ΘΒ οΥ8 Θ ΦΊΤΘΏ ἴο {ἰπετι. 

7ι 1β ὙΘΡῪ ΘΑΘΥ͂ ἴον αοἀὰ ἰο Δ]1 ΗΪβ ρθορὶβ ψὶϊ 

δ᾽ αϑϑίη 8, Ὁ (9 Θϑγ ἰ8 Ηΐθ, διὰ (86 [απ 6.8 

(ποτθοῦ (Ρ5. χχῖν. 1; 1 Οβσοη. χσχ. 12), δηὰ Ηθ 

ἢ)π8 τουσὴ τοτθ ἴο αἰ γ9 ΔΎΘΔΥ ἰμδη Ης 48 ΔΙτο αν 

αἰτοη. 2) Ηδ ῥτοίθοίβ δῃἀ ργΈΒΕΤΥ 68 Ηΐδϑ ἰηϑίγυ- 

ταθηΐβ ἴῃ ἴῃ 6 ΜὙΑΥ ἴπαὶ 186 τηυδὺ 50 τὸ {8 ΕΥ ὁδῃ 

Ἰαδον πὶ (ἢ οοηρτοραοίίοη. 8) Ηθ εἶνε ἴῃ 

ἰδεῖν Βοασίβ [9 ἔαραϊβο δηὰ σα] ης τὸ ἀο, 458 ναὶ] 

48 ἰο ἰεδοῖι Ηΐδ ν1}}.--- 8ὸ ΒΟΥ ἰοηρίης ἴον ὅ6- 
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Υυβδίοῃῃ : 1) ἰΐ υτζο8 8 ουἱ οὗ ΒαΑΌγΙοη ἰο Φοτυ- 
δ οπι, δηιὶ Μ 105 [Ὁ 08 6 Βοιγίϑ οἵ βυο 88 ν}}} 
δυϑίαϊῃ υ8β; 2) ἰΐὺ Ῥτογίἀοβ ὺ5 πιὰ 106]1οὁ γν- Η]}- 
Ετῖταδ; 8) ἰΐ σδυδ68 11:6 ΟΊ ΓΏΘΥ ἰο δασοοοά, 

Ψετα. 11--26 τὸ ἰο Ὀ6 ὑγοδι θὰ πῃ 6586} 14 }}γ (890 
ΒΔΙΩΘ ἯΔΥ 85 (86 ἀρογοθο οὗ θαδγίυβ ἰῃ σδδΡ. Υἱ. 
ογϑ, 217-28. ΤῊ Ὀδϑὶ σγουη 00 8 η κερὶ της 

ἰο ἀοἀ: 1) αοἀ Β45 πιο ἰδ)}8 Δι ς ποῦ (168 οὗἩ ΘΑ γί 
ΒΟΥΥΪ6680]0 ἴὸῸΣ ἰδ κχἰοτὶ γίπρ οὗ Ηἰ5. οῦυβο δηὰ 
δδιθ; 2) Ηο 88 ρἰδοοϑὰ ΗΪ8 οδἱ δὰ οπϑῶ ἴῃ (89 
Ῥοβί(ουῃ οὗ Ὀοΐπᾳ δοίΐνο ἰὼ ἴθ 6 ϑῃϊδυχζοιιθοῖ δηὰ 
εἰγοησιβοαΐϊηρ οὗ ΠῚ οουρτορϑδίϊοη.-- -ΞΞΤΑΒ ΚΑ: 
ἴι 18 8 βοῦϊο αἷῆ οἵ αοά, ᾿ἔ γγϑ Βηνθ ἃ πιδρ᾽βϑίγαΐθ 
υὰο 58. ἀογοίοα ἰο (δο ἰγὰθ τοὶ] κίοη.---86 δΒον- 
γδηίδ οὔ αοά, ᾿ἰι ἰθ8 ἰσιιθ, τη δὲ Βυ δι ἰο Τοοοῖνθ 
π  ΒΔΩ ΚΙ] 688 δηὰ αἰδίδυος 0. δὶ] οὗὐἠἨ {ἰδοὶν 

ζαὶ! αὐ] 688 ἤγοτα τηδηκιηἃ ἴῃ σοηοΤαὶ δηὰ στοαί 
Ἰοτάβ ἔῃ ραγισαϊαν ; δυΐ [7 (9 ΘοπίΓαΥΥ Βμουϊὰ 9 
086 6850, ἰΠ6Υ Βουϊὰ χοσοχηΐσθ (86 ἔδοὶ πὶ }] 
ὑπ πιοῦθ ἐΒδηἰςία ἢ 688, 

[ΒΈΝΕΥ: Μο5868 πα Εργρί, ΕΖτὰ ἴῃ Βαθγίοη, δηά 
Ὀοΐα ἴῃ οαρίϊοϊίψ, σοτὸ σοηάονίιγ διιοα ΣῸΓ Θπιὶ- 
ποηΐ Βοσυΐοθ ἴο 89 οὐ τοὶ!.----ου]ὰ τ δοοῦγθ 
ΟΡ Ῥ6809 δηἀ ῥΓΟΒΡΟΥΪΥ, ἰοῦ Ὧ8. ἴα σαν ἐδδὲ 
[πὸ οαμ86 οΓ αοα Ὁθ ποὶ δίατγυοά.--- ΔῺΥ χοοὰ δἢ- 
ῬΘΔΡ ἰο Θ ἱῃ οΟἹΓ ΟὟ Βοατίβ, οὐ ἴῃ (6 ρασχίβ οὔ 
οἴοΥθ, ὸ ταῦ οὐγὴ ἰὺ 88 αοἀ ἰπαὶ »εΐ ἐξ ἐλεγε, 
δηὰ 1685 Ηΐιη ἕον ἴἰ.- ΟΕ ὈΘΉΎΟΕΤΗ: Ετοη Αὖ- 
ἰΑΧΘΥΧΘΘ, ἃ μοδίμβθῃ Κίηρ, ἰα οοῃβοίΐουβ δβῃὰ ργυ- 
οἷδίπιϑ ἷ8 ρουβυδϑίοι, ἰδ αὉ [6 πορίοοὶ οὗ αοἂ δορὰ 
Ηΐβ βουνίοθ Ὀγίηχζβ ἄοτγῃ Οοα᾽ 5 ΔΏΖΟΓ οἢ ἃ πἃ- 
ι108.--Τ.]} 

Β.---Ε2Β..8 ΟὟΝ ῬΟΟΟΜΕΝΤΑΒΥ͂ ΒΕΡΟΚΒΊ. 

σβ.ν. ΥΠ|. 1--86, 

Ι. Δεερεοίίησ λὶα Οοπιραπίοηα. ὅοτδ. 1--Ἰ4, 

1 ἘΤΉΕΞΕ αγό ΠΟΥ͂ δα οἰϊοῦ οὗ ὑμὶν ἔδίμοτθ, δὰ ἐλ ἐδ [Π 9 σϑῃθϑ]ορΎ οὗ ἔποπα {π8( 
2 ποηΐ ὕΡ νι τα6 ἔγουι ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἴῃ (86 γχοῖρῃ οὗἨ Ατίδχοῦχοθ ὑπο Κίησ, ΟΥ̓ [6 βοηϑ 

οΥ̓́ΡΕΙΏΘἾΔ8; Οἴοσβῃο : οὗ [9 βΒοῃ8 οὗ Π{μπϑυηδᾶτ; Π.δηΐο6] : οὗ [Ὧ6 βοῃ8 οὗ Ὠενια; Ηδί- 
3. ἴυ5. ΟΥ̓[Β6 βοῃ8 οὗ ΒΒ θο δηΐβα, οὗ [86 Βοῃβ οὗ ῬΏΔσΟΒΕ ; Ζθοβασῖδα: δά τ Πὶπὶ 
4 τ γ σοοκοηθά ὈΥ̓͂ ζΟΠΘΘΙΟΡῪ οὗἩὨ [Π6 τη8]65 ἃ Βυπάγοα δηὰ δῖγ. Ο ἐμ βοῃβ8 οὗ Ρδ- 
δ ΒΑ(ἢ-Τη Δ; ΕΠ ΒΟΘμδ] ἰῃ6 βοὴ οὗ Ζδυδ δ, δηὰ σὶὰ εἶπ το μυῃάγοα τη4].5β. ΟΥ̓ 
16 Βοῃ8 οὗ ΚΑ Βοομβδηϊδῃ ; [η6 Βοη οὗἁἨ 8882}6], απὰ ψ τ ἷπιὶ ἕπτ Βυπαγοα τη8]68. 

6 ΟΥ̓ [9 βοῃβ 8]8ο οὗ Αἀϊΐϊη; Ἐδϑᾶ [86 βοὴ οὗ Φοπδίβδῃ, δηὰ τὶ πὶ ΒΥ Ιμ 8168. 
1 Απὰ οὗ 89 βοῃβ οὗ ΕἘἸδαὶ; «οβμαϊδῃ ἐμ6 βοῇ οὗ Αἰδα]δη, δὰ ψῖ Εἰμὶ ΒΟΥΘΗΙΥ͂ 
8 8165, Απά οἵὗἉ [πο βοῃβ οὗ Κι ββρμδίϊδῃ : Ζορδάϊδ. (86 βοὴ οἵ Μ|ομδ6], δὰ πῖὰ 
9 Ηΐπι ΤὈΌΤΒΟΟΓΘ τη8168. ΟΥ̓ (Π6 8008 οὗ 9080; ΟὈδαϊΐδῃ ἐδ βοῃ οὗ 6816], δῃηὰ τ 1 πὶ 

10 ὑπὸ Βυπάτοά δηά οἱρ(νθοθ τ81.86. Απηὰ οὗὨ {86 βΒοῃβ8 οὗ μοι ον; {86 βοὴ οὗ «098]- 
11 ρῬῃ8}, δᾶ νὴ Εἰμὶ ἃ Βυπαγοα δπα {Πγθοβοοσθ στη81.5β. Απά οὗἅὨ (86 Βοῃ8 οὗ Βεραὶ; 
12 Ζοομασίδῃ [9 βοὴ οὗ Βεραῖ, αῃᾷ ὙΠ} δὲτα ΘΕ δηα οἱρῆδ τηα]οα. ἀπά οὗ (86 

8008 οὗ Ατρδᾶ: Φοβδῆδῃ {86 βοὴ οὗ Ηδκκαίβδη, δὰ πὶ δἷπιὶ ἃ Βαπατοά δα ἔθη 
18 τοῦΐοθ.0 Απὰ οὔ ἐμο ]αϑὲ βοῆβ οὗ Αἀοῃίκδιι, Τμο86 ΠΑ πη685 αγὸ ἰμ686, ΕἸ ΡΒο] οἱ, “οἷ6], 
11 δηὰ Β'μοτηδίδῃ, δηὰ τ] ἐμθια ἐΠ ΓΘΟΒΟΟΙΘ τμ8]65. ΟΥ̓ [δ ΒΟ 8]80 οἵ Βίρυαὶι; 84], 

δηὰ ΖΑΌΡυά, δηα σι ὑμ6 πὶ βουθηἰΥ 1.8]68. 

11. Τεερεοίίησ α Πεπάενίπο 97 ἰλίδ Βαπα Οὐπιρίεί6. Ὅτ. 1δ--20. 

Αὐά 1 ραιμογοᾶ ἐμοπὶ ἰορϑίμον ἰο (ῃ9 τῖνον ἰμαὺ συπποίῃ ἴο Αμανα; δηὰ {π6γθ 
8οἀθ Μὸ ἴῃ ἰδπίβ ἴπγθο ἄδυβ: δῃά 1 υἱοσσθὰ [ἢ 8 Ῥθόρὶθ, δῃὰ {89 ρῥγίϑδία, ἀπά Ἰουπὰ 

16 {π6γὸ ποθ οὗ {9 βοῃβ οὗ ἴ,ουἱ. ΤΏθη βοηῦ 1 ὧν ΕἸΐοζον, ἴον ΑὐἹοὶ, ἴογ β'βϑυιδί δῇ, 
δα ἴον ΕἸμδίῃδη, δηά ἴον Φασὶ. δπὰ ἴον ΕἸ Πδί ἤδη, δπὰ ἴοσ Ναίβδῃ, δπᾶ ἴον Ζθοβδ- 
ΤΔὮ, Δ ἴὉΣ Μοβῃυ δ, ΘΠ 6 τηθΠ; 8180 ἴῸγ Φο Δ 0, δηὰ ἴογ ΕἸηδίμδη, τηθῃ οὗ 

17 Ὁπάοτϑίδηϊηρ. Απᾶ 1 βοηΐ ἰμϑὰ τ} σοτητηδπάιηθπὶ υπίο [440 (δ 6 οὨϊοῦ δἰ [Π9 
Ρΐδοθ δ ρῃΐβ, δα 1 ἰο] ἃ ἰμθῖὶ τ Βμδῦ ὑμ6 0 βῃου]ά βαῪ ἀπίο 1440, απά ἰο Βὲὶθ Ὀτοίβτθα 
186 Νοιίμιπΐη), δ [Π9 ρἷδοθ Οδβίρῃΐδ, ἐμῇ {(ΠθῪ ββουἹά Ὀτίῃρ απίο 8 ταϊηἰβύογβ ΤῸΥ 

18 τ-86 Βουβθ οὗ ουαῦ αοἄ. Απά ὮγΥ [86 ροοά Βαῃὰ οὗ οὐσ αοά ὕροη ὺ8 ὑπ 6 0 Ὀτουρῦ 9 
ὃ ΤΩ8} οὗ υπάοτγειδοάίηρ, οὗὨ [16 Βοηβ οὐ ΜϑΒ]1, {πθ βοὴ οὗ 1μενΐ, (η6 βοὴ οὗ ἰβγβϑὶ ; 

19 δῃὰ Κ'Βογθθίδβ, τὶν 8 Β0οη8 δῃᾷ μἷ8 Ὀσϑίμσθῃ, οἱ μύθθ; Απὰ Ηδβμδρίδα, δα πὶ 

15 

ι 



90 ΤῈῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

20 ἷπι Φοβμαῖδ ἢ οὗ ἔδο βοῃβ οὗ Μοσγασὶ, ΒἷΪ8 Ὀσοίγοη δηα ὑπο ῖν ΒΟ, ὑπ; ΑἾβο οὗ 
[80 Νοίμϊηΐμι, τοὶ Πᾶν δηα ὑπ ρσίμοοβ δα δρροϊηΐθρα [ὉΓ ὑῃ6 Ββουνΐοθ οἵ 189 
1,οΥϊίοθ, ὑπὸ υπάγτοά δηὰ ὑπθη ΝοΙ ηἰπὶ : 8}} οὗἨ ὕθηι ΘΣΘ ΘΧΡΓΟΒθοα ΟΥ̓ Π8Π16. 

111. Δ εερεοίυισ ἰλὲ Ῥγεραταίίοπ 70γν ἰλε ὕὥουγπεέν, ἰλ6 “ούγπεν απὰ Αττίοαϊ ἐπὶ εγυδαίεη. Ὕοτ5. 21-86, 

21 ΤΉΘΩ 1 ῥτοοϊαἰπηθα 8. ἴβϑύ {μότο, δὺ (86 τἶνοῦ οὗ Αῆδνβ, ὑμδί ψὸ ταϊρσμύ ΔΒ οῦ οὐγ- 
Βοῖνοθ Ὀδίοσο οὖς οά, ἴο βϑοκ οὔ δἷτῃ ἃ τὶρῃῦ ὙΔΥ ΤὉΓ υὑ8, πα [ὉΓ ΟὟἾ 110016 ΟὨ68, 

22 δηά [ὉΥ 411] οὔὐῦ δυῤρδϑίδβῃοο. ΕὉΓ 1 νγδ8 τη64 ἴο Σοαυ το οὗ {86 Κίηρ 8. Ὀδῃὰ οὗ 
ΒΟ] α1ογβ πα Βοσβολθῃ ἴο Β6ΙΡ ὺ8 δαραϊηβὶ {Π6 ΘΏΘΏΩΥ ἴῃ (ἢ ΨΑΥ: Ὀοοδυθθ τὸ δά 
ΒΡΟΪΚοα υπΐο {86 Κίηρ, βαγίηρ, ΤῊ μβδηά οὗ οὖν αἀοα ὦ ὑροῦ 411 ὑβϑηὶ ἴοσ σοοὰ (Παδὲ 

28 βροῖκ δῖα; Ὀυΐ ΗΪδβ ΟΣ 86 ἢ18 ὙΓΘΙΝ ἐδ ἀραίϊηδῦ 8}] [ποτὰ ἐμαὶ ἔοσβα Κὸ δ. ὅο ψ6 
24 ἰχϑίοα δηὰ Ὀδοβουρηὺ ον αοά [ῸΓ (818: δῃὰ 6 ψγὰ8 θηἰϊτεδίθα οὗ υ8. ΤΏ 1 βορδᾶ- 

ταιϑα ἔπνοϊνο οὗὨ [δθ οἰίοῦ οὗ {89 ῥγιοϑίβ, ΒΒ θυ ῖδη, ΗδμδὈΐ Δ, δηα ἴθη οὗ {μοὶγ 
2ῦ Ὀχϑίμγθη τι {Π6πὶ, πὰ ποῖρμοα ἀπίο ἰμοαὶ {δ 5:1 νοῦ, δὰ {86 ρο]ά, δηα {δ6 νϑβ- 

8618, ευεη ἰὯ6 οδδυίηρ οὗ [9 Βοιβο οὗ ουῦ αοά, ψϑῖ οὶ {μ6 ἰκἰηρ, δηά ἢϊ8 ΘΟ 56] ]ΟΤΈ, 
26 βηὰ 15 Ἰογάβ, δῃὰ 41] ἴβγϑοὶ ἐλογα ργεβθϑηῖ, δὰ οβδιθα:  ὀνθὴ σψοιρμϑα ἀπΐο ἐμ εῖγ 

ΒΑπα εἰσ δυπάγοα δπὰ ΒΗ͂Υ ἰδ] οηΐβ οὗἁ βί νοῦ, δ). ΒΙῸΣ ν6886]8 ἃ πα γοα ἰ8] 6 η (8, 
21 απά οὗ μοϊ]ὰ αι Βυπάγοα ἰΔ]Θη.56; 4.180 ὑπσθαὶν Ὀδδίηβ οὗ Ἰά, οὗ ἃ ὑπουβαηά ἀγϑῃη8 : 
28 δῃὰ {ν᾽ γ688618 οἵὗὁἨ ἤπθ φόορρϑὺ, ργϑοΐουβ 88 ροϊὰά. ἀπάα1 βαϊὰ υπΐο ἱμοῖρ, γ6 αγὸ 

ΒΟΙΪΥ υπίο ἐδο ζ0ΕὉ ; (86 γ68536158 αγὸ ἢο 
29 ἔγθον}} οὔδείηρ υπίο ἰμ6. [0ΕΡ αοά ο 

8180; δηα ἰδθ β''γο δῃὰ [86 ρ0]α αγὸ 8, ] 
ἡ γοῦν ἰέμουϑ. ἮΝ δίῃ γϑ, δπα Κϑορ ἐλεπσι, 

απ] γο ποσὰ ἐΐσην Ὀοΐοτο ἴμο ομἱοῦ οὗ [86 ῥυγίοβίϑ δῃα [86 1μον ἴθ9, ἀπά οἰ]οῦ οὗὨ [86 
90 ΠἈΓΒ6ΙΒ οἵ [βγβοὶ, δὖ ϑγυβδ] θη, ἴω [ῃ6 οΒδιιῦοῖθ οἵ [6 Βουβο οὗ (ἢ 00. ὅϑο ἰοοὶς 

{86 ᾿ΥἹοβίβ δπά {π6 1,ουἹοβ {μΠ6 ποῖρμὲ οὗὨ ἐδι6 β'[γ867, δὰ ἐμ ρο]4, δῃα ὑ88 γββϑϑὶα, 
81 ἰο Ὀτίηρ ἑΐδηι ἴο Φογυβαϊθαι ὑπίο 186 Βουθο οὗ οοὖοὐν αοαά. ΤὭθη τὸ ἀορατίθα ἔτοτα 

{86 τῖνον οὐ Αμανβ οὐ ἰδθ ὑπ  } ἀαν οὗ (λ6 ἔσϑι τλοηίἢ, ἴο σὸ απο “Θγυβα]θπι: δπᾶ 
[Π6 Βαπᾶ οὗ ον αοα γγὰ8 Ὁροῦ υ8, ἀπ ἢ ἀ 6] 'νογϑὰ υ8 ἔγοτῃ {8:6 μαῃα οὗὨ (ἢ 6 ΘΠοΙΩΥ, 

82 δῃά οἵἉ δυο} 88 ἸΔΥ̓ ἴῃ ναῖῦ ὈΥ͂ {86 ψγᾶῦ. πᾶ τὸ οϑῃθ ἴο “εγυβδ θη, δῃα δροάθ 
88 ἔμογὸ ἰἤγοο ἄδγθ. ΝΟΥ͂ οὐ (ῃ6 ΤΟΣ ἀΑΥ νγ88 [8.6 81νοῦ δῃὰ {ῃ9 ρ0]α δηὰ ἰδ νϑϑ- 

8618 τοὶ σΒοα ἴῃ {86 Βουβο οὗἩ ουγ αοἄ ὈΥ ἴδμ0 Βαϑὰ οὗἨ Μογοιηοίἢ ὑμ6 βοὴ οὗ 8} 
{86 ργίοϑι; δηὰ στῇ Βΐτα τσαϑ ΕἸ] ΘΑ Ζδν (ῃ6 δοη οὗἩ ΡΒ ποἢδ8; δηα ψ 10} ὑΠοπὶ τυαϑ .02Ζ8- 

84 δά (86 βοῃ οὗ ψεβᾷυδ, δηὰ Νοβδάϊδῃ {116 βοῃ οὗ Βίμηυῖ, ϑν]ῖοθ; ΒΥ υμπιθοῦ απά 
ϑῦ Ὦγ ποὶρεὶ οὗ ονθ ΟΠΘ: 8δηα 4}1] (86 τεῖρῦ ταϑ τσὶ θη δὺ ἰμδῦ 6. «Ἄ(μο {86 

οι! ἄσθῃ οὗἉ ἴλοθθ ἐμαὶ δα Ὀθθὴ οαγτὶθα ἈΥ, τ ΒΙΟΝ 6ΓΘ Θοη16 ουὐ οὗ [π6 σΔΡ ΥΙΥ, 
οβδνγοά δυτηΐ οδυίηρθ ὑπίο ὑπ Οοα οὗἉ βγεῖ, ὕστε γο Ὀυ ]Π]Οοἶκβ ΤῸΓ 4}} 1ϑγϑϑὶ, ὨἸηθῖΥ 
δηἀ 5[Χ ΤΆΙΩΒ, ΒΟΥΘΩΪΥ δηα βϑνθὴ ἰΔ Ὁ, ὕνοῖνο 86 μοδίβ [07 ἃ δ[η- οἴἴδυϊηρ ; 81} ἐλὲδ 

86 τωὐαϑ ἃ Ὀυτηυ οβοτίηρ υηὐο {86 1.0ΆΡ., Απά {Π6Υ ἀρ] νψογεὰ {9 Κίηο᾽ Β Θοζωτηἰββίοῃβ 
υπΐο ἐμ6 ΚίπρΒ Ιου οηδηίθ, δηα [0 [16 ρονθγΏοΥΒ ΟὨ {18 δἰἀθ (9 σῖνοῦ : δα ὑπο ῦ 
ζατίδογοα ἐδ6 ΡΘΟΡ]Θ, δῃὰ {μ6 δουδο οὗ Οοά. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

γενβ. 1- 14. Τὸ τορίδίον οὗἨ ἱμοδοὸ μϑδὰβ οἵ 
ΖδῸ}}} 1698 0 ττϑηΐ ἂρ ἰο Φογυδβδίοαι ἩΪ} ΕΖΓΑ ἰδ 
ΒΕΓ ἰηδοσίοα ΔΒ 8 βοοοῃά ἱωροτίδπιὶ ἀοουπηγοηί. 
Τὶ οτἰ χἰπδίβα ἔγοτῃη Εσγα δἰμηβοὶζ, ἃ ἰὴ 9 υ89 οἵ 
{μ6 γϑι βόγβοῃ ἴῃ Ὑϑῦ, 1 ΒΒΟΤΒ; ἰΐ ἰδ ἐμ ἴουῃ- 
ἀδιΐοη οὰ πο 8 Ὠδυγδίῖνο οὗ ͵8 ᾿ΟΟΓΏΟΥ 
δηὰ δοιἰνἱν ἴῃ Φοτγυδαῖοπι γοϑίϑ. [ ἰβ ἀϊδίίη- 
ξαϊδιοα ἴτοια (Π6 τορίϑίοσ ἴῃ οὔ. ἰΐ. ὈΥ αἰνίης 
ποὶ ΟὨΪΥ (86 παηοδ οὗ ἰδ8 ὕδι 68 ἰο ᾿ ΟΝ 
ἰμοβθθ τγοίυγπΐπς Ὀοϊοηροά, Ὀαὶ 4180 (89 μοδὰβ 
ἐμο ΒΟΥ 68 οὗ ἰῃ080 Πουβϑμοϊὰβ ψῦο χσοίαγηποά. 
10 18 88 ἰζ ἐπ 6 7 Ὀοσδιηθ στὰ 8}}} ἸΏ ΓῸ δ ἃ ΤΠΟΣΘ 
οοηϑοίΐουβ ἐμαί (ὁ οχἰβίθῃοοα οὗ ἰμ9 96 νΐϑ ΘΟὩ- 
κτοραίϊοη π0 ἸΟΏ ΟΡ ἀοροηοα Ὀροὴ πδιϊοηδ! τ γ, 
αὶ (Π0 ἴγοθ σγϑβο]υἰϊίοι οὗ ἰηάίν ἀχα}9, (Π4ἱ ἢ 6 
ἀπαϊν ἀυ] δοδογαϊη συ, ὑμαὺ οβροοὶαγ ἐμο ἀο- 
οἰἀΐης Βοδά8 οὗ Βουβοβοϊὰβ "δὰ δὴ δηιγοὶν αἱΐ- 
ἴογοηΐ βδἰβηϊἤοθηοθ ἔγοτῃ ΕΥ̓ῸΣ Ὀθίογο, δηὰ ἐμαὶ 

ἐπηΐἷα ἰδοῖὶν εἰχηϊδοαιποθ τοϊρς Ὀ6 Ἔχ! δἰοὰ ὮΥ 
(οἷν ΘΧΡΓΘΒΒ τηοηϊΐοη ὈΥ̓͂ δῖη9 ἷπ (6 δβδογοά 
ἰἱδίοτγ. Τθαὺ (10 Ὡαπιο8 οὗ ἔδιω θα ὮθγΘ αἷ- 
τηοϑὺ ΘΧοϊ γον, γοα, 1 τὸ δοοορί (6 ΥΟΡΥ͂ 
πδίυγδὶ οηοπάἀαιϊΐίοη ἰὴ νϑγβ. 8, ὅ, 10, ἃτὸ νἱϊἢ- 
ουὐ ἀχοοθρίϊοη ἰδ 9 Βϑῖὴθ 88 (οϑθ ἐμαὶ οοοσυττεὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ οὔδΡ. ἰἱ., 15. ἐχρὶαἱποὰ δὶ ρὶῪ ἴγοπι 
{16 ἴδοὶ (δαὶ οἵ (6 ἤδιω 68. τ δῖ ἢ γον οα 1 
ΖοΡΑοὶ, Βουθοβοϊὰθ 84 8{1}} τοιῃηβὶ ποὰ Ὀ6- 
πἰηὰ ἰῃ Βεαῦχίοη, το ποὺ τὶ Εστγα [οἰονοιὶ 
ἐποῖν το]α ἵνθβ; δηᾶ (πδὲ {}}}8 ὙΘΤΥῪ το ΟΠ ΒὮ 0 
τοὶ ὃςλ δνο ὈΘ6ΘῺ ἀδοΐβι γο 70 6 γχϑϑο]αϊ ΐοι ἰὸ 
ἕο ἃν πίιἢ} στα. [11 18 ὙΟΥΠΥ οὗ ποῖ (μη ἴῃ 
(μἷ8 δὶ ται ϊο ἦπ8ὲ ἱνγοῖνο ἴδ 65 6 ΤῸ ΤΟΡΓο- 
Βοπίοα, ]η σοπηροίΐοη πίϊὰ [ἢ 6 Σπροτῖδηοο ἢ 6 Π 
βδουϊ δε ἰο (86 πυδον ἱπεῖνο (σοτρ. οἔδρΡ. ἰΐ. 
1 5ᾳ.; τἱ. 17; υἱῇ!. 86) Βοτίδοδυ ἤδη 8 ἰὲ Ῥτγοῦδ- 
ὈΪῈ (δὶ ΕΣΓΘ᾿Β ΘΟΙΙΡΗΩΥ ἯἮΔΒ ἴ0 Ὀ0 ἃ ΤορΓοβοπῖδ- 
ἰἰοη οὗἩ (6 δοπρτοραηίίοη οὗ 15.868] ἴῃ 118 ἰοἱ8}}γ. 
--ἰὰ Ἐβάνγδβ υἱῖ!. 28-40 τὸ ἑουπὰ δβοπιὸ οἱ ον 
ἀονϊαιϊοηβ, ὙΪΟΝ ὨΟῪ ῬΟΓΒΔΡΒ 8.0 ἩΟΣΙΒΥ οὗ 



ΟΗΑΡ. ΥΙῖ. 1--86. 81 

οομεϊἀοταιΐου. ΑΒ σοραγὰβ ἐἰδ9 βυῦὶ ἰοίαὶ οὗ 
ἐμοδο ΜὮῸ τοϊυγποά υἱιἢ Εστα, ἰξ διιουπίοα ἰὸ 
οὔθ ἰδβουδαηὰ ἴουν Ὠπηατοά δηὰ πἰηοίν -Βὶχ τὴ 6 ἢ 
δηὰ δίιϊιεθῃ πεδὰβ δοσογάΐηρ ἰοὸ 186 Μδεϑογοιϊο 
ἰοχὶ; Ὀυΐ δοοοταϊης ἰο Εβάγβϑ οὔθ ἰουβϑηὰ δἷχ 
Βυπάτεα δηὰ Ὡΐμοὶῦ τὩθ δη ἰπἰτίθθ 6848 
πὶἰϊπουΐ σουπἷης {86 ῥΥἱοδίϑ δῃ ἃ βοὴ οὗ θαυ]ὰ, 
ἩΟΘΟ ὨΌΠΙΌΘΥ 15 ποῖ ρίγοη, δηὰ ἰῃ δοιρδγΒοΏ 
μὶξ 1.16 πυ6Ρ οὗὨ [Π6 τοδὶ 88 ῬΘΥΠΔΡ8. δαὶ 
Ββιβαΐ!, ποθ ΖογαΌΑΌ6] Βαὰ αἰγοδαῦ ἰοὰ Ὀδοὶς 
ὙΠ ἷπιὶ 8 ΓΟ δ  Ὑ9}}7 ἸαΓκΘ πυπῦοῦ οὔ ρῥγίοϑβίϑ 
δα 80}8 οὗ αν ἃἁ. [5 6 πυϊαοτὶοαὶ Β᾽ 58 60Ὁ- 
τυρίΐοι πιϊρΐ ΘΑΒΙΪΥ ΟΥΘΘΡ ἴῃ, δῃηὰ ψνὸ τηιδί 
Ἰοανο ἱὰ υπἀοοϊάοά, τοὶ βἰδίθθηί Β ΓΘ ΣΠΟΓΘ 
οογγϑοί. 

γον. 1. Πποαθ δἰ ποῦν ἴδ0 Βοαᾶἅσ οὗ 
τοῖς ἐδίμοια, δᾶ Πα 5 [89 ΚΘΏΘΘΙΟΡΥ 
οὐ ἴδοι ἵἴμβαὶ πσϑηῖ πρ.-ὈΠ ὯΝ ΜΝ - 
ὈΣΤΞΚ 3 ΝΜ, τοὶ ΟὨΥ Βογθ αὶ ᾿8Ό8}}γ, 
Βόυδο οὗἩἨ ἐβμεῖσ ζδίβοσνθ-σι οὶ συθομοϊά. ΤῈ 
μοδὰ οἵ (86 βοῦδο οὗ ἐδμοῖὶν {Δ86γ-Ξ 6 ϑοα οὗ 
ἐπ Βουβοιοϊά. ἴα ἃ δΒουδοδοϊά, μοτγοτον, (ἢ9 
ΒΟΏΒ δ΄6 οἴϊθη οζαΐῃ ἔδίμονα, τὶν μου (οἷν ζΌΣτὰ- 
ἴῃς οἱ ἰδ δοοουπὶ Ὠουδοβο] β οὗ ἰμοὶγ ον. 
ΤῊυ8 ΟΦ ΤΩΔῺΥ ἴδίμουβ ὈΘ]οηρ ἰο (86 Βουδο- 
μοϊά, δηὰ υπὰϑρ α σους δθδὰ οὗἩ ἰδ6 ᾿ουθ6- 
μοϊά. Τμυδ ἰῃ6 ᾿ιοδὰ οὗ [10 αι 6 Γ᾽ 5 ουϑ86 6 οδ ἢ 

Θὲ θῸ μεδὰ οἵ ἔδίμβοσβι Το βυξῆχ οὔ ὈΓΤ ΩΝ 
Τοΐοσο πὶϊβοαί ἀουδί ἰο ἰδο ἰοία]ἰγ, ἰδδὶ 6, ἴο 

89 ομ Ἰάτοη οὗὨ [δγϑο]ϊ. ΠῚ 18 δτεὶ “ τϑοογὰ 
8617: ἐδϑὴ {86 ““τορίδίον οὗ ὕδυν}}68᾽ 18, Βονν- 
ΕΥΟΣ, βοτωθίϊπη08 πδοὰ ἴον ἰἢ6 76 τι}}}7 ἰἰδοὶῖ. 
8 οσὸ δα θά, Ὀϑοϑυδο {8:9 Ὠδῖηο οὗὨ (89 μοδὰβ οὗ 
ΒοῦΒΟ ΒΟ] 8 ἷθ ἰο 06 [0] οννϑὰ ὈΥ ἐμ6 πϑίηθ οὗὨ (}9 
ἰδταὶϊϊγ ἴο πνΒϊοὶ ὑπο Υ Ὀοϊ]ουροά, 

γον. 2. ΗοΓΟ δῖ ὅσεί τηϑηἰἰοηθὰ ὑπο μοδάβ οὗ 
ΒουβοΒ οἷ 8 οὗ ὑνὸ Ῥτ  οδεὶ Υ ζδια 98; οὐ {8 ζαταῦγ 
οὔ Ῥμίμοδβ, τὺ Ὑδ8 8 δοη οὗ ΕἸοαζᾶγ, ἰμυ8 8 
τδῃάδου οὗ Αάγου, ΟΘσ ΒΟ ; δῃά οὔ ἰδ ἔδυ 
οὔὗὁἨ Ταῦ, Ὑῶᾶο Μὼϑ Αϑγοὴ  Β γοῦῃροῦ ΒΟΏ 
(οορ. 1 Οδγοῦ. χχσ. δηὰ χχὶχ'), Ὁ δῃ1961]: 
ἩΒοΐδοΡ (ἢθ6 ᾿δίίον 15 ἰάοπιΐοαὶ πιὰ (ηὴ 6 09 
τηθῃιἱοηθὰ ἴῃ Νοῖ. χ. 7 18 υποοσίδίη. Βοίἢ δγθ 
ἴο Ὁθ τοχζαγἀοὰ δ δοοοτηρδῃΐοὰ ὮΥ ἰδοῖὶν μουδβ6- 
Βοϊά ; (ὉΓ ἱῃ γὰγ. 24 Εσζγα 15 80]9 ἴο βοϊϑοί ἔγοια 
9 γ»υίοδίβ νᾶῆο τϑηΐ ἊΡ νεῖ δἷαι, ὑποῖνο ἰὸ 
ἴοκο οδὸ οὗ ἰΐθ ργοδθῃηίβ. Τδθη ζ0]]ὁγγ8 6 ϑαὰ 
οὔ ὦ Βουδβοδοϊὰ οὗὨ {216 δι γ οὗ αν, τὶ μουὶ 
ἀουδὲ ἐδοὸ Κίηρς θενὰ, πδιλοῖγ, Ἐξαςτο δ, μῬοδεὶ- 
Ὁ]Υ ἰο Ὅο ἰἀεπιϊδοὰ τί Ηδίίαβα, 89 βοῃ οὗ 
Ἡδϑδηΐδα (Νοἢ. Εἰϊ. 10), θαι ἐο ὃ9 ἀὐἱδέϊη συ ΐϊθθὰ 
τοα (Π0 Ῥγίεδί Ηαίίαβη, ΝΟ. χ, ὅ: χὶὶ. 2. Τὶ 
8 ατιοδίϊομθθ]θ, ΒοΤΟΥΟΡ, ποῖ ἈΘ 8 ποί 
ἸΔΟΥΘ ΟἸοΒΟΙν ἀοδηδα ὉΥ ὑπο τοί ποτὰβ οὗ τοσ. 8, 

γεν. 8. Οὗ ἴδ δοιὰ οὗ ΒΟ 8, οὗ 
[89 δοηδ οὗ ῬΒδτΣΟΒΈ .---ΤΠὸ ἰπϊοθ-τοροδίϑα 
23 ΖοΟ] ον ίης ομ6 δοοίμο δὰ πηοοηῃποοίθα ἰβ 
ει κίης. Τὴ δερί. 18 δυρρ᾽ δὰ δὴ ““δηοὰ" 
Βείοτο ἐμοὸ βοοοπά, βὸ ἐμαὶ ἰδ ἀθδίχηδίθβ δ ὁπ60 
ἐνο δε] 168 85 βασι ἔο δῖοι (9 μοδὰ οὗὨ Βουϑθ- 
Βοϊὰ ποχὶ {οἰϊονίης Ὀοϊοησα. Βαὶ (ἷθ 8 ὁ66Γ᾽- 
ἰδίἾν ΟὨΪΥ ἴ0 ᾿ὭρΤοΥοΟ {πὸ ἑἐοχὺ πο τγὰ8 αἱ 
(δαὶ εἶτπηθ 80 [8.6 8816 85 ΟὟγδ. Εδάγδδ, οὐ ἰδ9 
ΟΥΒΟΡ Βδηα, [88 Λαθοὺς τοῦ Σεχενιόυ, ἷηοο ἱξ Γ6Ώ- 
ἄοτβ (86 ΟΥΘΓ οἵὨ τοῦ. 2 ὉΥ Λαθούς, αἰϊδομοά 
ΤΣ 23 οἵ τϑτβοὸ 8 δ8 8 τοῦοι οἷοβον ἀθῇ- 
αἰἰοῦ, διά Ὀεβίἀοβ στοδά (μ9 δίας 13 [ὉΣ 

33. [18 ὙϑΥῪ Ῥγοῦθ 19 (πὶ ἰογ9 μ85 ὈθΘῃ 8 

οοτγυρίίϊοη οὗ ἐμ6 ἴαχὲ ἴπ 18 Ῥαββαζο, δῃὰ ἰἢθ 
οοηλοοίαγο μα Εἰβάγϑϑ πγδῖὶςθ59 σϑϑοζηιηθηὰβ 18] 

41} (19 τᾶογϑ ἐμαὶ Ὁ ΓΠ πὰ 1 ΟἼγου, 111. 22 ἴδ 
δαἀυσοά 848 84 Βοῃ οὗ Κ'οιηαΐαί, δΔηὰ πον 8 
Δἰ8ὸ 8 8 κγυδηάϑου οἵ 8): θο δῖα [80 ΒΔν]Ἰ ΒΟ. 
--ἴἸᾺ.] ΔοσοταϊηἹ τὸ μᾶγο Ἰοῖυ ἰῃ γοΣ, 8 ΟὨΪΥ͂ 
116 ζ΄ γ οὐὗὨ ῬΒΔγοβ, 88 δυσὶ, (ὁ ν}ιῖοὶ Ζοο)8- 
τα πὶ ἰδ ουδομοϊὰ Ὀοϊοημοί. 7.0 ποχί 
οἴδυβθ ἮΘΙΩΔΥ ἰγδπϑὶδίο: Δ 1} δίπι Ὀ6- 
Ἰοῃκϑᾶ κοι: θδιορίοδιν οὐδ Βυηᾶτοᾶ δηᾶἃ 

ΒΙ͂Υ τΏΘῈ, εἶποο ΟἿ᾽ ΙΓ ἴθ ἰβοῃ δὲ ργείοσὶὶ., 
δα (89 δίῃ συν 8 ΟΧρ] δἰ πεὰ ἔγοια 89 ἴδοὶ {118ὲ 

ἶϊ γγεοϑάϑθα (δ υϑσῦ. ΟἿ ΤΠ τοϊραὶ, Βονθυθυ, 
Ὀθ 8 δοῦῃ, 80 ἐμαί ἐμ βοῦβο ουἹὰ Ὀ0: δὰ Ὑἱνὰ 

8 ἴδιαν, Ὁ 1319 -Ξ- οὗ τηϑῇ. 
γον, ὅ. Οὗ ἴδο δοιὰ οὗ Β'ῬΘΟΒασΐδη [89 

ΒΟῚ; οὗ ει) 819].---Πυ 8. εἰπρυϊαν (πὶ (89 βοὴ 
οὗΥ̓͂ δΦαπασίεἱ 18 ποὺ τῃηϑη!ἱομοὰ Ὁ πϑῶθ. 186 
δορί. ..α8 ἀπὸ τῶν ὑιῶν Σαϑόης Σεχενίας ὑιὸς ᾿Αζιήλ, 
δα Εδάγαϑ Υἱ]]. 82 οββϑη δ} (6 βαῖῶθ. Ζαϑόης 

ΒΘΟΙΏΒ (0 ὉΘ (Π:0 5881ηὴ6 85 ἐξ, ΕΖτὰ ἰἱ. 8. Τυδ 

[π0 Κορέ. δὰ Εβάγδβ βϑοῖῃ ἰοὸ ανὸ γοδὰ δὲ) 7.22, 
80 ἰδιαὺ ἰΐ 8 ἰο Ὀ6 ἐγδῃβ]αἰϑὰ : οὗ ἰὸ σα] άσοηῃ οἴ 
Ζαιία, ΒΒοΟΒδηΐδῃ, ἐμ βοὴ οὗ 6) αζίεὶ [80 δν7Ί- 
Ἰηβοη.---ΤῈ.} 

γέογ. 9. Ηοτο ἴδ βοῃα οὗ οδῸ δτο ἰγοδίϑα 
8ἃ8 8Β Ῥδιί: συν Ταγ ἾΥ, νν 118. ἴῃ σθδΡ. ἱϊ. 6. {Π6ΥὉὮὙ 
8.6 οουπίοα πιῖ(ἰ [ἢΠ6 δοὴ8 οἵ Ζοδβί υδ ἂδϑ οὗ ἰμ9 
ΤΆΤ οὗ Ῥαμδίἢ- ΜΟοΘΌ. ῬΥΟΌΔΌΪ ΟὨΪΥ ἃ ἔθ 
οὔἩ ἰμοὰ Ὀοϊοηρεά ἰο ἰπο89 ἮΒΟ τοϊυγηοαὰ 80 Ὁ 
ΖοτΟθΌΔΌοΪ, 80 (μὲ (ΠΟῪ τ Γ μα ποῖ οουηϊοα 
(8 ὑθαὺ ΤΑΥ νν τ το (Ὁ τ γθ ποαγοδὺ 
Ῥοϊαϊοά, δἰ μου (1.0 πα πι Ό6 Γ᾽ οὗ (86 οὨΠ]άγ θα οΥ̓͂ 
Ῥαμδίμ- Μοδῦ, 'ἰπ σομθοαῦθθῃοθ οὗ ἰδ8, ὈΘοδΠ)9 
ΤΑΙΒΟΥ ἰαγζθ. 

γον. 10. Ηερο 89 Μαδβογοίϊο ἰοχί 888: οὗ [89 
βοῇ οὗ Β'ΒοΙουἑ τ ΤΏ 6 δου. οὗ δοδι ΡΒ:δὮ --- 
7ι ἰ5 0 διῦ8 88 πῃ γὙὸσ. ὅ, δοοογάϊδηρ ἰο (89 
Βορί. οῃὰ Ἐρβάγχαβ, διὰ νὸ δῖθὸ ἰοὸ σγοδᾶὰ: Οὗ ἐϊι9 
Βοη8 οὗ Βεπὶ (οορ. Εστγα 1ϊ. 10) Κ'Βοϊουαῖ, ἐπ9 
ΒΟ; οὗ Φοβὶ ρεΐδῃ [80 Βδν)] η8οη.--ΤᾺ.]. 

γόον. 18. Διὰᾶ οὗ ἴδο Ιαδῖ δοΣιβ οὗ Δ ϑοῃϊ- 
κασι, ΒΟδΘ ὩὨΘΏΘΒ δ1Θ ἴδποαδο, ἘΠ Ρ ἢ 6]96ῖ, 
εἰς.---ἰι ἰΒ βίγσδηζθ ἰπαὺ ἃ δοιητηοῦ ποαὶ οὗ ἃ 
Βουδοβοϊά βμου]ὰ Ὀ6 πιορηἰϊοηθὰ ὅταει. Κοὶϊ βυρ- 
ῬοΟδ68 58. ἰδ δΟὴ8Β οὗ Αἀοηΐκαιι, ΒΡ σοΐοστοὰ 
ἰο, Ὀθσδυδο ἰμῈγ αἀἱὰ ποὶ σοῃδίϊίαἰ6Θ 8 ῬΓΟΡΘΟΥ 
ζα 6 γ᾽ 8 Βοῦδο, δ δια ὐτδοοὰ ἰοροίβον τὶ [89 
ΒΟ. οὗ Αἀουΐϊκδιη, γ8ο τοίυατηθὰ ὑπάον ΖοΡρυὃὺ- 
Ὀαδοῖ, δπὰ ἀϊδιϊηχυΐϊολοὰ ἴτοπι ἐπ ἰδίου 88 

ὈΣΠΝ, Βαυὶ 41} 86 ὩΘῊ ΘΟΙΔΘΣΒ ἈΘΓΘ τΩ68- 
(ἰοηρὰ πουϊὰ Βδανθ πηϊϊεὰ τῊὰὶϊὰ ὑμοῖν ζο]ϊον- 
τ ϑ ὈθΥγΒ οὗ [ἢ 9 δϑῖηθ ἴδιη! 68 ΒῸ δἰτοοαν νοὶ 
ΐπ Φυάδῃ ἔγοιυι ἰμ6 ἰΐπηο οὗἩ Ζογυ 4001, Ἐο51468 
(860 τθίύδσγθῃσο ἴο (080 80 ῬΓΘΥΪΟυΒΙΥ Τοίαγποά 
'ἰΘ 80 Θῃἰγοὶγ πἰιϊθοαῦ δυρροτὶ ἐμαὶ ὈΣΓΙΝΝ 
ολπποὶ ν0}} Ὀ6 οχρίαϊποα ἥγοτῃη ἰἰ. Ῥουῆδρα {89 
τηοδηΐηᾷβ 18: ποί 8 ἄσγβί-Ὀοσὰ οὗ ἴμ9 ταὶ Ἰἷπο, 
γγ 80 88 β86} που ]ὰ δ Υο Ὀ66. Βοδά οὗἉ [10 Δί μι ο γ᾽ 5 
Βοῦδο, Ὀαὺ ΟὨΪΥ 6 Ἰδοῦ ὉΟΓΏ, ΒΟΩ6 οὗ ψ ἤ οὶ Βδὰ 
(80 αἀἰχηΐί οὗἩὨ 6 Βοδὰ οὗ ἃ ὕδί μου 8 βοῦδβο, Ὀυὲ 
ΟὨΪΥ δαὶ οὗ βαθογαϊπαίθ 6848 οὗ ἔδπι}] 6.8. Αο- 
ΟΣ ΟὨΪΥ 6886 0 αἰγἱδίοηθ οὗὨ ἰμδὲ δ μον᾿ Β 
Ὠοῦβο τϑὴῦ ὮΡ 11} στα. Τδᾶδ πουϊὰ Ὁ) ΓΙ 
ὍΘ οχρ!αϊηθὰ ἔγοτω 9 δδ9 οἰχουτηβίθηο ἔγοτα 
ἡ ἰοῦ (09 πϑιηο οὗ ἃ σοιοίθοῃ μεϑδὰ οὗ ἃ Βουδβο- 
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μοϊὰ ἔκ1]9ὅ. ἴΙὲ 18 ἰγσγυϑ γὸ τηυδί (6 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(δὶ ὈΎΓΠΣΣ μ84 ραϊποὰ διιοῖ 8 ζοθογαὶ Β6η86 ἰἢ 
Σιδο . Υ (δὲ 10 ὦ Ὀδοοσι!Θ ἃ (66) 108] ἰθῦῖὼ ζ0ῸΓ 
ἔπ ο86 ἰδ 9  ὈΟΓη, 

γον. 14. Ἰηβιοδὰ οὗ οπ6 Βοεοὰ οὔ ἰδ 6 δΒοτι!δ οὗ 
Βίαναὶ, τὸ τὸ τωϑῃιϊοηθα, πὲ] δηὰ ΖαθὈυα, 
γοῦ Ὀοΐ 828 ἸΔί6Υ ὈΟΤΏ ΒΟΏΒ, Ὀυὺ 88 ἰΐ Βο. 88 
Το 8] μοδὰβ οὗ δι μου ἤουβοθ. ΤῈ6 δυί! 0 οὗ 
Ἐϑάγαβ υἱϊῖ. 40 1188 οὐϑέ ὁ τοῦ ᾿Ισταλκόυρου, 80 
(πδὺ ἰὸ αἰχῦ Ὀ0 δεκοὰ, ὙδΒοί ΟΡ (ἢ 9 τὸ ΘΙΠ08Β 
ΔΙῸ ποῦ (ο Ὁ9 τοἀυοοά ἰο οὁη6. 

γέετβ, 1δ-20. Αὐουθ δ}} Εζτ ᾿γἂὰ8 δηχίοῦβ ἰο 
Βαΐηῃ [0Γ ἰδ Θμΐ Γαι 'οἢ ΒΟΠ]6 ῬΟΥΒΟΏΒ ΘΒΡΔὉΪΘ 
οὔ εἱοἱϊβίοσὶης ἴῃ (86 νοσβ ἷρ. ον, 1δ 18 ὑτο- 
ὈΔΌΪΝ ἰο ὃὉθ ἰγϑηδἰαιοὰ : Σ σαϊποτθᾶ ἴθ ἴο- 
κοῖδοσ ἴο 1896 τἰνοσ, ἐμαὶ σὰ θ᾽} το ΑΒανα, 
Ὡοὶ ἰδαὶ ἤοιννοι ἰηϊο ἰμ9 Αὐὔδνα. αδμᾶγδ 15 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἰδθ παῖὴθ οὗ ἃ ηἷδοθ οὐ' σορίοῃ, δ 
ἩΝΪΟΝ 89 αἶνον ὑμόγθ δοπίηρ ν88 πδιηϑᾶ; ἴῃ 
ΘΓ. 21 1ΐ οσουγβ ὈΣΙΟΩΥ 88 δΠΣΊΝΣ ὙΠ), δῃά ἴῃ 
τόσ, 81 ΜΝ ὙΠ), δῖοι ἰδ οἰ μοῦ : (89 σχῖνον οὗ 

Αδδνδ; ΟΣ δ]δὸ δι {809 δ δίοψυ οὗ ἰμο 1) 
ΠῚ, 86 σίτου Αβαυβ. Ἧουθ 71 ΔΓΘ ἰο Β60Κ 

{89 τἶτοῦ δηὰ γορίου 18. ποί θόνη; ῬΓΟΔΌΪΝ, 
ΒΟΎΘΥΘΥ, ἴῃ ἐμ νἱοϊηϊν οὗ ΒαΌΥΪΟΣ ; ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ἦι 18. ἃ ἰΥἱ Ὀυ ΔΥΥ͂ ΟΥ ὁ8η4] οὗἁ 6 ΕὨΡΉΓαίοβ, δο- 
οογάϊης ἰο Επν41]4, Οἰεδελ. ΤΥ͂., 8. 164, ῬοτθαΡ8 
{86 ῬαδΊΊΔοοραβ, ἱπ ἕδνος οὗ ἩΔΙοΩ 18 οογίδι η]Υ 

(86 πδιιθ (ΠΝ 19), διὰ ἰπάοοᾶὰ {Π9 ΤΩ0ΤῸ 
ΒΟΡΓΒΟΣΏ, Ἡλι οἢ Δ ΤΟΥ ἰη ἃ ἀϊγθοίίοι ἑοναγά9 
Οδηδδῃ. Ἐ--ἀπᾶ 1 νίοντοᾶ ἴδ ΡὈΘ6ΟΡΙΟ. ---ἴ ὁ- 
Βρθοίϊπρ ἐπ ἸοσΊ ομ 64 ἔοττῃ ὈΥ ἐπ δα ἀϊιἱο οἴ 

(Ν6 ΤΠ, ΠΣ ΣΝῚ Βοτθ διὰ ΤΠ Ν πὰ τον, 18, 
ΟΡ. Ἐπνδ]ὰ, 2 282, σ [ἀτοθῃ, ᾧ 99, 3.---Τ.]. 

γοσ. 16. Τὸ δερί. ἰσϑηβίδίοβ : Διηᾶἃ 1 βοῃῖ 
ἴο οὐ ἴον ἘΠ|}Θδοσ, εἰο. [80 Α. Υ.]. Τπὶδ αἱ ρἰὶ 
ΤαθδΔὴ ἰῃ σοῃῃθοοίΐου ἢ τον. 17: 1 βοΐ {μ 1} 8 6 Ὁ 
ἴῃ οΥάον ἰο ᾶτὰ ἷπη Θοηθ δηἃ 180 τὰ 88 8 
ΤΑΘΒΒΘΏΖΟΣ ἰο ἰἄἀο, 9 ΣΩΔΥ, ΒΟΤΘΥΟΡ, ἰθκθ (}1}6 

χ) ἷὰ (μὲ8 Ἰδίϑν ὑβδίο οὗ (9 Ἰδηρύδζο πὶ ἐδ 

ψυϊα. δοιὰ τὴν ἰπίογργοίογα πνί(πουὶ Βοδιἑδέΐοη, 
88 ποία αὐοοωξ., δοοογαΐηρ ἰο 2 ΟἾγοΣ. ΧΥ͂ΪΪ. 7, 

ΜΈΟΙΘ ἴξ 8 υϑοὰ ἴῃ ἰμΐθ ὙΟΙΥ ΤΑΥ͂ τὶ ΓΙ, 
ἐδπ8:  βοηὶ ΕἸΐθβοΡ, εἰσ. πο δγϑὲ πδηγθὰ τηθ8- 

ΒΟΏΖΟΙΒ ΜΟΤῸ ὈἾΣΙΚῪ, ῬΤΟΡΔΌΪ μοδὰβ οὔ 1{{{19 
ΘΟΙΩΣΒΌΙ 168 ; ἐμ) τοπηδίηἷηρς ἔπτὸ Ὁ2)38, (Βα ἴδ, 
ἸΟΔΟΒΟΥΒ, ΝΟ. υἱ}}]. 7, 9; 1 Οσἔγοῃ, χυ. 22. 
ΧΧΥΪὶὶ. 8, είοσ. ἘΚ6Ὶ] ἰαῖζοβ ἰδ ἰὰ ἃ ποτ ζϑῃθσαὶ) 
Β6ΏΒΘ, υάϊοΐουβ, Ῥτυάδηῖ; θυ (μῖ8 18 ορροϑβοὰ 
Ὁγ 16 οομῃθοίίοη τῖϊα Ὁ Υ)ΕὝ δηὰ (μὸ οἰγουτι- 
δἰΔΏΟ9 ἐμαί στα πουϊὰ μδγο βοῃί πιθὰ τδο σουϊὰ 
ΣΩΔΙΚΘ Δ ἱταργοδδίου ἰῃ δοσοσάδῃοο τῦῖϊὰ ἐμὶν 
δπίΐνο Ροϑὶ(ΐοη. Ασοοτάϊΐηᾳς ἰο γον. 16 {986 τηθῃ 
αἰὰ ποὲ Ὀθ]οπρ ἰο ἐλ9 1,οΥυϊίοβ, το 8 }}}7 δδγ- 
τἰοα οα ἰδ οὔϊοοθ οὗ ἰῃηδίτυοίΐοι, σορ. 1 Οἤτου. 
χν. 22; χχυϊΐ. 8, εἰοδ. Βυΐ βοβοϊδυβΐρ ἰπ (ἢ 9 
βοτὶρίθγοβ τοῦ μανὸ ργδάυδγ ὈΘοΟπλΘ ΙΏΟΤΘ 

4 [ΠΔΥ] ]Π8ο0η: “ἸΏ ἐἢθ ΠΕΡ αἰτϑοϊίου δηὰ δὲ δρους 
{ῃ9 τίρῃϊ αἰδίδηδο αγὸ Τουπῃὰ ἃ σίνογ δῃὰ α ἑόνχῃ Ὀθαγίη 
ἐΠ9 ΒΒΓ26 ΠΑΠΊΘ, ΟΔ|1|6ὰ ὉΥ̓͂ ἰἢ9 ΘΑΓΙΥ Οτϑϑῖκβ 18. Ἡδτοῦ 
1. 119), Δηαὰ Ὁν (ἢ Ἰαίου ᾽Αει (1814. Οδαξ., Ὁ. δ), ὉΥ τὴ 
Βαυγ]ου ἴδῃ 5 ὈΠτηβοῖνοβ 7δὲ, δη ἃ ὮΘΓΘ ΡΡΘΥΘΏΥ Αἢδ- 
γα. ΤΠ τηοάθΓῃ ΠΆΙ.6 οἴ [ἢ9 ρἴθο9 ἰ5 ΠῚ. 1 8 "Α ρήτὰ 
ἴον 108 Ὀἰξιιγ θη δργίηκχβ. απὰ ἰ8 δἰϊαϊϑὰ οα ἐπ ΕΠ ταῦθϑ 
αὐ ἃ αἰδίθησα οὐ δῦϑουςξ οἰ β  πλὲϊο95 ἔγοχω ΓΑ ΎΜΟΥΝ 
ἰονγαγὰβ ἴῃ Ὠοσίῃνο5.."--Τα. 

σὰ οἷγ ἀϊδαβοά, οαροοΐδὶὶν ἱπὰ Βιθγ]οη. [Ιὲ 18 
Ῥοδβὶ 016, δἰβο, (δαὶ (ΠΟΥ ὑγ ΓΘ ὑγίοδίβιυ ἴῃ ομδΡ. 
ΣΧ. 16, 18--81, ΤΩΔῺΥ οὗ (ἢ6 πδῆγθ8 Π6ΓΘ τηϑῃἰϊοηθα 
ΤοσὰΡ δραίΐη; δυΐ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἀἰδογοηὶ ῬΘΓΒΟῺΒ 
ἯΟΙΘ τηοδηὶ {{|6Γ0. 

γεν. 17. Αῃάᾶ αὲ δοιῖ ἴβοῖὰ τὰ οοτα- 
Ἰδη ἀτηθῃξ; μὰ (μ9 Φεγὶ. Αοοοταϊΐηρς ἴο [89 

Κειλέδ, τ λθι μον ΠΟ ἐμβ9 1 ἴῃ ΣΙΝ ἾΝ Ὅθ κοηυ- 
ἶηθ, οΥ ὅγχαὶ δ ἀοὰ Ὀγ ἰμ9 Μαβογοίοβ, ἱΐ ἰϑβ ἰο Ὁθ 

υπἀογδίοοα : 1 Βαά ἰμθ σὸ ἔοσίι, Χν 5 γν»-» 

πηῖο Ιᾶᾶο.---ἢν, δοοογάϊπρ (ἰο Ἰαίον υ8ᾶ09 1ν [ὉΣ 

τῦκ, Ὑὑβαῖ κὶπά οἵ α βοδὰ οὐ οἰΐοῦ 10 νγδβ, 
Ὑθδῦὺ δοοίοιΥ ὁ ν͵ὰ8 οὗ, ὙΒΟΙΒΟΡ ΠΙΘΓΘΙΥ Τοὶὶ- 
Εἰουϑ, ΟΥ 8180 Ἰοαγηϑα, ὙΠΥ Εζτα ἀϊὰ ποί δῦονυθ 
8}} βοοὶς ἰο ἱηδιυθηοο ἀἀο Ηἰπη80]7 ἰο {ἰδ9 γτοϊυτα 
ἰο Ῥα]οδιΐὶῃθ: 411 {18 το τηυδὲ Ἰοᾶτο υηάοίογ- 
τηϊποα.--,ΑΑἡ ἴ86 υἱδοθ Οδαίὶρβία.---Ἧ ο ΚΠΟΥ 
ποῖ, 88 8 Ιιδίϊον οὗ σοῦγβθ, ΒΟΥ ὙΘΘ δ΄ ἰὸ ἔδῖίζσο 

{89 οἴαιβο ὈἿΡΙ9ΓΙῚ Μ5933, 1859 δορί. δμὰ Ε5- 
Ἴ.: . 

ἄταβ δυο οὶ χεζαταϑαὰ 909 88 ἃ ῬΤΟΡΟΥ 8116. 
Τ}6 ΌΓΙΔΟΥ ἢ88 ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου, δπὰ {89 Ἰαίἰ6 Ὁ 
ἸΩΆΚο8 [0 ἐπ6 ᾿ιϑδὰ οὗὨ ἐμ ἰγοδβυσυ πιϊμουῖ 
ἀουὺξ ἴῃ Βεῦγίοη. [ὑ 8 ῬΓΟΌΔΌ]6, ἰἔ ἴθ Ὀ6 ἃ 
Ρίδοο, ἰὶ 8 οπ9 ἰὼ ἐδθ Υἱοϊηιυ οὔ Βαῦγϊου δηοὰ 

ΑΒανα.-- - ϑο 8Β5 Ὀσγϑίβσθῃ, εἰο.---Ὁ 031} ΤΙΝ, 

ὙΔὶοδ (18 σίγοθ ΠΟ Β6Π85, Βῃου ἃ ῬΓΟΡΔΌΪ 6: 
ἴο 1ιἶ8 Ὀγοίμ!θγ8 (1ὴ9 μου 68) δὰ ἴο {10 Νείὶ- 
Ὠἷτπι, ΒΒ ΟΙΥ, Ὀθβ 68 ἰο ᾿ἰπιθο] 7, 1 ογά ογοα ἐμοτα 
ἴο κο; ποὶ ἰο δἷὶβ Ὀτοίδογθ, {89 Νοιϊδϊπῖαι [85 
Α. Υ.]; ἔον ἐδδὶ Ἷὰὰο ᾿ἰτηβοϊῦ ττγῶ8 οὴθ οὗ ἴδ 9 
Νοιυμϊηΐπι ἰδ ἐπ ρτο Δ ὉΪ6 ἔγοτπι δ18 ΒΟΠΟΡΘΌΪΘ 
Ῥοϑβί(ΐου ; ἐδδὲ ὑμογ, τιοσϑόυονρ, ΒΒου ἃ ὯὍο ἀφδὶρ- 
ποϊοὰ 8δὸ εἶδ Ὀγοίμγοη πὶ πουϊ ΔΏΥ Ὡδίυτγαὶ 
Το] οὶ πουϊὰ ὈῸ9 δραϊπεὶ 8}}] διδίορυ.-- 
Το Ὁσίη κα τ υλἱἰδῖθσα ἔοσ ἴ86 Ὠοτ46 οὗ ΟἿΣ 
Οοά.---ΤΊοδ9 Δ΄Ὸ ΘϑΘρΘΟΙ ΔΙ τιθϑηῦ πο, 6. 
(507 δὰ ρονίζογιμϑθα ἰμ9 ϑοῦνὶοθ ἴῃ ἰππ6 Βοιι86 οἔ 
αοὰ εἰ {80 ζοαβι8, βΒῃουϊὰ Ὀθ6 860]9 Ὀθ814095 ἰο ἴῃ - 
δίτασοί {ἢ 9 Ρϑορὶθ ἴῃ {110 1δν. 

γόον. 18. Διπᾶ 860 Ὀγσουρβμῖ τ. .--- ἸΝΞ 15 
υσίοη τὶϊὰ ἀδροθὰ ἴῃ δὲ 858 ὅεη. χΙϊϊ. χθ, 85 

8180 ἈΦ 3}, ον. χχὶϊὶ, 17, 85 ἰβϑὴ Π ΠΠ οὐὰ 

δοιηδεΐπηθ8 Θοσν ψὶἱ1}} ἀαραϑὮ, ““φπογωπε οπεπΐμπε 
γαίϊο ποία 6δί ἐπ Ατοαπὶε Οαδδαϊε," Ἀ. Μοβο Ῥὰν 
Νδοβιθδη ἴα Οὐπη. ὩΡΟῺ υἱεχιγ [οἷ], 61.---Ὁ ον 
μοὸ βτδοίουβ μοὶρ οὗ ἀοὰ (7, 85 υἱῖ. 6), διὰ 
ἰΒτγουχὰ ἰμ9 ἰηθαδηοο οὗ [ἀ40, ἐμ Υ σαϊηοα ὕογί Υ 
1μονΐι68 δηὰ ἱνο δυπατοὰ δῃά ἐπτοηίν Ναοιῃϊηΐτα. 

Εἶγϑι οἵ δ] (89 22) ΦῚΣ ((δδὲ (μἷδ 16. δ Ῥσορδν 
ὨΔΙΩΘ 8 δθοπῃα δ (Β6 1 Ὀϑίοσο ἐμ 720] νης 
ὨΔΙΏ68), ἃ ἀοδβοοηἀδῃὶ οὗὨ Μα|}}}}, (89 ρτδῃάβοῃ οὔ 
1μονὶ (Εχ. νἱ. 16, 19: 1 Οβσγοι. τνἱ. 4), (δε 
ΒΒΟΙΘΌΪΘΕ, στῆο δζδΐῃ ὁσοῦγΒ ἴῃ τοῦ. 24 δηὰ 
Νο, Ὑἱ. 7; ἰχ. 4; 8616 χ. 18: χιὶ. 24. ἰβοῃ ἴἢ 
γον. 19 ἘΓΟΘΒΘΌΪΩΒ, τῶο Ἰἰκεννῖδο ἰδ δρβΐη 
τηθῃἰϊοηθὰ ἰῃ τὸν. 24; Νϑ. χ. 12: χὶϊ. 24, δηὰ 
ΒΏΔΙ δοθβεία, ΜΏοὸ ἄοοθβ ποὶ δραΐϊῃῃ τηϑϑὲ ὺ8 
ἴῃ Εστα οὐ Νϑ). ; ἰη τοῦ. 20 86 Νοειῃϊηΐτα, τ δὸ 
Ββαὰ Ὀδθθὴ δρροϊηϊθὰ διγοδὰγ ὈΥ Φεβυδ (δοΡ. 
ποθ οἡ ἰϊ. 48 54.}, {08} Ιῃογ0 ἀΘΠη οἷ 85 ἰξ 19 
69 8ΔΪ]Ϊοῃθ πηοῃἰϊοποᾶ, ὉΥ θανϊὰ δὰ 189 ργΐποε, 
(Πδι 5, {π9 Βἷρσὶι οἴ οὶΔ1]5, ἰο ρογίογπι 89 βοαυΐου 
ποτὶς ἴοΣ (80 μον 985. Τ8δ9 ᾿δϑὶ γογὰβ οἵ τον. 20 
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τ δη  ἀσοοταϊηρ τὸ 1 ΟἼτοι. χὶϊ. 8]; (ΒΩ 670 
81} ἐχργεββεὰ ὈΥ̓͂ ΠΆτ19 (Ρδνγιϊου νυ] γ)}, ὩΘΙΔΘΪΥ, 
ἴον (80 χοϊηκ ὺὑὃΡ νἱἢ Ε:γα. 
ετα. 931-80. Το δηαὶ Ῥσορδγδίίοῃ ἴου ἐδ9 

ἀορασίυτο; δὶ ἤτϑι (86 δυγϑδηροιιθηΐ οὗ (86 ἔδαβί. 
Τ89 7Δϑἰϊης δαὰ (86 ρυγροδϑθ οὗἉ ἱπιρϊοτίηρς ἔγοιμ 
Οοἀ ἃ ΨὙ80 βίγδί β]νὴ οὐ Ἰουοὶ, ἦγϑθ ὕγοτη ἰηάγδῃοθ, 
ἰμπ8 ἃ ῬτΟΒΡΟΓΟΙΒ ἡουγΏΥ. ΑΒ δὴ ουϊάθῃϑθ οὔ δ 
Ῥεοηϊίοηϊ δοὶ απ Ἰϊαιίου, 1Σ οοπ γι αι ἴἰο βαΐη 
180 ἕατον οἵ Ηϊπὶι το, δἷποθ 116 '8 (Βτοπθὰ οὰ 
ΒΒ, ὁ8 ΟὨἿῪ ἀν }ϊ διθοης {6 ἸΟΝ]Υ (15. Ἰν]ῖ. 
18), 80 δἰγοδιὶν Φιυάμοβ χχ. 26; 1 δ. υἱὶ. 6; 
Φοοὶ ;. 14; 1 Οὔτοη. χχ. 8. 

γον. 22. Το ἱπυρίοτο (μ6 Βοῖρ οὗὨ αοά, μαὰ ἃ βρε- 
οἷδὶ Στ ρυ]89 ἰῃ (.}9 οἰτευτηβίαηοθ πα ΕΣτα δὰ ἢΪ8 
ΘοΙρϑηΐοηϑ μΔἀ οχρσοϑβοα ἃ ἰτυβὶ ἰὰ αοα Ὀδίογο 
Ασίδχογχοδ ὙΠ 16ἢ {Π6} τγουϊὰ ποὺ ΒαΥο ΘΟ βγη 
ἐΓΊ ΒΟΥ Βα ποῖ Θβρραοΐδὶγ γοϊ δα ὑροὺ αοά; ᾿ΓΊ ΒΟΥ 
βαὰ Ὀθαπ νυ ]]}πρ (0 οἰ δίχα ΘδΥ ΒΥ τλθδη8 οὐὁὨ ῥγο- 
ἰοοίΐοη. Τὸ ΒΕΟῪ (8186 ἰσχυαδί ἰὼ αοα νὲὰ8 οϑῦ- 
ἰδίῃ] ἱπιρογίδηί, Ὀοοαυδοὸ Ατίδσχογχοθ᾽ σϑβρθοί 
ἴον ἴμο 96 τ ῖδὲι σοὶ κἰοι πϊχΐ ὍὈθ Ὀδδὶ βίγϑηριὴ- 
ἐηθοἃ ἐπ [μΐ8 ὙΔΙΥ͂ ὙΩΥ. ΤΟΥ͂ δοκηονϊ θα ροά 
ἐμαὶ ΓΒ6 Βδῃἃ οὗ οἷὖΊέ Θἰοᾶ ἐδ προῦ 811 ἴθ. 
ἴοςσ κοοᾶ τἴδαῖϊ αοοὶς ἘΠ᾿ ; Ὀπὶ ἘΠ. Ῥοντοσ 
δηἃ Ὑυταῖϊὰ ἰ5 δραϊῃδὲ 411 ἴδοι τμαῖὶ ἔοτ- 
δαῖκο Ἐξίπι.-- Ἦο τΐχμί ὀχροοῖ (δ 6 νοσὰβ: 07 ΟΥ]}; 
Ῥυϊ Ηἰδ βισθηρίν δπὰ Ηἰ8 υγσδί ΞῊ [5 ΡΟΣ οὔ ορ- 
Ῥοβίῃ, 16 βιι βη οἰ ΘΆΟΥ οἷθαῦ; ἱὺ 18 8 1 11:6 Ῥτο- 
Υἱοῦδ οἶδιδο ογθ: Ηἰΐδ σοοάποβϑθ δηὰ ἔδυοσ δ.θ 
ΟΥ̓́ΘΕΥ, εἴς. ; 50 ἰδὲ (6 τοχὰδ ““ἴοῦ χοοά᾽" τοὐρδί 
δυο Ὀ6οα ἸεἾ ουἱ, 

γεν. 28. ὅ)}δο {ἀδἰθἃ δηἃ Ὀθδουρμῖ οὖσ 
αοά.---Τον δ δου Ὁ ζο]ονοὰ ὉΥ ΠΙΕ, δπὰ 

οὶ Πξ-ἢ». ΠΝέ-ν ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 Τοΐοῦ ὉΔΟΙς ἰο 

γον. 22 ἴῃ ἰδ δοὴ86 οἵ ἰδεγοῖοσθο. ὙΥοὶ ἰΐ ἰδ αἱ 
ἰεδδὶ αυοϑίϊοβα Ὁ]9 ΒΘ 9Ρ ἰξ ΤΩΔῪ ποὶ δ[06} {89 
γον οὗὨ δεικίη ς, ἰἰἸεοννῖδο ἰηἰχοάυοο ἰμθ ΟὈὐ]οσί, 

δοαρ. ΠΤ» σί ἼΒΓΙ (Ρ8. χχχὶϊ. 6), διὰ 
ἰπάθεοα ποἰν μϑιδπάϊηρ ὑμὸ [3 ὈΘοτΘ τον. - 

Απᾶ ΕἴΘ οἱ ἘΠ τλ561{ Ό6 ϑῃϊσϑαϊθᾶ ἴοσ τ 
-ΤΒ 8 18 δὶ οὔδ690 σηϑῃϊΐοδὺ ἰὰ ἰ.)6 Βυσσοθϑθίωϊ Ῥτο. 
ἔτοβϑ οὔ {ἢ ᾿ουΓΏΘΥ. 

γεν. 24 βᾳ. Τ0ο δρροϊπἰτηθπί οὗ χυδτ 88 οὗ 
180 ἰγϑδϑυτοδβ.--ΑΠἂ ξσ δοραχαϊθᾶ ἴνγοϊνο οὗ 

189 Ῥτίποϑβ οἵ ἔμ ρτίϑαξα.---ἰπβιϑαὰ οἵ ἴ) 86- 
ἴοτΘ δῦ, Ἧ9 ἅτ ἰ0 τεδὰ } τι Εϑάγδϑ υἱϊὶ, 

δ4; ἴος ΒΒΟΡΘΌΪΔΝ είο., ἀϊὰ 'ποὶ Ῥοϊους ἰο ἐδ 
Ῥυίδβίϑ, Όυϊ ἰο (89 ἡμονίίοβ. Ιὴ δαἀάϊιΐοη, {δ 6 γο- 
10γο, ἴο (89 ἰτγοὶτο ῥυϊηοοϑ οὗ (6 ῥγίϑϑιβ, ἐἶἰ6γ9 
ἭΟΤΘ δοσογάϊηρ᾽ὶ ἱποῖνο 1οΥἱ 98, 88 ὑποδθ ἰο 
Ὑ ον ΕΣΤΘ τοὶρ θα ἐλ9 ἰσθᾶβϑυτο δὰ σαυθ ἰὐ ἴῃ 
οἰδγβα. 

γεν. 26. Απᾶ σζ υγοϊρηοᾶ, εἰς. --ὐϑρυκὶ ἷϑ 
Ἡτ7τϊι οὶ τὶ Ὁ δἵἴοσ Ῥ. ἰσθσαυδα ἰθ6 ϑῥάσα οἴ 

Ὅ659 Ιηθδῃϊΐ ἰ0 Ὀ6 Ὠοαγὰ, δὰ ἱπάθοα 88 Ομπδίρ ἢ 
Καπιοίσ, δηὰ ἰ 18 ὑγοῦδὉ]9 ἐμαὶ πῖ8 ἔοτῃι ἰ8 (ὁ 
δδγο ἐδ δαῖηθ γοοσαϊϊξαιΐου ἴῃ ἐδ9 Ὡδχὶ ὙΘΟΓ86, 85 
{Βοη 2. Η. Μ|οδ. Τουπάὰ ἐξ ἰο ὈΘ Βο ἰῃ τδὴν Μ58. 
ΤῊ οἴδοσ νον ἐμαὶ ἰὰ γγὰβ ἰο 0 δβροῖκϑὰ πὶϊἢ 
Ομδίθρῃ Ῥαίβοῖι νυδβ Βοϊὰ θϑοδυδο 89 Ἰ γγ88 ἸδοΚ- 

ἷδρ δῦοτ ἢ, 88 ᾿ϊκονν βο ἴῃ 79γ. χχχί!. 9. ΤῈΘ 

4 [ΒΑπΠ πο ἐπὶ ἰοοο: ΚἼΠ6 ΤΟΥ ΒΘΘΙῺΒ ἐὺ Γηθδῃ 
ἔπδιὶ ἢθ Παά Ὀοΐοτο ἢΐηλ ἃ 1|κὐ οὗ ([η9 ἔτγο μυπάγοα δηὰ 
ἱποηῖν, ᾿ΒουΚΧἢ μ6 ἀΪὰ πος ἐπίηϊς [ὃ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἐμαὶ ἢθ 
δου) ἰπβοσί ἱι:."- εὰ.] 

δῖγοσ διὰ ρο]ὰ γγόσθ ἃ μϑαυθ.ονίη, Γ᾽} 
: 

(δι ἰδ, 8 ῬγοδοῃΈέ ἰο ἐμ δοῦβο οὗ αοά, ἱμαὺ {10 
Κίον δηἀ δὶβ σουῃϑοίΐοσβ μβαά βοὶ δραγί, στ Ρ. 
Υἱἱ, 1ὅ, 16,19. ὉΠ 'ῃ σομποοίϊ οη νη ἰτἷὶ ΠΩ 

ἸΏθ0η8: ἰο ἰ6Κθ ο΄ ἔγοτῃ ἰδ ΟΥΔΟΥ Ῥοδβοββίουιβ 
δοιηϑίΐηρ, ἱπ οσὰοῦ ἰο σουϑθογαίθ ἐΐ ἰο Θοὰ. 
ΤῈ διιῖοὶθ θοΐογο 12. ὙΠ σοργοβϑῃίβ ἰδ χοϊαιΐγθ 
Ῥτοποῦῃ 88 1 Οἴσοη. χχυῖ. 28: χχίχ. 11; 2 
ΟἸ του. χΧχὶσχ. οὔ, εἰς ; δορ. Επτγ. 88], ὃ.--- 
ὈΝΥΌΣΙ (ἢ ἀαπιείς ππάον Σὶ ἱπϑιεδὰ οὗ δὐενα 
ου δοοουπὲ οἵ Ῥδδθ, σοΡ. Εϑβίδου ;. δ). Τμιθ89 
ΔτῸ ἰμ0868 70 ὙΘΣΘ Βαρρεηθὰ ὩΡΟῺ ΟΥ̓ Ἰηϑί. 

γον. 26, 27. αὶ ΕΣτα πεϊχμοά, Ὁ Ὁ», ἴῃ 
ἐμοῖσ Βδῃάβ, 88 ἱ. 8. ὙΊΔΙ Σοδρϑοὶ ἰο {89 [6] εηῖ 8 
ΘΟ. Υἱ!. 22; {πμ9 ἀανίοβ, ᾿ϊ. 69 ; (89 δογνογϑὰ ουρϑβ,Ϊ. 
10. ΕἸΏΔΙΥ {μθ τὸ θγο ἐν 0 ΘΟΡΡΟΓΡ γὙϑ886}8 οἵ 6χ- 
66] ]θηΐ Ρο]188. ΠΣ οδημοῦ ὙΘΣΥ͂ ψ6}} θα ραδτί. 

ΠορΒα]; ἴῃ οοππεροίϊοα τὴ ΠΤ, ἐξ που]ὰ 
υδὲ δϑ Ὑγὁ6]}] 85 ἰλο 70] πη ΤΙΣ Θ '.δυϑ 86 ἔβῃ). 

ἴοττη [4 βϑοῖωϑ ἰ0ὸ ὈΘ ἃ ποὺ ζογαιοά 110 ΡΣ, 

Θ, ἢ.,}2 (16. νἱῖ!, 8, 28) νὴ (89 πιοδπίηρ οὗ 

ῬΟΙ ΒΒ. 2πν ΟΟΘΌΓΕ Ιω,ΟΥ. ΧΙΪ!. ὅ0, 82 οὗ Ὀ]οδομοά 

Βα4]ν, θεδοτηδ Βοιθνηδὲ ὕοχ.-Πἰκ ὈΥ Ἰορτόδυ; (89 
τοοί, 2Ι͂Χ, 18, Βονσονον, οογί αἰ ἾΥ οοηπροοίεα πλάι 
ΔΠΙ, Ατδῦ. δαλαδα, δυηὰ (.)9 οἱ σοοίβ ἴῃ ΤΥ 
δηοὰ ΤΣ, ψ|086 τηοδηΐης Οχίθη δ ἰο: ἰο ὃὉθ9 

Ὀτῖρμι. ΠΥΝΟΓΙ ἰθ ῬΤΟΡΘΥΙΥ͂ Δ ποιπ--Ἰονε]!- 

Ὠ0Β868, ΟΟΙΏΡ. ΠΥΟΤῚ Ὦ», 2 ΟἜγοι. χχ. 2ῦ. 

γος. 28. Το βαουθάμβε οὔ ἐδ ξυδτάἀϊδη8 848 
ΒΌΟΝ, οβρϑοΐδ!γ οὐὗἨ ἰδ ἰγοδϑυγοβ θηἰτυβίοα (0 
(Βοῖα 88 5 Βοαγϑ-οβονίος ἰο ἰμὸ Ποτὰ 18. ΘΙ ρΡ88- 
βἰσοὰ γ Εσγα, ἴῃ ογάοῦ ἰο τζδκθ ἔμοῖὰ σὶρ 
νγϑίσαϊ νι ῖ.}) χούθγοηοθ ἰ0 ἰμϑῖὰ 1 {Π 6 5}}8}} 
Βανθ ἀρ! γογοὰ {μ θαι υΡ. 

γεν. 29. ΓλΣΌ ἷ6 8οσ. οὗ αἰγϑοίΐου, πὲ ποὶ 

δίαί. οοπδίγ. 8δΒ ἰῃ0 ατίϊοϊο β.ον8. 189 ΠΙΟ ἢ 

το, Ὀοοδυβθ δἱπιοϑί Χο 8 Ὁ 7 {89 ἐθταρ6.- 
ΟὨ ΔΙΌ οτΒ, βυΠοἰΘΏΠΥ ἀοῆηΐϊ9 οὗ ἁ ἱδβοσηβοῖνοβ. 
μὰ 3 ἰδ 'ῃ δρροβί(ϊου τὶν [86 ζογοοίϊῃζ. 

Ὗγοτδ. 81-8ύ. ΤῺΘ ᾿ΟΟΓΏΘΥ δηἃ δυσῖταὶ ἰπ 96- 
ΤΌ Β4]00).---οτ. 81. ΠΟΥ Ὀορδα (μοῖρ ἸΟΌΓΏΘΥ 
ἴγοτα (ῃ9 σχῖνον Αμδῦα οὐ ἰδ9 ἔννο τ ὅδν οὗ 
[86 ταὶ τπουῖῃ. Τἢ6 ἰὨίοΥνΑ] ἔγοτα ἐμ9 ἄγϑί 
Δα Ὀδοὴ οσουρὶοἃ ὉΥ ἰῃδὶ το 18 πατυδίοα ἴῃ 
γοτϑ. 106-80. Το δἰδιοτηοηΐ ἴῃ γογ. 1δ ἐμαὶ (67 
ποά ϑησαμῃηροά ΟὨΪΥ ἰδγο9 ἀδγϑ οὐ ἰδ Υἶγον οὗ 
Αἴαντα 8 ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ποὶ ἰο 0 υηδογδίοοα 88 ἴἴ 
ΠΟΥ αὐΐορ ἰθτοθ ἄδυβ μδὰ δραὶΐὶθη Ὀσοόϊθη Ρρ 
{ΠΡ πῖδ.); Ὀαὺ ἰπάϊοαίοα οἰ μον ἴ[Π6 Ῥοΐεϊ οὗ {ἶπιο 
θη ἰδδὶ τοὶ 18 τϑοἰϊοηθαὰ ἰῃ γον. 16 584. 
οσουττοα (δορ. Υ. 82), πηι, ἩΒθὺ στα 
ΟὈϑογυθά ἰδ9 ͵8οὶς οὔ Ἰωονἱ 65 ( ΚοΙ]) ; οὗ 1 λθδῃ8 
ἰο ΒΑΥ͂ ἰδ δὺ δὐϊου ἰγοθ ἀδΥβ (860 δὰ “ΟΏΘ ΒΟΠ16- 
νι δὺ ΤΥ ΒΟΥ οὐ ὑπ ον ταν, Ὀαὶ πίιΐϊδουΐ Ἰοανυϊης 
(6 σίνοῦ Αμδγυβδ, ἰουγασὰβ ἃ σορίου ὙΔΘΤΟ ΠΟΥ͂ 
οου]ϊὰ πηϊΐθ τῦῖζ 089 οοτΐπρ ἔἴγοσιη Οὐδ ἰδῇ, 
ἤγοτα ὑβθῶσθ ἐμ οηϊοτίηρ ὉΡΟῺ (δοὶγ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ῬΓΟΡΘΥ. 

γεν. 82. θη 95 ὑπο δὰ οοτὴθ ἰο 79Γ.88- 
Ιε, δοοοτάϊηρ ἰ0 δἴδρ. Υἱὶ. 9, οὐ ἐμ:9 ἄἅτγϑί ἀδῪ 
οὗ (06 8} τῶορί ἢ, ὑμδῃ δου 8 ἴδ 089 οὗ ἰγ60 
δηά ἃ Βαϊ πιοπί 8, (ΠΟΥ τοδὶ ηθαὰ ἐμ θγο {ΠΓ60 
ἄλγθ, ἰμαΐὶ ἰβ, χοβϑίϑὰ, πηι}}] 807 ππάοτβιοοὰ 
βοιηο  ἷης ζασίιον, λυδὲ 88 Ν θεοὶ ἴῃ ολδρΡ. ἰἱ. 



84 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

11, ναοῦ πιϊουΐ ἀουδὲ ἰμ γ ΔΙγοθαῦ τηδάθ 
Ῥγορδγδίίϊοῃ ΤὉΓ (86 ἀθ᾽ τ ΡῪ οὗ (86 ὑΓΟΘΒΌΓΘΒ. 

γονρ. 88. ονυνν οὐ ἴδ ἐουσὶδβ ἄδαῦν ἰπ 67 
σοὶ οα οαὐ (86 ἰγοϑϑυγοβ απ ἴΠ0 Βδηά (νον. 26) 
οὗἩ ἰδ86 γγίοδὲὺ Μοεογϑαοίμ Ὀθὴ ὕτίδη, πβο τὸ 
ἢηὰ αραὶϊπ ΝΟ. ἰἰϊ. 4, 21, δηἃὰ ΡτγοΟΌΔΌΪ 68]580 
ΝΟ. χὶϊ. 8, δὰ ΕἸδδσαῦ Ὀθη ῬΒΙΠΘΠ ΔΑ, ΏΟ ἰδ 
ποί ἤανίδοῦ τηθηἰϊϊοηθά, δηᾶ ἔνο [ρου 68, Φοσουδα 
Ὀ6Ὼ Φοϑῆυθ, τῇ ὩΔΥῪ Ὁδ ἰάἀθηϊ σα} τὶ ἢ (6 οπθ 
τηθηἰϊοποα ἴῃ οδδρ. χ. 28, δηὰ Νοδάϊΐδῃ! Ὀθη Βίη- 
παΐ, τ ΒΟ86 ἴδηι  γ 18 τηθηἰἱοποα ᾿ἰκον 80 ἰη ΝΟ. 
χ. 10; χὶϊ. 8. 

γεν. 84. ΒΥ ποτ δε ννοϊκὨϊ οὗ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΟΠΘ, ἰμδὶ 18, 88 ἰὺ 88 ἴ0Γ οδοῖὶ βδηῃὰ δΥΘΥΥ Ὡυτ- 
ὍΟΓ δαπὰ ποεῖϊροϊ. Τὸ ποϊσδὶ τϑ πυὶϊιίθη ἔπ θη 
αὐ ἐπὶ ἐϊτηθ, 88 Ν ἢ. ἰν. 16, ἷῃ α ρυδ])ο ἄἀοσυ- 
τηθηΐ, 80 ἐμδὶ (86 οογγοοῦ ργοδογυδίϊΐοῃ τηἰκϊ ὈΘ 
οουῆγποα. 

γεν. 8δ. ἴῃ οΥ̓ΔΟΡ ΠΟΙ͂ ἰο0 Β6συΣΘ (Ὁ. (δ θη- 
Βοῖνθβ ἃ βοοὰ σχεϑοοριΐοῃ ψἱὶΐὰ ἰμ6 Ιμογτὰ, (δ 6 
οὔεγοά δῦονο δ᾽} δυτγηί- θυ ρσΒ, Ὑ ΒΟΤΘΌΥ (Ὠ6Υ 
γοπάογοὰ οδρο ἰο ἢϊωι, ἀοαϊσαιοα ὑμοιηβοὶνθθ 
ἰο Ηΐτὰ (θοπιρ. Ὠοΐ68 ὕροῦ ἰἰϊ. 8), δὰ ἰηἀθθα [ῸΓΡ 
8}1 [δγδοὶ, ἴπ ὑπο οῖῦ ἤδη δῃηὰ 88 ἐμοὶ Σθρσθβθῃ- 
ἐδίΐνεδ, οουβοίουβ ἱμαάθοὰ δαὶ ὑΠῸΥ δὰ γτα]υθ 
Ὀοθίοτο αΟοἂ ΟὨΪΥ 88 8 ραᾶῦὶ οὗ (δἷβ Ὑδοἷθ, οὗ 
ΤΟΙΒΟΡ 848 ἰῃ υπίοῃ ὙΠῸ Θη ΓΘ ἰβρδοὶ, ΤΏΘΥ 
οδογεά ὑνοῖνο Ὀυ]] οἶα (θοιΡ. τί. 17), Ὀοϑί 68 
ὨΪΏΘΙΥ-ϑὶ Χ ΓΔΙῚ8 (πἰ ΠΟ Υ-Εἷχ 85 ἰηἰθηϑὶ οαιΐ οα οὗ 
πεῖν) δπὰ βευϑηίγ-βούθη ἰδ (δϑυθη βου θη 
85 ἰηϊοηϑίβοκίίοη οὗὁὨ δοθῆ, [86 ὨΌΤΩΌΟΣ ΒΟΥ ἢ 
οσχργοβδίης (16 σογθηδηί- Γ δι 0), 88. 8 ἴουπάδ- 
(ἴοῃ οὗ (86 Ὀυγη οἶνος, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἔποῖνο δ 6- 
ἔοαίδ ἴον ἃ δἰη-οἴογίη, Ὀθσαῦβο οὔἶγ ἐδ 9 ΓΘΟΟῺ- 
οἰϊθά οδὴ ἀο ποπᾶρθ ἰο ἐμ9 ογὰ ἴῃ ἃ Ῥγορογ 
ΤΑΔΏΠΘΥ δηὰ πονίὶϊγ ἀοαΐοδῖο ἐμ τηβοῖνυϑθ ίο Η τὰ. 

γεν. 86. ἴῃ οτάϑγ Ποῖ ἰο ρα. [ἢ δ Βοὶ ν68 ἢ ἃ βοοὰ 
τοϊδιΐοη τῖν [86 ϑαίγδρΒ δῇ σούθγηοῦ ἰῃ ΑΔ Νὰ- 
Βδγα, ὑὸν ἀρ! νογοὰ ἰο ἢ οπὶ ἐπ 6 ἄθογθθ οὗἉ ἐδθ 
κίηφ. ΤῊθ βαίγαρβ, Ὁ 29 ὙὙΓΙΣ, Ῥεγβίϑη (δοσοτά- 
ἴῃς ἴο ὑπ ἰπδογὶ ρίίοη οἴ Βομἰδίαη), λλλαίταραυα, 
ἥγοπι ζλελαίγαραυαπ, ἔτοτα σι ϊο 8 (ἢ 6 που ἐμ (0 
Ἠοῦγτον οχργοδδίοη οὔ ἰδ ψογὰ ἰδ εχ ῃ] αἰ αϑὰ, ργορ. 
εξ] δι ἀ- ρτοιϊϑθοίογ Ὁ (σορ. Ἐπί. 11. 13, γτἱϊϊ, 9 - 
Ῥδη. 1ἰΐ, 2), δοπιθ ἰθϊο οοῃμβί ἀθγϑίϊου 88 τῇ ΠΑ ΡΥ 
οἴδοοΥβ, δου χδί ἀθ οὗἩ ἰδθ ζΟΥΘΓΏΟΤΒ, ΤῊ, 88 

86 ῥτεδίδοηίβ οὗ ἐδ οἷν! ρσονγοτηπιοιὶ.---Απᾶ 
ΤΟΥ͂ Γπτ[Βοτϑᾶ, εἰο. ---Τ 686 οἱοδίηρ τογβ δγθ 
ΘΟΥΔΙΏΪΥ (0 Ὁ0 Τοίεγτοα (ὁ ἰμ080 Ῥογβίδῃ τηδ(- 
Ὠδίο8, ἰ0 ποιὰ ἰπἀοοα {818 δυρροτγίΐης γγᾶ8 Θοτῃ- 

τοδη θὰ ὈΥ (86 ΤΌγΔ] οὐϊοὶ, νἱῖ, 20-24, ΜΠ) 88 
1. 4. ὙΜμὸ Ῥοσίοοι 3) 11) τ ῖτΒ Ὁ δἰ τα ΡῚῪ δοπιΐπα 68 

(86 παγσγαίΐνο 868 ΣΤᾺ ἴῃ τον. 80. 

ΤΗΟΌΘΗΤΒ ΡΟΝ ΤῊΣ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΣ ΒΕΘΕΜΤΊΟΝ. 

γοτβ. 1-14, ο Ἰοὰᾳ 85 Θοὰ τδϑ ο]κεὰ ἰο 
ἄν ε}} ἰπ ἃ ρϑυιϊσαϊδν ἰθτηρ]9, ἴα {86 ταϊἀδὲ οἵ ΗἰΒ 
σοηρτοβδίιος, γοὶ βοραγδίοα ἤγοσῃ ἐμ θα, τηθά ἶδί0- 

4 [ΕΑΝ] βοὴ ἐπ ἴοοο: “ΤῊ6 ποτὰ ἴνα ἀογίνοα ὕγοτι 
ἀλδδαίγα, “ οτονῃ," δηὰ “το ρῥτοίϑος" ἐπ βοίγϑ 
τ οὗ τῆϊοῦ πουϊά 6 ραπα. 1| ἰ5. δνϊἀϑηΐ {παῦ ἐῃ9 

ΘΌΓΘΥΥ ἔθστῇ γϑργθϑϑηΐβ ἰῆο οἷάογ ἴογτη οὗ ἐπ ψογὰ, 
ΔΗ ΓΟΡΥΘΗΘΏ(Ββ ἐΐ ῥγοὶέν οἱοβοῖγ. ΤὭΘΓΘ ἰβ ἃ ργοβίμοιία 
Αἰδρλ, ἂ5 ἰὴ αὐαγκοη απὰ Αμδαίιογαβ, απ ἐπ ἐν οἵ (ἢ 9 
Ῥογβίδῃ Ὀθοουηθβ ἰη ἐπ Ηδδγον ἀπ; δι οἰπογίθο [ἢ 9 
Ἰούϊθγθ ἂγὸ οδογγϑοιϊν γϑηδογρα." Ἡδν! πποη Γοΐδθγα (ἢ 9 
ΒΑΙΓΆΡ ἴο [η9 οὨ οὗ ταΐογ οὗ ἰῆ Ῥογϑίϑη ργονίποθϑ, ἤγογῃ 
ὙΠΙσἢ ἐῃ9 ̓ ἠλύδας ἐς (ΡΟ ΠΑνΟ ἢ), ΓΘ οὗ βύωδ ον αἰ- 
ἐσίοίβ, δσϑ αἰβείη κυ δμθα.--ΤᾺ.] 

τἶδὶ ῬΟΓΒΟΠΒ ΘΓ 8.1} ΠΟΘΘΒΔΑΓΥ͂, Πα) Υ, ὑτίοβίςα, 
δηὰ αὶ ννουβδΐρ οἵ βαουὶ σοδ; ὁ γα βα  οῖ του δὲ 5811}} 
τοιδίη [06 ὈΤΟΡΟΣ ρῥἷδ06 οὗ πογβϑθὶρ. δηὰ Ψυάδῃ 
Ὀ6 188 ΒΟΙ͂Υ Ἰδηά 88 πο οΟἰογ Ἰδῃὰ οουὰ Ὀ6. πα 
{η6 σοῃατοζδίίοη ἴῃ ἐδ 6 ἀἰδροσϑίοη πιιὲ γοραγὰ 
ἦι δα ὑποὶνῦ βδαογοὰ ἀυίυ, ΟΥ̓ΟΡ δ ΟΥΡ δρδίη ἴῸ 
Ρυὶ ἰμοιηϑοῖνοϑ ἴῃ χοϊδίϊοῃ ἰο (86 ἰθῃμὶθ δὰ 
Φογυθδίο, δηὰ βοεπὰ {δῖ 8 τοῖα Ὀδηάδ, ἴῃ 
ψῃοῖ ἰδ6 Ἰουρσίηρς ἴον (86 Ἰλῃὰ οἵ (μεἷν ἔδι! 6.8 
ΔΜΌΚΘ, ἰο 86 ΘηἸδγρεη θα οὗ (86 ργϊοἶρα)] οοη- 
κτορδιϊοη, ΟΣ γαὶ δἱ ᾿ἰϑδαϑὺ ᾿1ἰ{{1|9 δ Ὀ6538165 (ΘΟ Ρ. 
Ζεοδ. Υἱ, 9), ἰο ἐπ] νθ (0 οοταπιαπίοη ἩΪΐ ἱΐ, 80 
᾿Κονΐθο ἰο ἰδ Κὸ ρϑτὶ, νθη ορροτίυπίγΥ οἴοτεοά, 
οι 6. ἰὰ Ῥϑγβοη, οὗ αἱ ἰθδεὶ ἱπτυῦχ Γοργοβθηίδ- 
εἶνοϑ, ἰῃ ἐμοὸ οἴἶενγίης οὗἁὨ βδροῦι θοθ ἱῃ ἰμ6 ἸορὶεἸπιδίθ 
Ρἶλοθ οὗ βαογῆοοϑ. 7818 σοοιοη σοϊαϊΐοη ἰο (86 
ΟὯΘ σϑηΐγο δῃὰ δποδγίῃβίοπο οὗὨ {μοὶγ σοϊϊχκίουβ 
11|9, σοηδιϊαἰοἃ 4 Ὀοπὰ, ψὩϊσὰ Βοϊὰ (88 Ρ6ΟΡΪΘ 
ἰοχϑίΒον ἰΏ βρὶ16 οὗ ΘΥΟΥΥῪ βοδίίουῖηρ δὰ βργοδαᾶ- 
ἰης ουὖἱ, γο65, ουϊιϊναίοι (6 ἤθοϊπς οὗ α σταπὰ 
ὉΔΙΥ; δηἀ ὄυϑθῃ ἱΐ 8 Ὀοηὰ ν͵88 ΟὨΪΥ δὴ ὀχίον- 
παὶ οὁ096, ἰΐ γοὶ 88 8}} (9 πῖογο ἱτιρογίδηίξ, [δ 9 
ὙΘΆΚΟΡ {86 ἰπίο ΓΔ] Ὀοπὰ Ὑ65 ἴῃ [6 {ἰπι68 οὗἨ(Ὠ9 
ἰὰνν δηὰ (6 ]Ἰοἰίον οὗ ()86 ἰην. ΘΟ γϑίθηδοι 8 
ἡ θα ὉΥ {Π6 ἱπίθγπδὶ Ὀοῃὰ οἵ οπά δοπηηοῦ ζδιίι 
δηὰ {86 τηοϑὲ σοι ργθ θηβῖίνο ἰοσο. ἤουϊά (δ 6ῃ 
ἰμδὺ {18 ἸΏΔΥ ΠΟΥΟΡ ὈΓΟΥ͂Θ ἱῃΙΘΓΏΔΙΥ ἩΘΩΚΟΡΙ 
ου]ὰ (μδὶ ἰὰ βρὶθ οἵ 8}} αἀἰβίδησθβ δῃα βϑορδτο- 
(10}8, 4}} που κὐ Γοιηδὶη ουοσ {τ }} δὴ ν᾽ (8}}} σοπ- 
δοΐουβ οἴ (δ 18, {πΠ8} ΓΕ ΟΥ ΤῊΩΔῪ δοπϑιί αἵ ΤΟΥ ἔπ δῃ 
[Ὀς ΡΘορὶθ οὔ(Π οἱ δουθυϑδῃί οπ6 οὐ͵ν σγοαῖ πηΐοῦ 
[86 Ὀοὰγ οὔπε ᾿οτὰ! ὙΠ αὶ δλῃ ὈΘ πιο 6χϑ]ὺ- 
ἴηζ δῃηὰ δβδιγοη κι βοηΐης ὑἱμβδὴ (μΐ8 ΘΟ, ΒΟΪΟΌ8} 655 
(μαὐ τψγὸ 40 ποὶ βίδῃά 6]οηῆο, ἀο ποΐ δίγαγσρίο 8]0Ώ6, 
ἀο ποὲ βυον δ ὁοπθ, ἀο ποὶ γοΐοῖδθ δἴοῃϑ, Ὀαὶ ἰδὲ 
80 ογὰ ΔΒ ἰῇ ΘΥΟΣῪ ἰδ 8. ΡΘΟΡΪθ6, 8 ζτοδέ δηὰ 
αηἰοα ροορ]οῖ 

γόοτγα. 1δ-20. 186 χοϊαἰΐοη ἐο ἐπ Θοὐ οὔ ΒΕ οΥ6]4- 
ἰἴοη ψγἢο νουἹὰ Ὀ6 οοποοίγεα, ποὲ δοσοταϊηρ ἴο 
σοι ΠΟ(ΙΟΩΒ ΟΥ ἰάοαβ, Ὀμὶ δοοογϊηρ ἰο Ηὶδ 
μἰϑίογοδὶ τηδηὶ οβιδίϊοπ οὔ Ηΐβοὶ ἢ, δθὰ οα ἴδ 9 
ἐτουπά οἵ ἰ})16 δΔεἰβ οὗ χοἀοιηριῖοῦ πγουρηῖ ὉΥ͂ 
Ηϊῃ, πουϊὰ Ὀ6 οπογοὰ δοοογαϊης ἰο 9 Γ6βΏ]4- 
(ἡοη8 αἴνοῃ Ὁγ Ηϊπβο,---Ὀθχεῖβ ὈΥ͂ ἰη (6 ΣΏ 8] πὸ- 
οθβϑὶΥ (86 ποοὰ οὐ ἱπβίγαυσίοῃ δηά ὑγαϊηΐϊης. [0 
οδηποὶ ὃὉθ πιδὶ πἰαἰ πο ἰπ ΔΏΥ ΟΥΠΘΥ ὙΔΥ͂ ἑβδὼ ὉΥ 
{89 Ραγθη β᾽ τηαϊκίης Κοοτῃ (0 (μοῖρ οὨἰ] άτθη, 
δηὰ (6 Ἰοεδυηθὰ ἰο ἐῃ6 υπ]οδγηοὶ, {π6 Ῥχουῖ- 
ἀοποοα δηὰ Ηἰδβίοστὶοβ ἰΒτγουρσὶι τσ ἐπ 6 ἐγὰθ 
αοά 888 σδοθ Ὡοᾶῦ ἰὼ ἴμῃ0 υπάοτβίδησϊην, 
δηὰ (δὶ ἰγαϊηοὰ δηὰ βυϊδὈ]θ Ῥοσδοῦ5 διῃουϊὰ 
ου]ναῖο {μ6 αἰνίηθ βογυΐσθ ἰῇ 8 ΧΟΡΟΣ τηδη- 
ὯΘΥ, Το ἰάἄθδ, (δδὶ σο]ϊίουϑ Κηονίοαρο, 580 
ἴατ 88 ἰὶ 18 ΠΟΟΘΘΘΔΡΥ͂ ΟΥ (ἰαδἰ γα Ὁ]6, τοδῖζθ9 ἰΐ8 
ΔΡΡΌΘΆΓΑΏΟΘ ἰῃ ΟΥΘΤῪ τηδῃ οὗ (561, 85 Ὧ0 Ρ]869 
Θχοθρί ἴ {ἢ ΒΡ ΥΘ οὔ παίυταῖϊ τοὶ σίοι, απ ᾽δ δοη- 
ποοίθα, ᾿ ἴἰ Βα8 Ὀθοοῖηθ ΠΟΥ6 βΘΏΘΓΑΙ ἰδ οὖν ἀδγ, 
νὶἢ 6 (}ΠΠ} Πρ ΔΎΤΔΥ ἴγοῦι (μ9 τοὶ σίοη οὗὨ γουοὶα- 
[ἴοι ἴο {86 το] σίου οὗ παίαγο. [{{ππ5 ἃ 18 ροοά 
ἔτουπα (δαὶ Εστα νου]ὰ ποῖ ρὸ ὉΡ ἴο Ζογυβα θαι 
δηἀ φηίον προὴ (ἢ6 νογὶς οὗ οἰουδίϊοη οὗ {86 οοῃ- 
ετορκαιίοη δἱ ἱπαΐὶ ρἷδοθ, νι ποῦν παν σηϊηοᾶ 
δΌΟΥΘ 8]] ἃ βυίποϊοηι ΠΌΠΌΘΥ ΟὗὨ ὈΘΥΒΟΙΒ Κ0 Β᾽θ 
οἷ ατϑίΐοη, τῖο τοϊχοὶ βίη δὐ ᾿ἷδ δίάἀθ, δ ἰη- 
δίγυσίογβ δη6 ᾿οΙ ρ6ΓΒ ἰῃ (ἢ 6 οΥ ΒΡ οὗ Θοὰ. Απὰ 
ἴον (ῃο80 ῆὴο νουϊὰ ομ ον δὰ (86 ἰγὰθ Τοϊϊαίου, ἰὲ 
Βιοι ϊαὰ ΘΥῸΡ Ὀθ 6 ΘὨϊοῦ οἂτὸ ἰο0 αἰϊγδοὶ ϑδϑυ λα Ὁ]6 
ἰθο 6.8 ΔῊ τηΐηϊϑίοσβ ἰο (ἢ. ΘΒΌΤΟ)", ὙΠῚ11δὲ πον, 
Βηὰ ἰο 866, ἰΐ ΒΘΘΟΙΙΒ 88 1 10 ποτ (πουρδὲ ἐμαὶ, δὶ 
ΔῺΥ Γαίθ, {ΠΟῪ οουἹὰ ὈῸ ἀϊδροηδβοὰ Μὶιλ. 



ΟΗ͂ΑΡ. ὙΠ. 1--.36. 8ὅ 

Ψοσα. 21-30. ΑἸτεδὰν ἴῃ [8. 11ϊ. 11 (86 ϑποου- 
Ταροιηθηί: ἀεραγὶ, ἀεραγί, χο γ9 ουἱ ἔγοτῃ ἢ θ806, 
ἐα οοπμηθοϊοα νυ] {86 δαἀπιοηϊ(ζίοη, Ὀ6 γ0 οἰθηῃ, 
ψχο 18. Ὀδ6δῪ (ἢ) 6 γ6886}8 Οὗ (9 ογὰ, Εἶσγδ ταὶ καὶ 
αυϑη, νὶϊπουὺ {μὶ8, δ γθ ἴδϊὶ Ὠϊ 8617 6416 ἃ Ὡροη 
ἴο ΡΥΘρδσο δἰ πηϑοϊ δηὰ [8080 δ δΔοσοιηρδηῃ θα ἢ] πὶ 
ὍΥ [δϑιΐπρ; {Πἱπ|π)ὲ 18, ὈΥ͂ 56] "Βα }Ἰδιΐοῦ, ἔοΥ (89 
ΦΟΌΓΠΟΥ ἰο Φοτγυβαίθαι. Βυ! δίησθ ΒΘ οατγὶ οϑα νὴ 
Ηἷπι γ68861]8 δηὰ ἰγαδβυτο ἀοϑδίχηθα [0ΓΣ {86 ουδθ 
οἵ ἰδ [ωοτὰ, δῃὰ ἴῃ 80 ΓΔ Ὁ δδογϑα; ἰῇ ΟΘΥ ΟΓᾺϑβ, 
δίησο 8 ᾿οΌΓΠΘΥ τἰεἰδίοτα ποὺ ἰο Οἱ ΔΥΥ, Ὀυΐ 
Βδογο ρυγροβοβ, ὈΥ ΒΊΟΝ ῬΓΟΡΘΥΙΥ 4}} σμο ἰοοῖκ 
Ῥαγὶ τεσοϊνοὰ ἃ ἰχθον δἰ χοϊβοδηοο, ρυτὶ ἤσαίϊου 
δηά δαποιϊβοαίίοη ὈΥ ἰγὰθ δὰ ροηυίΐηθ ζπδιϊηρ, [ δ ἃ δοηἀβ 80 ἔαν ἴον (πῃ), δ! ΟὟΒ 8 268] ἴου ἐἢ9 
ὙΟΓΘ δὴ οΒρϑοΐ! ἱπαϊβρθηδδ Ὁ] ργογθαυϊβὶίθ. [ Βουβθ οὗ Θοά, δῃὰ ἱπάϊσδίεβ μον τη δὲ νγϑ βουϊαὰ 
Νο οῃ9 οδϑὴ οϑβϑῃ δ} Τατίου [86 σδαδο δὰ δο- 180 οὗ ννῖβθ τοϊηἰβίθγβ οὔ Θοά, ββου]ά ἰϊ ονθσ Ὁθ 
ΒΟΥ οὗ αοὰ ἴῃ ἃ ἴγεο δηὰ δοῃδοΐουϑ ἸΏ ΔΏΠΟΥΡ τ ὶι8- ἰ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ͂ ἰ0 Ὀτίης ἰδθπὶ ἔγοιῃ δἵδσ, Ἧο ποοὰ 
ουν γον ουϑὶῪ ἀοΐηκς τϑδὶ ἐδϑιίης βίη ΐβοβ-.- [ 8130 ἰγϑαιθο  Υ δυσὶ ῬΘΥΒΟῺΒ 85 ΙΩΔῪ ἢ} [8 
ὩΔΙΩΘΙΥ, ΘΠ δι βίη, γ88, ΟΥ̓ΘΡΟοΙΐΏρ 8 ΒΟιμ)] ---- ἴονγον ΟἾἶ 668 ΤΠΟΤΘ ΡΥΘΒδΙΡΙΥ ἰμδη Οἱ 3 Ὑ80 
1ηδὲ 16, ἷα οἷά τδὴ. Ηθ γᾶ 888 δοσοιηρ) ἰδμοὰ | δἰἐ ἰπ ὀχαὶ θά βιδιίοη8; δηὰ τὸ τηυδὶ ΠΆΥΘ ΠΏΟΓΘ 
(λῖ5 τν}}} ἐμ ἢδνθ ἃ Κϑϑῦον ζϑο] Ὡς αἷ8ο ἴον ἰ8ο | ΥἹ]]δρθ- Ραβϑίοτθ ἔθδὴ ἀοοίοτβ οὔ {ῃθοϊοαΥ βηά 
Ῥδτγίϊουϊδς οὐ] ξαιΐοα ἱπιροδθά Ὁροὰ Βἷπι ἘΥ δἷ8 δυρογϊπιθπάοπίβ. Ηθ νο ἰβ οὗὨ δ δίμοοεγθ βυὰ 
ΟΑἸΠς οὐ ἷθ ἰαϑὶς, ββρϑοὶδν [Ὁ 86 δβδογεὰ  Ὁπθηνουβ αἰβροδί(ϊοα ἴῃ (86 ταϊπἰϑίοτὶαὶ οβῆοο 
ἀπὶγ δοπβοϊθπιϊουϑὶγ ἰο τδίο ἐμὲ ἐμαὶ τμίοι | ὟὙ|1 ποῖ δἸγαΥΒ 6 δ'οπθ, Ὀχΐ οδϑὰ ΥΘΟΤΥ͂ γγ6]]} 
Βδ5 Ὀοθὼ ἰπἰσγυϑιοὰ ἴο ᾽8 οὗὨ ὈΪοδδίηχβ ΟΥ μἰδι8} ΘΓ, γι, ἀοδῖτοβ δηὰ δβδίϑίβ, ἐμδὲ τηοτγϑ [ἰδ- 
88.811} Ὀθ ἰΓΌΪΥ Βουυϊοθϊο [0 (μ9 Εἰχθον θη 8 ἴον [ ὈΌΓΘτΒ δηὰ σΟ]] θα βιι08 ΤΙΘΥῪ ὍΘ Ρτοσιγθὰ δ᾽οῃρ- 
πο ἘΠ6Υ ποτθ αἰτϑη 0 υ8. Ηδ π|ὶ}} ππάοτν- [ 8146 οὗ Βἴπι, Νααι. χὶ. 29; Μαίί. ἰχ. 87. 
βίδα ἐμ9 σοπῃροίϊοη Ὀεΐγθθη (89 ὑνγο θη στα [ἰ οτβ. 21-80. Ἀοδρϑοιϊπρ ἐμ6 ἰσὰθ ργθρηγαίϊοη 
ΒΑΥ͂Β: δὶ ἢτϑί, Ὁ γ6 ΒΟΙΥ͂ ἰο (πὸ Πορὰ, δηὰ {116 (0Γ (110 τηοϑί ἱτπηροτίϑηῦ ουγηθγ, 1) ΒΥ ζαβιίης 
γ645618 δτ6 ΒΟΪΥ,---90 δίσἢ δῃᾶ ἰΔΚ9 ΟΔΓΘ, εἴς. οΥ ὉΥΡΤΟΟΘΙΚ Ομ θ᾽ 5 80]; 2) ΒΥ τυϑισμ αι 6585 

᾿ 1 τυ τ γοβρϑοὶ ἰο 16 ὈΪοββίη 8 δηὰ 8 (8: Βοῦυθ 
ετβ. 81-86. Μϑα 1ἴκθ Εχτν, γῆ Χποὸτ ἐμαὶ ἴο αἰονῖ γ (89 ἀϊνὶ 9 παπιθ 8) ΒΡ σοῃϑοϊοηϊϊοῦ8 ΠΟΥ δτγὸ ἰπδίγυπιοαίϑ ἴῃ ἐμ Βαπά οἔ (89 Ιοτά, ἀχοουξοπ' οἵ ἐπα ΝΙΔΕδΡ δαὶ ημε..9 Ἷ 

διὰ ᾿ἰηάἀοοὰ 90Ρ (8 9 ΔοσοιῃΡ} βῃπηοηὺ οὗἩ δ δἱρὴ ον ἸΒΩΠΊΒΊΡΕ ΘΟ ἸΕρυ τ. ΤΑΒΊΚΕ: υὐῇς ας : ἐδβουρᾷ ΟὨγῖ8ι δὴ8 δγὸ ποὶ Ὀουπά (0 Δ} Υ ρϑγίιίου- τοΐβϑίοα, ἸΩΔΥ͂ ΤΟΟΚοῦ πιὰ ἰΠ9 σοηβάθησο οὔ 18: {ἶταο οὗ [δϑιὶ εἰπὸν βμουϊὰ 
ΒΟΤΟΩΒ ὁπ οδροσῖαὶ ἀἰνίπϑ ῥτοίθοι ἴοπ δπᾶ βαρρογὶ Οὗ Ἰδβῃρ, γϑί {ΠΟῪ Βμοι ἃ ὀον Ἰεβὰ ἃ : : ἰθιηρογαῖθ δηἃ τηοάοτηῖθ ἰδ, ἴῃ ογιὶον δαὶ (ἢ ἴῃ ἐδο ταϊἀβὲ οὗ 4}} ἐμ 6 ἄδῃζουβ ἐβτολιοαΐηρ ἰἤ θα: Ρ Υ 

: δ 09 Ἰηοτ αὐ] 186 ΙῸΓ ῥσγανον, 1 Ῥοίον “᾿Απὰ εΔἸἰΒουκἢ 411 ἰ86 ἀον!]5 τουϊὰ τι δηὰ ΤΟΥ : ΡΓΆΜΘΤ, 
5," εἰς. ὙὝΔαΙ, Βονγονον, 8 δοοατοά ἐο ἐμθτι ἴῃ [1 8,.-Οὔβοῦνθ {{}|8, γὸ ἰγϑυθ]οτβ: Ὀἰ τίη ῥτο- 
(9 τοϑρϑοὶ ὉΥ Θοὰ οαπθοὶ 6 ἴον ἰβθῖι 8 π|0- ἰθοίΐοι βου ρ ῦ ὮΥ τ. 8]6 ΡΓΆΥΘΡ ἰδ γοῦν βαύοϑί 

υἶἷνϑ ἴον χ᾽ το ἐμθιβεῖνϑθ οὐ ἰ0 8 {4189 δϑου- ὀϑοοτί.--αοὰ ἴ8 [π6 Ὀθβὶ ρυϊάθ (5, χοί. 11); ὴ : ἱβουρὴ τγθ ταὶ πὶ (9 ἀαΥκς νϑ]]6 Υ, τὸ ἡθϑὰ ηοὶ τίν, θὰ ΟὨἸΥ Ὀθοομθ δὰ ἐγ ρι159 ἴοῦ ἰμθαλ ἰο τς .Σ 
πϑνὸ ἀδδ οὗ δὴ] ἐπδὲ ἴα οοἰεηεῖοῦ σ᾿ ἐπϑ, ΨΊΝ ἔδδν, Ῥϑ, χχὶὶ, 4. Ταἴϊον (89 οδδτίηρ οὔ ργαυοῦ οἂν 

εὐΐδς ηΝ “7 θη ογρτί89 ρ068 Βιι 6ΟΘΒΒ9.0}} Ὁ οὨ, γγχἷὲὸ οὐρσθὶ οὶ (0 

ΑΙ ἸἘ ἘΝ τ ἐρρ μου φθν πε γελκ εν ηνοὴ ἧ δἴηΚ Βαὶ ἢ μᾺ5 665 ψίΐπουϊ ἀδηρθοτθ, Ὀὰϊ οοῦ- 
ἐμ 7. πιουϊὰ δὲ Ὑεεγ ὀπροία!, ἕο Ἐχτα, πῆθπ μδ β΄ Θπι}Ὺ Ὀδ]ῖονο ἰπαὺ Οὐ ῬΓΑΥ͂ΘΥ ἢ88 Ὀθ6η Βοϑηγὰ, 

: : ετ8. 81--86. Το Ρἱ]ρσγίαβ ἰο Ζίοη. 1) Τμοὶν πλατὰ νος τῆι οὶ ἐς εἰς ἀτοιεῖς ἐν, δίς Σοῦ σοον (ἀν ιοπα ον ἔδεδτοισα ἀύ γοναὶ τιος ἀχαϊπϑὲ ΠΥ νίοκϑά βἰδηάθυβ ἰμιδὶ 8ὸ θα βὶ]Υ δτὸ οἷα] ῥτοἰθοίϊοπ); 2) ὁμοὶγ Ὁ] βδίηρβ δηὰ αἱ 8 (θ6- ἐπραὶ υρεην ἄνα. Ππμαι ὑιο ποϊατουὰ σεῖξν ὍΡΑ ὦ μι δοῦν οδὰ οονατϑενέος οὐ αι ἐσνὸν: 
ἐν ϑοοη οἴἶδοτοα βδογί ῆοθ ἴο 86 ποτά, δῃηὰ ἱπάοοά ΒΌΟΥΘ 8}} ἰΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ, σϑοοχηίζίης (6 δας ον εἴ69 ἀτη!-οετίηρ8, πὶ 186 δἰπ-οβονί ἢ 68 δο]οπρίπα} ιν (86 ποτ), Ββαντιῦβ: ϑμπέ αμίεπι { ΟἈγί. 
ἴο ἐδοῖα, δσρύθβϑβϑεβ, τ ουθοῦοΡ, {86 Κπον]θᾶρθ εἰσπῖ), φαποιἠβοατί ἐη δαρίϊοπιο Ρ6Ρ βάροπι ἐπ σλρώιατα 
μα {89 ποτ οἴὔονξης οὗ Οχί ΓῺ Δ] εἰ 5, Βουονοῦ 17 ροτίατο ἀεδεπὶ ϑαποία ϑαθα, φιμδὲ διμπί ΣΠΕΙ 
δτεαῖ (ΠΥ τοΐρδὺ Ὀθ, ἀπιοπηίοϑα ο ποιπίηρ; ἐδαὶ ὀρετα. Ογεάρτο ἐπ Ολτίδίμπι, ϑαηοίαπε Ομ 6ϑὲ 
δΔη ἰοίεγηδὶ ρσὶ, πδαιοῖγ, ἐμαὶ οὗ [89 Βϑατὲ, ὮΥ ὁ ἄ τϑν ν ᾿ : ΠΕΝΕΥ: ΑἸ] ΟἿ σΟΠσΘΓΏΒ ΔΌουϊ Ομγδοίσεδ, ΟΌΥ Ἰπίοστδὶ τουβηΐρ, τυϑδὶ Ὅ6 δἀάοᾶ, γοδ, ἰδ ἰΐ [ πῇ τὴς : ᾿ 
δἵἴοπο, ἱζ δ Ὀθ οὗ (δ ἐτὰθ Κὶπὰ, οἶνοθ ψοσί ἴοὸ ᾿ζρυ κυ πη ἀραλ 118 ΤΠ ΒΡΟΟΙ δηἀ Βα γ ὉΥ͂ 
ΑἸ] (᾽0 ταβί. ΓΑΥΘΡ ἰο σοιῃπ»ῖ ἰἰοτα ἰο (οὐ θη Ἰοαγο [Π6 σΔΓΘ 

οὔ (ν8πὶ τυ Πα). ΟἿΤ ῬΓΑΥ͂ΘΥΒ τ δὺ Δ᾽ ΥΔΥ8 Ὧθ 
ὝΠ θη ἐδ γοξυτηοα οχὶϊο8 1 οἷαίαι ὅθ Ῥτο- δϑοοοηἀοάᾶ τὶ} Θη ἀθαΎοΥ.---Τ 18 ἃ στοδὶ 6890 ἰοὸ 

ἰδοϊΐοπ βδηὰ βαρροτὶ οὐ ἰΐ8 μᾶτί οὗἉ ἰ8θ τηλρίβ- [ ὁΠη9᾽8 πηϊηὰ ἰο 6 ἀἰβοπεγρϑά ἤγοιῃ ἃ ἰσυβὶ : δῃὰ ἃ 
ἰγδοῦ ἱμγοῦρσ (6 παηάϊηρ ΟΥ̓Ρ [6 ἄθοσγοϑ οὗ | βγϑδί ΒΟθΟΥ ἴ0 ΟΠ Θ᾽ πηι)8 ἰο ὈΘ Δ0]6 ἴο τη 6 ἰξ 
(89 Κίηρ ἴο ἷβ οδοοτ, (Π 6 Βαδοταϊπαίοά ἐμ θῖι- ΔΡΡοδΥ (ἰδὲ ΐ μαί ἃ Ὀθθη {Αἰ {ἢ ἔα ἢν αἰδοδβαγχοά, 
βεῖνοβ ἰο ἔθ ϑῦλ ἐμ ΟΥΘΌΥ͂ αὖ (6 δΒατ16 ἰἶπιθΘ.6 ΑΒ ΠΟΥ | --- ἸΟΒΡΟΒΎΟΕΒΤΗ: [0 ΔΡΡΌΘΑΓΒ ἤγοτῃ 9 ΠΑΡΓΔΙΪΥΘ 
ἐδ 8 ἰγουκἢ (Βεῖν βδοσὶ οθ ραγο ἰο αοα τψῆδὲ Ὀ6- [δαὶ ΕΖτα᾿ 8 ἀοα γλ8 ροοά, εἶθ ἰγοδϑύγογβ ζαϊ ιἢ- 
Ἰουγχοὰ ἰο αἀοἄ, δΒο ἰδτουχὶ ἐδ 9 ἄρογοοθ οὗ Ατίαχ- ἴα], δὰ μἷβ σοπιρϑοϊΐϊοηδ ἀδνουῖ: δπὰ (δαὶ ἐδ9 
ΟΥΧΘ5 ΠΟῪ ράᾷγο [0 ἐἰλ9 δίαἰ9 Ἡ}δὲ (86 δβἰδίθ ταϊμὺ [ τουδὶ ζουθυποΥῦβ Γατι μοτϑὰ εἶθ σοῦ. βυσΒ πθγθ 
οχροοὶ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γόοτϑ. 16-20. ΤῊΘ ἱπιροτίδηοθ ΟΥ̓́ ἐθδοῦ 78 δηὰ 
οἰοῦ οἶδοῖδ]η ἴθ ἰμ6 οοηστοζαιίοη, 1) Εζτα, 
δ᾽ βου (μ6Γ0 ΤΟΥ͂Θ Ῥγίοϑίβ δπουρὰ ἰπ 9}6Σχυδ- 
ἰοπι, ἔθϊα (η9 ΔΌΒΞΘΠΟΘ οΥ̓͂ μονίϊ689 δηὰ οἰβοὺ ροῦ- 
ΒΟΏΒ Οὗἁ ἸΟΤΤΟΙ ΤῺ, ΜὯΟ ἴθογθ ταὶς σατο ἴον 
{86 αἰνίπο βογυΐοθ, δῃ ἃ 8180 ηβίγαοι {88 Ῥθορ]ϑ, 
2) Ηθ 8660Κ8 ἰο ρτοοῦγθ ἐμὰ Ὀοίοτο ἣθ ὑπᾶογ- 
ἰαϊκοϑ δηγιβίηρς ἔωγίμῃοσ. 8) Ηὀδ μαΐπϑ [Βθηὶ 
ἐΒβτουχσὶι (09 οχροσγίθῃοοὰ μοὶρ οἵ Θοἀ.---ΞΖτλακε: 
Τρ ἔστα 8663 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἴμ6 ᾿δοὶς οὐὁ [μονίἕος, 

[80 Βδ᾽ αἰδ.Ὺ οβἶοοίϑ οὗὁὨ Ῥσδυοῦ δηὰ [δϑιϊημ.--- ΤῈ.] 



86 ΤΗῊΗΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ΞΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῈ6 ΟἿ οΥ Ἐδυϊϊ οὗ 1 9 Ῥΐπιο δᾶ ἐϊ5 Εσηλχονϑῖ. 

ΟΗΑρϑ. Χ.---Χ. 

Ά.--ΤΗῊΞ ΟΗἿἹΕΡ ΒΑΥΠῚ ΟΥ ΤῊΕῈ ΤΙΜῈ ΑΝῸ ἘΖΒΑ᾽3 ΡΕΝΙΤΕΝΤΙΑΙ, ΡΒΑΥΕΒ. 

βαρ. ΙΧ. 1--1δ, 

Ι. 71 Ολίε ἔαυζι οΥἱλε Τίπιε, απ στα ε ϑόγτοισ [0.7 7. Ὕοτ18. 1--4. 

1. Νον ψ86ὰ ἐπι686 ἐπΐηρϑ ττογο ἄοηθ, {Π6 ῥσίῃϑϑ οδῖηθ ἔο τη6, βανίηρ, ΤῊΘ ΡΘ0}]6 οὗ 
ἴβγϑϑὶ, πὰ (Π6 ῥγίβδίβ, δηα {86 μου ΐοθ, ἤᾶῦθ ποὺ βοραγαίθα {μϑτηβοῖνοθ ἔστοσῃ ἐμ 
ῬΘΟΒΪΘ οὗὨ {80 ἰΔη 78, ἀοΐης δοοογάϊηρ ἴω {ποῖγ δοηνιπαίίοῃβ, ἐνεπὶ οὗ 16 Οὀπϑβηἑίο8, 
189 Η οι, [86 Ῥογι Ζζιίββ, (89 “ϑὈ 1065, (ῃ6 Ατηπιοηϊίοβ, {86 Μοδ (68, π6 ἘΡΥΡ- 

2 {18Π8, πα {86 Αταρογίΐοϑ. ΕὟΓ ἐμοῦ βανθ ἰβκϑη οὗ ὑποὶγ ἀδυρ ῦογβ ἕο ὑπο βο νοβ, 
δηἀ [ὉΓ ὑΠ61Ὑ ΒΟΏΒ: 50 ἰμαὺ {86 ΠΟΙΥ͂ βορὰ ἢανὸ τϊηρ] οα ὑμοπλβαῖ νοϑ σι ἢ [ἢ6 Ῥ60ρ]6 
οὔ ἐλοδο Ἰδῃα 8: γοα, [Π6 δά οὗ [86 ρῥγΐποοθ δηᾶ τυ] 6 γ5 δῖ Ὀθθη ΟὨϊ 6 ἴῃ {818 {168- 

8 Ρᾶ85β. Απά ψἤθη 1 Βραγά ἰῃΐ {ΐηρ, 1 σϑηῦ ΤΩΥ͂ ρυτηθηῦ 8η4 ΤΩΥ͂ τηδη[]6, δά 
4 ρμ]υοκοά οΥ᾽ {Π6 Παῖν οὗὨ ΤΥ Ποαᾶ δηά οὗὨ ΤΥ Ῥοδγά, δῃα βαὶ ἄόσῃ δϑίοηϊθα. ΤΆΏρη 
ΜΓ Θϑθθ Ὁ]6ἃ ἀηο ΤΩ6 ΘΥΘΟΙΎ ΟἿΘ (δα ὑγϑι} Ὁ] 6 δἱ {πΠ0 πογὰβ8 οὗ (πο αοἀ οὗἉ 13γϑεὶ. 
Ὀδόδυ8θ οὗὨ ἐῃ6 ὑγαηβρτοδϑίοη οἵ ἔμοδὸ (μὲ δα Ὀθδὴ ΘΑΥΓΙΘα ΑΤΑΥ" δηά [1 Βαί δϑίοηϊθα 
ὉΠ] (9 ονδηΐηρ; ΒΟ ΣΙ 66. 

Π. Ετνα᾿ ὁ. Ῥεπίίεπιίαὶ Ῥγαψεν. ὝὍοτβ. δ--15. 

δ Αῃὰ δἱ {6 ουθηΐηρ βδουϊῆοθ 1 ἄσοβα ἊΡ ἴγοτι ΤΩΥ̓ μοαυΐη688; δηα Βανίηρ Γοηΐ ΤΑΥ͂ 
ττηθηὺ Δ ἃ ΤΩΥ͂ ΤηΔη{6, 1 161] ὉΡΟΙ ΤΑΥ͂ ΚΗΘ668, Δηιὦ Βργοδα ουΐ ΤΥ ἢδη48 υπἴο {86 

6 [0ἘὈ} τὰ  Οοά, Απά βαἰά, Ο τν Θοά, ἱ δπὶ δβῃδιηθὰ δῃηὰ Ὀ]υβὰ ἴο 11 Ὁρ ΤΥ ἴδοθ 
ἴο {Π|66, ΣΑ͂ Οοα: ὉΓ ΟἿ ᾿ἰηϊαα 165 ΔΓΘ ἱπογθαβθα ΟΥ̓ΟΡ οἱ μοϑΔά, δηα ΟὔΓ ἔγθαρ 898 18 

7 στονψῃ ὕρ ὑπο [86 Ὠϑᾶυθβ. ϑησο ὑπ6 ἀδΥ8 ΟὗὨ οὔγ δίῃ γβ λαυθ ψ6 δεθη, Ἰῃ ἃ στοδί 
ὑγόθρ888 απο (18 ἀ4Υ; δῃηα [ὉΓ Οὐγ ᾿πἰαυ θ8 μα γθ 6, οὐνῦ Κίηρβ, ἀπά ΟἿὟ Ὀγιοβίβ, 
Ὀδθη ἀρ] νογοά 1ηΐο 1[η6 Πδπά οὗἉὨ 189 Κίηρβ οὗ {π6 Ἰαηάβ, ἴο {86 βιυοσζά, ἴο σδρυν γ, 

8 δηά ἰο ἃ 8001], δῃηὰ ἴο σοηΐυβίοῃ οὗ ἴδοο, 88 ἐξ ὧδ {Π18 ἀᾶγ. Απὰ ΠΟῪ [ῸΓ ἃ 11{{16 Βρδοθ 
ὅτϑοθ μαίμ Ὀθθη δλειυοά ἴγοτα 86 ΟΒῸ οὐγ Οὐοά, ἴο ἰδᾶνα υ8 ἃ Τοπηηδηΐ [0 656Άρ6, 
Δηα ἰο ρὶνθ 8 8. πι8}] [ἢ [18 ΒΟΙΥ͂ ρΙδοο, ὑπαὶ οὐῦ ΟὉἀ τ ΑΥ Πρ ἴθ ΟΌΓ 6γθ8, απ ργῖνθ 

9 8 8 {1010 τονυϊνίηρ ἴῃ οὐῦ Ὀθοηάδρθ. ΕΓ ψ6 τὐογ6 Ὀοπάμπηθη ; γοὺ οὐῦ αοα αι ποῖ 
Τουβακθῃ 8 ἴῃ ΟἿΣ Ὀοπάβρο, θαῦ Βα οχίθμ θα ΠΙΘΓΟΥ͂ ἃπίο 8 ἴῃ (6 ᾿ ὑὰ οὗ 186 
ΚιηρΒ οὗ Ῥογβίδ, ο ρῖνθ ὺ8 ἃ σουϊνιηρ, ἰο βοῦ ἃρ (86 Βουδθ οὗ ουγ αοά, 8ηἀ ἴο Χαρβϑὶγ 

10 πὸ ἀεβοϊδίϊοηϑ ἐμαγοοῖ, δηά ἰο ρῖνο ὺ8 ἃ ψ8}} ἱπ Φυάδῃ δῃηὰ ἴῃ “θγυβαίθη. Απά 
ποῦν, Ο οὖν αοά, ψμδὺ 888}} τ ΒΑ Ὺ δον (8 ͵ 8᾽ [ὉΓ τὸ Βαύθ ΦΌΥΒΑΚΘΩ {ΠΥ ΘΟΙΙΓΩΔΠ6- 

11 τηρηίϑ, ὟΝ Βἰοῖ (ποὰ δβί οοταηπαδη θα ὈΥ (ΕΥ͂ Βογυϑηίβ [Π6 Ῥτορδοίβ, βαυϊηρ, ΤῊ Ἰδηα, 
υηΐο ΜΕ ΙΟἾ Υγ8 ρῸ [0 Ῥ΄Β8688 1, 18 δὴ τη 6]68η Ἰδηὰ σιν} ἐμ 6 Δ] 1 Π688 οὗὨἨὨ [Π6 ῬΘορ]6 
οὗ ἐμ Ἰδῃάβ, τ ἢ ΤΠ 6 Ὁ δοοταϊ δὐϊοηβ, τ ]οῖἢ μανοὸ Α]]οα ἰν ΤΌ οὯ6 6ηα ἰο δῃοίβοῦ 

12 τ {πδὶν ἈΠΟ] δηηθ88. ΝΟΥ ὑβογοΐογο ρψῖνθ ποῖ γοὺγ ἀδυριμύογβ απο ὑπ ῖΓ ΒΟΏΒ, 
ΠΟΙΒοΓ ἰδκο ὑμῖν ἀβΠΘΥΒ τἰπίο γὙΟῸΓ ΒΟΏΒ, ΠΟΓ Β66 Κ ὑμαὶγ ρε86θ οὐ ὑΠ6ὶγ 68] ἢ 
ἴον ονϑῦ: ὑπαὶ γ6 ΤΩΔΥ͂ Ὧθ βίσοηρ, δῃὰ οδὶ {86 ροοά ὁΐ [μ6 18η4, δῃηὰ Ἰοᾶνα ἐξ ὉΣ δῇ 

18 1πῃογίϑηοθ ἴο γοὺγ ΟὨ]σθη ΤῸ οσοσ. Απά αἶον 811 ἐμαὺ 18 ΘΟ ἰο Ῥ888 ὌΡΟῚ 8 
ἤΥ ΟὟΡ 601] ἀθοᾶ8, δῃᾷ ἴὺγ οὔὐῦ ργοδὶ ἔσοβρβϑθ, βοοϊηρ (πδὺ ἴοι οὐν αοἀ παϑὶ ρυη- 
ΙΒῃθα 8 1658 ὑμδῃ ΟἿἿΪ πα υ165 ἀόδογῦθ, Δ μδϑὲ ρίνϑηῃ υ8 διοΐ ἀ 6] ἸσΟΓΒΏ 09 88 [8]18; 

14 δ ῃου]α τὸ ἀρϑΐῃ Ὀγθαὶς [ΠΥ Θομασηδηἀταθηίβ, δά 1οΐη ἴῃ δ Ὑ ψἱ 1} [86 ῬΘΟΡ]6 οὗ 
{μ686 Θομαἰπαύϊοηβ᾽ που]άθϑύ ποῦ ἴμοὺ 6 ΔΏΡΤΥ ψ δ {1}} ἰΒοὰ Βδαϑὺ οοπβυπιοά 

16 ὧϑ, Βο ὑμδὺ ἑΐόγό αλουϊά δὲ πὸ τοιηηδηΐ ΠΟΥ οβοδρίηρ ἢ Ο [0Ε} αοἂ οὗ ἴβγβε6!], ἰδοὰ 
ατὲ τἱρσῃίδουβ; [ὉΓ γ͵ὸ τοιηδίη γοῦ οβοδροά, 88 ἐὲ ἐδ [818 ἀΔΥ : 60], γὸ αγό ὈΘίΟΓΘ 
[866 [ἢ ΟἿΓ ἔγεβρδβϑοβ; ὉΣ ψὸ οδιμοῦ βίδηα Ὀοίοσο 866 θϑοϑυβθ οὗἉ (8. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ὕοτα. 1-4. Τὸ ἃ ροδίἐἰνο βιγοηρί ποηΐϊης οὗ (μ9 
1139 ἰῃ δοσοτάδλποο νὶϊῃ {16 ἰδνν ὈσΪοη χοα ψὶουὶ 
ἀοαδὶ α Ἰοῃ ΡΓΟΡΔΙΔΙΟΥΥ οι Υἱἱγ οἱ (6 ρμαγὶ οὗ 
Ἑ:τα. [ἶἰ δουϊὰ ποὶ Ὀ6 δοσοιρ] θα ὈΥ̓͂ ΠΙΘΤΟΪΥ͂ 
οσίϑγηδὶ δυγδορμοιηθηίθ ΟΥ ΘΟ  γΙγδῆοθ8. ΒΑΙΒΘΥ 
ξ τγῶβ ΠασθδΒΑΎΥ ἰπδὺ Βετα βου ϊά Ὀτγίηρ δῦοιϊ 
δὴ ἰηίοτηλὶ ομδηρο, οχοϊίθ ἃ ΒΟΙΥ͂ 208] ζὸΣ (110 
Ἰωνν, 85 ἮΘ 866 ἰἰ Ὀγοαὶς Τοτι ἴῃ ἴδοὶ δὶ α Ἰδίθυ ρμ9- 
τἱοὰ (Νοῖ. τἱϊ!.-- .), δὰ (μὰ8 δῦονυϑ 411 ἄθϑθρϑῃ 
δὰ τοῦοσ τθοτὸ ζοῦθγαὶ (86 Κπονϊομο οὗ [86 
αν. Βυὶ εἰγοδάγ, ὃδἱ (86 ουἱϊδοί, 6 δὰ ἰο υη- 

ἀοτγίαϊσθ 6 ποζαίϊνο ἱωρσουθιηθηίΐ, (ἢ ΓολοΥ] οὗ 
ἃ ὑδὰ εἰδίο οὗ εδαῖγβ (δὲ ἰῃγοδιθηθὰ ἰδεῖν ἴὰ- 
ἰαγο. [ἐν͵δ8 διζδίο τ αὐοδβίΐοπ 88 ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ἰπ 
ἐδ ἰΐαιο οὗ Ζογα Δ ὈοἷΪ, γοβροοίΐης ᾿Π οἷν τοϊἰίοι 
ἰο ἰδ οδίδϑα, νὰ οι τ͵858 ἰηγοϊγοα ἱπ {86} ρΡτο- 

δεηΐ ρο]ϊιἰοαὶ τοϊδιϊΐοηϑ, δϑρθοΐδ! Υ μοῖρ υηΐοη 
αἰ Βοδίμοη ὑπο ἰ)6 Βα ρογετητηθηί. [ΙΥ 
Βογονορ, 86 Ῥτοῦίθι ἴῃ (ῃ9 ἰΐπι6 οὗἉ ΖοταδὈδθοὶ 
Βδὰ Ὀδθῃ πιοτοὶν ἰο πατὰ ο΄ (0890 ψὸ πουϊὰ 
πηΐίο πὶ (86 σοηρτομαίίοη οὐ ἰδ 9 0ῖθ8 οὗ ἃ 6οῃ)- 
Τοῦ ἸἩοΥδδΐρ οὗ 9οθουδἢ, ΠΟΥ͂ [6 αὐοδιΐοῃ γᾺ8 
πὶ τοΐθγθησο ἰο ἰδθ δχοϊυϑίοπ οὐ πόδ Ὑἱι8 
ποῦ ππΐοῃ δὰ ὈθΘ Θ8.8 Ὁ} 1864, ποι νὶ μία πά- 
ἧης ἀϊδόγθῃοο οὗ τοϊϊ ἴοι. 

Ψγὸοσ. 1. Διο αἴτος τἴπ86 οοτηρίθίίου οὗ 

ἴδοδο τ 68, εἰ6.--- 3 8 ἐπβη. ποπιΐπ. -ΞΞ- θΘοπι- 

ῬὶεἰἸοὩ. χὴν 158. ὩὨθαϊΟΥ, τοΐογγίηςς ἰο ἐπ ἐμ ̓ ἢ ρ 8 

τοοπιϊοηϑὰ ἴῃ σδ4Ρ. Υἱϊ!. 883-386. ΤῊ ΪΐΘ δβίαἰοππθηΐ 
οὔ ὑπὸ ἰ5 ϑοηῃονν δι ἱπάοδηϊ 6---γοῖ Ὑ6 8΄ΓῸ ποὶ 
(0 ΒΌΡΡΟΒ6 ἐμαὶ {80 ᾿ἰϑηρίὰ οἵ ἐΐπιθ οὗ 86 ἰμίηρ8 
Βεγθ διυδιοὰ τνῦὴβ ΥὙΟΥΥ Ἰἰοηρ ΕἰΘΣ ομαρ. ΥἹἱῖϊ. 
Το ἀο᾽ νου οἵ ἰδ9 κἰἢ8 Ὁτουρῆί τὶ (ἢ θὰ ο6- 
οἰγγοὰ οὐ ἴδ6 ἔουγιδ ἀΑΥ͂ ΔἴΟΡ ΕΣΓα᾿Β δνυί γα]; 
5, οὔ (89 ἔοαγί οὐ ΒΓ ἀδγ οὗ (86 Β{{|Δ ποῦ ἢ 
(ςοπΡ. 688}. υἱϊϊ. 82 δῃὰ οἕδρ. Υἱΐ. θ): ἐ116 Ὀτίηρ- 
ἰὼ οὗἩ 8 οδετνίηρθ, Ἰρόγϑουοῦ. οὔλρ. Υἱῖ!. 8, 
φᾳιϊοαΐ ἀοαδε βοοὴ ἤοϊ ογοᾶ, δηὰ 80 αἶβο {Π6 ἀθ- 
ἸΙΤΘΥῪ ΟοΥ̓͂ (89 Τογαὰ} ἀθογθο ἰο {86 οΒοἰ 18 (Ὑ]}]. 
86); [86 βδυρροτί ὁπ {μ6 ρατί οὗ (86 ἸαίοΥ ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ6 ΥΟΤῪ π|ο]}] τηοηἰἰοηθὰ ἰῃ οὔδρ. Υἱἰ!, 86 ρῥγοϊερ- 
εἰ64}}γ, οὐ 8 ἐο Ὁθ υπάοτγδίοοά οὗ {Β6ἷν Ργουλ 86. 
Η͂ ἃ ἰοον ἰΐπηο παὰ οἷαρδϑὰ Ὀοίνγθθη ΕΖγα᾽ Β δτυὶ- 
ταὶ ἴῃ 76 γβδ θα δη ἃ ομδρ. ἰχ., ἰὑ σου]ὰ ποὶ Βα νθ 
ὈΘΘΏ ὨΘΟΘΒΒΘΡῪ [ὉΓ (06 Ῥτγίῃοθϑ οὗἩὨ [9 Θουρτορη- 
(ἴοι ἰο δβανϑ ὅγδὶ τηϑῆῖθ οοταρ δἰ οὐ Γοβροϑοίίηρ {86 
ΟΥ̓] οἰτοαπηδίδησοϑ ἴῃ αποϑίϊοη, Ὀὰΐ Εζγα νου]ὰ 
Βανθ οὐδϑογυϑὰ ἰδοῦν ἰπηβο]. ΑΟΘοΟΣ ΣΙ ὉΥ 
ἐμ πἰπί τ οπ ἢ,-τοὶ {89 ἐνγθαιΐ οι ἢ ἀΔΥ οὗ ν Εΐοἢ, 
δοοογαϊης ἰο οἴ}. χ. 9, ἰο ὅγϑέ δβϑϑϑι} Ὁ Ὁ οὗ 180 
Ῥθορὶο τχ8 μοὶ τοδρϑοίΐῃκ (Π9 δϑἌεϊΐ, ΠΟΤ δουΐηρ 
ἱπῖο ᾳασδίϊοη, ---οἰ8 τλϑδηὶ ψίςΒουΐ ἀουδί 86 πίη! 
οὗ ἰμὸ ἄγβί γϑδρ (αὶ Εἶεν ρδϑβϑα ἴῃ 6 0 88]6πι. 

-- μ 6 ὑτίῃοϑθδ οδιθ ἴο :19.---Ὁ 7] (στ 
{πὸ ἀγίἴ916) ἂτθ ποὺ ἴθ ῥυΐῃοθθ 85 8 τῆ οἷθ ---ὐο Ὁ 
δοοοτάϊπρῷ [0 ΥΕΓ. 2 ΠΙΔῺΥ οὗ ἔδοπι ραγίἰοἰραίοα ἐπ 
(86 χυΐ!ο, πὰ (μ9860 πνου]ὰ ποὺ αν φίνϑη ἱπίοτ- 
τοδιϊου οὗ (Βοτηβοῖνο5,---Ὀσς (ἢ9 ῥγίησοβ ἴῃ αἶδ- 
(ἱποιΐοα ἤγουν ἰδ 6 ρϑορῖὶθ.Ό. 186 ρυγίησο αϊδίϊπ- 
ξυΐϊδβι 88 δσῃ 0 ΠΑΥΘ ποί δοραγδαί εα {ΠΟΙΏΒΕΪΎΘ8, 
(δαὶ ἰ5, Κορὲ {π᾿ οπιβοῖνϑα βθραγαίο ἔγοιῃ ἢ} ρεορὶθ 
οὗ (6 Ἰδηὰ, ἰἢτοο οἾ4 5866, ἰΠαἰ ΟσΟῸΡ ΟἰΒο ιν 6 ΓΘ, 
4190 Δ]οηκφ ίἀϑ οὗ οῃθ δῃοίβῈῦ: [89 ῬΘΟΡΪ]Θ οὗ 

16τα6]---ἰδαὶ ἰδ, (80 ΘΟΙΏΙ2ΟΏ Ρ6ΟΡΪ9 ἌΠΑΙΓΑ 8 ἴἢ 

ΔΡροδβί(ου ἰο Ὁ», οοτιρ. 2708. νἱϊϊ!. 88; 1 Κίῃ 8 

χυὶϊ., 21):;--ἴ1 9 υτίϑαῖα δᾶ ἿΤιονἐῖθ6--- ΟΡ. 
6. 9. οἴιαρ. ἰΐ. 70.---  ΠὩ 9 ΡΘΟΡ]Θ οὗ ἴ89 164πἅ5 
τὸ ἰ).ὁ ἐϑνη, δπὰ ἰηάοοά, ἤτοι οὗὨ 84]}, ἱμβοδο ἴῃ (δ 6 
υἱοϊηἰ γ, σορ. οὨΔΡ. Υἱ. 2]. ΕοΥ (86 πιοϑύ ρδγὶ 
{μογὸ ψοτγο, ψἱζμῃουί ἀουὶ, Το δηι8 οὗὨ (86 δη- 
οἱϑηὶ ἰνὶῦο8 οὗ Οδηδδῃ, ψἱο8θ δοπιὶ ηδἰΐ 8, 86-. 
οαγάϊΐηρ ἰο (86 δυ ὐδοαυοπι παγσχαϊΐνο, 66 Ῥοσα- 
Ἰΐαγ ίο τ᾿ οπὶ; αὶ ΡΥΟΌΔΟΪΝ ἀατίης [80 6Χ}]6 Οἱ 6 Υ 
ἢ ΘΔ 16 8668 880 "δὲ οὐϊχγαίοα ἰηἰο (Δ 6 ἀρρο- 
Ῥυϊαιοὰ Ραεϊεδιϊῃθ. Εσγὰ δηὰ (88 ῥγίῃοθ5 {ἰ1.9, 
ὙΔ6ὴ (ὨΘΥ͂ Τγοαυΐϊνθα ἃ κοραγαίἰοη ἤγοπι δὶ] {11689 
Ὠοδίμθη,---ἰμαὶ κα, Ἄχοϊαμοὰ δὴ ἱηιοΥπιδγτίη 50 
στὴ τῃ90},---Οχοοοεοά 80 Ἰοιον οὔ(πο αν, ν ἢ 
ΟἸΪΥ Ῥτγοϊιϊ υἱ δὰ ἰηἰοτιρμαντίαχο νι ὶτἰν (ἢ. 6 Οαπαδα- 
ἰιε8 (Εχ. χχχίν. 16; Ῥθυΐ. υἱΐ. 8),---Ὀα! ποὺ Ὀ6- 
ολ086 8 σοτίαϊη ΡΒ ΔΙ Βα ίβ) παι αἰ ΓΘΔΑΥ͂ τδάο ἰἰ- 
Β6] [6] βιποηρ (ἰνοῖα (0. ν. ἀενϊαοῖ ἴῃ ἷ8 2ιεῤἰε- 
τσογκ), Ὀὰ0ὺ Ὀδοδιδο ἐὺ 88 δΌΒΟ] ΕἾΥ ὨΘΟΘΒΒΘΓΥ͂ 
ον ἱΓ {116 σοη ζτορη(Ί ο τνδ8 [0 Ὀ6 ργοβουυ θα ἔτγοπι 
βίη κίης ἀονὴ ἰη!οὺ Βοαίῃοηΐϑῃ. Τὴ0 ϑδί ἢ 6 
ἀπο! της ἴῃ οἷοδα υἱοὶ γ ἰο {6 πὶ, πὰ ποὶ Ὀοϊηρ 
Βοραγδίοα ἰῃ ρο] ἰδ δὶ αἴδαϊγβ, "ἢ 6 αὶ Χο τηδυτγίαρ 68 
ΠΟΥ ἰμπτοαίοποά, { ποὶ Ῥοσίι τον ἑογἰἀ ἀθη, [0 
ὈδσοοΏΏΘ αἰϑργορονγιἰ οπδίοὶ Υ πατοτοῦϑ, 8181 ἷπ 
ΤΌΠΟΥ ἰἰπη68 {Π6Υ οου ἃ ΠΟΥΟΣΡ ἤανθ ὈΘΘΏ ΠΊΟΤΘ 
ἰδ δοχοορίϊομδὶ, Απὰ Ὀοβίθβϑ, ἐβοβδοὸ ἢ θδί 6 
ὝΟΓΘ ΠΟΥ ΕΒβθῃ 1} γ {Π0 Βδίη6 85 (89 δποϊδηὶ Οδ- 
πδϑδηϊί68.--Δοοοτᾶϊηρ ἴο ἴμοὲγ δΌοιἑδ- 
τοι 8.--- ΤῊ ν8 Ὀγὶ ον -- 85 (μ οἷν δὈομιϊ ἢ διῖ0Π8 Χ6- 

αυϊγοά. 2}235 ἄοφα ποὶ ἰΒθῃ Ὀορσὶα ἰδ9 ΘΠ π|6- 

γαϊϊοη οὗ ἰδ Υδοθβ ἰῃ αποδιϊοη.---ν ἃ ἢ 18 ἀρδίηδὶ 
ποῦ ΟἿΪΥ (ἢ δοοοῃίαδίΐοπ Ἡ1Ο ἢ δεραγϑίοβ ([}}8 
οἴδυβθ 80 δίσου ΧἹ Υ ἔγοτα ἰῃ6 παιΐοῃμβ, Ὀαὶ 4180 {}}0 
Ροϑί (οι οὗὨἩ ἐδ πψογὰ, ἴοσ [μ οἷδιιβθὸ ““δοοογάϊηρς 
ἰο ἐμοῖν δϑομιϊδιϊ ουβ᾽᾿ ποῦ]ὰ ποὺ (6 Βαγ6 ἰῃ- 
ἰογυθηθᾶ, Ὀαὲ δουϊὰ δανὸ 1ο]]οννοὰ {ἐμ 9 θῃηυπιο- 

ταϊϊοῃ ; δηὰ Ὀϑβὶ 68 δἷ8ο ἰδ ᾿ Ὀοίοτο ")}25--- 

πιο πουϊὰ αγθ ΒΟΘΓΟΘΟΙΥ Δ ΔΏΔΙΟΔΥ ἰδ ἰ(8 ἴδ- 

τοὸῦ. Βδίμοῦ 2}23, “«Ὀορϊοηφίηρ ἰο (80 Οδηδδῃ- 

68; Ὀτίοῆγιεδβ ἔμ 6Υ ΓΘ Ῥοου Δν ἰο (89 Οα- 
πϑϑι 985, (86 Ηἰἰϊ98, εἰς. 786 δὐοιαϊ δι 00}}8 ΔΥῸ 

ἀοδι φηαιθὰ ὈΥ͂ ἐμϊ8 οἴδιδθ 88 (Π6 δηοίθῃηΐ ΟΠ 68, 
οοπαθιῃῃθα ὈΥ ἐδὸ Ῥγορίιοίβ, διὰ δβϑροοία γ ὈΥ͂ 
Μοβοβ, ἰοηρ Ὀοίογο; δηὰ δ] εἰι6 ναγίουϑ ὨΔΠΊ68 

οὔ παίϊοῃβ δῦὸ πιϑηίϊοηο ὦ Ὀδοδιι86 {16 ΑὈοπιΐηα- 
ιἰοῃβ Βδὰ Ὀδθῃ 80 ΤΏ ΔὩΥ 8:πἀ 80 ἀξ εγοηΐ διηοιρ {110 
ἀἰδοτγεηὶ τασοδ. [{ νγὰϑ ποὺ (9 ρυγροῦθο αἷνθ 
δ᾽ σοπιρὶοίθ βἰδίϑιηθηί, 6180 {16 Π᾿ν 168. (δοτωρ. 
Εχ. ἰἰΐ. 8 χὶϊὶ. δ; χχὶιὶ. . δὰ αἷϑο ἰμὸ Οἷτγ- 

ἐαβαῖίοα (σοώρ.. θϑαΐ. υἱὶ. 1) πνουϊὰ δἷδο μᾶγθ 
Ὀδοη τηρηἰϊοηθά, 

γεν. 2. ἘοσΣ ἴδον Βανὸ ἴδϊσθῃ οὗ ἰδμοὶσν 
δαπρμδῖοσα, ϑῖο.--- Πα οἾν, ὙΪΥ6Β, ΘΟΙΡ. ΟἾΔΡ. 
χ, 41; 2 ΟἸτοῦ. χὶ. 21, εἰσ, Ὑ1ι6 οὐἦεοὶ Ὁ) ἰβ 

ἴῃ ἰηϊα δομηθοίΐοη, ἐο αὶ οογίαϊη δχίθηϊ, ἰο ὃθ υὰ- 

ἀετδιοοὰ οὗἉ ἰ1861{.---Α "ἃ Βεανο πη ρ]ο ἃ {8 6π|- 

ΒοΙνθα δα ἴ89 ΒΟΙΥ δοϑοᾶ τἱτ ἢ ῬΘΟΡ]Θ 

οὗ το 16:ἅ.---ΤῊνἷδ 88 ῬΤΟΡΟΥΙΥ (86 δ8πι0 Βυῦ- 

ἠεσὲ 25 (δ δοτοχοΐηρ. ΤᾺ ζοΟἸ νης ἸἌΡΩ, »Ὰ 

5 ἰο Ὁθ ρ᾽ἰδοεά ἴῃ δρροβί(ἰοα νῖςἢ ἐμ πα) σέ, 88 
ἰδ βϑοῖηδ: {Ππδὲ 8 ἰο βαΎ, δἰ "που ῃ (ΒΟΥ ΘΥΘ 8 ΠΟΥ 
δηἃ ΠΟΙ͂ Βο6ὰ, οΥ βιοοῖ, πψ ϊοῖι, δύϊον {89 ο]ἀ ἰγθθ 
δὰ {Δ]|1|6 ὈΥ (9 ΒοΥθτθ λυ ρηιοηίβ οὗὁὨ αοἂ, νγὰϑ 
ἰο ΤΟΥ υΡ ἰπίο 8 ποῦ ππὰ μεί(9Γ᾽ ἰγθθ. β''θσο ἢ 9 
ὀχργοδδίου “ΟἿ βοοὰ᾿ ἀοε8 ποί Ὅσον δρδίῃ 
οἰδοπῖιοσγο, ἰὶ ἰ8 ποὺ ἀουθίίυ Ὀαὲὶ (δὲ ὑμθτο ἰθ 



88 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 
-.οοΤὁΠππἠ ἑκα σσσοὁπέσπ ρρτοσοσττΠΠππΠππΠῖΡτο Γ. .....ὈὈ Ἀ Ἀτ͵σὄ.ΤΤ.ΤὈὈΤσσρΠ “τ -σσ6τοοτὲττὺΡτστέἀέσττποέσέειττ τττπ'ΠΈὸπᾳλο᾽ο.ο 551-55... 

Ποτο 8 τοίδγεησθ Ὀδοῖς ἰο [86. Υἱ. 18. ἸΤμδί δἱ 
ἰοαϑὶ (86 Ὀοίίον Ῥασὶ οὗ 89 Ῥθορὶθ μδά ποὶ γοεὶ 
ὉΥ ΔΗΩΥ͂ ΠΙ6Δὴ8 ἰοτροίίθῃ [Π0 δΘποΐδηΐ ΡτορΒοίβ, Ὀυὶ 
Ῥγοβοσυοὰ ἰμοπὶ δὐ (86 ργοβδϑηΐ {}π|60 ἴο βυγθῃ ρί θη 
ἀποὶν Τὶ, Ζ9}0]1Ο78 δἰγοδαῦ ἴγοπι Ηδραϑδὶ δηὰ 
Ζοοδατίδι, πῖοτο (86 Μοδϑίδηΐϊο ργοιῖδθ, ΟὩ 0 
Ὀδαῖὶδ οὔ 6 πιοτὸ δηοίθηϊ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, γοὶ δζδίῃ 
Ὀτγουχθ ἕοτι ἢ! (9 τὶσμοδὶ βονοΓδ.--- -ζ8986, 86 
Βαπὰἃ οὗ ἴδ ῃὈχί: 66--Τ] τα Βα. ὈΘΘῈ 
οἰμίοῦ ἐπ τα ὑχ080888.---ἰὰ (δἷδ ἀπΐαϊ ὃ ἔα ]- 
685 (89 ῥνυΐδοοδ δά Ὀθθη Ἰοδάθτ πίΐ ἐμοὶγ θα 
Θχϑιαρὶο, βδβυσιὶης ὑΒΟΡΘΟΥ͂ ἐμ ΥΘΒρΡΟΠΒΙ ὈΠἰγ, 

οοΡ. θεαί. χἰϊΐ. 10. ὩγῸ, ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ απ!!! πέα]- 

6858 (σΟτΡ. ἴον. Υ. 16) 18 βρόκϑῃ οἵ, ἴΏ 80 ἴΔΓ 85 
{Π60} δὰ δυδηἀδοπϑᾶ ἰμο Ὁ] ἐϑδίης οὗ (89 ρυγὶ ἐγ 
οΥ̓͂ [ϑγδοὶ δηὰ ρου ]οᾶ (ΠΟΥΘΟΌΥ (86 ΒἰσΌ ΟΣ Ὁ]688- 
ἴῃ οουποοίοα ἐμογονίῃ. 0.225 τξα οοπιπιδῃὰ- 

ογδ, οἰἱοῖα, 15 8 νογὰ ρϑβδοίηρ οὐϑῦ ἔγοιῃ (ἢ: 8ῃ- 
οἷοηί Ῥογβίδη ἰμίο (89 ΗἩΘΌΓΟΥ, οοτρΡ. 18. χὶὶ. 26. 

γον. 8. Εστγὰ οουἹὰ ποὶ Ὀὰχὺ ΘΧΡΓΘ88 ἰδ 9 ἀθοροβὶ 
Ῥαΐῃ δἱ (ἰδ ᾿πίοσιηδίοι, 88 Ὑ6}} δ ἐΐ:θ ζγϑαίϑδί 
ἀἰϑρίθαϑατο, δὰ ἱπάορα τὶῖ (9 τδειιίῃ οὗἉ Οτὶ- 

Θῃί8] ΠΠΘΠΏΘΓΒ: ὩΟΏ6 ἰδ 6 1688 (}18ὺ {Π 679 τηϊδὶ ὈΘ 
ΔΡΡΙἰθὰ ἃ ΣΘΙΔΘαΥ, ΟὨἿΪΥ (0 ὍΘ οαγτϊοὰ ουἱ νὴ 
ἀἰ σα! γ, δά οσοαδίουΐης τσοὶ δοῦτον. Ηθ 
Θχργεβϑοᾶ ἢἷ8 ατί οὗ ὉΥ τοπαΐηρ (ἰθδεῖη 4) μ8 ᾽π- 
ἀδν δπά ονοσ- αγιδθηΐ (σοσοΡ. ζ[μϑγν. χ. 6 απὰ 4“οεὶι!. 
Υἱϊὶ. 6), ὶβ ἀἰβρίθδβυγο δῃηὰ δηρὸν ὈΥ Ρἱ υοϊείηρ 
ουὖὐἱ ἐῃ9 Βαὶν οὗ 6 θ8δὰ δηὰ Ὀοδιὰ (8 ρϑτὶ οἵ 1), 
οορ. ΝΘ. χὶϊ!. 2δ:; ἐμπδὲ 18 ἰο θυ, δ9 Βυγί πἷπι- 

861} δηὰ ἀϊβᾶφυτγοά Βἷκ ΔΡῬΘΔΓΔΏΟΘ (60 ΩΡ. 188. ]. 
6); ἰξ Βο μδὰ οπ]Ὺ Ὀεθα 8δὰ, ἢθ πνουϊὰ ἢδυὸ 
δοδνοὰ Ηἷα μοδὰ, 7οὉ 1. 20. 1 (18 σοπάϊι(ϊοι ἢ6 
(θη δαὶ ἄοτη δἰαγίης, Ὁ ἴῃ Ρί61] ὀχργϑβδεβ 

Υ 

ἐμ6 Ὀοίηᾳ δι|8ἘΠ δὰ 1} (ἤθηοθ 6180 ἰμ9 Ὀοΐης 
γγ886), ΘΟ. 188. Ἰἰϊ. 14, 

ΣΡ. 4. Ε:τδ᾽᾿ Β ὈΘΒΔΥΪΟΌΡ ῥγοάαοορῖ ἃ ργοΐζουσπὰ 
ἐτηρτοββίου ὑροῖ ἰμο8θ το οαγοὰ οὐδ ποσὰ; 

Ῥθοβῦ29 οὗ ἴδ ποία! Ὁ]}16886 οὗ ΠΌΔΙ, {89 
δορὶς οὗ Θοὰ ᾿ἰνίηκς ἰῃ οδρεϊν! γ Εξτα σοπιϊπαρὰ 
τ Ὀοδαυΐοαν Βοτγοΐη ούθη ἩΓΒΘῺ {Π6 7 8886: } 0164 
ἐποσιϑοῖυθδ ὑπίο ἢἶπι. Αοοοτάϊης ἰο 088}. ΣΧ. 8 
Ἧ6 8τ6 ποί ἰο οχρίαἷη: 811 τδο ἱγοι ]οὰ δὲ (δ 6 
ποτὰ οἵ ἀοἀ οἱ δοοοσηί οὗ ἴδ6 ποΐαϊ  ὕ] }088, 

εἰς.; ΔΙ Βουκα ὙΠ πιο Ὅ6 οοππθοίοα νΙᾺ ὃν 

(13. ᾿χνΐ. 2, πβοτθ 2), ἰμα ϑοάτε )νξ, ἐπι [8:9 86:89 
οἵ ἰγϑιι ὉΠ πη ρ ἰοτατβ, σοι. [3. ἰχυΐ. δ), Ὀαϊ: 8]] 
ψἢο αἸ]ονοα ὑμθηβοῖνοβ ἴὸ Ὀ60 {τὶ χοηθα ὈΥ 
αοἀ᾽ 5 ποτάβ, γι οὶ χοίογγοά ἰο ἐδο υηΐδιι ἴα ]- 
Ὧ688. αοἀ ἰ8 μογο οδὶ δὰ 9 Θοᾶ οὗ ἴδσϑθὶ 
Ὀθοδυβα Ηο δαὰ ἰπ μα νογὰβ ἴῃ αἰιοβίϊοι οδ θα 
ἴον 189 ῬυγῚγ δηὰ ἀϊχηὶΥ οὗ 18:89]. 

γοτβ. ὅ-1δ. Αἱ {9 {ἰπ6 οὗ ἰδ 6 ϑνθπΐηρ βδοτὶ- 
ἤσο, ΒΟΤΟΥ͂ΟΡ, Ἦθ ΔΓΟΒΘ ἔγοιι ἢ͵8 τον  δοδίϊοη.---- 
2», δυο, τηογιϊβοδίϊοη, πιο δὰ 

οοπβἰϑιοὰ ἴῃ σἰνίη ὙΔΥ ἰο βοττον, Ὀυπὶ δὰ δοΓ- 
ἰδίῃ ἸἰἸκονἶ89 Ὀθο σοηποοίθα πὶ ζαβίϊηρ, δὰ 
ἱπάορὰ δοοοωραηϊοὰ νὶϊὰ (Π6 τοηάϊης οὗ δἰ 
ΟΥ̓́ΘΡ ΟΥ Ομ ἀοΥ- Καγιηδηΐ ; (ἢ δὶ 8 (ὁ ΒΩΥ, ἴῃ ἐμαὺ ἢ6 
δἰ}}} σοπιἱπ 6 οΥ Τεροδίθα (86 Γοπάϊηρ---ἶη ΟΥ̓ΔΟΣ 
ποῦ ἰο βρτοδὰ ουὖἱ δἷ8 πη ἰο αοἀ 88 ἰΠ0586 τῦῆο 
ῬΓΔΥ͂ Ὁδβ06}}γ ἀϊὰ (1 Κίηρθ υἱϊῖ., δές.}, ῬυὈ] οἷ 
υἰξοτίης 8 Ῥοπἰ θη αἱ ΡΓΑΥΘΥ. 

γογ. 6. Τιθ ὑϑηϊ οπ ἴα] ῬΤΑΥΟΡ του] οι ΡΒ Α- 
βἷτο (τουκμουὶ πδὺ στοαί ΓΘΔΒΟΏΒ [ἢ 6 ΘΟ ΥΘρΑ- 
ἐΐου μὰ οὗ θοτγασίης οἵ ἐπ οἷδ5 ἰῃ απμοϑίϊοθ. Ηϑθ 

ΤΟΙ 6ΓΒ ρτοιηΐηθηΐ ἴῃ γογ. θ6 Βονν στϑαὶ ρυΐ (6 Ὺ 
δἰγοδὰν δὰ ἀροῖ ἔπθπὶι πὶίβουὶ τΐ5, πὰ δὰ ἴῃ 
γον. 7 (πὶ δίῃ; δβδϑ Ὀθϑῃ (Π9 68.859 οὗ 811} ἐ6 τη ΐθ - 
ογίαπι δῃα ΤᾺΊΒΟΣΥ͂ οὗὨ ἴϑγωοὶ. Ηο 68}}8 ἴο ποϊη ἃ 
ἴῃ τοῦ. 9 ιμδὶ αοα᾽β ζῖδὸὸ ῃδὰ ργϑβεγυθὰ Οῃ]Υ͂ 
δὲ ϑυσΒ ἃ τοιιπϑοηΐ, Ὀὰϊ ὈΥ̓͂ Ω0 τηοϑῃκ Βδὰ δου- 
βιϊϊαϊθα ἃ δἰ ἰδίου ἴῃ τ ΐσὶι {Π 6 σου ]ὰ ἀΐβροηδο 
πὶ Ηἰ. Ηο οοῃἴοδδ805 ἴῃ υογβ. 10--12 μαι αοά 
δὰ οχργοβδὶν ἔου ϊἀἀάθη ἐμ6 δίηῃβ πον ἰηὰυϊκοά 
ἴῃ, δηὰ Βδὰ τηδ46 ποιπίηρ 1658 ἰΒδῃ 186 βίγοηρι 
οΥ̓ (80 σορφτγερδίίοη, γο8. [8:0 ὙΘΣΥ͂ ῬοΒδοξβί ἢ 
οΥ̓͂ 89 ἸδΔηά, σοπά!ἴοπδὶ Ὡροὺ ἐμεῖὶν οὈϑάΐεηοθ (0 
εἶθ οομπιδπὰ. Ηο θη 'ῃ γοτϑ. 18 δηὰ 14 γχαΐβϑϑ 
(86 ραἰπέῃ] δηὰ δβαὰ αὐοϑιΐοῃ, δηὰ ἄγαν ἰδ 6 ᾿η- 
ἔδγθῃσθ ὙΒοί μον, 1 δά 80 ΠΙΔΏΥ οι Βοιηθη 8, 
δηὰ δον δυο δπ ὀχ Ὀἱ(ΐοἢ οὗ ἔδυοτ, ἰΠ6 7 δῃουϊάὰ 
δζδὶη Ὀ6 κυ οὗ δασὃ ἃ ἰΣδηδχγοδβδίοη οἵ (Πα ἀἷ- 
Υἱὴθ οομμδηᾶ, ὙὨοίμοῦ αοὰ πουϊὰ ποὶ ἰδοα 
ΤΟΔΙΪΥ Ὀθοοῦηθ ΘΏΜΤΥ πηϊο ἰποῖν Θοϊϊγο ἀοϑίταο- 
ἰἰοη. Ηο δοποϊυάοδ ἰῃ τοὺ. 18 ψ ἢ [9 Σορϑαιΐης 
σομίθαθϑίοα ἰμδὲ 6 Ιωοτὰ ͵ἰ8 γἰχδίθουβ, (μαὶ {89 
οοπβγοκαίίου, Βόνουοσ, οδηηοί δἰδηὰ Ὀσίοτο Ηἶπι. 
Εττα ΠΟῪ ῬΥΔΥΘ ΟΧΡΤΟΒΕΙΥ͂ [ὉΓ ΓΟΥΚΊΎΘΙ ΘΒ, 85 ἮΓΘ 
τοὶ ὀχρϑοῖ: ἮθΘ Ὑϑηϊυγο5 ποί, Π6 18 δ !δπιθὰ, 88 
8ὸ Ηἰ 5] ἢ δα γ8, ἰο ᾿ ὺρ δἷδ ἔδοα ἰο ἐπ6 [οτά. 
Βαυϊ βΒυοὶ ἃ Ῥοπὶ θη 81 ΡΥΑΥΟΣ δηὰ οδοηΐδβϑιου οἴ 
εἷη 18 ΔΙ γοδὰγ ἴῃ ἰἰ86] ἃ ῥ᾽ οδάϊῃρ [Ὁ ςΥδοθ; γϑᾶ, 
ἭΟΓΪΘ ΙΠΟΓΘ ῬΟΝΘΥΓΏΪΥ ἰηἀθοὰ ἐμ ἃ μοι τἰοη 
ΘΧΡΓΘΒΒΟαὶγ αἰξογοὰ. Απά, δὶ ΔῺΥ σαίο, 1 5, 7.8. 
88 ἰὰ ἴδ, ΥΘΥῪ ὙΠῸ] οδ)]ουϊδίοα, δἱ ἐπ 6 Βδπιὸ ἰἰτηα, 
ιο Ὀτίηκς [86 Ῥϑορὶθ ἰο ἐδ6 ᾿ἰνϑῖν σομβοϊουθη 685 
οὗ [86 ΡΟΓΥΘΓΒΘΏ685 οὗ ἰδεῖν βίῃ. 

γον. θ. 1 8) δβδιηθᾶ δῃ ἃ ὈΪ1.88.---}3} δηὰ 

Ὁ“) 8.6 ἡοϊπηθα ἱοροίδον ἤοτ θα ρ δ ϑὶβ, 85 πη 96 Ὁ. 

Χχχχὶ. 19, εἰο.---ΕΟΥ ΟΌΣ ἱἐπίαυΐοῖίθα διὸ ἰη- 
οσϑαϑδϑοᾶ ονὸσ οὖσ Ἀ.68ἅ ---Οσοδβϑιοποὰ ὈΥ ἐδ 
ἰγδηϑατοδδίου ὑπο δοπδί ἀθγαίίου ; 8]} βίῃ διὰ 
ἰγδηθγοββίοηβ ὙΝδίουον οοσὴθ [0 ἐῃθ Τοιηθαι- 
ὉταΏΟΘ οὗ ἕετα. Ηο νῖιο δἰγοδαν ἢ85 80 ΠΙΔΗΥ͂ 
δ'η8 ὍΡοΩ πΐαι δου] ἴα κθ ὙΘΥῪ ραγιϊοαΐϊαῦ δδγθ 
Ἰοδύ ἃ πο ῦγ ὁη86 Βδου]ὰ Ὀ0 δΔἀ δα, θδρθοῖ δ} στ θα 
ΟὯΘ 848 δἰσοδαυ Ὀθθ Ὀτγουςδὶ ἰηἴϊο βυαοῖ ἀθ6Ρ τηΐ- 

ΒΟΥΥ͂ ΟΥ̓ ἔπ6 ῥγϑυΐίουβ ὁὺπεβ. 83 ἔγουι 3 Ἢ Β88 
88 δΒϑῦθ τηθαπὶπρ 88 ᾿β08}} 7 13 ἴγοπι 35. 

ΠΡῸΣ Ξε ὈΡΑΓβ, ῬΡΆ8868 ΟΥ̓́ΔΥ ΘΑΒΙΪΥ 1Π ΟΡ 8δὺ- 

ἐμὸν ἰο (89 δάἀνουΐδὶ βθῆβθ οὔ “Ὑϑσγ δϑαπάδηι- 

γ᾽ (δοιιρ. 1 Οβγοι. χχῖχ. 8), ὀυθῃ σῖτα ΣΠ3Ὺ 
(ὁοπιρ. 1 ΟἼγοι. χα. 17), Ὀὰῤ ΒοΓΘ ἰπ οοδπεο- 
ἴοι τ ῖῖι ΟΕ τοϊδί πϑ [9 τοϑαπίηρ 85 ἃ Ῥσϑροβῖ- 
ἰΐοη --  Ὀογομὰ. 86 ᾿πἰαυϊ(68 ἀτὸ χοχαγάϑα δϑ 
ἃ βοοά ἴῃ νοι τοϑη δοοὸη Ῥουΐϑηθβ [σοτορ. Ρδ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 4, δηὰ ἰμ9 ζοπορα] 186 οὗ τδίογ ἰοὸ ἰπήϊ- 
δαίθ ρτοαὶ ἰγου Ὁ}]05)] [ΟἿΣ ἴτϑβραδδϑα----πἴοὸο 
.ἴ8 9 ϑανϑθῃ--οοῖρ. 2 ΟἼγσοι. χχυὶϊἱ. 9: ἐμ 
[6 ποτοῦ οὗ αἀοἀ 15 οΘοτηραγοα ἴῃ οχίθηὺ νῖῖ κ89 
ΒΘ ΑΥΘΏΒ, υἱά. Ῥα. χαχνὶΐ, δ; |γν]ϊ. 10, εἰο.---Ὲ.]. 

γεν. 7. Αμᾶ ἴοΣ οὖ ἑπίᾳυξτῖθα τὸ Βανθ 
ὈΘΘῺ ἄοϊ]ὶ νοτοᾶ.---ἰπἴῖο ἴ86 Βαηᾶπδ οὗ 86 
Ἰσίηρββ οὗ ἴ:9 Ἰαπηδα ἴο 1.6 δννοτᾶ, εἰε.---Τὸ 
ἰγδηβὶαίθ, υἱΐὰ Βογίμοδυ, ἑλγουσὴ ἐπα ϑυοτσά, ἰδ 
Τοιηοίθ ἤγοιῃ ἰδ 8686, δηὰ 5 ποὶὲ βαϊεα ἴο (89 
[οΟἸ]ον Ὡς “ἱπίο οαρ νιν." Το δδδτηθ 18 οδ]] 
ἰδαὺ οὔ ἴῃ9 ἔδοθ Ὀθοδυδο ᾿ΐ Θϑρϑοΐδ!ν του Κα ὑροὰ 
(86 ἴδοθ, 88 θδῃ. ἶχ. 7.--ΑἊἥβδὰ τμὲ8 αν, πδιρ ον, 

ἰοϑ 68 ΟΥ ΒΏΟΥΒ; 3 ἴῃ οοππϑοίϊοι τὴ} ΤῊΤῚ ΟἿ 

ἷδ ποϊπαι δΌουξ ΟΥ οα, Ὀπὲ 848 8 σομηρασγδιἷνο 



ΟΗΑΡ. ΙΧ, 1--1δ, 89 

ἕοτοϑθ, 88 δ'8ο ἴῃ ζ6.γ. χὶΐν 6: χχὶϊ. 28. 1 δδ. 
χχὶϊ. 8. Τὴθ ρῥγεδβοηὶ ἰθϑοῦθϑ ἴ.:6 μοτθ δϑϑογιθὰ 
ἀἰα]νοτίης ΟΥ̓ΘΡ, ἰ 80 ἴδ ι 88 ἰ.19 δοοβτθζοίο γὙὰ 8 

8.:}}} ὁ 117}, σοωρ. γϑν. 4. 
γόοτα. Ὁ, 9. ἴὶ ἰδ ἔσυρ, ἐδ9 Τ᾿οτὰ 885 αὐροΐῃ α]- 

Ἰονγοὶ Ηϊθ ρστλοὸθ ἰο ψΟΥκ δον Ηΐδ δηκον, Ὀυϊ 
ποΐ 80 ἐμαὶ Ηθ σου]ά Ὀ6 αἰδρϑηδοὰ πίῃ; ΟΠΥ͂ 
ΓΒγουσὰ Ηἰαι 88 ἰ86 οοπρτοκδίίοῃ Ῥτοἰίθοιΐοη 
δὰ σοπίϊηθλπηοθ.--ΑΠα ον ἃ 111{||96 τῶο- 
Ταθηῖ (σοῦ. 88. χχυΐ. 20) ΒΘ ΡΒ ὈΘΘη τα 9 
ἕσουαι [86 Τιοσᾶ οἂὖἷεὲε 6 ο---διγο}γ, ἀυγίης {9 
εἶθ ἴγουι Ογτὰβ ἰὸ ἰδ ργοδθηΐ, ᾿μΐοβ ΒΘΘΏΙ8 
δοτέ ἰὰ σοι ρΑΥ 80 ὙΪῚ ἰΠ6 Ἰοὺ {ἰπι|0 οὗὨ ἐδθ 
ΡΓγουϊοῦβ οἰ δϑιϊβοπηθηΐ, Θ5ΡΘοἶ}}} δίποϑ πο Ἰδίιο τ 
δὰ Ὀοζυι αἰγοδαῦ πὶ ἰμ6 Αδβυγίδηδ (δου Ρ. 
σΒδρ. Υἱ. 22 δπὰ Νοὶι, ἰχ. 82), δηὰ μβαά ρσορεσὶ 
Ὀοθα οοπἰἰπυδὰ ὀγθη ἴο [δ9 ἰΐαϊθ οὗ ὔγτυβ. Εσγα 
σου ϊὰ ποί 80 τουδὶ ὑγϑίδο (86 φτοδίηοβδ οὗ (ἢ 8 
αἰνίηθ ρσταδθ, 838 ἰΐ ἷδ ἰμβοηρὰῦ Βδὰ θθο ἐμαί 
ἐγληπζγοβϑίοπ οὐρὰ ἰ9 δανο Ὀθ0ὴ δυοϊἀ δα ουἱ οἵ 
τ δοϊκίυ 698 ({οΓ ἰθ6 ἢ69 τουϊὰ δανὸ οσρτοββοὰ 
δ᾽ Βο] Γ ἴῃ δ θη γον αἰ οτθοῖ τ δ 61)ὴ, Ὀσὲ δ9 
τουὰ 8640Υ ὑδδὶ (09 οοῃρτοραίίοη, Ἡδδίθυον ᾿ΐ 
ταϊχῦς ὍΘ, γὙ85 ΟὨΪΥ ἐθτουχση κΥΔοΟ; δηά Ὀδοῖς οἵ 
16 1168 [89 (Βοιχαϊ ἰδαὶ τὶ 1ὲ (ΠΟΥ που]ὰ [οὁτ- 
ζεῖϊ (δ οἷν οὯ9 δῃ4 8]].--- Ὁ Ιϑανθ 18 6 σϑτϊ- 
πδυῖ αῃὰᾶ ἴο ρμὶνθ 08 ἃ Ρ6Κ 8 δἰα ΒΟΥ 

ΡΙδοο.-- 7 τυ, 489 Ὀθορὶθ 88 8 ὙΒοΐο,᾽᾿ ἴῃ 

ἀϊδιϊηοιΐου ἤγοτι ὙλΐοΒ [89 Ὁ 5 {Π9 σοῦ ξτο- 

βυϊϊοι οὗὁὨ {ὸ σοίυσοα οχϊθθ. Τὰθ Ῥορ, Ἵ), ἰ8 
ἰο Ὅο τοροτἀοα 25 οὯΘ ἀγίνοη ἱπὶο ἐμ9 γγ]}, οα 
νοῦ ἀοπχοϑίΐσ υὐθη81}}8 οὗ δὴν κίηὰ σοσὸ Βυηρ, 
ΘοτΡ. ἴδ. χχὶΐ. 28 8α. Ἡδηοθ τὸ σϑθηοί ὑπ άογ- 
βίδηἀ {ΒΘΥΘΌΥ͂, οἰἴπ ον τ Βογίμοδυ, (ἢ 6 ΘΟΌρΤθ- 
ξειίου ἰἰδβοὶΥ (10 πιδῖζθ 18 ἃ Ῥοζζ Ξξξ 8 σοῃ βτοβδίΐοῃ 
οὗ ἃ γϑ]8ὺ]9 βίος), οσ, πνὶἢ οὶ], (ἰὼ ἰθωρ]θ, 
ΜΟΙ ἰδ Ορροϑϑὰ ὉΥ (9 πογάβ, "ἴῃ ἰδὸ δΒΟΪΥ͂ 
Ῥίλοο : Υδίθονῦ “10 αἷγθ ΘΗΥ͂ Οη6 ἃ Ῥοζ ἰῃ 8 
Βουβο᾽ (Β6γο ἴῃ ἰδὸ ἰθπιρῖο, ἰὰ [88 ΒΟΙΥ ΡΪ809) 
ΤΩΣΆΠΒ (0 ρμἶὶγνϑ εἶπ 8 ρητί δηὰ τ χα πῃ (μΠ6 Ὠοῦδο, 
δοοορὶ δἷηπι 88 8 σοἰῃδδοϊιηοὐἱ ἴῃ ἰδ ἤουβ6. [ἐ 
δοῦ:69 ἰηὶο οοηδίἀογδίίΐοαυ ἰδὲ ΘΟοιὐ ἰβ οἵϊθιῃ Γ6- 
ξατάθα 848 ἃ Ἠουβθθοϊάογ, δηὰ Ηΐβ8 Ρθο}]9, ἴῃ 
8ἃ δἰ τ δῦ ΙΠΆΠΏΘΡ, Οὐΐθηῃ 88 ΗΪ9 ἔτ, ΤῸ 
ἄμε} νι Ηΐπι ἰπ Ηΐδ που89 (δσοωρ. Ῥ'βδ]ταβ8 
χνυ. 1; χχῖϊὶ. 6; χχνυὶ;. 4, σίς.). ο δύο δὰ 
ἐχδιαρὶ ἴῃ [Ἰϑαΐϊδῃ Ἰνΐ. ὅ: 1 ν}}} αἶτθ ἰμθὰ 

μδηὰ οαῃὰ πδϑῖηθ ἴῃ τοῦ ἤοῦ890, Ἡ ΘΓ (ἢ 9 Ὕ οχ- 

Ῥίαἰ πϑα ἰῇ δὸ πιϑΥ αἰ οΓ ΘΗ ὙΓΔΥΒ ΤΩΔΥ Ὧθ Β᾽ΤΩΡῚΥ͂ 
ΘοιΠγ οὐ τἰρϊ ἰο ὉΘ δοίϊγϑ, ἰἴἢ φϑηθτδὶ ἰο διΐσ 
οη90᾽ 5 8ε]1.--- ἘΠεῖ οὐὧὖέν Θ οὗ ταὶρμς ρθε οἷἵ 
ογοα, δᾶ κἰνθ τ ἃ ἐ 0116 τονυϊνίηρ ἰπ οἱ 

Ὀοπᾶδβᾳθ.--ΤῊο9 ἱπῆμη5. ὙΝΠΩ δῃὰ ὩΠΠ ΔΘ 
δυδοτάϊπαἰθὰ ἰο ἐπ ζοτοχζοΐηρ ἰηδηϊἶνγ68 -- δαὶ 

ἰηδεροπάεηε ροβιἐΐοπ, 68 δβρϑοίβ!!Υ [βν. ν. 24; 
σοτορ. Επνα]ὰ, ὃ 807, 6, Ὀδοδαδ9 [86 ΟὈ͵θοι 32.}} δὰ 

Ῥτοοοαοα δηὰ ἰηϊοσυθηϑὰ Ὀοίνγθϑῃ ἰὲ αη ἃ (89 ἰηδη. 
“1686 ΟΥ68 Θ] 60 ̓ ΠηΘ8 5 ἰ0 ΓαΠΊΟΥΘ (86 πἰρσδὶί 
οὔτοι Ὁ]9 δηὰ τυ ΘΑ ἴκ 688 Υϑ8: 1 ΡΟΣ ἰδ ηι, τ Οἢ 
Ἧ88, δοοοταΐηρ ἰο ἐμαὶ το ἢ [0] ονβ, αἰσολὰγ ἱη- 
ἀεεοά  πἰραὶϊ οἵ ἀφ}, δῃηὰ ἱπάἀεοὰ Ὀν γονυϊνίηρ, ἰδ δὶ 

«“ [δυο ἐπ ἴοοο ἈΠ ηἶκα οΥ̓͂ ἔΠ6 ἰθηξ ρἱη, υηϊοῆ [5 
ἀσχῖνϑῃ ἰηΐο ἐπ ϑηγίῃ [0 τηδῖζο ἐῃο ἐθηΐ βγη δῃἃ ϑθοισθ, 
16. χχὶ!. 23, 2δ.--: ἰΑ.} 

8, ὉΥ Ὀοϑιονίηρ, δαϊναιΐοη, βίγοηρι ἢ, ΘησοΌΓαβΘ- 
τθῃϊΐ, ΘΟ Ρ. ἈΒϑ. χὶϊὶ. 4: Ῥσου. χχίχ. 18, ϑϑρϑοὶ δὶ! 

8860 1 δι. 14, 27, 29.-Π τς Ῥγοβογγυαίί οι οὗ 

Ἰ:ἴο, οὐ δα Βοτϑ, γον νης (οορ. 2 Οἤτοη. χὶν. 12), 
6 ϑοὰ ΒογθΘ ἴον (09 δ ͵ θοιϊνο ““σουΐυϑα," τὶ ϊδὲ 

ἴῃ τσ. 9 ἴΐ τσοίδίῃβ 18 αὐδίσαοί τηϑαπίηρ. Ὁ 

18 Δα ἀοὰ, νὶτουΐ οοδο δΘοηποοίΐοη, 85 Ν᾿ ἢ. 1ΐ. 12; 
Υἱἱ. 4( Το ἰάθα δὲ ἐπ: ὈΔβὶ8β 19, ἰμδὶ παιϊοηδὶ 
ταΐῃ 8 86 ἀϑαὶ οὗἩ ὑπ οοῃστοραίίοη, δη ἃ (δὲ 86 
Το - δ 8} 18 πϑιΐ 8 δ διγαϊκοηΐος ἴσο ἴἢ6 ἀολὺά, 
Τοῖδθ σ᾿ δι δ Ὁ] δ ατηθοΐ γ788 ἃ ΥὙΘΓΥ͂ ἱποοτηρίοίΘ Ο.Θ 
80 Ἰοῃς 88 {6 ἀδρθαάθησθ οὐ (ἴθ ροῦνθῦβ οὗ [9 
γγοσ]ὰ β8.}}} δυἀυτοά, δὰ [6 σοηργοζδίϊοα σηυϑὲ 

8|1}1 θ6 οα]]οἃ ἜΣΔΡΑΣ Τ|.9 τοίογθησθ ἴο ἐμ 9 ῥγο- 
Ῥμδοΐθα οὗὨἩ (09 Ῥτορῃοίβ 15. Βογὸ ὈὉητη δέ Κα 90. 
ΑΒ8 (86 ὀχργοβδΐοῃ ὁ" ΒΟΙῪ 8βοθὰ,᾽" ΔΙγΟΘαΥ ἰὰ ὙοὉ. 
2, 80 8150 “Ἰθανθ 8 σοιηληί,᾽ δηἀ (9 ΘΧρυ βϑίοα 
“ΡοΩ,᾽ τοιριϊηὰ 18 ΥΟΥῪ ἀεοίἀοαϊγ οὗ 8δϊδὰ, 
σΟΙΏΡ. σΒ 808. ἱ. 9; χχίΐ. 28 δᾳ.; ᾿νὶ. ὅ; (Π9 9χΧ- 
Ρτδϑβίου “γον ἶνα]᾽᾽ Ἰοοἶκ5 Ὀδοῖὶς ὑροὴ Ἐσοῖ. χα χυὶϊὶ. 
1-14, πόσο ἴμο ἔἄσυτο ομῃ ψιΐϊοὶ ἰὸ ἰ8 Ὀαβοὰ ἰ8 
οσαγτὶοὰ ουὐ νίῖιἢ ραγοδὶ υἱνίἀποδθ δηὰ ρῬοῦγογ, 
Ἦθ 800 ἰδμδὲ (6 ρῥίουπ δγβϑοὶ 198 δ δδϑατϑηΐ (0 
(89 οχὶϊο, Εσσγα Ὀοίοσθ δ]}}, διιθηι οἷν ἰοοὸκ ἰὸ 
Ἰιθαγὶ 16 Θηοίϊθηΐ Ῥγορῃθοΐθ8 οὗ ομαβιϊβοιηθηίδ, 
δηὰ {πκὶ τνῖοι δου ὰ ἔοϊ!ουν (6, ἰῃ οτάὰϑρ ἰο 
ΒΡΡΙΥ ἰδοὰ πίίπουΐ ἀοπὺὶ ἰο ἐμοὶ ΟὟ ἰἰ0108. 

γον. 9. Απὰ Βεῖιἢ οσίϑθη θά τϑσου ὑπἴῖο 
:65 Ὀθίοσϑ ἴδο ᾿κἰηᾳ85 οὗ Ῥοσαία, ἴο ρὶνο τι 
του 8].---Τ86 δυδ᾽]οοί οὗ 16 ““αἰνίηκ᾽ ἰβΒ ποῖ 
(6 Ρογϑίδη Κίηρβ (Βογιι., Κι 611), τε ἢ 18 ορροβοα 
ὈΥ 116 ργουΐουϑ γ6 786, Δ 480 ὉΥ ἐδ ἴαοί 186]; 
Ὀπὶ αοἀ δἴοῃο, τ 089 ἰὐ 18 ΔΪΟΏΘ ἰ0 5147 δῃἀ τη 9 
δἰῖνο. [0 18 ποῖ ΠΟΟΘΒΔΆΓΤΥ͂, ΟἹ (πα δοσουηΐ, [0 
δῖ αοἀ ἰδθ Βυ7θοι οὗὨ {})0 οἴαιχδ8θ: [ο Β6᾽ τὸ 
89 Βοῦδο οὗ οὖξ 6Θοᾶ, αηἃ οτϑοῖ ἐϊ8 χυΐῃ 8. 
Τοῖϑ ἰηθη. τῆλ ὈῸ δι θοταἀϊηδίοα ἰο ἰδ ογοζοίηρ, 
80 ἰδ δὶ (86 96.178 Ὀδσοῖλα (6 δι Ὀ]6οΐ ---- [ὨΔί ΜΘ, 
εἰς. ἸΤὴὴ9 δυδ]θοὶ οὗἉ (δ 9 189ὲ ἱπῆη. ἴο ρὶνθ τι ε 
ὍΤ7411 ἰπ ιᾶδ επά ὕοιιδα]θημ, 18 βυγοΥ 
δραὶη αοἀ, δηὰ ποῖ οπθ οὗ ἐδ Ῥογβίδῃη Κίηρϑ 
(Βογιμ. δπηὰ Κοὶ). Τὴ9 οχργθββίοῃ “"ρὶνθ δ 
ψ8}}᾽᾽ 1088 οΥ̓͂ ἐ8617 τότ (0 οὐ, ἴον ἱἰ 18 πα» 
[ΓΑΙ ἰο Ὀ9 απἀογείοοὰ δρυται, νο]γ, δηὰ ἰπἀοοὰ 
ποΐ οὗ (μο τϑρὶο, Ὀὰὺ ἢ {8:9 ΤΔΟΓΘ ΚΘΏΘΓΒΙ 86}89 
οΥ̓͂ 89 φῬτοίθοϊίΐοη ποὶοῦ 88 δθογαθα (89 6ο0ῃ- 
στοκαίίοη ἐπ Φυδὴ δηὰ 9 εγυβϑίθτα δραϊποῦ ἐμ ὶν 
ΟρΡΤθββοσβ, σορ. ΖοοΒ. ἰϊ. ὅ. 

γεγο. 10-12. Τὴθ ἰγδηϑατοδδίοῦ ἢθτο ΒΡΟΚΘΩ 
οὔ σδαπηοὶ ὈΘ θχαυδβοά δἰ 4}}, ψί(ἢ (Π6 ρὶθη, {δαὶ ἐξ 
ν85 ποῖ ΘΧΡΥΓΘΕΒΙΥ (οΥὈϊ ἄοη.---ΑὉ ἃ ον, τ Βδὲ 
ΒἾ8]1] νγὙ9 6ΑῪ 7---ἰοτ τσθ Βανϑ ἔοσβδαϊζϑῃ ᾿ΒΥ͂ 
οοσασδ ὅπη 18,---ηοῖ; λαέ γὲ μαγθ ΤΌΥΒΔ ΚΘ ἢ 
(Βοτί. δὰ Κεῖ), πίοι που]ὰ Ὀ9 ποῖ. Ἑσγα 
ΙΩΘΆΏΒ: ΪΙΩΑΥ͂ ἰμ08 8ς, ζῸΓ, εἰσ. 

γον. 11 τπΠΔῪ Ὀθ ἰγδηβὶαιοά: ἰθοὰ 0, ΟΥ 4780, 
ΥὩ]0 8 ἴθου μαδὶ οοσοδη θα ὉΡ τ. 8δ61- 
νυδηῖδ, [8.6 Ὀσορδϑθίε.--- στα ἀο68 ποὶ τηϑηί ἢ 
Μοβοβ ἴῃ ραγιϊουϊδν, θαὺ (9 ΡΓΟΡἢΘί8 ἰὼ ρσθηοΓὶ, 
ποὶ Ὀοσδῦδβο {89 σοηῃιηδηΐδβ οὗὨἩ (86 Ρεηίδίθαυσῃ 
ἍΟΙΘ ποῖ τηοὰϊδίοα οὐ ττίιἰθη ἀοτῃ ὈΥ Μόοβ98 
δἴοηθ, Ὀὰᾳὶ 6180 ὈΥ οὐ 6 Υ ογβϑη8, 88 6]: 80} ἴῃ 
ἷ8 ἰπίτοἀποιίοι ἰο ἀἰδηθαὶβ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ;---- ΒΘ ΠΟΥ 
Εζτα ΚηθΘ (8, ἰδ αἱ ἰϑαϑδὶ υϑγὺ ἀουδιίαϊ,---Ὀπὶ 
ὈροδΌΒ86 δἷβ ἰβουρδί ἰδ ἐμαὶ αοὰ ὈΥ ΗΪ8 ργοροὶβ 
δ45 αἰνθῇ οὐ βφδὶῃ ϑηξογοοὰ (δ 6 Θομπδη πιο η 18 
ἴῃ πιδηϊζο]ὰ απὰ οὔϊεγοροαι θὰ γ8γ8, σοτρ. Ζυάρ. 
ἰϊ,6; 1 Κίηργε χὶ. 2. δος ἃ ἰγυὶὰ ἰ8 ὑπο 

θ 
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οοπδίἀοταἰΐοη, σῃϊσὰ ἰβΒ ποὶ τορτεβοηιθὰ ὮΓΥ οΠ6 
Ῥτορδοὶ, Ὀὰΐ ποῦ ΟΥ 1688 ὈΥ 8]}, (θη ἰὺ ἐδ υδυὰ] 
ἰο οἰὐθ ἴπ ζοΠΟΓΔ), 85 (9 δαῖμον οὗ (86 ὈοοΚ οἵ 
Κίη 5 8180 ἀοθθ. Μοδοβ 19 πιϑϑδηΐ δὶ ΔῺΥ γοΐς, γ08 
ομίοθγ. Απὰ (ῃΐ8 οχρί αἷμ 189 ἴδοί (ἰτλὶ ΕΣ 
βίδίοϑ ἰδ δοπιιαηά, ποὶ ἰὐ ἰφ ἔγια6 σου θδ}}γ ἔγουι 
8 Ῥδδαβϑδροΐη (9 Ῥοηίἰδιοιοῦ, Ὀαὶ γοὶ οταιυ]ατὶ το 
ἷῃ 8 ἸΏΔΏΏΘΡ ΟἿΪΥ ΔΡΡΤΟΡτΪδιο ἴἰο 89 Μοβαῖο 
Ῥογίοά, θη {Π6Υ δι}}} μΠαά ἰο ἰἀκὸ ροβϑβϑοβϑβίοη οὔ 
Οδηδδα, Ηοσ δ ἰη τοϊμὰ Ὀδίοτο 4}} Ὀϑαί. τίϊ. 
1-8, 85 8 670 4180 ὑπ 6 Θη το 8 Ώ ΠΟΥ οὗ Θσργεθϑίοῃ 
ἷβ απ ἀθο 80} Βα οὗἩ εουϊοτοποιιῦ, Ὀαὶ 6 ἀγδινβ 
ἰηΐο οδοηῃδί ἀοτγαίίϊοη, ἰῃ 8 ἴγθϑθ ΠΏ ΏΘΡ, ΟἿΒΟΥ Ρ85- 
δέᾳοΒ, δπὰ ἱπάοοὰ οὀγοη ἵἥγουι [ον σα, ΘΟΙΏΡ. 
δδρθοίδιν 1ον. χυϊ. 248ᾳ. 1.1), (89 δοοιηΐῃδ- 

ΌΪ6, ἕο» πϑίοι ἴῃ ον. ΟὨΥ ΓΘ διὰ ΠΊΣΩ 
τι 

ΟσΟΌΓ, ἰ8 τδοἃ ἴῃ (86 Ῥοπίαίθασι οὐ (89 ᾿τραν ἐγ 
οὗ ἰμδθ ἰβϑυθθ οἵἨ Ὀϊοοά ἰῃ ψγοηθη, ΟὨΪΥ͂ δι0586- 
ἀΌΘΏΓΥ ὉΥ (μ6 Ῥτορδοίϑ οὗ οἰ ἱτπρατγί 168 111 ὃ- 
γγΐ86, ΘΘρ οἰ} 880 οὗ οὐ ίοδὶ ἐτυραυγὶ 166 (οοπαρ. 
1 βληι. ἱ. 17; Ἐσεῖς. τἱῖ. 20; χχχνυΐ. 17). [ὲ 18 
Ῥτγοίογγοα ἰοὸ 1.8 ΒΥ ΠΟΠ  ΣΩδ 85 Δ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ δίγοηςς 

δσργεβδίοη. Ἂν ΓΒ, ἀοθ8 ποὺ τοϑϑῃ, 66 ᾽- 
ἰαΐηγ : ὕγοπι δἰ ἀθ ἰο δἰ ϑ (611), οὐ ὕγοαι οὔθ ϑῃὰ 
ἰο δῃοίμον (Βοσγίῃ., Α. 7.); ἴον ποίιβεν {9 ὁῃ9 
ΠΟ (9 Οἰ6 Γ τηϑδηΐηρ 8845 Ὀ66 ῬΓΟΥΘ, οΥ οἰγ- 
Τρ ο] οί σΑῚ}Ὺ 658} 96 ἔον Π5. [ἢ ἴ88. χίχ, 7 ἱἰ 

ἷα οἰ(δὲν ἐδ τουἱ, ον (86 δε οἵ ΝῚϊΘ (Ἰδἰοτ 
ἴῃ ἀϊδιϊποιΐοα ἔγοπι (89 Ὀϑαϊς, 858 (89 1155). 19 
5. 6Φ651}7γ (16 Θααϊγαϊθαϊξ οἵ ρϑγβοῦ, ἔγοπι ὑῬθσβοὰ 
ἰο ῬΕΓΒΟΏ, ἰ8, ΒΟΥΘΥ͂ΟΓΡ ---- ΟὉ ΟΥ ἴῃ 8)} ΡΘΓΒΟΏΒ, 

τσ γουριουῦί δὰ δου Βογο. ΟΟΠΡ. 8) ΤἼΒ, 

2 Κίηρβ χ. 21; χχὶ. 16. ἴὲ ἰβ πονίὮγ οἴ αἰἰΐθη- 
ἰΐοι, οὗ δουγβο, ἐμαὶ (}}8 τηοίΒοά οὗ οχργϑθβδίοη 
ΟὨΪΥ οσσυτθ οὗ οὈ͵οοίβ νοι Πο]ά τηθη, οὗὨ Ἰδηά, 
Βοιϑθ δῃὰ οἱἐγ, οὐ οὔ τλϑῃ (μι ϑιιβοῖνοϑδ. 

γεν. 12. ον δϑοὶς ᾿πϑῖσ ὕῬθαοθ ποσ ἴδιο σ 
ὙγΘ 611} ἔοσονοσ.- ΤἸ680 τ Οσ5 αγο ἴγοαι Ὠὲ. χχὶϊ!. 
7, στο ἐμὲ5 15 βδϊὰ πὶ γοίογθῃσο ἰο ἢ 9 Μοδῦ- 
ἐϊ68 δη Ατηπιοηὶΐθϑ. [{ δ᾽ πιοβί Β60}}8 88 ἱΓ Εστα 
σου] ἃ δᾶγο 518 6 ὕγοτῃ 9 ΥΟΥῪ Ἰοι ον οὔ 6 αν 
ὉΥ (μῖ18 οἰϊδιΐοπ, ἷ8 ὀχ ϑπβίοη οὗ {89 ργοβί Ὀἰἰἰοη 
οἵ ἰπίοτιηδντίαχο ἰο ἐμ Μοδοὶίδ8 δηὰ Απιτηοηϊίο8. 
ΤΠ οἴασδο, [8Ὲ 7 ΕΥ̓ Ὀ6 δἴτοι β, Του ηαᾶς 
19 οὔ οαίοτου. χὶ. 8: τ:ὸ ποχὶ οἶδυθο, δ ἃ Θαὲ 
86 πχοοᾶ οὗ ἴδ9 ᾿απᾶ, οἵ [56. ἰ. 19; (μ6 
Ἰαδὲ οἶδι8θ, δονονοῦ : δηαᾶ ἠοδδοδϑᾶ ἱΐ, ΟΣ ἴδ ῖς 9 
Ῥοαπβοδβδίου οὗ ἰξϊ ἔοε γοῦσ οδί]ᾶσθσυ ἴοσ 
ΘΥΟΣ, νη ΐοὶ ἀο65 πο οοσαγ ἴῃ (16 Ῥοηίαίθασἢ ἱπ 
{189 ἤογα, τϑϑῖ8 οὐ 6 ῬγοιἶΒθ μδί 8 Οὔ Θα Το- 
Ῥοαίαα, δβρϑοΐαγ ἰπ Θουϊθτοποιιγ, ἐμὲ ἰπ 6889 
οἵὗὁἩ οδοάΐοποο ὑπ 07 σψουϊὰ ]ΐνο Ἰοὺ ἰπ ἐδ9 Ἰαπὰ 
(μαι (86 ᾿οτὰ ραν ἰμθαι. 95.) ταϑδτβ μὸτϑ μοί 
εἶνο ἱπίο ροδβοαϑίου (Βογίιι., 911), ἕο ἐμοῦ ἰΐ 
χηυδὲ φόγόγῃ (δ ἀου 6 δοσυδαίϊνο (σορ. δυάς. 
χί. 84; 2 Οὕτοη. χχ. 11), Ὀαΐ ““ἴαΚΘ ἱπίο ροββ68- 
βίοι, ῬΡοββ8685.᾽ ΕῸΣ (89 ΟὨΙ]άγΘη, Ροβίοε υ, ἐμοὶ 
ἐδ, ΡΟΣ ΔΉ ΘΏΙΪΥ. 
ον. 18,14. Τῆυκ ἰποτθ σὰπ ὃ6 80 αποδίϊοη 

Ὀαὶ (Πα (89 πὲν ἰγδπδργοϑβίοη 8 (ὁ Ὅθ ἀθοϊ 6 ἢν 
οοπαἀοιηηθά. Τ}}8 ο ]οντδ, 83 τ)Ὴ}Ϊ ἴσο (86 ρυη- 
ἐδτηθιὶ 700 Ῥτουίΐουδ 88, 85 ἔγτοιῃ (8.9 ὙΔΥ οἵ 
Ῥαγάου.--Α πὰ εἴζοσ 811 μαῖ ἰδ οομῖθ προ 
ὯΔ ίος οὖσ ουὶἹ ἅϑοάκ, δῃηἃ ἔοσ οὖσ βιϑαῖ 
ἔσοβραβα.---Ἴ πο δειο9 Ὀθέοτο δὲ3 Ῥγορ δε! τορτο- 

δβοῃίδ (9 τοϊδιΐγθ, 84 υἱἱΐ, 26; χ. 14,17; ἴον ΝΞ 

οαθποὶ νγο ]] 06 ἃ Ῥατίἰοἱρὶθ; δὲ ϑυσὴ ἰΐ πουἹὰ 86 
ἴα 86 Ρίατα). Το σοπιἰπδιίίου οὗ ἰδὲ4 οδῃδθ 
ἀοθ5 ποί οσσυῦ ΔΙγοδαν ἰῃ 1.6 δεσουά δα] οὗὨ ἰδ ὁ 
τον. (ΒοριΒ.}); ἰῃ (μΪ6 6680 (δ (οἸ οὐίος 33 που]ὰ 
ατο ἰο Ὀ0 ἰδίκθη ἴῃ 89 Βθη86 οἵ, ἰπ ἐγυζὰ (αὔτ 
8}}, πῃ ἐγαϊῃ μοὶ Του, οὐὐ (ἀοά, δρδτοὰ 5). 
{ἰθῃ τον. 14 που]ὰ ὃὈο ἰη ἴοο 1 {19 δοπηθοιΐοι; δέ 
ψΟυ]ὰ οὐ ΔΡΡϑδὺ ἐμαὶ ἱτὸ Κίηαβ οἴ δ ᾳ4, ιμαὶ 
85 Ὑ0] Ρῃηἰδδθηὶ 85 Τογρίνσθη θα Τογημθὰ ἰἢ 6 
Τουπάδιΐοη οὗ τοῦ. 14. Βδιμον (16 δοοοπὰ δα] 
οὗ 16 γθῖ80 γογὶβοβ 6 ἱδβουρδί, τσ ἢ 18 ἰῆ.- 
γοῖνοὶ ἴῃ ἰδ 6 τοὶ, ἰδδι ἴπΠ6 σαΐϊ!ὶ γ85 ὙΟΡῪ ρτεδῖ, 
δηδ ἰμδὶ ἱξ ῬΥΓΟΡΟΥΪΥ που]ὰ δνὸ ἀοβεσυϑα βιι}} 
δούοτον Ῥαπὶϑιηθηί, Δ ἀ (δ 5 ΘηΓΙΓΟΙΥ ῬΥΟΡαΓ δ 
416 ὝΑΔΥ ἴον τοῦ. 14. [8 δθῆδ ἰβ, δὶ δῦ τϑίϑ. 
(μ8ὲ (6 ραπίε παιδοΐ 885 Ὀ66Ώ 1688 ἤδη [ἢ 9 ἰγδ 5- 
ιοβϑϑίοα. 7]|ι6 ψοτὰϑ πιϊΐχυς πόδ: ΕΣ ἸΒΟΌΏ, 
οὔὖέ Θοᾶ, μααῖ τϑοϊσαϊηϑθαᾶ ἃ ματὶ οὗ οὖσ 
αἰηὴα ἴτοια ὈΘΙΟΥΥ, 80 ἰμδὶ ἰβεῦῦ (πδιρὶν, 
{Ββτοαρὰ {εἰν σου δοαιθηοο8, (ἢ Υἱδὶ αἰλοηδ οὔρα- 
ἰβθ πιθη0) ἤλυθ ποὺ ζῸΠπ0 ΘΟ ΓΟ Υ̓͂ ΟΥ̓ΘΡ ΟΡ Βολα, 
ἢδΎϑ ποῖ {6 Υ}Υ γυϊαοὰ υϑ; ἴον (6 Γ9 18 Ὡ0 ΟὈἿ66- 
ἴοι ἐο ἰακίπρ 3)}}}} ματι ἐνοῖγ. ΑἸγοδάν Εδάτγας 
88 ἐδ: ὁ κουφίσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. ἴῃ ἕαντοτ 

οὗ ιιῖ8 τίον 18 ἰὴ0 ἴδλοί ἐμαὶ ἴῃ {8 ὙΔῪ 1193.) 

τοῦ ἃ οοτῃθ ἰηΐο δοπίσϑδὶ τ ἢ ΠΡ) ἴῃ τον. 6, 

ἴῃ ὙΒίοι ἰὰ ἰϑ 4180 ἔουπα οἸβονγθοτγο, 60γ. χχχὶ. 
87. Αἷἱ β6]ϊ ουθηΐβϑ, Βούγουθσ, γγ8 ΤΩΔῪ Ἰἰ κα νγ 89 Θχ- 
Ρ]αΐη : Του μαϑὶ χοβδιγαϊηοὰ ΤΏ 6 δηροῦ οὐ ΤΥ 
Ῥυπἰϑιηθηΐ ὈΘΙΟΥ {1109 τη βατο οὗ Οὐν πυϊβάδειθ, 
80 (δα [9 ῥα υ ΙΒ δηΐ ᾿ὰ9 ποί Ὀδοη 88 στοδὶ 8.8 
ΟἿν τηϊϑάθϑὰβ ἀεβογυϑὰ (8ο . ἢ. Μίοϊι., ἄθϑβοϑι., 

ἀπά ΚοΙ]). 1193), ἰηἀεοὰ, 5 πονῆθτθ 680 ἑοππιὰ 
τι 113, θα ρου μα ρ8 ΟΟΪΥ ἴον (ῃ9 τϑδϑοῦ (μδὲ ἐξ 
ΠΟΤ ὮΟΤΘ 686 15 ὕο]ονθὰ ΌὉΥ ἃ πουη οἵ οἴοβου ἀ6- 
Βεηϊιΐοη. 713 ἐο]οννβ, δὲ ἰεαβί, (89 οογγϑεροπαϊης 

ΠΡ, 1 Οσδτγου. σχχίχ. 8; [86 βυῳογιηοῦϑ ΠΣ 

Βὴ8 ϑ0}} ᾿ δἴϊον ἰἰ. 

γεν. 14. Τ͵θ: Βῃου]ᾶ νγο ἀβαΐῃ Ὀτοοῖ Κ᾿ Υ 
οουδηδιηθηῖδ, δηαᾶ πη06 Οὔχαο]ν685 ἢ. 
σραχτίαβο τὶ τ, εἰο.---Τῖϊδ. αὐοδιίοη 8ΡΡ068]5 ἰο 
(09 χοηογαὶ βοηϊταϑηΐ, δη ἃ ΒΟΥΎΘΒ ἰ0 ΘΙ αβϑῖξθ 
ΥΟΥῪ δίΓΟΏΘΙΥ (δλ6 ὈΪΔΙ 8 Ό] ΘΠ 688 οἵδ 6 πον ἰγδ 85- 
εἐτοββίοη.--- οὐ ᾶκ᾽ ̓ Βου οὶ 9 ΔΏΡΙΥ τὶ τ 

Ὧ2, Θνθ ἴο ἄοσεπιίσιυοῖἝοι 7--- Πἢ3-Ἴ, 895 2 

Κίηρε χὶϊ!. 17,19. 

γεν. 16. Τιοτᾶ Θοᾶ οὗ ζαταοῖ, ἵππου ἀτὶ 
εἰ Εἴ ΘΟΌΛ.---Τοθ οοποϊαάϊορς, δυὰ οοηβδταίϊος 
οοπΐοϑδίοη πουϊὰ πο βαῦ: Του τὲ ἃ βϑύθτο 
λαάρο, δῃὰ τυϑὺ ἰαίογίοτο δραΐϊηϑι (ἢ 6 σοηκτεχα- 
(ἰοα οὐ δοοουηὶ οὗ ἰδ ἀθοϊίηθ (Βογίϊθδῃ δὰ 
Κεῖ). Ἐπ πδυδὶ ταοδηΐηρ οὔ δὴ ΤΣ (ρτδοϊοαῖ Υ 
τὶ σἰθοῦ 5), 5 ἀραϊηδι (14, δη ἃ ἰἈθη δἷἰϑο {πο οὶ- 
Ἰονίηρ οἴαυ8ο, "ἴοσ νσθ Βανϑ σϑουπδί θᾶ οὐοσ 
88 δ Θδοαρδᾶ τϑυϊηδηῖ,᾽" πϊοὶι ἱδ ποὶ --- τγ0 
ἰἰᾶνθ Τοπιαϊηθὰ ΟΥ̓ΟΡ πεογοὶψ δ ϑδοδροά, Ὀυΐ: τϑ 
αν ποὺ Ὅοθα υἱἱο νυ τυϊαθὰ. ΒαλιῸΡ Εστγα 
πουϊὰ βαγ, ἰδαὶ πο οη0 ὁδῃ σορτγοδοῖ αοἀ ὅὉΓ ποῖ 
ἀοΐηκ 4Δ}} ἐῃ αὶ οουϊὰ Ὧθ ἐχρϑθοίθα.---ΒἘ ΘΒ ο] ἃ, νσὸ 
Δ1ΙΘ Ὀοσίοστο ἴ8809 ἰπ οὖς ἴσϑβρδβδοᾶ, εἰς.--- 
Τιιῖθ, ἐὴ6 δοσοηὰ δι] οὐ {9 γογβο, οοῃκιϊ τυ 68 
ἃ ΥΟΡΥ ΒυΐίΔὉ]9 δηὰ Ἰορχίοδ!Υ δοποϊα 476 δη 1 9- 
οἷβ ἰο {πὸ οτοχοίης. 1110 πιοτὸ Ὀϊοδπλοὶοδα ἀοὰ 
ἷ6 (89 Ιῃ0γ0 ἀοθοσυίης οὗ ρῬυπίδιιπιολὶ [6:80] 8 
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καὶ. ΤῊ γοῦ ἴη 1) ΟΝ ἴδ ἑοαπᾶ ἴῃ (μ9 οἀϊ- 
ἰἴοη οὗ Β. Νοτγεὶ δπὰ 2. Η. Μίοι. ; δαὲ 18 τηϊδβδίη ας 
ἷὰ δο)9 Μ88., διὰ ἐδμο ροϊπίὶῃ ας σΟΓΓ ρου δ Ὑ]1 ἢ 
86 ἸἰαϊέοΣ. ΒοιἈ χποιοάδ οὗ ντιτἰης τοὶσῦ ἴῃ 
(ΐα8 6886 Θαϑδὶϊγ 0 οὐ δ] οὐ βδίἀθ οὔ οὯΘ δῃοίο Γ; 
180 δἰηφυϊον πουϊὰ Ὀ9 ἰδ γογοὰ ὮὉΥ τον. 18, Ὀυὺ (Ἀ9 
Ἰυγδὶ δογττοδροπ δ Ὑἱἱὰ ἐμ ζ{]]-ἰοποἃ δβίγ}]6 οὗ 
2τ8.---[Ὅ79 οδῇποῖ δἴδεῃᾶ Ὀϑίοσϑ [Π96, «.7.. 

85 (Ὦγ. ΠΟΥ Ρϑορὶθ, νγῖο δγὸ γίνε σοα ἰο δίδηά 
Ὀεΐοτο ἐμοῖς κὶηκς.---Τ.7--Βοοδῦδο οὗ ἐμ ὲ5. 

ΤΣ τες ὙΠ} {818 ΠΟῪ ΟΥ̓] ἀοοά, 

ΤΗΟΌΘΗΤῚΒ ΡΟΝ ΤῊΣ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟἹ ΒΕΡΕΜῬΤΊΟΝ, 

οτβ. 1-8. 1. ΠῚ τὸ δού ρου ἐδ βαρροβί(ΐοη 
8.89 δδοτεὰ βου ρίατγοδ, θυθὴ ἢ ΟἹ Τοβίδπιοπὲ 
ΔΙΓΘΔΩΥ͂, τὸ (0 χὶνθ 08 νδγηΐης, Ἔχ ογίδιίοη, δηὰᾶ 
ἰαϑίγαοσίΐοη τ (ἢ γοίθρθησο (0 ΘΥΘΡΥ͂ δἰἐαδιΐου δηὰ 
ᾳαοϑίϊου οὐ ομυτοῖ, οἷν], οὐ ἀοτηοϑιὶο 116, γοα, (Βαὲ 
(80 ΟΙὰ Τοϑίαπιθηί ὙΟΣΥ Ῥδγιἰου ΡΥ σοτηδδ ἰηίο 
εοπδίἀοταίϊου ἴον [Π 6 ἀοί8118 οὗἉ ἸΣἴο, ἰδ 18 πδίυταϊ 
ἰδδὶ γα βου] ὅπὰ ἴῃ ἐμὸ ορροεϊϊΐοι ἐμαὶ Ἐστγὰ 
ἸΏΔΚΟΒ ἴῃ Θμδρίοτδβ ἶσ, δηὰ χ. ἰο ἱπίονγιηδυτίδρο 
τΐΓ ἢ {μ6 ΒΘαΙ ΒΘΏ, ἃ νατγηΐορ οὐ οχδογίδιΐοα ἢ 
Τοίθγθηο9 (ο ἱπιοτιηαστίαο νυ (ἢ {(Π 0890 οὗ ἃ ἀϊ ἔἜετ.- 
δηΐ (Δἰ(ἢ ἤγοταη οὐν οση. Απὰ ἴῃ ἴδοί ἐμαὶ τ ΐοἢ 
ἸΔΔΥ͂ ὉΘ ὑγρεοά δραϊηϑί βυσῖι δη δρρ]ϊοδίΐ οι, 4. 9.» 
ἰΒδὶ δ ΟΒ γί διΐδῃϑ νϑ σοϊοΐσϑ ἰπ ἃ στεαίϑνρ ΠΙΌΟΓΙΥ 
ἰδδὴ π9 ον; (δὲ τηϊ χοὰ τραυτίδρβοθ μα ῦὸ τοὶ 
Ὀ6οη Τογίἀοῃ οὗ [μϑταβοῖνοθ δηὰ ὑπὰον 41] οἷτ- 
οαμηϑίδησοθ, ὑθαὺ 89 ΟἾ τ δ᾽ ἰδη, σδυγοῖὶ 8 ὩΟΥΘΡ 
ἱπγθαίοηϑα σι 88 ατοαὺ ἀδηοΥΒ 88 ὑπ6 960» 18} 
οουρτγορδιίοη ἰὼ (πο {ἰπ|0 οὗ στα, ἐδβαὶ Ὀδδὶ 68 
{86 ρἱεὶν οὔ (86 Ομ εἰ ἰδ 88 8 τπιϊρμίδον ργοΐθο- 
ἰΐοῃ δηά μοῖρ ἐμ δὴ ἐμ σοὶ σίου οὗ ἐδ ΟἹ Τοβί8- 
τοοοΐ οἷοι 8---4}} (18 ἰ68 οαϊποϊσηθά ὉΥ {μ9 ορ- 
Ῥοβίηρ ίδοϊβ. Τὴο ν (ὁ 8 ΠΟῪ οἢ 8 βτϑαίοῦ δα 0} 8- 
Ἰγ νῖιὰ τ 9 Ὠυϑθδηά {ΠΔὴ ἰπ δῃοΐοπὶ ἰἰπ168, 889 
8 ρτύθδίοῦ ἱπθυθησθ ὈΡΟΏ (ἢ 9 τηϑη Ὠἰτη86]7, αΘ νοὶ] 
85 ἰὼ (ἢ ἰγαϊηπΐηρ οὗ (μ 9 ΘΒ ἸάΓΘῚ,, τα δ (5 68 81} 
θεοῦ ΤΏΟΤΘ ἀδηφοζουβ. Βεϑί1εβ ΟὨ γί ϑ( ἴλη 1 
ἦθ τη ΠΟΤ ἰπθ ΓΑ] δα ἀθορ ἐμδῃ ΟἹ Τ6δια- 
τηϑηΐ οἱοίγ, πόσο ἰηδαρηίΐαὶ ὑροῖ ἰδ 9 Ὠοατὶ δηὰ 
αἰ Ξροδίεἰοη ΡΟα 8}] δἰ 98, δῃ ἃ Βθῆ69 Θοπι68 πιοὶ 
ἴλοτθ ἰπίο οοηδἰἀογαιίοη τὶϊ ἢ γοΐογθησθ ἰο ἐἰδ9 
τοδυγὶϑα ᾿ἰθ, ἐδ αὐ γοϑίδ ὑροῦ ἰμίογπα) σοπιτηππηίοη, 
Ιε ἷβ ἔγιϑ 8979 18 νΓῪ βεϊάοαι ἐπ (86 τηΐχΘα τηᾶτ- 
Ττἶα (68 οὗ ΟΡ {ἴπ|08 8 ααθ8᾽ἴοη Τοβροοίίηρ ἰδ ἀϊ- 
εγθῦσθ οὗἉ γο] ἴοι ; πδαδ!}ν ἰξ 18 ΟὨΥ χϑδρϑοίϊης 
8 αἰ ογοποθ ἰὰ (ἢ οοηΐοββίοι οὗὨ ἕαὶϊ ἢ, ΟΡ ἃ αἷΐ- 
ἴογθοῦ ἀορτθο οὗ υἱ δ᾽ ΠΥ οὗἨὨ Ομγἰβείδη σοὶ κίουβ- 
Π658---:ἐηὰ ἰ0 ρ͵Δοο ῃδετίδροδ οὗ ἐδ᾽8 κἰ πὰ οἡ ἐδ 
δῶῖηλ6 Ὀδϑὶ8 Δ8 ἰῃ080 ἰηιουλδυγίδβοθ πϊΐπ (89 
μοϑῖμβθῃ που]ὰ 6 ρτϑιιδίασο, γοα παῖ, Ηοδ- 
ἰβοπάοιῃ δβιοσὰ ἴῃ δὴ ϑββοηίίαἱ δὰ ἱπάϑϑᾶ Ὑ ΣῪ 
ῬΟΒΙΓΙΥΘ σομηίγαδὶ ἰο Φυάαΐε. ΤῸ ἀἰδετγοηὶ 
Οδγίδιΐδο σου δβδίοηβ, οα ἐδ 6 οἱβεῦ μδηὰ, ἢανθ 
{19 6ϑβϑῃς 8] (Β΄ ρη ἰὰ δοτητοι ἩΠΠΛῚ ὁ.9 8ποίΒ 6 Ὁ. 
Απὰ δοίπνοοα ἰῃο89 πῃ ϊσὰ ατο ἀϊδίϊηχαϊ θὰ 
ἸΑΘΓΟΪΥ ὉΥ (89 ἀθρτοθ οὔ ἐμ υἱ δ! "γ οὔ ἐμοῖς ΟὨτὶ8- 
(ἴδῃ το] κου δηθ88, (ἢ 66 18 οὔϊθη Ὧ0 ροδὶιἶγθ δοη- 
ἰγαϑὲ δὲ 8}}; (π9 1686 υἱίαὶ ΟὨ ἰδ βῆ Υ ΤΟΥ 9 
δισοκοηθα δηὰ βιγοηρσιβοηθα, οβρϑοΐδ!ῦ ἰΥ ἰγοαίοὰ 
1 Ἰονθ. Βαϊ ὁ τησδὲ δἰ τσαγβ τϑοοζοΐβο δηὰ 
ἰδκο ἰο ᾿ϑδσί, σῖιὰ χοΐοσθησο ἰο Εετὰ δυὰ Ηἷβ 
δοβανίοαν, 189 ἴδοὶ, ἐμδί ἰὰ (89 δοποϊαδίοι δοὰ 
οοηἀποίϊου οὗὨ 8. τιαγτίαδρο ἰδο89 δοπδίϑχαίοηβ 
Δ 70}. Βῶγθ Τοδρϑοὺ ἰο ἐπ ἰαἰογοϑὶβ οὗ ὑγροὶ κί ο 
ὍΣΟ ΙΔΟΣΘ ΣΡΟΣίϑηΐ ἐπδὴ 4]1 οἰμοτα, δηὰ (δ θτθ- 

ἴζοτϑ ἃ ἀἰ δόγοηοο οὗ οσοηΐοβοΐου, ὙΔϊοῖ ἰὈτοαΐΘἢ 5 
ποὶ ἰο φῬγοιῆοίθ Ὀυΐ ἀϊτηϊἶϑὰ χε] κίουθ Θγάον, 
δοοογάϊηρ ἰο (9 παίυγο οὗ ([)9 6880, Ὑ ιΐο]ι ὈΘ614 685 
ΘΟΠΒΙΘΏ(Υ ἀϊδίυτθβ οὗ οἵὗὨ ἐ(80] 7 σοηάθσβ ἱπιρο8- 
β' Ὁ19 ἐδ ἰπίογηδὶ ᾿ἰνίης ἰοχοί μον πὰ ἰδ 6 δἰρίιθαὶ 
δηὰ Βοϊϊοεί βρῆ θσϑβ, σι οὶ (Θὰ Ἰ1|κ6 ν᾽ 189 ΒΒ 80 
τὰ ἢ ἐμδὺ 5 ὈΠΘΏΘΔΌΣΔΌΪΟ ὙΪι 1} Τοίογθη 66 ἰοὸ (89 
ἰχαϊπΐης οἵ οὨἰἸάγοη, δὰ ἱΏΥΟΙΪΥΟΒ 80 ΣΩΔῺΥ ἀϊΠῈ- 
συ]ιΐ68. ἰδδἱ ᾿Κοννΐδο ἰὼ (ἢ 6 Βδ0γὺ Δ ΏΘΓ, 8 ἰδοὶς 
οὗ ΔῊΥ γχοϊ σίου ζδι ἢ, (παξ Ρ͵8668 186] πῃ Ορδῃ 
σομβῖοὶ πὶϊὰ ΟἿ τ δι βοΐ, ἐπα τοῦθ ΘΑΥΠ ΘΒ ΪΥ 
αοῃϑίἀογοά, 18 ἰο Ὀ6 τοβρδγάἄρα 858 μα ροδι {ἰτοῖγ ἀϊς- 
ἴοσγϑηῦ τοὶ σίου, ΟΥΓ δΏάοτΒ ἰῃἰ0 Βοογ Ὁ] 688 δη ἃ 
ἔτϊ υοἹτὶγ,---ἰλ 656 οὐχὶ ἴο ὉΘ Κ08] ΒΊ ΠάΘΓΔΏ66Β ἰ0 
ταδττίαβθ [ὉΓ 8]}}1 ΟἸιγίβιϊδβ. Α8 σορηγὰδβ ἰδ9 
Ἰαοῖς οὗἉὨ αἰ! ἢ, οὗ (9 κἰ πὰ ΠοΥο τοΐογγοα ἰο, τ ῖοδ 
τηδηἑ δ ἢ τπηϑὲ Ὀ6 Ρ]Δορα οὐ {86 βαπηθ ζοοίϊ αὶ δὲ 
Ἰοδϑδὲ τὶ ἢ μοι Βοηΐδβην, {ἰπ᾿ 6 ΔΡοΔί16 ἀϊὰ ποὶ δ᾽ ον 
(1 ον. νυἱΐ. 12, 18) ἐμαὶ ὁ Ομ γϊβίΐδη Ὀτοί 
Βῃου ἃ ΠΌΤ 8 ὉΠΌΘΙΙοΥ ἢ τ ἱΐθ, ΟΥ (8 6 ΓΘΎΘΓΒΘ, 
αι οἷν μαι ΒΘ Βῃουὰ γτείαϊῃ 6 Γ᾽ ἱΓ ΒΘ οὔδο δὰ 
δον, Τδδὶ ἃ Ὀτοί Ὁ Βθου]ὰ ΠΡ δὴ ὉπὈοϊ εν ς 
(Ὀ θαι μ6})} τ ῖΐθ, ΒΘ 866π18 ποῦ 0 βανϑ γερητι οα 88 
αὐ Αἷὶ ροβϑὶ Ὁ]0θ.Ύ. ἮΙ ΤοίθθΏοΘ ἰο τηατγία ρα 8 
δὰ ὉΠ ΌΘ] ΟΥΟΡ, ἯΘ 8ΓΘ ἰο ἰΔΚ6 ἰο μοατὶ ψῃδέ ἢ 9 
ΒΩΥΒ ἰῃ {86 δυθδεαυεηΐ οοπίοχί (τον, 16), ἯΠει 
Κηονοϑί δου, Ο νῖίο, ΒΟ ΠΟΥ ἰἰοιϊ δα] Βανθ 
(ΌΥ Βυβθαπά, οὐ νδδὶ πονοδί ἴθου, Ο τηδῃ, 
πομπὸν (Ἰιοὰ 8881} βανθ (ὮΥ το ἢ 

2. Τμὸ αὐρδιΐου ΒΟΥ ἰδ Θοηρτοραίΐ οἢ ἯὮὸ8 ἰο 
δοὲ ἑἰονγγαγὰ 5 οἰονϑ οὗ ἃ ἀἰδσοηὶ δι}, 8 ΠΟῪ 
ἰο Ὅθ δηϑυγογοὰᾶ ἴοσς {Π6 δοσοῃὰ ἰΐτπ9. [ἐ ἷἰβ ποὶ 
ΘΑΒΥ͂, ὙΪΠῚῈ ΤΟίοΣ 6 πο ἰο {18 τηεἰΐοτ, ἰοὸ ἀο ΘΧΔΟΙΥ 
(16 ται ἐδίης; ἴον Ομτί δι ἰδηα, 80 τότ ἀ66]- 
ἀοαϊγ ᾶνὸ 186 ἰδεῖς οὗ νὶηηΐης Οἱ οΥ8 [Ὁ ἐμοὶν 
ἔαϊαἢ, (ππϑ πῃ ΠΟ ὙΔΥ βου ά εἰναὶ ἐΒοτηϑοῖνοϑ ΟΥ̓ 
ἵτοτῃ ἔοι, ἰἰ 18 βι}}} 1088 ΘδδὺῪ {δὴ 10 {10 [8Γ86]- 
ἢϊο8. Βαΐ δἷποο δἷϊ ἀθρϑηῃὰβ ρου ἐπραγίϊ πα ἰο (ἢ 6 
οἰβονα 89 Ὀδθδὶ ἰΠδὺ τὸ δυο, 1 ΓΟ] οὐ ἐμαὶ γγ9 
ταυδὲ ἄγαν Ὁ8ΟΚ, τ μθη ἐπΐ8 8 ἐπηροβ8ὶ Ὁ]9, Θ8Ρ6- 
οἷαὶν 17 πὸ ἰθσαν (Π9 ἀδηρονῦ οὗ Ἰοϑίηρ (8 Ὀδδὲ 
(ὐΐπς ουτβοῖνοθβ. ὕπο 8}} οἰγουπηβίδποοϑ ἰξ ἰδ 
δο]-ονὰοηξ ἐπα γγὸ βῃουϊὰ ΟΠΙΥ σα ἶϑ δυσὶ δὴ 
δεβοοσία(ΐοι 88 170 ΘΟ ΟΥΟΡ ἩΪΠ ΒΓΑ ἔγοῖὰ ἰΐ ἢ 6- 
ΘΟΘΒΆΓΥ. 

8. Νὸ ΟΥΤΟῸΡ 8 80 δοῃηβρίοσυ ουβ ἴῃ [88 ΠΟῪ ΘΟ0Ώ- 
ρτορδιίΐοῃ. δ9 ἱμαὶ οὗ ἰηϊοτιπμασείασθ Ἡὶϊ ἰΠ9 
πιοδίθθεη. Νοῖ οηἷγ ἕξγα Ὀυὶ ΝεΒοι ἢ Βαὰ 8ὲ}}} 
ἰο οσοῃἰοῃὰ νι 1 (ΝΟ. χ. 81; χὶ!]. 28 κα.}), δπᾶ 
88 ἰἢο Ῥγίησοδ, 80 ἱηἀοοᾶὰ Βαά Π0 Βοῃ8 οὗἉ (δ9 
Εἰ ΒτΡγιοϑίβ ἐλ κο ρῥδγίὶ ἰη ἰΐ (ΘΟ ρ. ὁαρ. Σ. 18). 
ὙΠ ουΣ ἀουδὲ ἔῃ 6 Γ0 γα ἃ Γϑάϑοι ἴῃ (6 οἶτουα)- 
Βίδησοδ [Βοιηϑοῖνοθ. ὕδυθ!Υ πον ἰδδὶς 8 8.6 ἐπ|- 
Ῥοβϑὰ δ5 Ὑ6}} ἀροῦ ἐδθ Θοηστοχηίοη 89 ἃ ὙἘ0]6, 
88 αἶ8ο Ροῦ {86 ἱπαϊν ἀ4}8 ἑῃ (6 πον τοὶ δ 08. 
Α πο ὁπὰ ἰκ ἴο Ὀ6 αἰἰαϊηεὰ, ἀπά ἐδ αἰ ΠΟΥ οἴ 
εἰτὶ νης αὐἴοΓ (Ϊ8 ἴῃ ἐμ Υἱρσὶὶ ΣΩΔΏΠΟΥ οἴϊθῃ ἴπη- 
γοῖΐνοϑ ἰ:6 ἰοτυρίδιΐοι οὐὗἨ δρργοδοβίηρ ἰΐ ἴῃ 8 
ἔλ]86ὸ νΔΥ. Το ἰδεὶς οὐὗἨ {Π0 ὨΘῊ σορρτοραίϊοα 
ἯΔ8 (0 Δββύτηο βυσὶ ἃ Ταϊαιΐου ἰο (9 ποϊρῃ θοτία 
ὩλιΪΟΏΒ ἔσοτα ΒΟΌΣ ὑ ΠΟΥ͂ ἯΘΓΘ ΠΟ ἸΟΏζ6Υ βοραγαί 
ὉΥ ροϊιοα1] θουηάδνῖθθ, 88 (μαὺ ὑπ 6 τοῖα ΘΥῸΡ 
6 ἴα ἐδο φοδίϊϊοι ἴῃ {0 ἤ ἴῃ 688 οὗἁ {ἰπ|0 ζὉΣ [0]- 
ΔΙ ς (μποὶτ πὶ ϑϑι ΟΠΔΤΥ οδ]ηρ πὶ σοίθγθηοθ ἰῸ 
(Ὡο. Ασσογαϊη μῦν 89 ἰδίου 1.86} ὑτροὰ 
οὐνανάβ ἰο ἃ δβοτέ οὔ δρργοχὶ πιδίϊοη. Νοίν!ι- 
βίδπαΐηρ (88, μβοτοτον, (ἢ 6 ἰπδιϊαἰΐοη οὗ [4189 
τοϊδιΐοηβ, πο δοιὰ ΟὨἿΥ ῬΟΠαΘΡ (ἢ. 6 Δοσοῦι- 
Ρ᾿ἰθιαθηΐ οὗἁ ἐδιοῖν ταϊδδίοη ἱπηροβδί 19, δὰ Ὧ0 
ΘΧΟΌΒΘ. 
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4. Ἡανίης Ἰυδὲ ἰμεῖν ρΡο ἶσα] ἱπάἀεροπάθηοορ, 
δηά γεάμυοσθα ἰ0 8 δ118}} ΒυπηΌ6Γ, (ἢ 9 δοηρτοβδιίοοῦ, 
ΘΥΘῺ {ἰοὶΓ ἰοβάογϑ ΟΥ Ῥτΐησ68 πιϊρῶϊ ἤλυθ ΘΟΠι0 
ὍΡΟΝ (86 τμουκίιέ ἐμ δὲ 10 τγῶ8 ποῖ ΟὨΪΥ αἰ]ονὈΐο, 
υωηῖ ἱπάθοὰ ννὰ8 δι νιδαϊο, ἰο Θοι 9 ἰηίο ΟἿ ΟΒΟΡ 
Σοϊαϊΐουδ π|ιῖὰ ἰἢ9 ᾿ιδϑί ἤθη, τὸ ΠΟῪ Ψ6ΓΘ 86ρ8- 
τδιοὰ ἔγοιῃ ἐμθιῃ ὈΥ͂ Β0 ὙΘΕΥ͂ 1118. ΤΠοΥ ταΐκαι 
. δνϑ Ἰιοροὰ ἰδὲ 16 Ῥϑορῖο, οὐ ἐδ ὈδΔεἰ8 οἴ 
δ 0 ἢ 8 οοῃπθοοιΐο, ταἰχὶ ὀχογοὶθο ἃ κοοὰ ἰηθυ- 
6π69 ΜΠ χοίθγθῃοθ ἰ0 το] σίοη πὰ τηογα]δ, δοὰ 
ἐῃ δοηϑοαῦθῃοσθ οὗ {816 86 δοῃρτορζδίΐου πουϊὰ 
Κδϊῃ {μ6 ἀοϑίγαῦο ἰθοτθδδο; γοῖ (δὲ ΟΥΡΟΡ που]ὰ 
ποί δαῦτο Ὀθοη Ροββδί]ο, ᾿Υ ἐμ 6 Ὁ Βδὰ μδὰ {89 ἐσθ 
δἰ 988 οὗ μοατὶ ον τὸ (80 ἀἰνὶ9 οοτητηδηά, 
Βγ ἰδ Ἰδοῖς οὗ (18 βίορίοῃ 659, (086 σῖο οὐκὶ 
ἰο Βαῦνθ Ὀοϑη ἰο {186 γεδὶ οὔὐἠἨὨ (ἢ 9 οοῃχτοβδίϊου 
Ευϊάθ8 ἰο μοοὰ, Ὀθοδὴθ ραϊάθ85 ἰο οΥ]}. Ἑσγὰ οὐ 
18 ραεὶ, νῆο αἰὰ ποὶ Ἰδοῖκς {18 δ παὶς.λ685, σ6- 
οορηϊθοα ἴῃ {8:086 ΥΟΓῪ οἰγουτηβίΔΏΟ 68, τ 1 ἢ τ σα 
89 Ῥγίπορβ τὶ ἢ 105. }γ [86 ἰγαπδβγοβδίου πὰ δὲ 
σου ἀογαιΐοῃ, βτουπαᾶϑβ [Ὁ δὲ (10 ΘΟὨΙΓΑΤΥ, [ἴ0Ὁ 
8, 8111 τηογο οδτγοίωυϊ δορδγαίϊου ἴγοια (89 μδδι ἢ θῃ. 
Τὰ ἴδοὶ, χα“ Ὀοοαυδθ (6 σοηρτοβδίϊοη Ῥ6ΓῸ 
τί πουΐ 1:9 Ῥτοίθοιΐοη οἵ 8 Ρο] 164] ἱπάθροπά- 
6069, ὈΘΟΔΏΒΘ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ΠΟΥ Β8Δἃὰ Ὀθοομηθ το ῖκ 
δηὰ ἀουρίδοα οη δοοοαπὲ οὗἉ (ἰδ εὲξ δι 8}} πυπ ΌΘΥΒ, 
{πΠ0 70 Ὑ;Δ8 ΒΟΔΓΟΟῚΥ ἃ ἀουδί ἰμαὲ (6 Βοδίμοα, 1Ώ- 
εἰοδὰ οἵ δ᾽]ονίης ἐμ τα δοῖ το ἴ0 ὃὉθ ἐηδιιοποθὰ ὈΥ͂ 
[89 [5086]}(68, πουϊὰ ἢανο Ὀδοοῦθ (δ9 ἱπδαερηίΐαὶ 
ἕδοίοῦ (0 ἰἤθι, δὰ ἰμθγ πουϊὰ μα γο ᾿οοραταϊτοά 
ἐδὸ ΥΟΥῪ Οχἰβίθηοο οὗ (ἢ 6 σοῃρφτοραίἑ οη ἰἰ86] 7. 

δ. ἴῃ ἃ δἰ ἶαῦ ΤΩΘΏΠΘΡ, 88 δἴιον Οἰμον στοδί 
)υάρσαιθηίθ, 48, Ὁ Θχδιρὶθ, δἷϊον ἐῃθ ἀοϊαχκο, ἱἐ 
Ὀοοδη6 τηΔηϊθδὲ δον (089 οὁχὶ]θ ᾿κονν 86 ἐμαὶ 1}}9 
ἀο]ϊνοτοά, μονγουοῦ οχοοὶϊϑοὶ 86 ρτογοᾶ ἰὸ ὃὉθ 
αὐ δγδὶ, γοτθ ππ8ῦ]6 ἰο οοπϑδίϊίαἱθ ἃ Κ6ΔΙΥ ΠΟΘ 
Ὀοκσίπηΐηκ, Ἡ Βὶ ἢ δου] Ὀ9 Ρᾶτο διὰ δἰ ηϊοθθβ, δας 
ΟΥΘΡ ΟἿΪ 8 σοπιϊηυδίίοι οὗ (86 δηοϊθηὺὶ δἰηξαϊ 
οχίϑίθησθ: ἰδαΐ {πΠ0γ9 88 ΠΟῪ ὨΟῸ ΤΏΟΓΘ δίῃ 688 
ἀονοϊοριμθαί, ἰθὺ γαῖ 6 Ὁ βίη Ὀσθαΐτβ ἔοσὶ ἢ 1 ΠΘῪ 
ἔογιωβ ἴω [Π6 ΠΟΤ χοϊδίΐομδ Ἡϊο ἢΔΥΘ ὈΘ6Ω 
οϑ Δ Ὁ] θα Ὁγ (μ6 αάρίηρ διὰ ρυοβοσυίΐίης ὑσονΐ- 
ἄθπηοθ οὗ αοά, 8ο ἐδιδὲ ἐξ ποϑὰβ ΟΥ̓ῸΡ ΔΩΘΝ ἃ δοὶ 
χοδοίΐϊου αραϊηδέ ἰὲ οἡ ἰμὸ μαζὶ οὗὨ ἰ80 ἴὸ 
Νονουίδ6]688, οὗὨ οουγβο, [89 λυάχσίης δὰ ῥτγϑ- 
ΒΟΥΥΪΩς δοἰϑ οὗ (6 Ποτγὰ δγὸ ποὺ ἰῃ ταΐϊη, ΤῈ6 
οοηρτοκδίϊου δἀνδησοῦ ἐβτουκὰ ἔπ θτὰ {ον νασὰ 
Ἰ πού ἴο ἃ ρυτο, γοί ἰο ἃ Ὀοίίον ἀθυθϊορτηοηΐ, 8 
ποῖ} σοῦγϑο, θυϑὴ ἰῦ ἰξ 18 ὩΘΥΟΡ ἰδαΐ οὗὨ ἃ ο0ῃ- 
ἀΌΘΓΟΥ ὙΠῸ Βη8Β ΘΌΓΓΘΙΥ ΟΥ̓ σοΙ9 δἰ8 ΠΟΤ ἰΔΡῪ 
ΘΏΘΙΩΥ, 18 γοί (δπαΐ οἵ 4 Υἱοϊογτίουθ ὙΘττΐοτ, τὴ Ὸ 
δὶ Ἰοδϑὺ Ὀ680148 [9 σοι ρ]6(9 γἱσίοῦνγ δῃὰ 8 βΟὉ]9 
ῬτίΣθΘ δἰ (9 ϑῃὰ οὔ ἷ8 οοῦγβθ. Νουθυίοΐθ88, {89 
οἰγουμβίδη 0 ἰΠδὲ διλοῦρ (88 ΡΥῚΠ 668 ΤΩΔΏΥ͂ ΤΘΟΟξ- 
πἰδοὰ (89 ὙΣΟῺ 88 δυσί, δη βουρδὲ ἰο ΥΓΘΠΊΟΥΘ 
ἦι τι (η9 Ποῖρ οὗ Εσζγα, 18 ἃ ὑτγοοῦ (δαὶ 89 ᾿οτὰ 
αἱ ἐδὶδ ἰἰχηθ Βα Ῥτγουϊἀθα δ Ὡυσῦονῦ οὗ 8 Ὀθίιο Ὁ 
οἷοτιαθαί, πὶϊο δ᾽ τεϑ αν ποὶ ΟὨΪῪ οοπδι ἰυἰθα ἃ δἰατί» 
ἰηρ-Ροΐηὶ ἴῸ) ΗΪ8 σχοδοίϊοῃ, Ὀπὺ 4180 {βοτιΒ0}798 
Ὀοκαη ἰο τοδοὶ οαἱ οὗ ἐἰεῖν οὐση στιϊἀ δέ. 

γόοτγα. δ-156. 1. Βοίοσοο Εζτα ἀϊὰ δηγίῃΐης 6160 ἢ 9 
Οχργθδδϑὰ δἷ5 ΒΟΣΤΟΥ 10 {116 ζαϊ τὸ οὗὨ (.} 6 60Ὲ- 
ατοκαϊϊοι ἤγουι (86 ποτὰ οἵ αοά, δῃηὰ ἰηδεσθά μδυ- 
Αἰου ϊαΥ ὉΥ ἃ Ῥϑηϊθηι 4] ῬΥΔΥΟΣ, ἴῃ ὙΒίοΝ ἮΘ 
ἱποϊπἀθὰ δἰμ59617 χηοϑὲ ἀονου ἢν νι ἴα ὑπ 9 ὁ0η- 
ετοκχαιϊίου ποϊοῦ δὰ ἰγβηβργοδδοὰ, Τ09 ἔἤτγδϊι 
ἰδΐης τὴ τ ἰσὰ ἰο Ὀοκίπ 8 ἰσὰθ τοϊοτιαδιΐοι Ἡ}]} 
ΟΥΟΡ ὃὉ9 (9 76ο᾽ πᾷς οὗ ρϑηϊίθησο, δηὰ ἰπ δοοοτά- 
8096 πὶ (μἷ8 ἃ ῬΘῃὶἰ θη 81 ῥγαγοῦ, τ ἢ 1 ἢ 8865 
ἕχοια ἰλ9 ἀοοροϑὶ σοπνϊοίξοι ἐμαὶ τ ἃγο ἱηγοϊτοὰ 

ἔῃ 119 δ᾽ (1685 οὗἩἨΪΒ6 σοηρτομαίίοη, δηὰ τ οἷ 
Βα8 ἴο βῆατγ ἰπ (86 ἔδδ οὔτ ἐπ γαδιθηΐης υὰᾳ- 
τοϑηίδ, Ὑδσἢ, Βονουοῦ, ΠΟΩΘ [86 1688 Ὠιδηϊίθδι 
(09 δΒιδγροδί οοῃίσδαοὶ ἰο 1:6 δίῳ ἴῃ αὐυδδιΐοῃ. 
δ06}} ἃ Ρϑηϊθηϊἰα} ΡΥΑΥΟΣ, σα ροςοΐδ}]ν 1 ἰν 18 θοη- 
ποοϊοὰ πὶ δ Ὠυπ Ὁ] τοοοροϊ(ίοη οἵ ἴδ υδιΐοθ 
οὔ 19 υδργιμθηί ἐδαὶ ἰδ εατοῦ, δἰγοηὰγ ἢ 88 αἷἶδὸ 
116 δἰκεαϊδοιῦοο οὗ ἃ ῬΥΔΥΟΥ [ὉΓ [Οὐαί ἢ 6585, Πεῖρ, 
δηὰ ργοδογυδιΐοη, ῥιυϑὲὶ 85 9 ρταΐδο οὗ εἰιο ἵογὰ 
858 1:0 ἀοἀ ψο ΒοΩΥΘ ῬΥΥΟΣ, δθογὰβ ρεἀοιηριΐοη 
δηαὰ Βαδϊνωιϊΐοη, δὶ ἐμ θερίποΐηρς οὐὗὁ [Ὠ0κ6 ΥὙΕΕΥ͂ 
Ῥρδὶ)δβ, (δὶ 819 ρσχαγϑὰ οὐὔἱ οὔ ἀδθθρ ποοὰ, δηὰ 
τὰς ουἱὐ ἰηίο 8 Ροϊϊ(Ἰοη Γ0 γοἀοιωρίϊοη δηὰ β6]- 
ταιΐου, 18 1186] δ᾽ γτεδὰν ἃ τ Ὦ Ὑ Ρεἰλιΐοη, πῖοὰ 
ἴῺ βΒρὶ1θ οὗ ΘΥΟΓῪ ὨΘΟΘΒΑΙ(Υ ἸΟΥΓΟΪΥ Ῥταϊϑίηρ Θοὰ, 
ἷδ Δ0Ϊ9 ννἱϊβουὶ ἀουδι (0 τηοδὲ ρονογία!!  τονϑ 
ΗΪ5 ρδίθγῃδὶ βϑδσί. 

2. Ἐχτα᾿ 8 ῬΤΆΥ͂ΟΥ ΥΟΤῪ δΒυϊ Δ πηϊΐ65 γψανΐουδ 
ἐΐηχ8, ἩδΒὶ οὗ τηυϑὲ 81} 08 νῖϊ ΒΟΙΪΥ ΔΌΒΟΣΙ- 
ΤΘΏΟΘ οὗὨ ἔγοδαι ἰσηδρτοβδί ἢ δίϊον τοἀοιηρίΐοη ; 
δ9 γοιυΐϊμὰβ 8 δἱ ἧγεὶ οὔ (6 ἔαοί ἰμδὲ τὐθΘ διὸ 
ἀφοΡῚΥ ἱμνοϊνεὰ ἰῃ δἷη ἴτοπι ουῦ ἤδί μι τθ, γα ταῖρι 
ΒΗΥ, ΔΤοδυ ὉΥ παίατο, δηὰ {08 σὴ ποῖ Ὧθ ἰο0 
το ἢ οἢ οὖν συδτα ἃιδϊηϑί ᾿ἰ, δη ἃ δἱ (ἢ δΒδιὴθ (ἴηι, 
(δὲ ἐξ ἰβ οὔὖῦ ββ ἰδὶ αν Ὀσουχσῶΐ δυουϊ (δ9 
ΤΩΪΒΘΤΥ ἴῃ ν ΒΙοἷ ΝΘ 8}} ΤΏΟΥΘ ΟΥ 1688 ἶγϑ; 80 (89π 
ἐμδὲ αἀοἀ [55 ρίνϑῃ ;6 σγδοθ ἩΪὶο οογ δ᾽ ἢ] δΡ- 
Ῥθδυβ οσοθοα ὩΡῚῪ χτοδί ΟΥ̓ΘΡ δρηξηβέ ΟΌΡ 8155 δηιὰ 
ὉΠ Βίη 658, 80 ἰδ δὺ ἐξ τουδὶ 8]}] υ8 πὶ( ἐμδη- 
Τὰ] ποθ δηἃ Ὀγρο 15 0 δβδληοι βοδίϊου, ἩΙοὮ, 
Ἰιοῦγονοῦ, ΟΥΘΡ δζδϊῃηϑδὺ ἢ} ὨΘΟΘΒ511168 Οὗ δΑγί ἢ, ἰδ 
8 8128}} Ὀοχίπηΐϊης οὐἩ Ὀοίίον τ ΐηρθ, ΘΘ5}}γ 1οδὲ 
δικξαίη ; ἤυγι ότίλοτο, ἰδ δὺ (86 δἷη, ἰμδὶ πὸ σοϊρὶν 
Ῥθγοῆδηο09 ὃ6 συ ΐν οὗ, 18 ἀραϊηδὶ Θοαἀ᾽ 5 ΟΧΡΤΙΕ588 
οουμτηδηά, δηὰ ὁΔἢ ΠΟΥΘΡ ὃ6 υδιἰ 6; ἐμαὶ Οοά᾽ 8 
Υἱοὶ ἰδιΐου οὐὔἩ ρμυρίβῃπιϑηί, 1 τὸ δτθ ποῖ πδγηθὰ 
ΌΥ ΗΪδ8 Ῥαηϊδητοθηὶ ΟΣ ὉΥ Ηϊα κτδοθ ππΐο ΒΟ] πε88, 
Ιηυδὶ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ὈθΟΟπιθ ΖτΟδίοΣ δα ΙΠΟΤΘ 86- 
τἷουβ. ΤΏο86 ἰσυϊῃβ Ἡ1}1 μά ο ἃ ργδβοσυίηρ δυὰ 
ἱτργουϊης ΡΟΙ͂ΤΟΣ [ἴὉΡ ἰῃ9 σοηρτγεκδιίοι οἵ 8]} 
ἐἰτη68. 

ἨΟΜΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ον. 1, 2. ο Βευθ (ἴ9 ἀυὶΐγ οὗ Κοορίηκς δίδνυ 
οἱ᾽ ἔτοιι οἰβογτβ.. 1) ᾿Υμβοη ἢ ΙΓ ἯΘ ὁδ ΘΟΧΘΓΟΙ590 
20 ἐπργουίΐηρ ἰηθαθησθο, Ὀυΐ Βδγνθ ἰο ἴδδαυ ]εϑί νγὸ 
Ὧθ τυϊποὰ πιὰ (ῃϑ, 2) ΤΥ ἴ Ὀθοϑῆβθ νῪ Βαγο 
ἴο ῬγόβοσΥΘ αύθαὶ Ὀϊοββίημβ ἴον ουτγβοῖνεθ δὰ 
οἶμοτβ. 8) ον νῖϊ τϑηυποίδιϊου οὗ ἐθιροταὶ 
δἀνδηίαροδ, δβ ρϑοῖδὶν τίν 8611[-ἀοηΐ4].---Τ 0 ἦα)» 
Ῥογίβῃοθ οἵ 8 οογσζοοί οβοὶσϑ ἰῃ σηδυγίαφο: 1) (89 
ἸηἾΌΥΥ ἐμαὶ ἰ8 ἀοηθ ὈΥ͂ 8 Ὀδἃ οδοῖοος; ἰΐ 186 ποὶ 
ΟΠΪΥ ἐοταροτγαῖ, Ὀαὶ οἰθγηδὶ; 2) 80 Καΐη ἐΒαὶ τὸ 
δδγΥθ ἐπ 8 ροοὰ οδιοΐσὁ.---Ξ΄ΤΑΈΧΕ: Μαυγίαροε τι 
8 υπθοϊονίης ποιϑη ἰδ ΥΟΥῪ ἀδηξοσου, ΤΟΥ 889 
οδ οοηγοτί ἃ Σ8ἢ οαβῖον ἐμὴ {86 8} 68 608- 
γογὺ δου, 1 Κίηκβ σ. 4.-- μαι οἱ ον ἰοἾατῖε5 υἡ- 
δ4υδ] ταδυτίαρθ ΤΠΔΥ Βοσορ δὲν, υἱά. 2 ΟὨτΟΙ. 
ΧΥΪΐ, 1.--- Τὴ ἱροτίαποο οὗ ἔγαθ ἔδει γ 11{6 ἴ0Ὁ 
86 ζατι οτδῆσθ οὗ δὁδυτοὺ ᾿ἰζο: 1) ΟΒΌΓΤΟΒ 1 ἰδ 
8 Τυδίον οὔ ἰδ ἴγοο σϑβϑοϊυϊΐοη, ν σὰ τοῦδὲ ὉΘ 

ΘΟΥΤΘΟΙΥ καυϊἀοἃ ὈΥ Ῥτορον ἰγαϊαϊηρ; 2) ΘἔυτοΒ 
Ἰϊἴο ἰ5 οοπα τ ἰοηδθα ρου Ἰεατηϊηᾷ 115 δΔἀγβηίοροϑ, 
84 (δα ἰα Ροϑδὶ 16, ἄσϑι οἵ 8}}, ον πῃ (6 Βοδοιι 
οὗ 89 δι γ. 

ψοτα. δ-1δ, Τη6 ζιηδοιθηίδ] ὑσϊποῖρἷθβ οἵ 
ἐγ Τοϊουτδίονυυ δοιΥἱίγ: 1) Ττυθ βαρ οὐγ οἵὨ 
μοαδσὶ,---γθ τουδὶ ποὶ ΔΙΊ ΟὔγΒοΪνοΘ ἰο Ὧθ Ἰοὰ 
ΔδίγϑῪ ὉΧ ἴδ ἰοτωρίδίξουϑ [μδἰ δσὸ οἵα ἱπνυοϊνοὰ 
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ὙΠῈῺ δβαβιοϊοης βίγοηκσὶ ἴῃ ἢ 9 τοϊαἐΐοηβ κίνθη ὉΥ 
αοὰ Ηἰαλδοϊζ; πὸ πυδὶ γδίμοῦ αἰ δα δα πνὶϊδουὶ 
ΤΌΘΕΓΥΟ ὈΟΝ ἰο ἐδ αἰτνίηθ ποτὰ; 2) ἰγιιθ 8βοτγ- 
ΤΟῪ ἴον ἰμὸ ργϑδθηΐ ἰγαηβ ΒΒ ΟΏ8, ΒΟ ον αἰΒ8- 
συν ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ὃὉ6 ἰο ΤΟΠΙΟΥ͂Θ, (ΠΟΥ͂ δὲ γοὺ ὉΘ 
ΤοσοχοϊΣοαά ΒΟΡΙΟΟΒΙΥ ἰπ (μοὶ ἰτὰθ οἰιδατασίογ; 
ὃ) ἰσγὰο ἴϑαρῷ οἵ (9 ἀϊνίηο ῥπάἀχριμθηί---ἶι 15. 8 
δον, Ὀαὺ ἐπα ΐβρθηϑ8 Ὁ]9 πιθιϊοΐαθ ἴον (86 ἀθ- 
οἰγυοιίνο τδηάθνίη κι ἔγοωι αἀαίγ. --- ΒΒΒΝΤιῦΒ8: 
Κιρτίνεϊων αὔεείωμε ριοίαἰα, συὶΐ πὰ ὠποφμοφμα ἀεδεί 
δετὶ ἐεγσα »νοχύπωπε δέμεπι, οἱαάείϊεεί φμοά ὠπιδαιί- 
{μ4 πο ἀεδεί αἰδεν αἰεὶ ἐγσα ρμεοοαία ρτοχὶπε δὲ, 
φυαπι εἰ ἰρε6 66 ρεγροίγαιϑείί{ί. δὲς αἤέεοίμα ἐγαί 
Αὐναλανε, ἐγσα ϑοάοπιϊίαα, εἰς ϑαπιμεῖ ἐγσὰ ϑαμὶ, 
εἰς Παπὶίεί ἐγσα ροριΐωπι ὕμάαίσεπι. ΕἸ ἀΐο αἤεοίωε 
“πον δοποτπι αὐἰον ἐδ, οἱάεἰίοεί πὸ ἰγααμοαπειε 
Ῥτοχίμε Ἢ ποείγμπι, δε ογδππμϑ »ΤῸ 640, εἰ σαδίξφ ἐπε 
ἔμπα, »τὸ οἵδεῖο ποδίτο.---τΑπκα: Ῥίουθ ΡΘΟΡ]6 
Ἰδαρὶι ποῖ δὲ (9 δἷῃ8 οὗ οἰδβογβ, Ὀᾳὺ δ΄ βδὰ δἱ 
Βοδνί οὐ (μϑὶν δοσουηὶ, 96 Γ, ἰχ.: Θθη. χυὶϊ!, 28: 
2 βδπι. ΧΥ͂. 88. 2 ον. χὶ. 29.--- ἔονν ἰηο χοῦ Ὁ]9 
δῖο (86 τοϑδβ ἐγαηϑμγοβδίοηδ οὗ {ἰ|ο89 πο πδΥθ 
Ὀθθη τοάθοπιθα ἔτοπι {9 πιΐϑοῦγ οἵ βίη, 1) ϑίη 
868 αἰ γοδὰγ πσουρὰ αἰΐθουν ϑηουσὶ. 2) Θοἀ Βδ88 
Βυονη Ηΐ8 στδοθ ἰη ἀο] ἰτοτίης ἔγοαι ἰΐ, ποῖ 8 
ΘχοθοάϊηρἽ στοδί, Ὀὰὶ πιΔῪ Θαϑὶ]γ Ὀο ἰοϑὲ ἀραδίη. 
8) Ηδ 88 ἰοἱ 5 πον Η8 νἱ]]ϊ, 4) Ηΐδ νἱδὶίδ- 
ἰΐοα οὗ Ρυπίβηπιοηὶ τ} Ὀ6 801}} ἸπΟΓῸ ΒΕΥΘΓΘ.--- 
ΒΤΛΑΕΚΕ: Τ06 βίγοηροϑί γγ8}}8 δ (89 βυγοδί ἤἔϑσθ 
δϑοαϊ ἃ οἶἐγΥ δηὰ υἱἱἱαρο 15 αο᾽ 8 φχτγαοίουϑ οδγό, 
Ῥε. 11ϊ. 4-7; Ῥτον. χυϊὶ. 10.---Βὺ (6 νἱ᾽οκοάῃ 688 
οὔ ἰδὸ ἐπα ἰδηὶθ ἰ8 ἃ Ἰαηὰ ἀοβὶοὰ ; δοοογάϊηκὶγ 
Ἰοῖ πα Ὀ6γ το οὗ βἷα. [Ιἴπ ἰμ9 Ἰυδριμοηίδ οὗ αἀοἀ 
ἯΘ [δ Υύθ ἰ0 γοσοβηΐζο Ηἰἶδ πιοἀογαίϊοη, δηὰ ἐπ δηῖς 
αοά ἴον ἰἰ.---Τῆο ἰταθ μϑηϊθηξίαὶ Ῥγᾶγοῦ: 1 
Ἐοσοροϊΐου οὗ δίῃ ἰπ ἰἰ8 θῃίΐγθ χυοδίῃθϑϑ δ 

ταΐῃ: 2) τοσοφαί(ίου οὔ ἰμθ ἀϊνίηθ ρτδοθ; 8) Τὸ- 
δοφαηϊιίου οὗ 119 οἰθαῆῃ 688 οὗ {μ6 αἰνίπθ ψ1}}; 4) 
τοσοκηἰτίου οὔ (6 μιδιϊοθ οὗ ἐμ9 Ἰαάριμθηΐ ἴο ὉΘ 
ἴοαγοα.---ἰηἰοτγοοβδίοη οὗ Ῥδδβίογδ [ῖ0Υ ὑμοὶρ οοῦ- 
ετορειΐϊοπα: 1) Ουἱ οὗ Ιοτθ ἴῃ βρίϊθ οὗ βίη; 2) ἴῃ 
ἴαϊι ἱπ αοά᾽ 8 ρζγδοθ; 8) ἴῃ δορθ οὗ 8 Βοασίηβρ. 
“ΞΒΤΑΒΚΕ: δίησο Εν ἴῃ ἷὶ8 ΡΓΑΥΟΥ Βοί8 ὈΘΙΌΤΘ 
ἷπι {86 δηιγ9 ΡῬ6ΟΡ͵Ϊ6, ἢ9 ἱποϊ 468 [κι πι86]7 δἀπιοηςς 
ἰθπὶ δῃα δοσορίδ .ἷ8 βίδτ ἰὼ ἰδ βὶ 8 οὔ {80 
ῬδΟΡΙΘ, σορ. ἴδ. Ἰ᾿ὶχ.; θδηῃ. ἰχ. ὅ; Νϑβ. ἱ. 6.,-- 
ΓΟΘΟΙΘΥΒ Ββιιουϊὰ ρῥδυιου] αν δίδπὰ ἰὼ ἰἢ9 80 
δηὰ δεοῖς ἰο νϑγὰ οἱ᾽ τἰὸ ρυπίδμιηθηὶ οὔ αοἀ ὈΥ 
ῬΓΔΥΟΡ. 0 οἴϊθη ΚΠΟΥ ἢοἱ ἔον [86 ΒΚ οὗ βοΐ 
Ὀ6] ον τ Ρταγον αοἃ δ85 δρατϑὰ ἃ ρΡ600}]9 δῃὰ οἰ(γ. 

[βοοττῇ: Βιοηὶ ρσγϊοῦ δηὰ δϑιουἰβυθαΐ δοτηθ- 
ἰϊηο8 ἔοταχλ [009 τηοϑὺ ΘΧΡΓΟΒΒΙΤΕ φῬτχγοίοδίδίὶ οἢ 
δρδαϊηδι δθουΠΟ.8 ΟΥΠλ68; ἀπ ΝΘ ΤηΘ Βρϑδὶς 
ΟὮ δυσῖἢ οδοΘΒ' ΟῺ8Β 1ΐΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΤΔ070 οἴοσίμα)] ἰο 8)ἀ- 
ἄτγϑβϑϑ ὑπιϑιαϑοῖγοθ ἰο οὐ ἰθδη ἰο (ἰ6 οἴθηάοτ.--- 
ΗΈΝΕΥ: Α φγδοίϊσδὶ ἀἰθθο]οῦ οὐὗὁἨὨἁ οἀ᾽ δ 4}}-βυ- 
αἰ ΘΏΟΥ ἰδ δἱ ὑη9 Ὀοίϊίοῃῃ οὗ 411 (.}6 ΒΟΥΤῪ Β}1{{8 γγθ 
286 ἰ0 6] ΟΌΤΒ6ΪΥ68.--- 116 ΒοθηἀΔ]οὺ 8 δΒἰ.}8 οἴ 
Ῥτοΐδεβοσθ ἃτὸ πῦδί γὸ ᾿ΔΥ͂Θ ΤΘΔΒΟΏ ἰ0 Ὧθ ἀεδίοη- 
ἑλεα αἱ.---ΑᾺ οὁγο ἰο αοἀ 4κ«8 οὗν Οοα νὶ}]}] 6 οἵ 
τοδί υ8δ9 ἰο 05 ἰῃ [ἢ 9 ἜΧογοἶβθ οὗἨ γϑρϑπίβῃοο.--- 
Τμότο 18 ποῖ 8 ΒΌΓΟΥ ΟΥ δδά οσρ Ῥτύϑβαρο οὗ τυΐϊῃ 
ἰο ΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ (δὴ τονοϊ ΐης ἰο βἷη, (0 {89 Β81}0 
δὶηβ δραΐηῃ δϊον στοδί ἡπάριηθηίβ δηὰ στοδὺ ἀ6]}- 
γοΟΓΔΠΟ008.---Ἦ ΟΕΒΟΒΎΟΒΤΗ: ΟΌΒΟΥΥΘ, ἐμ᾽α. σοὨἴ68- 
βίοῃ δπὰ ἤγαγον οὗ Εζγϑ, ἐπ: 9 ρὑγίϑδί δηὰ δογῖ 6, 
(ἢ γί οπὰ οἴ (6 κίηρ οὗ Ῥογϑίδ, 88 ἴῃ ἃ ρυ])ο 
Ρἶδοο, δἱ ἃ ἐΐπιθ οὔ ρυ]ο γοδοσὶ ἰο ἐΐθ ἰθπιρὶθ. 
Ηδ νλβ ποί δϑῃϑπ)ὰ οὗ γορϑηίδῃοοθ δηά βοϊί-υ- 
τὴ δἰΐου, δη ἃ δ6 βῃονθὰ ρΡΌ] οἷν ὑπαὶ μἷ8 ἐγαδὶ 
τ88 ἷἱῃ αοἀ᾽ δ μοὶρ, γουσῃδβαΐθα ἰ0 ζουτθηὶ ὈΓΘΥΟΡ 
δὶ ιμὸ ἀοον οὗ ἀοἀ᾽ Β Βουδ6.--ΤῈ.] 

Β.-ΤῊΒ ΒΕΜΟΥ͂ΑΙ, ΟΕ ΤῊ} ἙΒΒΟΒ, ΑΝῸ ΤῊ [181 ΟΕ ΤΉΟΒῈ ῊΟ ΡΟΒΙΕΙΕΡ 
ΤΗΒΜΒΕΙΨΕΒ ΕΒΟΜ 11. ᾿ ' 

σπαρ. Χ, 1-44, 

Ι. Τὰ ε7εεῖ ἰλαὶ Ἐεγα᾿ ὁ »ταγεν λα ὑροη βλοολαπίαλ, λον ὠροὴ ἐς ρῥτίποες οὐὨ (λ6 οοπστοεσαίἑοη. 

γόοτεα. 1-8. 

1 Νον σἤθη Εἶτα πδὰ ῥγαγοᾶ, δὰ πἤθη ἣθ δὰ οοηοθθοᾶ, ποορίπρ; δηα σαϑίϊη 
Αἴπηθ6}} ἀοτχη δοίοτο ἐμ6 μουθθ οὗ Οοά, ἔμδγ δββϑιη]ϑὰ αηΐο Εΐτα οαἱ οὗ [5γ86] ἃ ΟΣΥ͂ 

αὖ Θομστοραίίοη Οὗ τη δηα ποιλθη δηα οὶ] άτθη : ἴοὸγ (86 ρϑορ]θ ψαρὺ ὙΘΓΥ ΒΟΙΘ. 
2 Απὰ ΚΒΒοο δηϊδῃ (ἢ βοῃ οὗ 6816], οη6 οὗ [16 ΒΟη85 οὗ ΕἸ]δ, δηβινογοὰ δηά βαϊὰ απίο 

ΕΣτα, 76 ἴανο ἰγοβραβδοὰ δραϊηδῦ ουοὐ αοά, ἀπ δνο ἰβδίκθῃ βίγϑδηρο ὙΪΥ68 ΟὗἨὨ [ῃ9 
8 ΡΘΟ0Ρ]6 οὗὨ ἰμ9 Ἰδπὰ : γοῦ ῃ οῪ {μότθ ἰἴ8 Βορδ ἷπ [βγϑϑὶ οοποθγηΐηρ (18 {πΐησ. ΝΟΥ 

(βογοίοτθ Ἰδὲ 8 τηδῖζο ἃ σοσϑηδηΐς ψὶΒ ουν αοά ἰο ρυΐ ΘΥΑΥ͂ 41} (π6 πῖνε, δῃὰ βυοὶ 
88 ΔΙῸ Ὀοτη οὗἉ (Π6πὰ, δοοοταϊηρ ἴο [86 σοιηδοὶ οὗ πιῦ Ἰογὰ, δηὰ οὗἉἨ ἴμοβο ὑμδὺ ἴσθι} ]6 

4 αἱ 80 οοηπιπημδηάιηρηίΐ οὗὨ ΟΓ ; δηα Ἰοὗ 10 Ὀ6 ἀοῃθ δοοογάϊηρ ἰο ἴΠπ ΔΚ. Ατσῖβο; 
ἴον ἐλίϑ πιδιίον δοίοτηι σοί, αὐΐο (ἢ 66: τ αἶϑο οὐδ δε ψὶῖὰ ἴπ66: δ6 οὗ σοοά σουγαρο, 

δ διά ἀο ἱ( ΤΏΘη ἀγοβο Εγα, δῃὰ τὰ {89 οἰΐοῦ ργίοϑίβ, 86 1ουϊίοθ, δηὰ 4}] 15γϑϑὶ, 
6 ἰο βισθδὺ {μαὺ ὑΠ6Ὺ βῃου]ᾶ ἀο δοοοτάϊηρ ἰο ὑμῖ8 σογσὰ. Αὐά {Π6Υ βυσαῦθ. ΤΏΘα 

ΕΖγϑ το80 ἊρΡ ἔγομι Ὀϑέογο {86 Βουβα οὗ 604, απα ποι ἰπΐο [86 ομδιι θοῦ οὗ Φομβδῆδῃ 
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[δ Βοῃ οὗἩ ΕΠ1ΔΒΒΪΌ: δηὰ ευἦδη ΒΘ οδτὰθ ὑι 8οσ, Βο ἀ]α δδὺ πο Ὀγθϑά, ποὺ ἀσγίηϊ ταίοσ : 
ῸΣ δο τηουχηῃρα Ὀδοδυβο οὗ [86 (Υ88 ἴοῃ οὗ θὰ ἐμπδῦ δα ὈΘΟΠ ολγγὶοα ἀναγ. 

Ἴ Απᾷ {δοΥ πιδᾶθ ρῥσοοϊδιηδίίοη ἱβγουρδουῦ πᾶ 8} ἃηα “6γυβα]θτὰ ἀπο 41] {μ6 οἰ ἱ]- 
ἄγϑῃ οὐ ἐπθ σδρ νυ γ, ὑμαὺ ΓΠΘΥ͂ ΒΒου!]α ζβϑίμοῦ {μϑιλβο  νεβ ἱορϑίθοῦ απο “6γυβδί θπα ; 

8 Αμπὰ ἰδμδὲ ᾿ΠΟΒΟΘΥΟΣ που]ά ποῦ οοτλθ ΜΒ ΐη ἰἤγθθ ἀδγβ, δοοογαΐπρ ἰο {6 οοιη86ὶ οὗ 
[8 ῥγΐποοδ δηά [86 6] 6γ8, 811 ι]8 βυ σϑίϑμοο Βῃου]ᾶὰ Ὀθ ογίοϊὑβα, δῇ! Ἀἰπιβ6}} ββρᾶ- 
ταῖϑα ἔγομαι {π6 οοηρτορδίίοη οὗἩ ὑμοθθ ἰδ δα Ὀδθθὴ οδυσίθα ἃπαυ. 

Π. Τλε ϑιεοεεν 977 Ἐἔζτα ὑι ἰλε «Αεδεπιδὶν 97. ἰλ6 Οοπρτεσαίίοη. ὍὝὍατα. 9.-17. 

9 ΤΈΏΘΩ 8]] {86 ποθὴ οὗ 0608} δΔηα Βοη)διηίη ἘΠῚ ΘΝ {πη βοῖ ν68 ἑοροίμ ον υηίο 6 Γγα- 
Βα] πὴ ἄγ ἀαγβ. [0 τῦαϑ (Π6 πἰπί τροητῃ, ου [86 ὑπομθι ἄαῳ οὗἉ [86 
το ἢ ; δ πα 41] ἰ86 ΡΘΟΡ]6 βαὺ ἴῃ [86 βίγϑεὶ οὗ [89 βουβὸ οὗ αοά, ἰὑσϑ]ηρ Ὀοσδυβθ 

10 οὗ ἐλ τηδύζου, δῃα Ὁ ὑπ6 στοαί ταὶῃ. Απά ΕπΖτγα {Π6 ρῥτὶοϑὺ βίοοά ὑρ, δὰ 5βαϊὰ υπηΐο 
1Π6πι, Ὑ ΒΆ06 ἰγϑηθρτεββοα, δηἀ πᾶν ἰβίζθῃ βίσϑηρθ ἱγ68, ὕ0 ἸΠΟΥΘΆΒ6 [ἢ 6 ἔγθερβϑδα 

11 οὗ ἴβγδθὶ. Νοῦν ὑβογοίοσο δ Κο οοῃἤθβϑϑιου απο 86 ΓΕΡῸ Οοἀ οὗ γοὺυγ ἔἈ{Π6Γ5, δηά 
ἄο 8 Ρ]ΘΑθΌΓ : δῃά βοραγαίθ γοῦγβα γ68 ἔγοῦι (86 ΡΘΟρ]6 οὗἉἨ {Π68 ]απά, δηὰ ἔγοτῃ [89 

19. βἰσαηρθ ψῖγοβ. ΤΏρῃ 81} ὑπΠ6 σοηρτοβϑίοη δηϑγοσοα δηα βαὶα ᾿ 1} ἃ Ἰουά νοΐοοθ, ΑΒ 
18 ἰδοὺ διαβὶ βαϊ 4, βο τηυϑύ τὸ ἄο. Βαῦ [6 ΡΘΟΡ]Θ αγό ΙΏΔΠΥ͂, δῃηὰ 1 ἐδ ἃ {1π26 Οὗὁἁ τυ Οὗ 

Γαΐῃ, δηἀ ψὸ δτὸ ποὺ 80]6 ἰο βίδῃά πιβουΐ, ΠΕ ΒΟΥ ἐθ ἐλὶδ ἃ ποτὶς οὗ ὁπ ἀδῪ οὐ ἵπο: 
., 14 [ὉΓ τὸ 816 ΤΩΔΩΥ͂ ἰμδῦὺ Βδγ6 ὑγδπβργοββοα 1 (818 (Ὠΐηρ. 1,6 ΠΟῪ ΟἿΣ ΓΌ]6ΓΒ οὗἉ 8]] (Π9 

οσοηρτοχαίίοη βίδα, δηα Ἰεἰ 411 ἔπθαι τ αἰοῖ ἤᾶνθ ἰβκθη βίγβηρθ σῖνοθ 'ῃ ΟἿΣ ΟἾ168 
σομ]6 δὺ δρροϊηίβα {ἰπλεβ, δηὰ τι ὑπθῖι {μ6 6] ἀθτὰα οὗὨ ΘυΥῪ οἰΐγ, δπα (6 ᾿υάρο8 

16 ἐῃογϑοῖ, ὑπ} (86 δγοθ γαίῃ οὗ οὐὐ αοα ἴογΥ (818 τοδί 6 ἰυγηθα ἔγοτα υ8. ΟἾ]Υ͂ 
Φομδίμδῃ ἐπμ6 βοῇ οὗὨἨ Αβδῆθὶ δῃηὰ “88 Ζίδῃ (6 βοὴ οὗ ΤΊ Κνυνδὴ σ γθ διρ ογοὰ δρουΐ 

16 {18 πναΐίεγ : δηὰ Μοββυ]δπι δηα ΚΒ οΙμ δὶ [86 1ουἱΐο μ6] ρα α θα. ΑἈἀἀπα (6 οΒΪ]- 
ἄγϑῃ οὗἉἨ (π6 οδρύϊνν ἀἰά Βο. ᾿Απά Ἐγβ {86 ρῥγίοϑί, υἱέ, οογίϑιη οὨϊο  οὗὨ ὑΠ6 (ἈΊΠ ΘΙ, 
δἴνον (89 Βουδο οὗἉ ὑποῖν δ ΓΒ, δα 81] οὗ ἔβϑιι ὈΥ ἐλοὶγ ἩδΙη6Β, τ στὸ βοραγαίοα, πὰ 

171 8ιὺ ἀοπῃ ἱπ {Π6 Εγθὶ ἀδΔΥ οὗἁἨ (86 ἐθῃίῃ τόμ} ἴο Θχδμηλῖηθ (ἢ6 τηδίΐοσ. Απα {Π6γΥ 
ἡδαο τς 8 δα ὙΠ} 4}} (8.9 τηϑη ἐμαὶ δα ἰδίζϑθη βίσϑηρο πῖνοθθ ὈΥ {μ0 Εγβὶ ἀδὺ οὗ ἐμ9 

ὑ τοί... 

11Π. 21εἰ 97 ἰλοεα τοῖο ϑεραγαίεα Τλενεδοῖυδι ὕ7γοπὶ ἰλεῖν Ἡγίυεα. Ὅοτα. 18 .-44, 

18 Αμπά διμοηρ [ἢ ΒΟΠ8 οὗ [86 ῥγ᾽οβίβ ἰἤθγο 6 τ ἔοαηά {πδὺ 84 [Δ ,Κκοη βίγσϑηρο ψῖνο8 : 
παπιοῖψ, οὗ ἴῃ: ΒΟΏ8Β οὗ εβυδ [86 Βοῃ οὗ Φοζϑάδὶς, δηὰ ἢϊ8 Ὀγοίμγθη : Μδβδβοίδῃ, δὰ 

19 ἘΠΙΟΖΟυ, διὰ Ψ4γ0, δηα (ὐθάδ] Δ. Απά {ἘΠ 67 ρᾷνθ (ἢ εῖν ἤδη68 [ῃδὺ (Π6Υ που]ὰ ρμυξ 
ΔΉΘΥ ὑμοὶν πῖνοθ; δηὰ δεῖπσ σΌ}] Υ, ἐλον οβοτοα ἃ. τατὰ οἵ [86 θοοῖκ [ῸΓ {μοῦ ἴγοβρϑϑββ. 

20, 21 Αμπᾶ οὗὨ [6 δβοηβ οἵ [το γν; Ηδηδηὶ, δα Ζευδαϊδῃ. Αὐάὰ οὗ (6 Βοη8 οὗ Ε8- 
22 τὰ; Μδδβοίδῃ, δῃά ΕἸ}, δηα β'μοιηδίδῃ, δπὰ “76 }}16], διὰ Τ)ζζίϑ. Απὰ οὗὍὨ {π8 

ΒΟ οὗ ΑΒΓ; ΕἸϊοομδὶ, Μδαδβοϊδῃ, [βῃτηδθὶ, Νοίμβδηροὶ, Φοζαρδαά, δῃὰ ἘΣ] βδἢ. 
23 ΑἸεο οὗ 416 1,ον ο8; ΨΦοζαθδα, δὰ βῃίηεὶ, δὰ ἸΚο]αίδῃ, ((Π6 βαπὶθ ὦ Κ αἰ ΐβ,) 
24 Ῥοιμδδίδῃ, ὁ πἀΔ4}, δηα ΕΠΐοΖοσ. ΟΥ̓ [}6 ΒΙσΟΙΒ 4180; ΕΣΠΔ9810: δηα οὗ {μ6 Ροσίθγβ; 
25 Β4)]} μ᾿, αῃα ΤοΙθια, δηκὶ {Πτ|. Μογθϑουοῦ οὗ [5γδο] : οὗ [9 ΒΟοη8 οὗ ῬδσΌβῃ; Εβϑιη δῆ, 

δΔηα “6Ζδι, δηὰ Με) δ, δηα Μιδοη, πα Ἐ]οδζαγ, δα Μ4] ἢ] Δ, δπαὰ Βοπδίδῃ. 
206 Αμπὰά οὗ [86 Βοῃ8 οὗ Εἰδ; Μαιιβηΐδη, Ζοοβδγίδῃ, δηὰ Ψ6 816], “πὰ ΑΡΒΑΪ, δῃὰ ὅ6γο- 
21 ταοίὰ, δηὰ Ε]8}. Απα οὗ ἐμ βοῃ8 οὗ Ζηιία ; ΕἸ]ϊοοπαὶ, ΕΠ], Μαιδηΐδη, δα 
28 ΦΔογοιοίῃ, δῃά Ζεθαά, δηὰ Αζίζα. Οὗ {86 βοῇ 8180 οὐ Βϑθαὶ ; Φϑβοῆδῆβδῃ, Ηδηδ- 
29 πἰἴδῃ, Ζαυραὶ, απὰ Αἰ 181. Απὰ οὗἉὨ {μ6 βοῃϑ8 οὗ Ββηὶ; Μοβδυ)Ἕδαι, ΜΔ] υοἢ, δᾶ 
80 Αἀδείδῃ, Φ4ϑῆυ, δῃὰ Κἢ)θβ), δά Βδιβοίῃ. Απᾶ οὗ [9 βοῃ8 οὗ Ῥδῃδίῃ- τ δῦ; Αἀμδ, 

δηά ΟἸ 614], Βοῃδίδ, Μαδϑεΐδῃ. Μαϊδηϊδῃ, Β6Ζζ]66], δὰ Βιπηυΐ!, δῃὰ Μϑδηβββθῆ. 
81, 82 Απὰ οἵ [6 βοῃβ οὗ Ηδτυίῃ; ΕἸ] 6Ζον, [801] 8, ΜΔ] ΟΒ δῃ, ΚΘ Βμομηδίδα, 5 ηθοι, Βοη- 
89 Ἰαπχίη, Μ4]]υοἢ, απὰ ΒΒμοπιατίδῃ. ΟΥ̓ [86 κοηβ οὗ Ηδϑβυπι ; Μαίϊομαδὶι, Μία δίμδῃ, 
84 ΖαΑθδα, ἘΠΙρΡΒοΙοί, Φογθιιδὶ, Μδηδββθῆ, απὰ Βηϊτηοὶ. ΟΥ̓ [6 βοηβ8 οὗ Βδηϊ; Μαδθδὶ, 
85, 36 ΑἸγϑη, δηὰ ἴ76], Βοῃδίδῃ, Βοάοίδῃ, Ομ δ] υἢ, ν᾽ δηΐδη, Μογοηλοίῃ, ἘΔ 10, 
37, 88, 89 Μαϊιίδηϊδη, Μαϊιίοηδὶ, δῃα 96δ88ὺ, πᾶ Βδηΐ, δηὰ Βίηπαυὶ, διϊμμοὶ, Απὰ 
40, 41 56] Δ, δηὰ Ναίβδη, δὰ Αἀαδίδι, Μδοβηδάθυδὶ, βῃδβῆδὶι, βῃδναὶι, Ασζβϑυϑοὶ, 
42, 48 δηαὰ Κμοϊθυχλίδῃ, Βῃθιηδγίδι, 5884] } ὰπ, ΑἸηδγδῆ, απα Φοβϑορῃ. ΟΥ̓ (06 8018 οὐ 
44 ΝοΡο; Ἅεϊ6], Μαιιμϊαῖ, Ζαραά, ΖοὈῖπα, Φαάδυ, δπὰ 406], Βοηδίδῃ. ΑἹ] ἐμοϑοὸ δὰ 

ΤΔΙΚΘῚ βίγαῃρθ ὙΪΥΘΒ: δηα δοπιὸ οὗ ἔμοπὶ μα τΐϊνοβ ὈΥῚ ὙΒΟΠ [ΠΟΥ 84 Ομ] άτθα. 
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ἘΧῈΟΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ὑετα. 1-8. ΤῊῖΘ οδδρίον ἤγοτω Ὀοι ποϊης ἰο θη ἃ 
ἰγοδίβ οὐ ἰμῃ9 χγοδὶ ὕϑβϑ} 18 αἰϊϑη δίῃ [16 Ρϑ θη- 
Ε18] ῬΣΑΥΟΡ οὔ Εζτα ᾽π [Π6 σοηργοκδίϊοῃ. 

Ψψον. 1. ον θὲ Εστα 8ἅ ὑσαγϑᾶ, εἰο. 
--- στδ᾿ Β ῬΎΘΥΟΥ ἴδ ΡΓΟΡΟΣΪΥ ἀοδὶ ζηδιθά 88 ἃ 600- 

ζεδδῖηρ, ΠῚ ΠΓῚ, οοπερ. ποίοβ οἱ ἶχ. 16. ὭΒΣΠΟ 
ΤΏΘΆΏΒ : ῬΓοβίγδί ἢ ΟὨθ᾽Β 8617, Ἰγίηςς οἡ ἐδ: ἸζΏΘΘΒ, 
οοπιρ. Ἰχ. ]1.---Βοέοσθ ἴ86 Βοῦδο οὗ Θ0οᾶ,---Ε}86- 
ὙΏΘΟΥΘ δἷβδὸ ““ὈοίοΟτΘ ἰδο ἴδοο οὔ Θοὐ," ἴη ἐ}θ 
οουτί οὗἁὨἨ [86 ἰορῖθ. Τμδὶ δ ατϑαὶ ογογὰ γὰ- 
(εγοα ἰοροί μον αηΐο Βἷαι δὰ ἰΐ8 γϑαβοη ἰὼ ἰδ6 
ἴδοϊ (μδὺ (8:6 Ῥ6ο0}0]6 Ὑϑρὶ ὙΘΥῪ ταυσὰ, ἐμαὶ 15, [ὉΓ 
ΒΟΥΓΤΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΥῚ (ἢ ΟΥΪΪ οἱγουτηδίθησοδ ἱπίο τ Βἰοἢ Β0 
ΤΑΘῸΥ 8 Ρ] πὴ κοα (ἢ ΘΒ Ι 68, ΔῊ ἃ Ἔα ρΡ6 οἷ} τ Γὸ 
ἀϑορὶν τηονϑὰ ν᾿ ἱτἢ Εἶτα 8180 ἴῃ Υἱ ον οὗ [ἢ Β᾽ π8 ὉΥ͂ 
ἩΔΊΟΒ (ΒΥ δ8α ἀοηθ ἴΐϊ, πὰ δοδοτά οὶ α͵80 ἀ9- 
διτοα δϑοϊδίδῃοθ. 193, ἩΒοι ΤΌΡ ἢ ΟὨΥ ΟΟΟΌΤΒ 
ΒοσΘ, ἀορϑῃάβ Ὁροῦ 18 νογῦ, δι ἐμοῦ ἰδ ἴ8 Ββορ8- 
ταἰοα ἥτοια ἱξ ὈΥ ἰ89 δάυογὺ ΣΙ ἴῃ [86 τυδὴ- 
ὯΟΣ οὗ 8 ἱηῆη. δὉ8. 

γεν. 2. Απᾶ ΚΒ ΘΟΒΘΏ ΘὮ.-----ηδνυγοτιθᾶ, 
εἰε.----Τ Ὡδὺ Στὰ Εἰπ)δο)ΐ ἀϊὰ ποὺ βίορ ΤἿογἱ} τ ῖι ἃ 
ἀεδηΐξο ἀδιιδπά, ἰδαῖ ἢ ναϊϊθαὰ πη} οηο οὗὨ ἐδ 
ΘΟ ζτοραί: ἢ δι ου ἃ πηαΐζο ἃ ργοροβίἰίου, ἀἰὰ ποὶ 
Βαγθ (8 τθϑβοὴ ἰῷ ἰδ ἔδοϊ (αὶ 5 ροβί(ἴοι ἀϊὰ 
ποῖ 6η {1116 ἷαι ἰο πιϑῖθ βυσὴ ἃ ἀοιηδηά, Ὀυΐ ἰἴη 
ἰδ εἰγουτιβίϑηοθ (ἢ δ. (9 χοίογταδί οι δου]ὰ οὩ]Ὺ 
Ῥὸ οὗ νοτί δῃὰ ἱμβογοῦζ ΒΥ οαγτθα ουὐ ΒΘ ἰἰ 
6816 οτὶ ἢ ἤτοτα 86 ὀοηρτορδίϊου (861 8816- 
οὨδηϊδ ἢ ΠΟΘ, (9 Βοη οὗἨ 616], 18 ἰο Ὀθ ἀϊεἰϊη- 
ξαϊβοα ἤγοπι Κ΄ 8Δοο δηΐδῃ, {Π 6 δοη οὔ δε ασίοὶ, ἴῃ 
σΒδΡ. Υἱἱϊ. δι. Απὰ 7616], πὶ ἔδι μον, 15 ῬγοΌΪΥ 
ποὶ Ιἀϑηϊ σαὶ τὶ [6 ὁὯ9 τηρῃἰϊοποα 1η γοΡ, 28. 
Ὕοτο ἰΐ 80, Θ'Βοομδηΐα που]ὰ ποὶ μᾶγθ δου ρ]οα 
ἰο το 8 ῬγΓΟΡοβιἰΐοη ὈΥ το ἷΪ8. οσ Δ ΠΣ 
νουἹὰ θὲ σοιῃροὶ] θα ἰο αἰδηι158 ἢΐἷ9 τὶΐο. ΤΒ6 
ΒΟ οὗ Εἴδτα, ἰο τγθοπὶ μΒ6 Ὀοϊοηοα, οοσαν ἴῃ ἰΐ. 
7: νἱϊ!. 7, δηὰ δραΐῃ ἱπ συϑσ, 26.ἁ. Ηο ν885, δὰ 
(818 6 εἰ ηϊβοδῃηΐ, πὸ ὑσυὶθϑί, ποῦ Ῥστίησθ, Ὀὰΐ Οἢ 68 
οὔ ἐμ6 σοῃηρτορλίίοη, δοὸ ἰμδὺ ἰπ δπὰ υἱἱἢ ἴα ἐδ 
οοηρστορδίίοη ἰἰ86] ῬΤΟΙΏΡΕΪΥ δῦοβο ἰοὸ υἱπάϊοαίθ 
80 ἴδτγν. ΦΣΤ, σϑυβ89 ἰο ἀννε]}}, ἰ8 ἰπ ΟἿν σδδΡ- 

(6 (ΘοΙΏΡ. γοτβ. 10, 14, 17, 18), δπὰ 80 8]80 ἴῃ 
Νοῖ. χὶϊὶ, 28, 27, υϑοὰ ἴον ἰη9 ἱδκίηρ Ποιηθ οὗ 
ΐγοΒ. ΒΒΘΟΒΔΉΪΔῺ ΘΟη 6886: δ ἢδυο δοίοὰ 
Ἐπ  Υ͂Ὁ}}γ ἰοπνατὰβ ἰμ0 Τιοτγὰ ἰπ ἑδκίηρς Βοιλθ 
Ἰογοῖσῃ οτθῃ (σοι. τοῦ. 10 θὰ ΝοΆ. χὶϊὶ. 27), 
ἷπ ογάον ἰο 80} ΕΖ ΤῸΣ Ϊ8 δισοηρ σοῃη ἀθιηηη- 
(ἴοι οὗ ἰμῖ8 Ἰηἰοταγσὶαο. Αἱ ἰδ δδθ ἰΐαχο ἢ 6 

Τοίδίηθ ΠΟΡΟΘ, ὨΜΙτὮν Ξε δὶ {ἰμῖ8 ἰγδηβργοβϑδίοη 

(οοτρ. ἶχ. 16), ΟΣ ΤΑΙ ἴῃ δβρὶΐθ οἵ ἐϊ. ὃν ἴῃ 

1196}7 δέπδι πιδαἷο, ΤΑΔῪ γοδα ἰγ πᾶν (1.16 τηθδηΐης 
οὗ “ἴῃ δβρὶϊο οὐ,᾽᾿ σδοῃρ. 18. 111}. 8; ΦΖΟὈ χυὶ. 17. 
ὙΡΘ ἰθ ποῖ --- ΠΡ, βΒοομβδηΐδῃ 8 οὗ (Ἀ9 
ορίπἴοη ἐμαὶ ἃ γϑίιουαὶ οὗ ἰμὸ ουἱὶ 'β βὲ}}] ροβϑὶ- 
Ὁ]6, δῃἃ ῬδΥΒΔΡ8 ἮθΘ ΔΙγοβαὰγ τοοοζηϊχζοὰ 4}50 [86 
ἴδοὶ ὑπαὶ ἔμο τοδοϊαἴοη ἰο ΘΑΣΤΥ͂ οὐἱ (εἶα ἀἰβῆσα!ί 
(διης παῖδ σὶνο ὑμ9 ἱπρ.}89 (0 8 ΖθηΘΣΑΙ Τοΐοσ- 
ταδιϊοη, 

γον. 8. ονν τδοτοίοσο 16 τι 8.9 ἃ οο- 
νϑηδηῖ 1} οὖν Θοἄ.---ἰμαἱ 18, τὸ μι }}} ΟὉ]]- 
ξδιθ οὔτβοῖνοβ ὈΥ ἃ βοϊοτλῃ σογϑηδηΐ οπὰ ἃ βοτιι 
τον ἴο αοά (οορ. 2 Οἔτοη. χχὶχ. 10) ἴο ραῖ 
ΑΥΡΆΥ.--ἸΠΣἾ 15 Βόσο (η9 ὀρροδίίθ οὗ 2.0 .-- 

811 ἴ86 υσ]ὶνθ8 .---Πϑτη οἷν, 85 ἃ τηϑίϊον οὐὨ σοΌΓΒΘ, 
8}} ΤΓογεΐζη ομὔεϑ--ϑδ͵ηᾶἃ δῇο! 85 δ1ῖΘ Ὀοσῃ οὗ 
ΓΒ ΘΣΩ--4180 ἰ0 Βοηὰ ΔΎΔΥ (86 σι] άτοθ. Τ|νϑ 
τοβοϊαϊίου τοἰκ ὖ Δ] αχοϑὲὶ βθοῖη (0 ὉΘ ΘΟΘΒΘΑΓΙΥ͂ 
ΒΘΥΘΙΘ, γαοί ἰϊ ἰϑ ἃ τηδίϊον οὗ ηπθϑίΐοη ὙΔΘίΒοΣ ἰὲ 
ποῦ]Ἱὰ ποὺ Βανθ Ὀ66η ΒΑΡ 81}}} (9 δορᾶγδῖο (ἢ 
ΤιοΐογΒ ἔγοιο (μοῖγ οἰ άγοη. Τη6 11{{18 ΟὨ 65 
8.1}} ποοάρά ποεῖν ἸηοΟΙΠΘ.Β, δπαὰ ὑ86 ᾿ἸΔΥΧΘΥ ΟὨ 68 
τοῖχον ΘΑ ὈΘθ 8 δυρροτέ (ὉΣ ὑπο Ἰροί Υ8. 
Μογθϑουοῦ, ἰὰὶ τϑ ἰο Ὀο Τοατοὰ ἰδδὶ ἰδ 6 οὨἸ]Ἰάτοη, 
ἸΘῪ ττότὸ τοίαἰηποά, νου]ὰ σοῃδίϊίαἰο 6 Ὀοπὰ 
ὈοίπΘ6 ἢ ἐδ το δηὰ {ποὶν Ὀδηϊθμοα πὶνοθ (δαί 
ψου ἃ βοου διχδίΐη γοδδβοσὺ 8 ῬΟΝΟΓ δηἀ ΣΟΠΟΡ 
ΡΟδΒι 16 (ῃ6 τοίατῃ οὗὁὨ ἰῃ9 Ἡῖγοβ. 9 δτὸ ὈΥ͂ 9 
ΤΘΔῺΒ ἰο δοποϊθ ἔγοπι το γ8. 11--19 {Πα} {9 Υ 
σοπίοοἰοα ἐμοημβο] γ68 ἢ Γαδ ηδ9 ἴο {18 Ῥτο- 
Ῥοδί(ΐου, νυ κι (86 τϑιμονα] οὗ {οἷν τιῖνοθ. ΟΟμΡ. 
δρδὶηδι (18 Υἱοῦ ὑοῦ. 44 δηὰ Νοδ. χἰϊὶ. 28 βα. 
Μογθουονῦ, ΒΟ ΥοΣ, ἐμαὶ τ ῖο ἢ ΒΒ ΟΠ δα ΒοΓΘ 
ἴῃ ἷκ ξοϑὶ 80 ΘΟ ΡΥ ΘΠΒΙΥΟΪΥ ῬΓΟΡΟΒΟΒ ταϊρσιὶ 
γοὺ ποὺ ὯὍθ 580 Τοοοχηϊζοα δθὰ τοαυϊτοά, πὶιἢ- 
οα ὁχοορίίΐοῃ. ΤμθτΘ Ὑὰἂ8 πὸ δυβδιοϊοηὶ στουηά 
ῸΤ Τοιηονἱηρ ΒΟΩΒ ἯΟ ὙΟΓῸ Ἡ]ΠἘΠΓΕρ ἰο ᾿ἶνο ἴῃ 
δλοοοσάδησο ψῖ ἢ (6 ἰατν, δηὰ 0 6ΤΘ ποὶ Ὡ9- 
ΘΟΑΒΔΥΣΥ ἰο Ὀθ οαδί ουὖοη δοσοιπὶ οὗ [88 χηοὶ Ν 9. 
--ΔΑοοοεᾶϊηᾳ ἴο ἴ:6 ΟοΟΟἾΠ859] οὗ [896 Ιιοτἅ 
8: ἃ οὗ ἴοδ56 [δαὶ ἴΣΘ10]6 αἴ [9 ΟΟΤΏΣΗΒΕ ἅ- 
τηϑῃῖ οὗ οὖσ [οχᾶ.---Τ δι ἰδ 9 Τιοτὰ δηὰ ἐπο89 
ὙΠῸ ἰγοδἷο αἱ Ηἰ8 σδοπιμδηἃ βουϊὰ ὃδθ Ὀτουσὶιὶ 
ἰοχοίμον ἰὼ {18 τᾺΥ 18 δἰπηοβί σου δ ῦΌϊθ. ΤῺ9 
ϑερί. διὰ Εδβάγαβ, δηὰ δἵϊεσ ἰϑῖα 1580 6 ἤοἰίθ 

διὰ Βοτνίμοδυ, τοδὰ δοοογάϊη νυ “ΣἼδὲ, τὰ Τογὰ, 
τ ἰοῖι ψουἹὰ Ὀ9 ἔσγα [80 Α. Υ. δηὰ Ἀδπν)]ηδοη. }Ὲ 
Βυι Εξγα Βοά ποὲ γοῖ σίτου δγ σουηδοὶ δἰ αἱὶ, 
δηὰ Ὀεδβίάοδ, ἰὶ ἰ8 ΒαγάΥ οοησοίγανίὶα (μαὶ 586 - 
σμδηΐδ δμουϊὰ Βογα βρϑαδὶς (ὁ δἷπι ἴῃ βισἢ 8 γϑ- 
γογοηΐ ἴοπο, δπὰ ποθ ἰη (86 το γ568 ἰτπητιοα δἰ 0}7 
[οἸἹονίπα 5ὸ ζατοὶ Δ Υ]Ὺ δηὰ οἰ δον ῖγ. ΑἸγθδαΥ͂ 
(6 Ψυϊχαὶθ 685 ζυχία υοἱιπίαίεπι ἀοπιϊπὶ, διὰ 80- 
οοτάΐηρς ἰο 86 Βοεβὶ, αυἱΐϑ ἃ πυπιῦεν οὗ Μ58. 

τοδὰ οὐδ ΤΠ, Τ8ο οοπποοίίϊοπ οὗ (89 ἔνγο 6χ- 
Ῥτγοββίοῃβ, νη ΐο 18 ἴῃ ἰἰϑ6 1 βο ον δὲ οι ΔΓ Κ8- 
Ὁ]6, τψου]ὰ ΡΥΓΟΌΔΌΟΪΥ 887: δοοογάΐηρ ἴο ἐι6 οουὸ- 
80] Οὔ 186 Πιοτὰ, 48 1 ἰ8 τη ἀογϑί οοΐ δηὰ νἱπάϊοαϊοὰ 
ὉΥ ἰδοβθ Ὑᾶδο ἰγϑιϊ]ο δ Ηΐ5 δοτη τ δηἀτηθηία. 
Ἐπ το ΡάΓΆ}161 18 Αοἱβ χν. 28: ““ἴοῦ ἱΐ βοουηθὰ 

ξοοὰ ἰο {86 ΗοΙΥ Θμιοβὺ δηὰ ἴο υ8. Ὅλο ΤΣ 

οὔ (9 Τιοχὰ ἴδ οὔϊθη δἰβθινθοτα ΗἾθ ἄθογθο (οι ρ. 
13. υ. 19; χὶχ. 17; Ρβ8. ονἱ. 18): Βοσθ, ΒΟΤΘΥΟΓ, 
δοοογάϊης ἰο ἰδ οσοπίοχί, (6 σουῃ8Β6)], τυ δῖοι 6 
αἶτοβ, 88 Ρβ. οὐἱὶ. 11; σον. ;. 2ὅ; 2 Κίηκχϑβ χυὶϊ. 
18. ΤΌ υ8 χα] ἷγ ΒΒ ΘοΒδπῖδ ἢ ΘΣΡΓΘΒ568 }}1π|86} ἢ, 
ΒΟΘΥΘΡ, ὈΘΟΔΌ80 δ Βροοὶῆο οοτηπιδπα ἴο αἀ18η}}8} 
(ὸ νῖγοβ, δηὰ Ἰ᾿ἰϊκονν 180 4180 ὑμὶν οἰ] άγθη, 85 
ποῖ ουπὰ ἴἰπ ἰδ6 αν, δ! ἃ ΙΔΟΥΘΟΥΘΡ 8180 ῬΑΤ Υ͂ 
Ὀδσϑαδο ἰδ6 ἰανν, ἱπ 80 ἔὯΓ 85 1ΐ γοί βΚ8γ9 δὴ ᾿π)- 
Ῥιιϊδο ἱπογοίο, δὰ 8 σου ῃβοὶ]ηρ, [πὲ 18, 8 Ρτο- 
ΘΔ ΟΒΔΣΥ δἰ σηϊβοδηοθ πὶ τμ86 ρσοοα οἴ ἐΠ8 δοῃ- 

τοραίΐοι ἱπ τἶον. Τ6 οἴδυβο ΠΡ })} ΓΞ [8 
Ω τ 

Ὡοῦ ἴο Ὅο ἰδίῃ ἴῃ δὴ ορίδίϊνο βθῆβο [ἡ. Υ.1--- 
νι ἰσἢ που] Ὀ6 νν Θε]ς---Ὀὰ! 88 ἃ Ῥγοιαΐβο: ἰὺ 8.}4}} 
ΒΑρρθ δοοογάϊης [0 86]. Τὴ9 Τουγ ἢ ΥΟΓΒΘ, 
ΙΩΟΥΓΘΟΥ͂ΟΣ, ῬΆΒΒ68 ΟΥ̓́Θ ἴγοϊῃ ἰδ9 (009 οὗ οομΐοτὶ 

« [Βδυ!]!]δοὴ ἐπ ἰοοο: “ ΤῊΪ86 ΘΧΡΥΘαϑΙίοη Ἀῃονβ (ἢ 9 
Ἡΐνῃ ροπινϊοη γῆ ΐσῃ Εζτα οσοσυρὶθα 885 [ῃ9 σΟΤΏ ΒΒ ΘΓ 
οὗ πὸ Ῥογβίδῃ κἰηρ. Ηΐ9 οΘουηροὶ ἀοθϑ ποὺ δρρθϑαγίο 
Ὦδνθ ὈΘΘῺ ΘΧΌΓΘΒΑΙΪΥ κίνϑῃ. Ὀυὺ τη ῆῦ Ὀ6 ζαϊμοσθα ἔσο 
[89 ξθῶοσαὶ ὑθ0}9 ο Ῥσαγος." ---ἴὰ.] 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ ΕΖΒΑ. 

ἴο ἐδαέ οὗ Ῥτοπιΐθο.-- -Ασίδο, ἴοσ προ ἴ86960 ἐδ 
ῖμὸ πιϑρῖῖοι.-- -Τ 6 οδα ΟὨΪΥ το6Δ: ὕροῦ ἴδ66 
1.9 τηδίίοσ 86 ἰο ἀδροηά ; ἰδοῦ τοῦδέ σδυτν ἰἰ ουἱ 
δοοογάϊηξ (ὁ (ἢ ἡαάρηιοιί δηὰ σοοπυγϊοίϊοη.--- 
Απᾶ νγῦ τὶ τ ἴ866.---ΤΙ δ τηοδὴθ ἰῃ δοοογὰ- 
800 ἩὙΠῈῺ (Π6 Τογεχοίῃᾷ. ΑΒὰ πὸ ΜΠὴΠ] ὃ6 νὰ 
1866, νὙ01}} Βοὶρ τ 66. 

γοτο. δ-8. Νον Εξτὰ πιδάθ 86 οὗἉ (8 ΔΥογϑΌΪ ὁ 
δουἰπιθηί : ΒΘ πιϑθ ΓΠ6 Ὀζί 68, εἰς., ἴο δύσϑασ 
ἴο ἄο ΤΠ ἽὝΣΙ3, ιμδὲ ἰδ, ἰ0 σΔΥΤΥ ουὔὐ ἴδο ῥτο- 
Ῥοϑι (9. οἵ ΒΒοσομαηῖδαη, ἔθη Βονσουοῦ σοί πυρὰ 
Ὦ15 ΒΟΥΤΟΥ, δη (βεΓ ΘΌ ἀοθοροηοᾶ ἐμ 1:68] (πδὶ 
διδὰ Ὀθ6ῃ οχοϊίοα, ποἰἰϊ ΒΘ δα 89 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
86 θχοσαί(ΐοη οὗ ἰδ Τοΐοτηι. ---ἜἸΕτα ΔΣΟδΟ ἴσοσα 
Ὀοίοσο ἴδο μοτδο οὗ Θοἄ, ἐμαὶ ἴ5, μα Ἰοῖν εἰπ9 
Ηίδοϑ ἴῃ (89 οσουτί, Ὑμ6το δ0 μὰ ῥτγαγοά, διά 
τυϑοῖ ἱπῖο ἴ)9 ομδιαῦος οὗ ϑοδδβηδε, τ89 
δου οὗ ἘΠῚΘΘΒὮ, ἴῃ οτὰορ ἰο ἔδϑιὶ δὰ τουγη 
βογο. Τμἷ5 661} τγ88 σοτίδί ΕἿΥ ἴῃ 86 πίῃς ἰμδὶ 
189 ΠΟῪ ἐθιρὶο μδὰ καϊηϑά, δοὰ ποῖ βογτεὰ 
ἴον ἐμ9 Ῥγοδοσυδίίΐοιι οὔ ὑἰβὸ βαγιθηί οὗ ἰδ9 
Ῥτίοοίϑ διὰ οἱμοῦ διίΐοἱϑδ, Ὀὰὺ ᾿ἰκοπτΐδο ζὸν ἐδ 9 
Ῥτουϊδίομ δὶ δϑοάθ οἴ ἐμ ρὑγὶϑδίβ δηὰ 1ευΐ98.; 80- 
οοτγάϊης ἰο Νοῖ. χὶϊ!. 4-9 ἐπὸ δἰ αι-Ὀτοδὶ ΕἸ 8- 
δῦ δὰ ογοοίϊθα 8, 66}] Ὁ (89 86 οὗ (Π9 Ατητηο- 
Ὡἶίο ΤοῦΐΔ, 85 ἷβ χοϊδιΐϊνοθ, υϑϊοῦ 6 πϑδοὰ ἰη δἰ 
ἔτεαυοηαὶ υἱβίίθ ἰο ογυδαίοη. Τἴμθ πδιιθθ οἵ 
Φοδδηδη δὰ ΕΠ Ὶ δα 1 Ὁ Τγοα  ΕἸΥ οσσαγ (οοταρ. 
το. 24, 27, 86), οὔθ οὗ (6 ἐπνθηιν- ΤΟ οἾ458568 
οὗ ῥτίοϑὶβ Βαὰ ἐϊ8 ἤϑδίη)θ ἔγοπι ἃ ἴὭοσϑ δῃοίδηι Ε]- 
δϑδιὶο, 1 ΟὌτου. χχῖν. 12. Βαυὶ (δαὶ δὴ δρασίπῃηοπὶ 
ΟΥ̓ 66]1 οὗἨὨ ἐπα ἐθιρὶ6 βδῃουϊὰ ὈΘ πϑπιϑα δήϊον 8 
Βυθοτάϊΐηδίο τδῃ οὗὨ (9 Ὡδιὴθ οὗ Φοβδῆδῃ, ἃ8 
Ἐπνδ)ὰ βυρροβοβ πζᾷν ΙΡ., 8. 268), ἰδ ἰπιροα- 
δἰ 0196. [ἐ ἰ8 τ ΓῪ ἰἰἰκογ ἰμδὲὶ Ὁ δ΄ ἰο ἱδίηῖ οὗ 
(86 Ιαὲον δἰχι-ργῖοδὶ Φοιασδη, δηὰ ἱπάθοάὰ ἐδμ9 
ΤΏΟΓΘ δ0 ἰμδὲ δ6 τῶ ποί, ἱΐ ἰ8 σῦθ, 85 ἐδ! 9 ΟὮ 6 
πάθον οοπδίἀοταίΐοη, ἃ βοῶ, Ὀσπὶ ἃ στδπάδβοη οἵ 
ΕΠ δΐρ. Τὰ οτάὰονρ οὗ εἰ χἢ-ῬΥυ 985 ὕγοτο (ἢ 9 
(9 οὗ Ζοτυ 660] 'ταβ 88 οἰϊοτνθ: «65ἢυδ, .0ο]- 
αἰκί, ΕἸἰδ δἰ, Φοἰδάα, Φοϊαπδη, 768. σοΙΡ. 
Νο, χὶϊ. 10 βα., σθθγο ἰΐ ἰδ ἰσυθ Φοηδίμϑη βίδη ἀβ 
ἱῃ ΡΪδοθ οὗ Φδδάυσεα; ὙΠΟΓΘ Βόοτοτον, δοοοτάϊηρ 
ἐἰο Νοὶ. χὶΐ, 22, 28, Φοβδῆδη 8 Ἰηϑοδηΐ. ἴη (9 
ἐἶπ)9 οὗ Εξτα, 9 οἱ δἰκίπι οὐ ΕἸ ἰδ δ 1 Ὁ τγ88 ἰ σἢ -Ῥτ δὶ. 
Ἧε παῦδὲ ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ δΌΡΡΟΘϑΘ ὑπαὶ ἐ 6 δαί ποῦ ὑδοὰ 
8. ἰαίοτ ἀοδϊ χηαίίοη ἴοΣ 186 ῥτοΥΐΪου δ ἐἰπ168 88 ΟΠ 9 
ΌΟΓΘ ἰηιο]]Ἰ ἐσ Ὁ] 9 ἰο δα γοδάθυϑ'ι Τ0θ0 αρδγί- 
τηθῶξ τηἶκὶ δατὸ ὈθοΠ ῥχοδοηΐ δἰγοδὰν ἰὼ ἰῃ9 
ἐἶπ9 οὗ στα, πο δα ὈΘΘαΌΘΏΐΥ, ῬΟΥΒΆΡΒ ἴῃ 
σοηδϑαύυθποῦ οὗ ἃ Του ] ἀϊης, γγὰϑ ποπιοὰ δον 

{89 δἰρι- τοδὶ ]ομδῆδη. Τὴ0 βοοοπά ΕἾμΩΙ 8. 8 

ποοάΐϊθ88 σεοροίϊἰοη, δὰ οδηποί ὈΘ δἱ 4}1] σοῦ- 
Ῥδγοὰ τὶ 189 ὑνίοθ- ορθδίοά Ὁ[} ἰπ συόσβθδ ὅ 
δηᾶ 6, δος 8ὲὶ ΔῺΥ γαὶθ Θδοὺ ἰἰπὴ9 Τϑοοῖνοβ 8 
δροσίαὶ ἀοδηϊίθηθδα ὈΥ 8)ὴ δαάϊιΐ οὶ οἴδυδο, 
(δραϊπεὶ Κοὶ1)." Ν᾽ [8 Ὀοδί 68, δὶ ΔΩ σγϑὶθ ὙΘΥΥ͂ 
βοϊάοια υβοὰ ἴῃ (89 600 586 οὗ “ἐμ ι 6 τ,᾽" 88 ἱἐ τυδὲ 

Ὅ6 ἰΔΙκοῃ ἰο ὃθ πῃ σοπποοϊίοι πὶ (ἢ Ἴ7). Το Βὺ}- 
Ροεϊιϊοη οὗ ΟΤον. δηὰ Βοεί, ἰμδὶ νὸ δ ἰὸ τοδὰ 

ἰηδίοδά οἵὨ ἰΐ ὩΝ δυὰ μο ρδαβοὰ ἔπ πὶχεΐ ΟΥ σϑ- 
τααἰποὰ ἐπογθ, σοτηπηθηὰϑ (561 ὙΟΥῪ τὰ ἢ ἰο ΟΌΥ 
)υάκσιμοηί. ΑἸΤΟΘΟΥ Εϑάγδϑ ἰχ. 1 188: κὰς αὖ- 
λισϑεὶς ἐκξι, ἰ 6 βϑγτῖίδο: δηὰ ἢ βδί οὐ σοπηδϊποὰ 

4 [Τὸ τῇδ Ὀ6 898 ἰπ {9 Α. Υ'΄.. (ἢ Ῥτοίδϑίβ οὗ ἃ ὑθιαβροσαὶ 
οἴδυδο, δ “ἩὕΛδη λ6 οαηϊο ἰλεξλον.""--Τα.] 

ἔβογο; 89 ϑορέ. Βονοτοῦ : κὰ, ἐπορεύϑη ἔκξι ---- 
δὶ πὸ Ὀτοδᾶ Ὧοσ ἄσίηϊκ νυϑδῖθσ ἰδ ἰοὸ ζωςι. 
ΟοαιΡ. ἔχ. χχχίν. 28: σου. ἰχ. 9. 

γον. 7. Τυδ ἐδμογ, δίδου, (86 Ῥτίποεβ δυὰ 
ο᾽άοεο, νὰο δοοοσάϊης ἰο γϑγ. 8 ἰοοῖς ι(6 πηαίίοτ 

ἴα μδηά--το ὅθ Ρσοοϊδιαδείου.-- -ρ ὙΔΡΤῚ ας 
ϊ. 1,-πδηὰ ἰοάοοϑὰ ρΡγο Δ] ψἘ}19ὲ Εστα τσ δ.1}} 
ἰφδϑιϊορ δηὰ τοουγηίΐης, ἰμῸ8 ἱπιπιοάϊφίοῖγ δἷϊοτ 
Εττδ᾿ 8 ρεοϊϑηιϊ δὶ Ῥγαυονς δὰ βΒοσμβδηΐδ μ᾿ Β ῥτο- 
Ῥοαί(ἱοη---ἰ(Βδὲ 411 (88 τηϑαιθογβ οὗ 89 ὀοηρτοαζα- 
ιἰἰοπ δδουϊὰ δεβϑοιὶθ πο Ψο6γυκδ]οαι. 

γεν. 8. Δοοοεάϊξηπᾳ ἴο ἴ86 οοτπδο] οἵ σο- 
βοϊυϊίδου οὗ δοὸ ὑείῃοϑα δ ἃ [86 ο] ἄοτα, εἴε.---- 
ΠΥΡΞ9 Ὀεϊοηξβ ἰο {86 ζο]]ονίς οἰδυβε--ἐθ 6 ὈδΔα 
Βιουϊὰ ζ41} ὉΡΟῺ ΟΥΟΥΥ ΟὨθ᾽5 δυὐῦδίδησθ Ὑγ780Ὸ 
βου ϊὰ ποί δοιὴθ ἰπ δἷϊεν ἰὮγοο ἀδυβ ἰο εγβα- 
Ἰοῖα, ἷ8 Ροββοββϑί 8 Ὑ6ΓΟ (0 0 ἰοτίοἰ(εὰ ἴον [86 
Ὀθοποῖϊ οὗ ἐΒ9 ἱεαρὶο᾽ (ον. χχνὶϊ. 28 δὰ Νεδ. 
χὶΐ, 28), δηὰ δα δἰ αχδοὶΥ βουσονον δου Ὀ6 δὶ ομοο 
οδδὺ ορι ἢ ἤγουλ (86 οοηβτορδιίο. 

γονβ. 9-17. Τὴι0 δδδοιϊῖης ἰοοῖὶς Ρ͵866 οὐ 86 
ἐνσϑη ἢ ἀΔΥ οΥ̓́ΓΒ6 πίηί τηοη ἢ, ὨΔη οἰ Υ, ἰὰ ἐδ 
δῶ 6 Υαδῦ Ἡδὶολ Εστα δὰ αττὶνο ἴω Φοτυ 5 θα, 
(θοιρ. οἰδρ. ἰχ. 1), διὰ ἱπαδεὰ ἔῃ ἴδ ϑατεασθ 
(ΘΠ) οἵ ἔμο Βοτδο οἵ αοᾶ, ρτοῦΔὈΪΥ ο 86 
οαϑὲ ΟΥ βου (ἢ - οδϑὺ βίἀο οὔ {86 ἰθρὶθ οουτγὶ, γαῖ 
ποΐ Ὀοΐογο ὑμΠ6 πδίορ ᾷαῖο. Οορ. ποίθ8 οὐ ΝΒ. 
Υἱἱ!. 1. 1 δ᾽τοδὰγ πὸ δδαϊ γβϑ ἐμβοιηβοῖνθ, υν Εἱοἃ 
πιδίθγα} ]γ Π δὰ ποὶ γοτηδί πὰ οοῃοοδὶϑὰ ἤγοπι ἰδ τω, 
ΓΟ οΔΙ]ου]δίοα ἰο οσχοῖϊα ἐμοῦ ἰο ἰδ 6 αἰπιοϑὲ, Δη ἃ 
ἀορτοϑα ἐδοῦ, (86 ΒίΟΥΩΥ ὙΘΘΙΒΟΡ ἰδὲ δὰ δεῖ 
ἷᾳὰ τοδὰϑ ἐμποὶν δἰ δίΐο αὐζου]ν τῇ βου ὉΪ6. 1π 
Ὀεσθοιῦον ἰὰ ἰ8 οὶ ΟΠΙΥ οο]ἀ, Ὀυΐ (110 Γαΐ ᾽8 86- 
ουδίοιπδα ἰο ἴ4}} ἰπ ἰογσθηϊδ. ὀρ. ΒοΟΌϊΪὨΒο; 8 
Ῥὰν. Οοσ., Ῥ. 281. 

ψότα. 10,11. δου Εστα ον ΒοϊΪὰ ὺὉνΡ Ὀοδῆοτο 
(Βοῖ ἐμοῖν ΟΥΤΟΡ δπὰ οὐ]ϑὰ Ὁροῦ ἰἰθπὶ ἰο καῖνο 
Ῥτδὶβθ ὑπίο πὸ [ογὰ, ἐμαὶ 18, ΒοΩΟΣ Ηϊπὶ ποθ 
ὉΥ ᾽9 δοραταίΐου ἤγοιαα ἰδ6 Ῥοορὶθ οἵ (6 Ἰδηΐ, 
ΔΌΟΥΘ 8}} ἔγοτι {89 ζογοῖψτι Ν᾽ γ68 --- ὙΠ 12) ὡς 
Ζοϑῆ. νυἱΐ. 109 ---ἰβοὰ ἐμ9 Θῃϊ ΓΟ ἈΒΒο  ὈΪΥ {τότ. 
12) δῃπουποοὰ πῖι8 ἃ ἰἸοπᾶἃ νοΐοθ, δοσοσάξϊῃ κι ν 

ὈΏΓΟΒΟΥΎΘΟΪΥ τοδοϊγοὰ-- -ΟΥ ἊΡ (189 δδιιθ 88 
ΓῺ ῃῃ 5 11|, 12) 18 ἃ οἴοβον ἀοβίᾳιαίίοι, τεμ!οΒ 
ἷβ οο-ογἀϊηδίοα ἰο ἐμο βαδ]οοὶ οὐ ἰδ9 δ5δο-6Δ)19 ἃ 
αεα. ἐπδίτωπι., αθδθη., Ὰ. 188, ,4ππι. 8, οοαρ. Ῥδ. 
ιἰϊ. ὅ, εἰς. --- ἀΘοοοστάϊηᾳκ δα ἴδ ντνοστᾶβ ἴο τυ 
76 τῇῦδὲ ἅο.---ΑἸτοδὰγ {80 γυΐμαιο ἰὰ δεσοτὰ- 

δο9 ἩΐῚἃ ἰδ δοοϑῃίβ, δοπηθοὶβ ὮΝ πὶῖἢ (89 
[οτοκοΐϊηρ (7 υχία ἐπωπι ὁετδωτα αα πο9, εἰς Ξαῖ) ; πὸ 

ΤΏΔΥ ονονοῦ ἴῃ ϑοοογάβησο ὙΠ τοῦ. 4, Νεῆ. 
χιϊ. 18; 2 δι). χυϊΐἱἹ. 11, ἸΠἸκουσὶϑθ σομηθϑοῖ 

Ὧν αὶ δὲ Γ0]1Ο18, 80 ἰδὲ (86 δδῆδο ἰθ: 
(818 τθ δῖὸ ἴῃ ἀυὶγ Ὀουπῃὰ ἰο ἀο. 

Ὕοτβ. 18, 14 Ἡονϑυοσ, ἰὸ σουϊὰ ποὺ ὃθ οϑίδῇ.- 
᾿ἰϑοὰ ἰπ (δὶ ΜΔΥ, δα οἷ Υ, ὉΥ 8 ζοΠΟΓΑΙ ἀδροΪα- 
ταιϊοη, ὙΒΟΙΒΟΣ ἸὩΏΔΩΥ οὗ (86 σφ πουϊά ποὶ ὃθ 

“ΓΒ ΒΟΥ ἐπ ἴοοο. ΚἼ 6 Ὀγουὶν οἵ {Ὀϊ8 ἴδτῖη πὰ 
οδῖθα η6 Παγγονηθδδ οὗ ὑπ 6 ΔΙθδ οὐΘΡ ὙὨΪΟΝ ἴδὸ τὸ- 
ἰαγηθαὰ [6γϑο] 98 τότὸ βργοδὰ."- 
Ξι [Βανι ἱπϑοὴ ἐπ ἰοῦ: “Τῆθ Ῥογβίδῃβϑ δ[ονοα μϑηθ- 

Ἰν ἴὸ ἴῃ6 σοπαυοτοα παϊΐίοης τπαὲ ΠΟΥ Βη οι ἃ ὉΘ ρὸ- 
γοσηϑὰ Ὀγ (Ποῖτ οση ἰαγα. ἴῃ [Π6 Ῥσϑϑϑὴξ οὔδὸ Εξσβ πβὰ 
8 δρϑοΐδὶ ροσηϊβϑίοῃ ἰοὸ δρροϊηὲ τηδρίβιγαῖθϑ δηά 
ῥάξοθ ψἢ0 Βῃομ!α τ ἐῃθ ρῬϑορὶο δοοοράϊης ἰὸ ἴδ 
τ Οὗ ἢΪ8 αοἁ (νἱ]. 9δ) δη ἃ σουὰ Θηΐοτοθ [κΐ8 γσίονβ οὐ 9 
ἴα ποῦ οἷν Ὁν οοπῇβορίίοι οὗ κοοάβ, Ὀσὲ ουϑὼ ὉΥ ἀθαὶὰ 
(Υἱ!. 26).-- ΓᾺ.} 
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ἀϊοδαιϊ Βα οαὰ τὶ ἰδ 9 δὲορ δοποϊυάδοά ὑροη, βπὰ 
εοοῖς ἰο ϊξάταν ἤγου [πο οῖν ΟὈ] σαιίοη, [{{}9 86- 
Ῥϑγδιϊοι γγλ8 (0 Ὁ0 οαττὶ θά ουἱ Θῃμογρϑίΐϊ 8} δηὰ 
ΒΌΤΟΙΥ, 1ὁ τοῦδέ Ὀ6 65 6 Ὁ] 664 ἰῃ ἀοί6}} ΒΟ γγϑ τ 
υὐἰίοὰ ἴῃ πιδττίαρο ἩΠῸ βίγαημο νοθῃ, δηὰ ἰΐ 
ῬΔΒ ὩὨΘΟΘΕΒΔΙῪ ἰδδὶ (Π6 ο᾽ 6 γ8 ΟΥ̓ ὈΥΪΠΟ68 ἴῃ 41108- 
ιἶοα δῃουϊὰ ἀπάοτγίαϊκο ἰο ἰδ |κὸ οατὸ {ἰδὲ (1:6 Γ680- 
Ἰυϊίου οὗ {6 οοηρχτοζδιίΐοη δου ονογυ ν Β6 ΓΘ 
Βαγο ἐΐϊ8 ργοροσ σοῃδβϑθαιιθῆδεβ. ἸΤδυβ.. 88 Π6- 
ΘΟΒΒΔΤῪ ἔπι {μοῦ βθουϊὰ 06 σομβνιπιδιϊ ἢ 5 δηὰ 
ἐχρί δηαιΐοηϑβ ἐμαὶ ἀθιιδηἀοα ἃ ἰοηκς (ἴθ. Τῇ οεθ 
πὴὸ δὰ Βροϊζθῃ δοοογάϊη αν σοπιίπυθ:--Βαῖ 

ἘΒ9 ῬΘΟΡ]Θ δ1ῖθ πλθαιΎ.---Ἴ3 8 8ῃ δάγογβδίυθ 

Ῥδτίΐο}ο9 οὗ ᾿ἰαι αἰΐοα. Τμοῖν τηϑδηΐης 5 [μΒδὺ οἡ 
δοοοπαί οὗὉὨ {89 Ἰατρθ ύυτα Ρ ΟΥ̓ 116 ΘΕΒΘΙΔΌΪΥ, ἰὑ 18 
πο οογίδὶ ἢ ὙΒϑίλθν {Π6Υ 4]}} τ το τοδὶ δρτοθα.--- 
Διηᾶ το {516 16 υἱἹο]Θηἴ τα .---Τ 8 18 ὈνΙ οΗ͂γ 
ἴον : (09 (26 8 (μαὶ οὗ (Βο Υἱοϊοηὺ σαΐῃ, 5ὺ 88 
“ ἐμβίη6 0768 δτὸ ἀογοδ'᾽ βου οὗ βοημβ, ἱν. 1.-- 
ΔΑπμᾶ ἴδοτθ ἴ6 ΠΟ βίσθη κι ἴο αἰδῃᾶἃ Ὑἱ1}- 
ουϊ --- τὸ ὀὁδῃποὶ ἸοΏχοΡ βἰίδηά ἴῃ ἰδ ο0Ϊάα..--- 
Δπῃᾶιδ6 Ὀσπαίχιοπδδ ἰδ ἠοῖ ἔοΣ ΟΠ6 δ γ᾽ δᾶ 
ποῖ ἴος ἴννο, εἰε.---- 0Υ6 ΔΤΘ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 68868 ἐμαὶ 
τουδὶ 6 θ5ἰΔ Ὁ} 56 δη οχϑιηϊηθα ἱμίο. 

γεν. 14. 98 ποῦν ΟἿσ ὑείποϑθα ἰδ ῸΣ 

189 ϑηείσο οοπβτιθβδιίοσι, εἰσ. --- ἼΠΡΠ 23} 
ΒΟΓΥΘΒ ποὶ 88 8 οἴοβοῦ ἀοδίᾳηδίΐοι οὗὍἁἨ [80 Ῥγίῃοοθ 
85 βασἢ ὙΠ0 ὈοϊΪοη κα ἰο ἰδ Θηϊΐτο οΘοηρφτερδίίοα 
ἴῃ ἀϊδιϊποιΐοη ἤγοτα (86 οθτ8 δηὰ Ἰυάφοβ οὗ ἢ 9 
δοραγϑδίθ οἰ(ἰοϑ (ΒΟΣΊΒ.), δ ἰξ ἢ88 δ᾽γθϑαυ Ὀθθα 
ἰδκοὰ ὈΥ ἰμ9 Κβορί., στήτωσαν δὴ ἄρχοντες ἡμῶν, 
δη Εδάγδδ: στήτωσαν δὲ δι προηγόυμενοι τοῦ πλή- 

ϑους. ΤῊΘ [7 ἰΒ τίμιον 8 ἀοϑί χηαίίοη οὗὨ {86 ἀαί. 
εοπεπεοαϊ, δ Πότο ἰδ δαυϊναϊοηΐ ἰο ““ 'π ρῥἶδοο οἵ.᾽ 
ΤῊ ΒΘ:δ6 ἰδ, οὐ (6 Ὀγίῃσοδ γοιηδίῃ ἰῃ 96 Γγ88- 
ἴεὰλ δῃηὰ δάνΐβο ψἱτἢ ΕΣΤΘ; ΘΒρθοὶ ΑΙ ΒΟΎΘΥΘΡ 
616 ἰο Βἷπι {ἢ} ΤΩΘΙΔΌΘΤΒ οὗ (ἢ 6 οοηφτορδιίίοη ἰπ 
ᾳυρείΐου.--ΔΗᾶ 1961 ΘΥ̓ΘΙΥῪ ΟἿΘ ἰῃ ΟἿΣ οΟὐτί68 
Ὑ80 185 ἴα θὰ ΒΟΣΘ Βίγβ 69 νυυῖνθᾶ, ΟΟΣΘ 
εἴ χοᾶ τἴἰ1298, απ υΥὐὔ δ ἴθι (ἴον, τὶ τἢ 
Βα) ἴ1Π69 ΘΙᾶθτα οὗ ουϑὲυν οὐἱῖν, δᾶ [89 
πᾶκοεα ἱμπϑιϑοῦ -- 8 ΡῬγίηοθβ δρὸ ἰο ἢχ (89 
ἐἰπλ68 ἔον ἰδ συ ομ68 πϑαιοὰ ὉΥ ἰπ 6 ἰο τα, 
ἕδη ἐΠ6Υ ΒΑΥΘ ἴο ΔΡΡΘΔΡ ἩΪΐΐ {ἐποὶν οἱάογβ δηὰ 
ἡπάροα; ἰδ φαΐ ἀγὸ ἐβο ἰο Ῥτοπιΐβθ ἰο ἀΪ8- 
τοΐβα (89 πτΐνοϑ;:; 80 οἰάθγβ δὰ ᾿υάροθ ΠΟΎΤΘΥΟΣ 
δ΄τοὸ ἱπιγυδίοα πῖλἢ (ἢ 9 ἀπὶγ οὗ πϑίο ἱης οὐον [δ 9 
ΕΣ ΟΈΘΕΌΟΕ οὗ ἐπεὶρ σονϑ. ββίηοθ (08 ναγίουβ 
068] δοηρτοχδίίοηβ υχἱκχιί Ὀθ 04]16ἃ δἱ ἀἰδετοηὶ 
ἐἴπιοα, ἰΐ τδὸὲ Ῥοβαὶ Ὁ]0 ἰη (δἷβϑ ὙΔΥῪ ἰο ἀΐβροϑθθ οὗ 
ἐδότα ἴῃ 7 ΟΡΌΒΔ]οτα ἴῃ ἃ τσ} Βιογίον ροσϊοὰ. ΤῈΘ 

ατιίοῖο Ὀοΐοτο 2 ΖΓ] αραΐπ σοργοβοηΐβ [86 τγοῖδ. 
εἶν ἂ8 ἴῃ υδρ. 17; υἱἱϊ. 25. Ὁ51 Ὁ.) δτὸ 
δρροϊηϊθα ἔδγηηβ, ΟΟἿΥ Πότ δηὰᾶ Νοῖ. χ. 86 ; χίϊὶ. 
81. 151 ἰ8 α Ομαϊάαίετα.---Ὀ ΠΕ ἘΒΘῪ ἔστη 
ΑΥΥΔΥ͂ ᾽ἴ86 οτοθ σοὶ οὗ οἷ Θοῦ ἔσομι 85 
ὙΠ σϑίθσεθιηοο ἴο ὑμὶ5 πλδῖῖοι.---Ἴ ἱπ 189 

δ6η80 οὗὁὨ ““0η|}},᾽᾿᾽ κἰνεβ πὸ ἀἰβίήου] γ. ον ἰἱ 
τοϊξιιῦ ὍΘ οχρεοίοά οὗ 4 αοὰ πο ἰβ ΘΥ6 ἢ" 8δὸ ᾳτ8- 
οἴου, ἐπαὶ τι ἐἢ 6 οαιδα οὗ (6 πτδίδ ἰδ παι ἢ 
Σι8017 δἰδὸ σου Ἱὰ σθϑϑδθὺ. Τὰ βϑυρροεί(ΐου οὗ ΒοΣ- 

ἐποδα, ἐμαὺ Ἵ πὶ (μὸ ζο]οτίης ἢ ἰῃ ἐδο Ἰδίοσ 

Ἰδηρσύαρο 6 πδοὰ ἴον ἐμ: δἰ τ 09 υ, ἐδ εἰαιΐης 
ἐπ ῬάγρΟΒΘ, σαπποί Ὧὃ6 Ῥτονοϑα ὕγοπι 708. χίϊὶ, ὅ : 
1 ΟἌσου. στ. 9; χιϊὶ, δ, οοιαρατοὰ πὶ} Ναπι. ΧΙ], 

21, Αἶδο ἰῃ ἐπο οἴαυδβο ΓΕ ἼΣῚΣ Ὕ εοἴϊδον πυδίδ, 

Ἵν τοίαϊηβ 18 σιεαπίηρ ; (6 Β6η860 8: ΜΒΪΘΣ 

ΤΌΔΟΒ 65 ούϑὴ ἰὸ ἰδ ἷδ τηδίἰοτ. Ὁ Οογίαϊ εἶν, μοτ- 

ουοῦ, (9 δίταρῖο 131 Ἴ12 τοῦ ὰ Βαγθ βιβὲοοά 

ΒοΡΟ (οοαρΡ. αο;. χίχ. 21; 1 ὅδ. χχχ. 21; 

Ῥδα. ἱ. 14), ἠδὲ 28 ῬΊΠΠγ5) Ἵ}), 2 σβτοι. χανί. 
1δ; ἕετα ἰἰ. 18, δυᾶ ἸΠ ΟἿ), 2 δι. υἱΐ. 19 

ατλοσηὶ ἰο {116 κᾶταϑ (ἰἰηφ. ὝΠΟ (80 ἄται ποτάβ 
Οὔ 86 τ υβθ, “ 1οἵ οὔγ ὑτίπορβ βιδοᾶ," (18 οἴα 89 
οϑηδοὺ 6 οοπποοίοα ἰα (Βα Β6Ώ86 ΟΥ̓͂ "’ Β0Ο Ἰοπβ 85 
189 τηδίίον ἰαβίβ, (611); δραϊηβι (818 18 ποῖ ΟἹ 
(8}0 ἔδοὶ ἰδ. 1 νου]Ἱὰ Ὁθ δον δῦ βυροτγβιουϑ, 
Ὀαὺ δἷ8δο [δαὶ ἃ ποὺ οἴδυθο: Απὰ ]οἱ ΘΥυσΥ ο96--- 
σοΏ9---.88 Θοἴο ἰῃ ὈθίνΘΘΏ. 

γενα. 1δ.-17, ΟἿΪΥ δομδίμβδῃ, εἰο.---Τἴ τὸ 
ΓΟἸΊον, ἐδ 6 οἴ θδν ὑδαρο οὗ ἰμ6 Ἰδηραηᾷο 6 τηῦδὶ 
τορξαγτὰ ἰμὶδ δ ἰῃ δρροβἰ(ΐοη. δὲ ῬΓΟΡΟΥΥ͂ 

“οὨΪγ ᾽ (θὰ οἴη ἰ 8 ἔσθ “6 ἱπ σαί ᾽) 689 }}Υ 

Ἰοδὰβ ἰο δὴ αὐγνογβαιϊ: νοὸ ̓ ἰγαϊδιΐοη, απὰ ὃν ΩΡ 

ΤΏΘ8η5 1 Οἤτοῦ. χχὶ. ]: 2 Οἤτοη. χσχ. 28. Ὦδη, 
Υἱἱ!. 26; χὶ. 14: δίδηὰ δραϊηβί δΩΥ͂ ῬΟσβΟὴ Οὗ 

ἸῺ, 85 βοϊῃμθίϊ 98 830 Ὁ Ὁ. Αοσογάϊπαῖν 

Φοπαοαίμδη δηὰ Φαμβαζίδι πὶ πϑέοοά ἰμ9 δἀορίοα 
γοβοϊαἰΐοη, ποίου {ΠΟΥ τη Ϊ Βα βοπλθ ΟὉ- 
᾿οοιΐοπ ἕο ἴθ ρτοροδβϑὰ τιοϊμοά οὗ ἀοδ] ης πὶ τα 
189 τηδίϊου, ΟΥ ὝΘΓΟ δ'βο ορροδβεὰ ἰο ἰδ Ὀδηΐβἢ- 
τηθηΐ οὗ βίγϑηᾷο τίνοβ ἰἰβοῖ ῇ, ΟἾΪΥ {86 οἷγοια)- 
δίδῃσθ ἐμαὶ γοσβο 16 ἰβ ᾿οϊποᾶ οη, ψὶίμουΐ δα 
δἀνοτγβαί γο ρδγίϊοθ, δ᾽ μουχὰ ᾿ἰ Γοδίβ οὗ (Π9 οΌθ- 
ἀΐδησο οὗὨ ἐπ οοῃατορδίΐοη, δθθ}8 (0 ἔδυον ἰδ 
Υἱὸν ἰδ ὮοΤΘ 8180 πὶ δργεοιθηὶ 18 τῃοϑηί, 88 
(6η αἰτοαὰγ (89 γαϊχαὶθ 88: δίδσίεγμηΐ ϑιρ6ν ἂοδ 
»γωζεοίς διπίὶ λυΐο πεσοίίο. Βαὶ ἴῃ γαίῃ, δοσοτά- 
ἴῃς ἰο οὔ δοῃοορίΐου, τον. 16 18 ποὶ ἱῃ οοπίγαβί 
ὙΠῸ τοῦ. 1ὅ. ΑἹΊ ἀοροπὰβ ὕροῦ ἰδ δι 885 
Ῥ᾽δοϑὰ ὕροὶ ““οἡἶγ ̓ δἱ {πὸ Ὀορί ποίη οὗ νον. 18. 
Νοὶ ποίιοϊλδίαπαϊπσ ἐλαὶ, Ὀὰϊ δεοαιι886. ΟὨἸΥ “088- 
{Πα η, ἐδίς., νυ  (μδιοοά, (6 σοηστοραίίου αἀἰὰ, 85 8 
ψ} 019,85 Βαὰ Ὀθοῃ ρσοροβθὰ. Το ρῥγοδοῃηί γοδά- 

ἴῃ ἴῃ τονῦ. 16 ϑ) 13 Εττα, ἰδ γγϊοδέ, Ἰζϑθῃ δ6 

θαἀπ οὗ Γαι ποτ δ᾽ ΠοῦΒ65 νγογθ δεραταιϑα, ἰ8. ποὶ 
ΟὨΪΥ ορροβεά Ἀγ ἰδο ἴδοί ἰμδὺ νὸ βου ὰ ὀχρϑοῖ 

πὶ [89 Βαρὶ. επὰ Ψαὶς. [λ9 Θορυ]α Ὀοΐοτο Ὁ Ὁ) ὲ, 
δ'ῃ6θ9 8η δδογπάορίοη τουϊὰ Β6ΓΘ ὯΘ ΥΟΥῪ ΤΘΙΔΔΥΚ- 
ΔὉ]6, θὰ  ᾿Κοννΐδα ὉΥ ἰμ6 ἔδαοί ἰδδὶ ἃ βερδυγαϊΐοῃ 
οὗὁ Εστα οουϊὰ δεραϊγ Ὀ6 Βροΐζοη οἵ, ἴοῦ 89 Ὑὦ5 
αἰγοδαὰγ βυβοίθη ἢν βοὶ αρδτὶ ὈΥ͂ ΒΪ8 δ ἶγὸ ρῥοδβὶ- 
ἰἶἰοη. Ἧ ΤΩΔῪ ἐμογοίοτο στ Ενγα]α, Οἰδολ, ΙΥ͂., 
5. 186 δῃὰ Βογίμ., ἰῃ δοσογάδῃσο νὶϊὰ Εβάσϑϑ δηὰ 

ἐμ9 Ῥοβομίϊο σοδὰ Ὁπο5.--απἃ Εἰπταὰ δ00κ- 

ταϊθᾶ ἔοσ Ὠἰτδοὶΐ, οὐ δὲ ΔΏΥ ταὶθ δ͵80 ὑ)13} 

πη». τ βοσο ὙΟΓΘ βορασδίϑὰ ὑπο Εστα. [80 
Βαπν᾿ἰπβοη].-τΑὐτοσ ἴμ89 ΤΕ θτβ᾽ ΒΟΙΌΒΘ --- 8ὸ 
(μὲ Θυ ΥῪ αἰ μοτ᾿β Βου89 8 γεργθβθηίθα ὉΥ 18 
Βοδὰ.--Απὰἃ ἴΒ6Υ 811 νυνὶ τ 6 1168, δΔ8 Υἱί[ῖ!, 20 .-- 

Δηᾶ 1860 Βοϊᾷ ἃ δΒοβϑὶοι --- 80 3" Βογθ--- ΟὮ 
186 ὅται ὅεν οὗ ἴ89 τϑοῖδ το Ὦ, ἔδυ ἰθη 
ἄδγβ αἷϊου 80 βϑῃθσγδαὶ δβδϑι Ὁ οὗ [89 ΡΦορ]ο, 

“ [Εδυν7ὶ δου αἴον βίῃ δῃὰ Μδυσουν (Ὁ]οὐγ ἔσο ΜΗ͂, 

ψἩΙΟἢ τοϑὰ ΤῊ ἼΞΥΥ Τα] 
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ἂο ἑπνοπιίὶκαῖο ΓΒ6 ταδῖῖοι.---ἰϑἰοδὰ οὗὮ ΟὟ 

ποῦ 15 ποὶ 6 ΗΘΌΤΟΥ [οτιηδίίοη, γγὸ 8τ9 ἰ0 τοδὰ 
δ ἰπβη. Οὐ ΥἹ. 

γεν. 17, Απᾶ 1890 ταδᾶθ δι ϑῃᾶ Ὑσ] ἢ 611, 
εἰς.., Ὁ (πε [80 Βδὰ ἰδκθῃ Βοῖμθ δίσβῃβθ 

γΪν 98) ὁδ ΒΑΤΩ͂ΪΥ ὈΘ ἴῃ δρροϑβί (ἴοι τὶ ἢ ἸΣΣ 88 

{89 τόσο δηοΐϊϑης ἐπ ορσοίοτβ σουϊὰ μαγθ ἰς; {89 
ὀχργοβδϑίοῃ νουἹὰ Ὁ6 ἴοο Ρϑουϊΐδῦ ; ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ 89 

δοοοπίυδίϊου 18 δρδίηϑί ἰ(. ΝῸ πιοσϑ σδϑῃ Ὁ υονὲ 

δο (86 οὐ]οοί οἵ 3) 2 δᾶ ὮΣ3 ὃθ ἃ ἀδοεϊ παι οι 
οὗ ρῥ'δοθ; ἰβεὺ ὈὉτουριι ἰο δὴ οπὰ ἰδ τβϑῃ (δ) 9 

᾿Ἀρασίηρ οἴ (610)  ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ρμίδοο (Βοτί.}); οὐ 
ἴπ τιΐβ 6880 πουϊὰ σογία  ΗἾΥ τοααΐτο (86 δτέϊο]θ, 
ΤῺ6 δδῖὴθ ΟὈ͵θοίΐοη 189 ἰο Ὀ6 τηδᾶθ ἰο ἰδ τοῦῆ- 
ἀονίης οἵ Καοὶϊ, ““πιὰ τοΐογθοοθ (0 ἐμ9 τηθη,᾽ 
ποσὰ ἰπ ἀἰδοὶ ΤΟΥ ΟΥΘΓ ΔΙΓΟΘΑΥ χΣηΐθ808 (86 
Βοη80θ. ΤῈ6 Ββυϑρίοίοη ἰδαὺ (δ6 οἶαιβθο γ88 8 
41.116 οὗἨὨ ἰ80 70] οί βοοιΐοη ἰῇ στὸρ, 18, δηά 
ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ταἰδίδιθ Μαὰϑ ρἰδοοά ἤϑγθ ἐδ ααὶϊΐθ Ὡ8- 
ἰυγα], πὶ 1Ε 18 ποὺ σοηβγαιθαὰ ὈΥ ΔΗΥ͂ δποϊθηΐ 
γουϑίοῃ. Τθυβ ν τησϑὲ Γοχαγαὰ [6 Θα ΓΘ οΔΌ}56 
88 ἃ Ὀτϊοί, ἸοΟΒΕὶῪ δἰϊδομβϑα, οἱοβοῦ ἀοδβίβηδίιΐοι 

οἴ 3, δῃἃ υπηάἀογδίδπα: {λὲν ὡὐγϑ γεααν «“ὶὶῃ 
(86 ϑῃϊγο οὈ͵οοῦ ἱπσαθιθοηὶ ὑροὰ ἔμοαι, ἐδαὶ 
ΒΟΥΘΥΟΡ ἯὙΝᾶῚὶ8 τηθῃ ἶ!0, είο.---ἰ ΒΕ] 8οὴ ἐπ οσο: 
“ἴῃ δοιῃηθ Ο8868, ἰὑ ΤἸΏΔΥ͂ ἢ6 ῥτοβυιηοᾶ, ἐδογ πὰ 
ἰο θυσητοοῦ ῬουΒΟΏϑ Ὀοΐοσο ἐβθὰ Ὑπὸ αἀἰὰ ποὶ 
ἩΪ58 τὸ Ῥατῦ ἩΪΐῚ ὑπο ὶνρ Ζογοϊρα τῖγοϑ; ἴῃ 81] 
(ΠΟΥ δὰ ἰο δδϑγ ἰποϊιβεῖνυοθ ἰμδαὺ {6 τῖνϑβ 
ἭΘΤΘ ἴοτγοῖρη; ΔΙ (Π6Υ δὰ ἴῃ ΟΥΘΡΣΥ͂ 0880 
ἭΓΏΟΓΘ ὑπο ἀοοτορᾶ 8. ἀΐγογοθ ἰο τηϑῖθ οὐυἐ ἰδ 
«φὴς οὗὨ αἀϊνοτοοπιοηὶ,, ἴἰο Ὑδὶσι (89 ποϊηδῇ 
Ραὶ ΒΎΔΥ γγὙδ8 θη 16 68 ουϊἄθῃσθ οὗ ΒῈσ Ββανίης 
Ὅ6θη ἃ Μ]ο δηἃ μανΐπρ ὈδοοΙαθ ἤγθο,"--ΤΑ.7-- 
ΒΥ ἴδο Βχεῖ ὅδγ' οὗ ἴ9 δταῖ τομ τ, πϑπιο ]γ, 
οὗ ἰδο ζοϊ οσίης γοαῦ. ΤῊΘ δβοββίοη ἐδ Ἰδβιοὰ 
ὧῃῃ ]} ὙΘΥῪ ΠΟΑΥΪΥ (Ὦγ66 πο 8, 

γοχα. 18-44. Οαἰαΐορσυο οἵ ἰπΠ6 πὴ, τῶο πδὰ 
βίσαημο νἶγο8, δηἀ τεῦ ΟὈΪ  χοὰ ἰο ἀ᾿βηχῖδ8 ἰΒϑτη. 
Εἰτϑὶ οἵὨ αἱ δ ἰθ ῥγιοδίβ ἰὰ υϑγβ. 18-22, δυὰ 
παρά ἱπ γοσδ. 18 δηὰ 19 7007 οἵ ἰἢ9 Βουξθ οἵ 
189 Εἰ χθ-Ρτὶοθί.- - -ΟὗὨἨἉ ἘΒ6 δοὴῃκ οὗ ϑοβ πα, εἰς. 
ΤῊ18 ΟΥ ΘΕΟΥ͂ πιοδὴβ ἰδ9 δΙΖἢ-Ὀυΐοϑὶ 9658 08, 
ψο δὰ οοπιοὸ ἰο Φοτυδαϊθαι τὶϊὰ Ζοτυ  ὈΔΌοΪ]. 
ΤῊ 8018 οὗὨ ἰ8 ὈΤΟΙΒΕΥ ΘΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪ ΟΠἸΥ 5 
αἀἰδίδηϊ χοϊαϊίνεοϑ; δοοογάϊης ἰο ἱΪ. 86, [67 Ὑ6ΓΘ, 
ἐγ 7οβῆυδ ἢ 670 18 ὑπ6 Ηἷρἢ-Ῥ 68... 7 688, ΒΟΠ8Β οὗ 
Φοάδίαδ, ἰμυ5 ὉτοίΒΟΥ ἰῃ ἃ ὈγοδὰοΡ 8686. 
. Ψον. 19. ΤΟΥ ξανθὸ ἽΠΠΟΙΣ μα ᾶπ, (δαὶ 15, 
ἐμογ τονϑὰ ἴῃ 8 βοϊθιῃῃ ἸὩΔΏΠΟΥ ὈΥ͂ Β γε ηρ 
Βδηᾶβ (σοι. 2 Κίῃρβ χ. 16) ἰο ἀϊβιυΐβθ ἐμ ὶγ 
νῖνοβ. Ὁ Ν τοδὶ {0]]ον 88 θροχορεϑὶβ --ς 
δὰ ἱπάθοα 88 συλ γ. Βαί ἰΐ ἰδ ΤοΣΘ βἰτωρῖο ἰὸ 
ΒΌΡΡΙΥ: ἀπά ὑμεὺ Ὑ6γῸ φΌἢΠ γ, ἰμδὲ ἰ8, 88 ὑπ Ὺ 
δἰοοὰ ἴποτὸ μυΐιγ. ΤῈΘ ΙΩΟΓΘ ροθοταὶ ΔῊ οὗ 
μον. νυ. 14 βαᾳ. οοῦιθβ 'πἴο οοπδί ϑγαίΐοη. ΤΏΘΥ 
τασδὲ Ὀτίας 6 βυ}]}-οογίης, Ὀθοδῦβθθ ΠῸΥ μδὰ 

δοτητηϊ ἰοὰ 8 ΡῸ δραϊηδί ο᾽Πονδῆ, ἴογυ πϑὶο 8 

δε ἰϑίδοιἑοτι 7188 Ῥοββί Ὁ]0, δι ἃ Βϑῆσθ τησδὶ 11κ6- 
δ Ὁθ ρίγοι; οορ, (89 ἀἰβετοηὺ ορί πίοῃβ 
Τοθροοίϊηρ [86 κυ] 0-οὔοτίης ἰὰ οὶ} 8 Αγολᾶοϊ. 1. 

Β. 244, ὭΣ" 8 Βαθοτγαϊηδίθα 88 δὴ δοσυβᾶ- 
εἷνθ οὗ οἴοβεσς ἀοδηϊ ἰοη ἰο ἰ80 ρτονίουβ πογὰ. 
ἴῃ οοπηθοίϊοι τΣ(Ὰ (86 ΤΟ0]1ΟΥΣΖ ῬΘΥΒΟΠΒ ἯΘ 8. 

ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ βουσὶ (86 Ῥγοϊαΐβα ἰὸ αἰϑιρ 8 89 
ψῖγοθ δηἃ ῬΓΟΌΔΟΪΥ δ᾽8βο {9 οἴοσίης οὗ αὶ σοτγθδ- 
ροπάϊης κυὶ-οδδονγίης.---ΟΥ (89 πδΏ168 [0] ον ς 
ἷῃ τοσβ. 20-22 βοὴ ὁσοὺῦ βρδίῃ πὰ Νοὶι. ΥὙἱῖ!. 4; 

σ. 2-9, νϊοῦ ρου ρ8 ἀοδίχηδίθ ἐμ 9 δβϑῖηθ ρϑγ- 
808. ἴῃ ΔἰΪ οἰ κῃ ίοθη Ὀγίθϑίϑ οῦο συ γ; ΠΟᾺΘ 
οὔ (86 ἀϊνίδίομδ ἰμδὶ πεὰ γοϊαρηϑὰ ψῖι ΖοτυδθΑ- 
Ὀο] δὰ Κορὶ μοι δοῖνος ἔγϑϑ ἔγοτῃ [89 ἰγβΏ δ 6 8- 
βῖου (δορ. ἰἱ, 86--39). 

[ὰ τοῦβ. 28 διὰ 24 θη [ονὶ (65 {01]1οτὺ, διδοῖς 
σοῦ Κοϊδίδ ἢ, α80.4}}7 οϑ]]οἀ οὶ 18 (σοτρ. Νοὶι. 
Υἱϊ!, 7 δηὰ χ, 11); ἔυτιμβογλοσο Φοσαρδὰ, π8ὸ 
δαδὶπ οοσυτβ ἴῃ Ναὶ. Ὑἱ!. 7. 

γετβ. 2θ6-44 σίνο (6 Ὡδῆι68 ἔγοιῃ ἰδ 6 γοϑί οὗ 
Ιϑ8τηθὶ. [ἃ δὶ ἰῇθγο δτὸ οἰμιίγ-δῖὶχ, ἀϊδιγι θα θὰ 
διαοης ἔθη οἵ ἰμ6 ζδι 65 πατηθὰ ἴῃ οααρίοΡ 11. 
[0 ἰ5 βίηχυϊαν ἰμβαΐ 116 Βοηβ οὗ Βδῃὶ δγθ :ϑθῃ- 
ἰϊοποὰ ἐνγὶοο ἰπ γορ. 29 δηὰ υὸνσγ. 84, δῃὰ ργοῦβδ- 
ὈΪΥ ὑπ 0Γ9 ἰδ ΔῊ ΘΥΤῸΥ ἴῃ (6 δεοοπὰ Βϑδηὶΐ, δι μου μι 
ἰϊ αἰτοδυ οσοῦγ ἴῃ (89 τοϑδαϊηρ οὗ ἐμο βερί. δὰ 
Ἑδάσγαθβ. Ε1οὺ οὗ ὌΥΘΣῪ οὐ μῈΥ Τδτ ἶΥ ΟἾΪΥ ἕουτγ, 
εἶχ, ϑουθῇ Οὗ"; οἰχῃϊῦρ Ῥογβοῦβ δα ουυαοτγδαι θὰ ἴῃ 
γ6}. 84 Βα. πο 1658 ἰδ ὑποη(Υ-Β6Ύ ἢ ΔΓ Θῃ- 
ιἰοηθά 48 οὗ (μὲ {Δι γ. Ευγιβογίοτθ ἰὲ 16 Β1}- 
ξυΐϊὰν μ8ὲ ὑπὸ ἰπαὈἰιδαὶβ οὗ [110 οἰ(ἷε8 δἀἀπσεὰ 
ἴα ἰϊ. 21-28 δηὰ τοτβ. 88-ϑῦ δῦ ποὺ ΘσρυϑδϑῪ 
τι ϑη(ἰοποα, τὰ αἰϊδὺ γοὶ ἴῃ τοῦ. 7 Βα. δῃὰ υὲσ. 14 
ἰ8ο86 οιιἱδἰθ {8.9 οἱ σοτῃθ ἱπίο δοῃδίἀἜγαιΐ οὶ 85 
το! 89 1}}9 τυ βδ] θυ. ῬγοῦδΌΥ (89 ἱπγομῖγ- 
ΒΟΥ Ὶ πιοη τηοπιϊοποὰ ἰπ γοτβ. 84-21 Ὀεϊοηκοὰ ἰο 
86 ἀϊδοτοηὶ ἀἰϑιτῖοίδ οὗ Φυἀδὰ. 

γεν. 44 οοποϊθ8 (89 δῃιὶτ οδἰδίοσαθ τὶ ἃ 
ΒΌΤΩΙΤΩΘΣΥ͂ Βἰδίοιλθῃὶ.--- Δ}1 ἴ8986 Βεαᾶ ἴδικϑθε 
δἴτθηρθ υνίὶνϑοα.--- ΩΣ) του Ὅ6 ἰαίκοῦ 85 8 
Ῥασιϊοὶρ!θ; ῬγοῦδΪΥ, Βονγονεσ, ᾿γὼ Βιου]ὰ χοδὰ 

88 ἐδ ρογίεοι 3:1). ἴου ἰ89 εἐχργεβϑϑίου δὲ) 
“ΚΤ ἘΤτ 

Ὁ), οοπιρ. ἰχ. 2. Νὸ δάἀπιίββὶ δἷθ βθαιββο σϑὰ 6 
ἀοτὶνοὰ ἔγοια ἰΐθ 1.81 πογὰβ οὗὨἩ {86 τὑϑῦβϑ; ἐδθ 
ἰγαπβἰαἰΐοα : Απὰ θοῦ 6γ9 διοορ ποῖ νο- 
ἴθ, 8πὰ (ΠΥ Βα, οὐ τι δΐοθ. Δα Ὀγουρ)ὶ 809 
ἱπίο ἐμ νογὶ ἃ, ὉῚ σοὶ (89 τπι8536. βδυδῆσ οὗ 
ΣΠ9, δῃᾶ 80 180 {89 τιδδο. ἔοσῃ ᾿2 17, 16 το- 

[εγτοὰ ἴο {Π6 τῖνοϑ, σῖνϑϑ 8 δίπίοτηϑηί, το 18 
ἴοο Βοϊδξι ογϊάθης ἰο Ὀ6 οοτγϑοῖ. Βυΐ ἃ σβδῆρθ 
νοἢ Βοτιβεθα ὈΤΟΡΟΒΟΒ: "Απὰ ἔμοτο ψγ8 γθ 
διλοης ἔμ τὰ {Π 080 γγ 80 ΒΘπὶ ΔΎΓΑΥ ὙΪΥ68 ΔΠα ΒΟΠ8,᾿" 
ἀοςβ ποὲ σοπιπιϑδῃὰ ἰἰβο)ΐ, Ῥαῦι}ὶ Ὀδοδαβθ ἱ ἷδ ἴῃ 
ἰοο 1119 οσοηπϑοιϊΐοη τὶϊὰ 106 ἰοχὶ 88 γ͵ὸ ΒΔΥΘ ἱΐ, 

ῬαΡΟΠΥ Ὀδοδβι89 διισὴ 8 οἴδα86 τνουἹὰ ἸΙΚοννγδ Ὧθ 
ἰοο 56] }{-οὐάδηξ δέον τοῦ. 8.---  Βαπν)ΐηβοη δάορὶ9 
(ἢ 9 ὕογ 6 Ὁ ἰηΐοΥΡ. δηὰ δΒαγ8: “Τὴ ἴδοι ἰδ ποϊϑα 

ἃ8 δβανίης ἰποτοαβοὰ ἰμο αἰ οα] ἐγ οὗ Εσγϑ᾽ 8 ἰδϑὶι." 
--1Ὲ.] 

ΤΗΟΌΘΗΤΕ ΡΟΝ ΤῊΞ ἘΠΒΤΟΒῪ ΟΕ' ΒΕΘΕΜΤΊΟΝ. 

εῖβ, 1-4. 1. 1 ἰα οϑτίϑ᾽ ]Υ νον ΒΓ οὗἉ ΤοιαδΥκκ 
ἐδαὶ ἰὰ ἰα ποὲ πδνυγαίοα οἵ Εσγὰ ἐμαὶ 9, 89 τ 

βῃου]ὰ οχρβοί, ΘΧρυϑββὶ Υ δῃᾷὰ βϑυθγοὶν ἀθηουσμοοα 
89 πηϑ τηδττὶθα ἰοὸ βἰγσϑδηρο ψῖνοβ, Ὀυΐ ἐπδὲ νγθ 
8.Θ ΟὨΪΥ ἰο]α οἵἉ δἰ ῬΥδυοσ απ Θοη εββἴ0} οὗἉ βῖῃ, 
ἴῃ Ὑιϊοῦ ἢθ ἐποϊυᾶθα δἰ Βο] 7 ἰὼ (86 πυτῦεῦ οὗ 
180 φαλ!γ. Ἑαγηοϑύ ΒΟΣΤΟῪ ΤῸ [8 βίῃ ἰ9 Ὀ6 ἀο- 
πουποοὰ ἰὰ οἶμοτθ, δηὰ ϑβρθοΐα!}ν ρογβουθσῖη ἢ 
Ῥταγοῦ ἱπ ἐμοῖν Ὀ6μ 8], δῖα ἴῃ (86 παίατϑ οὗ {89 
6880 ΤΘΟΔῚΥ ἱποϊυἀο8 ἱπιογοεβϑίου, σΘΏΘΓΘΙΥ 
ΤΆ ΚΟΒ 8, ΘΟ ΡΟΣ ἔπι ρυϑβϑίοι 88 γ76}} ρου ἴῃ 6 Ρετ- 
Βοη8 ἰμιδιᾳηδεῖνοθ δ ἐμεῖς δά δθγθηίϑ, (δὴ σδϑὶὶ- 
σαι ΒΟΓΙΏΟΠΒ, 88 ἰΒε ᾿ἰΚοννῖϑο ΒῈσΘ 8 βγϑδὶ 
σον οὗ τοθῃ, ποσηθῃ, δηὰ οἰϊϊάσοθα δββειι θὰ 
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δῦουςξ ἰμ9 Ῥταγίηξ δῃὰ βδογγονίυςᾳ Εσϑ, ἀϑορῚῪ 
εαἰοοι θὰ Ὁ. 18 ΒΟΓΤΟΥ͂,. 

2. 1ἴ ιεδὰ οἵ 8 σοτητη  Υ̓ ΒΟΥΓΟῪΒ ἴῃ ἐγὰ9 
ΒΥΤΩΡΔΙΙΥ Ἀῃὰ δηχίοιυ ἴον ἢΪ8 ῬΘΟρΙθ, ἐμ ὈοιίοΣ 
οἶ4859 οὔ (86 Ῥθορ]6 ἀο ποὶ ᾿δοῖς {π6 θαγωθϑί τ δ ἢ 
ἰο Γοωουο ᾽ϊ8 ϑογγον, δηα ΘΒρΘΟ ΔΎ ἰ(8 σδυδο: 
(0 Ἰογθ δηὰ γοϑρϑοί σι ἱοὰ ὑθ 6Υ Θηἰογιδὶ π (Ὁ Ὠΐηλ 
ὙΟΡΥ ΘΑΒΙΪΥ Ρ488 ΟΥ̓ΟΣ ἰηΐο [818 τῖβ, δηὰ ἰμ θη 
ἔδοτο 5 ϑαδὶὶν ἰουπὰ ἴῃ (Π6 οοηῃφστορϑδίϊου ἐἰδοὶ 8 
δροϊζοϑιηδο, ἯἯῆο, 88 6γ0 βΒΘοδηΐΔ ἢ, ΟΡΘΏΪ 806- 
Κηονϊοῦμκοϑ 6 σΌ}Π0, πὰ ΟΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ ΘΣΡΓΘΒ80Β 
δι ἰὰ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἰο ἀἋὁ ἷῃ οΥγἀονρ ἰο Ὧθ ἵἔγϑθ 
ἔγοτῃ ἰξ. ϑβυσὰ δ τοΐσθ, τ οθουύου, δυἰδίηρ οὐἱ οἴ 
ἰμ6 δοηφτορδίΐοη ἰἰ86]7, β6ἢ} τ 11 σΉ 655, δρυΐ ζΖ- 
ἴῃ ρΡ οΥ̓ἐϊϑοϊ, 18 {86 Ὀθδβί βοβϑαὶῦ δηὰ τονδγὰ οὗ 
18:0 ΒΟΓΓΟΝΪΩΣ οὁη06. ΤΠ ἩΠ|]1ὴ 5688 οὗ ἰμ6 6ο0ῃ- 
ετοκαιίου, ἰμ09 ἰοβιϊ θα, 18 ὑΒΟΥΘΌΥ δὺ (89 βδητὴθ 
τἴαλα δ8.1}} αν μον ἱπιθηβὶ οὰ δηὰ Θηϊδγκοϑα, κπὰ 
89 Στ ρτογοιηθηὺ τ ῖοῖ {Π ΘῈ (8.65 0809 8ἃ8 8 ἔγοθ 
δοὶ, 888 8 ἰγυ}Υ οἰ ἷ 68] δ᾽ ζῃὶ δοδηο6. 

8. ϑυοῖ ἃ ὁπὸ, το βίαη ὰβ ἰῃ (ἢθ τοαϊάδί οὗ 8 
οοπρστομβδίίΐοι, Βα5 ποθα Ὡοὲ ΟὨΪΥ οὗἉ δ δἰγὶοί οοπ- 
βεϊοῃἰϊουβη058, Ὀὰΐ 150 οἵ ρψύϑαὶ δουγαμο δηυὰ 
δἰδογίϊγ, ἴὰ ογάϑγ ἰο ΟρθηΪΥ ἀοδίχηδίθ ἃ βδἷη οὗ 
ὙΠ] Ὁ ΤΠΒΏΥ ΠΩΥΘ Ὀθθη ΡῸΠΥ 88 ἃ δἷη, δὰ ἀο- 
τηλοᾶ {πὸ ρυϊιΐϊπρ οὗὁὨ ἰξ δδὺ. Βυὶ ἢ ΒΟ ἰ5 
ἢτϑι σοηγίποσα ἐμαί ἐδ δἷη ἴῃ αποϑίΐοη 8 ΚΘ Δ]} 
βίη, δηὰ ἰμδὶ (89 ρας ᾿ξ ἈΉΤΘΥ ἰβ γο 81} αοὐ᾽ 5 
Ὑ1}}, ΘΒ οαϊὰ ηοὺ Ὀθ0 ἔγὶ υϊθηοὰ ΌὈΥ δῊΥ͂ οὈλθοίίου 
ἤτοτα ΟΧρυθβϑίηςΣ ἷβ8 σοηΥϊοίΐου, δὰ ᾿ρτονὶ πα 
88 οἰδοῦβ, Ο ῬΟΓὮΔΡΒ 86 ΟὨΪΥ πϑϑὶς, Ὀυΐ ποῖ 
Βατάἀθηϑαά. Α Ἰδοῖς οὔ σοηβοϊϑηιϊουβηθ88 δηὰ οου- 
Ταχζο ἴῃ ἐπὶ γοϑρϑοὶ 18 ἐγυγ ἸδηιθηίθΌ]9 ; ἰΐ 18 
οταϊῃου5 δπὰ Κυΐποῦβ 0 (Π0869 ἷπ αποδίΐοη. Φ0ΟΥ 
ἧπ αοά, οα (9 οἶον βδηᾶ, 85 118 ζγϑδί ὈΪθβδΐπ ρα 
ὉπὰοΡ 8}} οἰγοπιϑίαποοβ, θυ τ ΘΏ, ἰηδἰοδαὰ οὗ 
ξοοὰ τοβυϊΐηςζ, δὲ ὅσϑύ ΟἿἿΥ ορροαὶ(ΐοι, ΒΟΟΤΏ 
δὰ φουβοουϊίοη δ8΄.Ὸ σοδρθὰ. Βοβίάἀϑδβ, δ κοοά 
ἐσϑηβδοίϊ οι ὩΘΥΘΥ ΓΘ δἰ 8 Θη(ἰ ΤΙ, δ 1θδδί ΠΟΥΘΥ 
ὙΘΤΥ͂ Ἰἰοηβ, ἩΒΟΪΥ πὶ Βοῦΐ γό80}8. 

ψόοτβ. ὅ-8. [0 ἰθ ἱπάϑϑὰ ροββί Ὁ16, γϑ8, πδιι8}}Υ 
ἀηη6 οα86, ἐμαὶ (μ9 ὅτεί Ὀείζον δ προ τυ ἱοἢ ἀλη 
δὶ ἃ σοίογιηδίϊοη 8.6 ἰγϑηβί(οσυ. Μίδηγ οἱ ἐμ θηι- 
Βοἶνγϑϑ Ὀ6 σαν θα ΔΥΝΔΥ ὈΥ (δ 9 ΓΑ ΚΘηΐηρ ὙΟΪΟ68 
οὔ {πο ὈΘΙΓΟΡ ϑρὶ τ (8, 80 ἐμδὶ ὑμογ ἰο 8 οογίδίη 6χ- 
ἰϑηΐξ οὔἰτυη ἰδοιλθο 98, δὰ γοργὰ ὑμοιδοῖνο δ 
88 σαΡΔ40]9 οὔ [80 βογογοϑὶ β6] }-βδοῦὶ 068: Ὀαΐ δἷ- 
ἰοτνανάβ, 60. [ΠΟΥ͂ Θοτηθ ἰο0 ΓΘ8]129 ὑμ9 ἀἰβῆου)- 
(1658 ἰο ὈΘ ΟΥ̓ΘΥΘΟΙΩΘ, ἴῃ 4]1] ἐποῖν τηαχηϊίυάθ, 67 
Βῃγί εἰς Ὀδοῖς ἔγοῖὰ (μι 88 αὐ] 886 ἔθ Υ Βαὰ 
Ὀοίοτο τοβοϊγοὰ ἰὸ ουδϑύοοτὴϑ ἴμθυι. Εσθῃ Ὀ6- 
σδυ86 ΠΟΥ͂ ΔΘ βΒ0Ὸ κ͵γοδί, (86 ἀδϑιὰ ἐξβουλθοὶν 68 
ἐσζουϑθα ἔγοτῃ ονσγὶπρ ουὐ ἐπ οἷν γοδοϊυ οη. Απὰ 
(86 ἸΟΏΖΟΣ ἐμ Υ μϑοϊίαίθ 8.9 τροσθ χτουπὰβ [ΠΥ 
δὰ ἰο 78} γὙ (ἢ 9 ϑ'ῃ8 (δὲ ἯΘΙΘ ἴο Ὁθ μῃΐ δτντῶν. 
ο σψῦο πουϊὰ ἰγυϊν ἱπυρυοῦθ 8 σοηρτομδίϊου 
δυο ἃ ὑμονοίουθ ΠΟΥ͂ΘΡ ὉΘ δει,Ββοὰ πὶ ἃ δγδὶ 
ποοά γοϑοϊαίΐου οἱ ἐμοὶν Ῥωγί; 818 θαυ Θδί 988, 
8 ΒΟΥΣΟΥ͂, δ18 ὈΓΑΥ͂ΘΣ τηυσδί οηάυγθ, δηὰ ἰΐ τουδὶ 
Ὀ0 7610 ὉΥ 8}1, ὑμΒαὺ 9 δ88 Ὡ0 τοϑὶ δπὰ πὸ ἰου υἢ- 
11 1Ἀ16 σοοά τοδβοϊαὐΐοι 885 Ὀθοοὴθ δοΐ δηὰ ἵδοί. 
Βυὶ ἰζ δηγιβίην, δι σἢ ἃ ῬΘυβϑύοσβηοθ τὴ 1}}} ὮΑΥΘ 
6 Ῥονοῦ ἰο ἀθορθὰ δηὰ σϑηὰορ Ῥογιηδηθηΐ {89 
Ῥοπὶίθ;ο9 οὗ ἐμ9 οο;ρτομρδίίοη, 8ὸ ἐμ, ὧδ ἱῃ ΟἿΣ 
δἰ δίο ΥΥ, 1 ἰδῖκοθ ὑ89 ϑὲθρβ Ὑἱ(ὰ Θασπϑδίηθθθ δηὰ 
568], ὑπαὶ δ΄ὸ ΠΟΘΟΒΒΔΕΥ͂ ἴ0 ΟΔΥΥΥ͂ οὖἱ (89 ροοὰ ΣΘ- 
δοϊαίϊοη. 

γοχβ. 9-12. Τὴὸ νῖϑ νγῶϑ ποὲ πῃ δυοῖὶ ἃ ΙΖ 
Βἰαϊΐοῃ δλοηρ ἰδ9 ΒΡ 6} 108 848 διθοηρς ΟΒτγὶ8- 
ἐἰδηϑ. ῬΟΪΥΚΘΙΙΥ͂ ΜῺΒ 6.1}} δ᾽] ονοᾶ,. Ὑοί 89 

ἔγαο τοϊδιΐου ἰο ἀοα δὰ ἰδ τοοοχηϊ οη οὗ ἐπ 8 
γαίῃ, ἐπὶ 106 τουδὴ δὰ Ὀθθη οτοϑιθὰ ἰπ (88 
αἰνίμθ ἱπιαρθ, δἰγοδαῦ ἰηγνοῖϊγθά, ἐμαὶ (89 ροδὶ- 
(ἴοι οὗ ἐῃ9 τῶϑη ἰονγαγὰβ 86 τ οδη γἃὼ8 0} 
ὈοίίοΥ ὑδδη δας ἰδ9 Πμοδίμοη Αϑίαίΐοϑ, Τὴ 
ἀοιπδηὰ ἰδὲ νῖνοβ δηὰ οἰ άγθη δμουϊά Ὀθ ἀΪ8- 
Τα Ϊδβϑαὰ Ὑ88 δ ΒΏΥ σδίθ, ἴοὺυ (89 χηοϑὲ οὔ [86 ρὰσ- 
ἐἶ68 ΘΟὨσΟΡΩΘΩ, οη6 οὗ 809 Βατάοϑε ἰδὲ οουἱὰ δὲ 
8}1 Ὀ6 πιδάθ. Βαϊ 8 ἰγὺθ γοΐοσιωον ββου]ὰ ποὶ δ 9- 
δΒ'ἰδῖ9 ἰο ἀϑπιοπὰ οὐθα ἰδ}9 παγάοδβί ἐμὶπρ5 οὗὨ ἐδ9 
οουρτορείίϊου οὐ ὑδθ [μοτὰ, δῃἃ οσχρτοδθβ Ηἷβ ἀ6- 
τηδηὰ νὶι! ἢ ΟἸΘΘΡΏ6 88 δηὰ ἀοδηϊίθηο85. ΗΪδ τυΐθ 
8 αἀοαἀ᾽᾿ 8 ποτὰ διὰ ν}}} δοῃηθ. ΕΥΘΥΥ͂ τοοάΐῆοα- 
(0, τγϑοιθηΐοβ, δηὰ γοπάθυϊηρς ἰδ ΘΟ ΟἹ δΐ8 
ΡῬαγί, τοηάοσα ἷ8 πογὶς οὗ γοϊογχδίϊοη 81} (110 
ΤΆΟΡΘ αἰ ουϊ!. Εον ἰξ ἀθρυῖγοδ ἷπι οὗἢὨ ἷθ δυΐμο- 
ΤΟΥ 88 δὴ ἰῃηϑιγυαπηοηὶ οὗἩ αοα ; 9 ἐΒΟΥΘΌΥ͂ δΌδο- 
ἀοη8 {πὸ ΟὨΪΥ͂ βαΐο Τουηαίίου, Ὀοδίἀθβ ΡῬ8585685 
ΟΥ̓́Θ ἰ0 δοί ἴῃ δἷθ ον παῖθθ. [{ σϑηῃάοσα ἰΐ αἱ Β- 
οαἷὲ ἔον 016 σοι ρστοραίίοι ἰ0 ζ0]]ον εἶμ. Εον ἰο 
ἂο Θοἀ᾽ δ Ῥῦτο δηὰ οἶθαν νὉν]1}}} ἔῆογο 18 ΘΥθσ ὁ ὉΘ 
Τουμὰ ἔγοϑὰ γοδάϊηθϑδ, Ὀυἱ ἰο ὁχοοαίο ἐμο ψ1}] οΥ̓͂ 
ἃ ΤΩΔΉ, ΟΥἹ ΨΏΔί ἢ 6 ΤΥ ἰδ ηἶς ΡΓΟΡΘΥ, ἀ0985 ποί 88- 
εἰδίγ. Τὴ αἰ νῖπο νυ ]]}] οὔλθη ἀθιχδηαβ τη πο ἢ---ὙΟΣΥ 
τλ 0}}---Ὀπί 118 Δοσοι ΒΕ ταθπὶ Π88 ἃ Θοσγοϑροηᾶ- 
πᾳ Ὀϊοθαδίηρ, Ὀὰὺ (}8 ζ61}15 17 αοα᾽ 5. ἀσπιδῃὰ. ἐϑ 
γῇ ΑἸκοηϑα ΌὉΥ υϊηδη ἀθΥ 068. 

γον. 18-17, 1. ὁ σδῃποί Ὀΐκταθ {86 δυίδμο- 
τἱ 0198 ΤῸΣ Δ88ϑπ Ὀ] ης (Π9 ρθορὶθ πίϊμους ἀοῖαγ 
ονϑη ἴῃ ἐἰδ86 οοΪά δηᾶα Υδΐῃυ δεάϑοῃ οὗ (9 Ὑϑδν, 
ΤῊθ ΣΟΠΙΟΥ͂Δ] οὗ ἰΓΔΏΒ ΓΟ Βα η8 διζαὶηδὶ αοα᾽ 8 ̓ΔῪ 
δὰ ν|}] δάταΐίθ οὗ πο ἀοαγ. Βυὶ δρδίη, ἱΐ πουϊὰ 
ποὺ δυὸ Ὀθ6ΘῺ υβέ! β8]6 ἴον στα ἴο αν Ὁγ0- 
Ῥαγϑὰ δάαϊιϊομαὶ ὑπο βΒΑΤῪ ὈυγΘῺΒ 70. (Ὠ9 
ῬΘορῖθ, γγο ΔΙΤοδαὰν δα Ὀοβί 98 ὁπουρὰ (0 ὈΘΑΡ 
ἧπ ἐδ Ὀυγάθῃ δον δὰ ἰδίθῃ οὐ {μι βο}γο 8 ἱΐ 
Η9 οχροϑβϑὰ ἐδμϑοι ἰο {9 ἱπ᾽υτὶο5 οὗἉ ὑμ9 βίοτιω, βὸ 
ἴο Βρϑδῖκ, ρυπίβιιοα ἰἢθπ). Τονδγὰβ εἶτη το ἰδ 
ἩΥΪ ΠΣ ἴο προ 86 ΡΟΣ Ἀἰπιβοὶ ΘΥ̓ΟΣΥ δ8ο᾽-ἀδηΐδὶ, 
ἜΕΥ̓ΘῚ ἐδ δεγάοδί, ἴον (8) 6 βαῖϑ οἵ (89 ποτὰ οὗ αοά, 
ΟΥ̓́ΟΣΥ ῬοΒΒΙ ὉΪο ἤΟΓΌΘΔΥΆΠΟΘ 88 ΘΥΘΡ ᾿ἰΐ8 ῬΓΡΟΡΘΡ 
Ῥΐαοθ. Απὰ 8 66Γ 8]} οἱσου πηϑί 6685 9 γ8ὸ πουϊὰ 
ΘΑΓΤΥ͂ ουὖὐ 8 αἰ Βῆου]  ποῦὶς οὐ τοϊοσιηδίϊ ου ἢ 88 ἰο 
(ΔΚ ΘΓ ἐδαὺ δυθσυ ἰΒἰ ἢ  ἸΩΟΥΘΒ οὨ πῃ ΟΥ6Γ᾽. 

2, Ἐτοτῃ ΟἿΣ Ῥοϊηί οἵ τνἱίον, ἰἢ9 αἴβπι} 888) οὗ 
Βίσδῆρο ὙΪΤῸ5 ὙΠῚῈ ὑμοῖν οὨ ἸἀτΘ, ΒΘοτη8 οχίσϑ- 
ὙΟΣΔΏΓΥ ΒΟΥΘΓΘ,--- ἢοαΐ ἀουδςλ ἔμ 6 79 ὙγΘ ΓΘ 830 
ΤΑΘΗΥ͂ ἰῃ {89 οΘοηρστοχδίίου οὗὨ ἐμδί ἐϊπηθ νδο ξουπὰ 
(86 ἀφιηδῃηὰ οὗ Εσγα ὈΘγοη ἃ τωϑάϑυτο μασά, ἸΔΗ͂ 
ψὍ8}0 τοϊσιῦ θ6 τυϊηθα ὈΥ (μῖ6 Ῥγοσοοάΐηρ. Νοῖ- 
πι|ιἰιπδίδπαϊηρ, ἱ7 τΥὯϑ ῬΤΟΡΟΣῚΥ οϑἰϊπιαΐθ ἃ}} ἐμ οἷτ- 
ουαπιδίαποοβ οὗ ἰμδ ροτὶοα, δὰ θδβρϑοΐδὶν ἐδ 6 
ἔτοδί ἀδῆροτβ ὑπαὶ ἐμ γοαιθηθὰ {89 ὙΘΡΥ Οχἰβίθῃοθ 
οΥ̓͂ ἰδο οοηρτγοχαίΐοη, γόο Μ|} θὲ Οὐ] σοὰ ἰο το- 
ξατὰ Εστὰ 8 ἴῃ ἰμο σὶρμί. Ὧο δῦὸ ποῖ δ΄ ΥΔΥΒ 
ἰο δυοϊὰ (μδὺ το ἢ ΤΩΔΥ͂ 6 8 δβίυ ι Ὁ]1ηρ-Ὀ]οοκ, 
ΤῊΘ Ῥοϊπί οὗ νἱον τ ὶοῖ δοηθ ἀοοὶά98 δ ᾿δϑὶ, 18 
ΟΥΘΡ ἐμαὶ ἐδ) 6 οοτηπαυηΐοη ἩΪΓᾺ ἐμ 6 οτά τηυβύ Ὀ6 
Το. οϑ Δ Ὁ} 864 οΥ ἐὰν μογοὰ ; 4]} οσοτητη!ηΐοη δηὰ 
ἔγϊοη ἀϑὶρ ΣΙ ΤΘῸ τουδί δίδηὰ ἰπ (89 ὈδοΪκ- 
τουπὰ, ἸΥ, τ θῺ ἯΘ ]οἱ {89 αἰ ον γοϊΐγο ο ὑδ9 
Ὀλοκατουμὰ νὸ Ὅ0 Τοβογαοα 85 ἀοδιϊίαΐο οὗ ὁοη- 
δἰἀοταιϊοῃ δηὰ ἐμ ᾿ἰϊο, ἯΘ ΙΩΔῪ ΘαδΪν Ῥυὺ ἊΡ 
νὶ ἰϊ. Ἐνοη ἐΠ6 οΟΡ᾽ηΐοι οὗὨ τοϑ δίγϑϑδν ῥγθ- 
ῬΒΙΘΒ ἃ τηδχίγσάοι, ἰο νΕὶο; Ῥούον ΒΒ ψοσὰ ΣΔΑΥ͂ 
ὯΘ Δρρὶἰοα, “ΒΔΡΡΥ 81:9 γ60; ον 80 ϑ'ριγὶ! οὗὨ 
ΚἾΟΣΥ δηὰ οὗ αοἀ τοϑίϑι ἢ ἀροῦ γουῦ.᾽" 1 Ρεοί. ἱν. 
14. ωδί ὁ ὑμβοσουμ Ββυοοθϑβ ἰδ Ῥγοοθθάϊης 
τὶϊ δου χοραχὰ ἴο σΟηΒθα 6068 δὰ ᾽8 οἶθδῦ ἵγουα 
Νοῖι, ΥἹἱἱ!.--οχ. ; ἕον ἦν ΘΟΥΙΔΙΏΙΥ ΔΙσοδαῦ ρὰτο δη 



100 ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

ἐπιροτίδηϊ ἱπιρ 56 ὁ ὑπὸ τεροναὶ οὗ ἐπ οογθηδηί 
ἐσθ Ὡδεγαίθιὶ,,--οὸ ἰ8 οἷα (61 ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ἔγοιῃ 

Ῥα, οχὶ. διὰ οχὶϊ., νυἱιϊοὰ ρσγαῖβδο (89 ᾿ογὰ 8(}}} ἴοῦ 

ἢ86 τοἀοιιρίΐου αἴνοα (0 186 ρβορΐθ, δι (86 δβϑῃι 
εἰπηθ, ΒΟΝΘΥΘΓ, ΔΙγοΘαΥ δ. {}} οὗ ὑγαῖβο οὗ (8 

αν δυὰ ἐμ ἀϊδβροδίιἰου ἰῃ δοοογάδῃοθ ψἱϊ ἰδ 6 
δῦ, δβρϑοΐὶγ δἷϑο ἴγοαι Ῥβ. οχίχ., 1ζ ἴΐ οτἱφὶ- 
Βδίοα ΔΙγοδαγ ἱπ ἐπὶ ρογὶοα ψἤθτγθ {π6 ροοί, υδὶ 
88 ἔσγα ἱπ οἕδρ. ἰχ., γϑίθγβ ἰο ἀθδαϊυ ρου], ἔγοι 

πο ϊοῦ ἐμ6 Γοτὰ ΟὨΪΥ 88 ἀο᾽ἑγοτθα ὐπι, ΟΥ̓ γ6- 
τοοτϑὰ πω, δηὰ (6 οῃ6 (δουρδὶ ἐδ. ΟὨΪΥ ἴα ἐμ9 
Κοορίης οὔ ἴπο αἰ νη οοπιπιδηἀἠηθη 8 18 δι᾿ γϑιἷοπ, 
6 ακἰτϑὴ πίιὰ νδυϊδίϊοη, σοι. θδρϑοΐ δὶ] τὸς. 8754. 

ἩἨΟΜΙΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ότι. 1-4. Τὴο ῬόΟνσ ον οἵ βοσγονν οὐοῦ δίῃ (ἸΥ 1 
ὖϑ 8 ἰτυο, ἀϊνίῃθ ΒΟΙΓΟΤ) : 1) [ἰ πιουο8 ἐμ ΡὶοῦΒ 
ἴο ΒΥΩΡΩΓΒΥ͂ δ ΒΟΥΤΟῪ ; 2) (86 πιοτὸ [06] ςϑ)ὲ 
ἰο ἐμο γϑοσοζηϊ οι οἵ δῖ ; 8) {πὸ χα γ, δὲ 1θδϑὶ 
ἴω Ρδτὼ ἰο {86 γτοβοϊαϊίοη (9 ριυιὶ ΔΝΔΥ β[:.-- -Τὴθ 
Ροδβι Ὁ ἰἰγ οὐ Βορο 'α αοά: 1) ἴῃ δρὶϊο οὗ τυ δαὶ 
οἰτουμπιδίδηοοβ: οὐ ἢ ὙΓΠ6Ὶ (89 ῥὶουϑ᾽ ΘΔ 6Γ8 δΒοΓ- 
τον, δη (89 πιοτὸ ἰοἰ 6] σοηΐ δγὸ οὐ] μοὰ ἰο δά- 
τοὶ ατοδὶ ἰγδηβργοββίου; 2) πᾶν δὲ οοπάϊ- 
ἰἰοπδ: πιιθ ν͵ὸῸ δΔΓΘ ΤΟΔαγ (ἰ0 ΧΘ- ΘΕ ΔΌ] 8 ἢ 186 
οοπιαππίου πιὰ Οοα ὮΥ Ρυζιἰο ΔΎΔΥ δἷα, δηὰ 
δαοΐη ΘἾ 66 Ὁ (080 ΒογΓΟΎ Ἰς [ΟΥ ἰ1.---ϑταβκα: [{ 
ἯὙἘΡ αγοὸ δἰἱπηοὰ δηὰ ἀδβογνυοὰ μυηϊδητηθηΐ, 9 
βου ὰ ποῖ ἀοαραῖτ. οὐ 1οὶ 20 ΘΥΘΡΥ͂ ᾿ΟΡΟ, 85 ἱΥΓ τὸ 
ψογο οὔ δηὰ ουὖἱ τυϊποα ; Ὀυὺ τὸ βιουϊὰ οοὨἴδδϑ 
(89 Βἷη8 οοιμτἰἰεἀ, ἸΔαγοηί δηὰ σνίονο ἵον (ἢ θ 1, 
δηὰ ἰδκο ΟΡ τοΐυχο νὶϊ ἢ (ἢ. 6 ΤΔΘΤΟΥ͂ οὗἩ αἀοά. 

γον. ὅ-8. ον ν}} 1 Ὀ9 Ὀοίίοτ 1) ΠῚ 6 το 88 
ἰο γοργϑβϑηΐ ἰμ9 σδυβα οὗ αοἀ οὈϊ καίο8 δα ροσΐουδ 
((αἰδοσα δῃὰ ἰθδοῖθγ8) ἰο 4ο (ποὶν ἀυιγ δὰ βυ βθτβ 
ΒΟΙΓΟῪ 80 ἸΟΩβ 88 (ΠΟΥ͂ ἤδῦθ Ὡοὶ δοσοιῃρ ! ἰβῃθαὰ 
ἐμοὶΣ τς. --ϑελε κε: ῬγΊΟΔΟΏΟΥΒ δῃουϊὰ Ὧθ δὲ 
ΟΧϑρὶ9 ζοΣ (π 6 Ῥϑορὶο (1 Τί, ἱν. 12), ἐμδὲ ὑπ 6 
ΒὨου ἃ 606 (μοὶΡ χοοὰ νοτῖκα δηὰ ὃ ᾿ἰἰκονῖ86 ἴἢ- 
οἰϊοά ἰο χοοά.---ἴῃ ἐδ 9 ὀΧαπιρ᾽θ οἴ [89 φτοαδί 8 δ 
τοδὶ ΡΟΣ (ὍΣ ΟΥ]]} δπὰ 4180 ἴον ροοὰ. 2) θῃ 
ἐδ δυαροτίογϑ ϑαυηθαι Υ δηὰ Σϑϑ] ου 5} ἰαἶζο μοϑά 
ἰο ζϑίιουθ (06 ζοῦοταὶ ἰγδηδργοδδίοη. 8) που 
ἐμοϑὸ Ὑπὸ πουϊὰ ποῖ Ζ90]10. δζὸ οχοϊυἀοὰ ὕγοιι 

δοπηταυ!ηΐοῦ ἩΪ (6 οἴ 6 Υ8.- ΞΘ ΊΆΕΚΕ: ΤΉΟΒΟ 
ῬὮΟ ΡΟὈΙΠΙΟἿΥ δα βου ϊἁ 6 ΡΟ ΪΟΙΥ οἰαϑιϊβοά, ἰπ 
οτος {παὶ οἰΟΓΒ δὶβο ΠΙΔΥ͂ ἴδδγ. Ῥγθβόθ ογθ 
δμουϊὰ οἰδαδίΐ 89 νι εδρϑοΐὶδὶ ΘΓ Θέ 6 865 ὙΠΘΤΟ 
6 τὸ ἰ8 Ιοο96 οοπάᾳοὶ ἰῃ πηδιίοῦ οἵ πὰδυτΐδρο.---ἰα 
ἰγὰθ δοηγογδίοῃ;Β "1 δὲ ἴον οὐδ δδῖο τοὸ- 
ὨοῦπΟΘ ἐμδὶ Μϊοῖι 5 ματα δηὰ αἀἰουϊ! Ζ0Σ τ.5 ἰοὸ 
τοπουῃο6. 

γοτα. 9-12. Ττυο τὶ]ἘΠξορηθδ8 ἰο δβοὶ δείὰς ἰδ δὲ 
Μ ἱοῖι δορδγαίοϑ ἔγοηι Οοά: 1) οὐ (δ εἰάς οἵ (86 
Ῥ90Ρ]6---Π 00 ἴοϊ ον 116 σα]ὶ οὗ ἰμοῖνῦ βυρογίογβ 
Ῥυποίαθδ!ν, Ὑἱϊὰ ΣΘ8], ἰὼ βρίΐθ οὗ οχίδγῃαὶ ἀ181- 
οὐ ἶο8: 2) οὐ ἰδθ δ'4ο οἵ (6 ἰθϑοδοσ.---ϑ δἷα- 
ΘΘΓΘΙΥ͂ ΒΗΟΤΕ (6 ῬΘΟΡ]6 ἰδεῖν δίηβ, δὰ γοαυΐϊτοδ 
οὔ ἰθι δ'δο οορδάθηϊ(, γ (6 τλοβί αἰ δου} (ἰηρε; 
8) οὐ {Ππ9 δἰάθ οὗ ἰοϑθ γγχο μαᾶγνϑ δἰπη θά---Π 6 
ΥοΟ ἰο ἤγοϑ ἰμϑιηβεῖγοβ ὕγοπι (δ ϑὶγ κυ ϊὶῖ.---ΤῊο 
ἀυΐγ οὗ Ἰοντίηρς Θοὰ πιοτὸ ἰδδη οὐγ ποαυοδϑὶ τοΐδ- 
ἰἶἰνοβ. 1) οι 9 δῖο ἴο (90]10ὉῪ ἰἰ---αἰ τσαγα δηὰ 
ἀρ ον 8}} οἰγουπηθίϑησεΒ, ΕΥ̓ΘῺ 68 (0 ἔμ14] ἰΐ δ 
οδρϑοΐαγ αἰδοαϊ. 2) θεαί ἴξ τη68Ὲ8 --- Εδρ6- 
οἶδ! ἐμ 18, ἰμδὶ τὸ ἀο υτοηρ ἴῃ Ἰοίτἰηρ ΟΌΥ δϊᾳἢ- 
οδὲ ζοοὰ ὃο ἱπιροτὶ θα Ὁγ τοϊδιϊγθθ, ΟΥ̓ ΟἿ τὶγ68 
ΟΡ ὉΥ οὔἂν οἰν ] άγοη,---ἰθαὶ γνϑ δῦ (Ὠδτοίογο Ὀουπὰ 
ἰο οἰοοδο ἐμ νὶϊζο, δῦουϑ αδἱϊ, ὶ ἢ στοΐθρομοο ἰῸ 
ἐμι6 Κογὰ. 8) ὕροὴ πϑδὶ ἰΐ ἰ6 Ὀα804---οΟὐ οὖν 
πατνίηρς ἰο ρσὶνο (86 ᾿οτὰ ργοὶβο δὰ Ββοῃοῦ (οοΡ. 
γον. 11)- -ΒΕπντιῦθ: δοπ ἐδὶ σμΐάετη πιαίγπιοηίμηι 
δίπ6 οομδϑεηδι εἰ εἶηο ργοπιϊδεδίονο, αἱ εἶα ποη ει» 
εἰμωπί. 7 οοπίγασίω πιαίτυποπὲλ τοχωϊγοίων ἰεσὶς οὗ- 
ϑεγυαίϊο. 

[ϑσοοτε: αεπαΐπο Βυπι]ϊδἰΐοα Ὀοίοτο σοα δηὰ 
ΒΟΙΓΟῊῪ [Ὁ δίῃ ΔΙΑΥΘ ργοάυσο νοῦ κ5 πποοὶ ἴῸΓ 
τεροηίδῃοθ.---Εογνοηὶ δἤοοιϊίουβ δδουϊ ἃ ποΐ ὉΘ 
δ᾽ ̓ ᾿οτσϑὰ ἰο δυθϑἰάο {1}} ουν τοδὶ Ὀοϊονοα δ'π δ δύο 
Ὀ6Θἢ ΓΘοουὨο6α.---ΈΝΕΥ: Οὖν πνϑορίης (0Σ ΟΡ 
ῬΘΟΡΪ θ᾽ 8 55 ΤΠΔΥ͂ ΡΟΓἢ 805 δοί (ἢ θῃι| 8 νοορίηρ ἴοῦ 
ἐμοιηδοῖνοδ, 0 ΟὐμοΥ νὶδο νν ουἱὰ παγο οοπτϊηυοὰ 
Β0..56688 δηἃ ΣΟΙΏΟΥΒΟΪ685.---Ἐ δ (Π6ΓΘ 18 ΒΟΡΘ 
οὔ ρΡοορὶθ τβϑὴ {Π 6 Ὁ δγὸ οοηνι σε ποὶ ΟὨΪΥ (δαὶ 
᾿Ιὰ φοοά ἰο ρατὶ νἱϊἢ (μον δἰπβ, Ὀυὶ ἰδὲ ᾿(ἐ5 ἰῃ- 
αἀἰΒρΡΟΏΒΔΌΪ πεοέδεατγν. ---- ῬΟΒΌΒΎΟΒΤΗ: ῬΓΑΥΟΣ 
ΤΩΔΥ Ῥτοδοῖῦ ; (80 δίχα δῃηὰ 8008 οὗ (δ ρεπίίεηὶ 
86 δοτηϑίἑτη98 (89 68 ΒΟΓΠΠΟ.Β; πὶ Ῥταγοσ δηὰ 
08:8 δ 1} ποί υἱίπουί Ργδοίίο9.---Τὰ.] 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ 

ΟΡ 

ΝΕΗΈΕΜΙΑΗ. 

ΟΒΙΤΙΟΑΤΙΥ͂ ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙΙΥ͂ ἘΧΡΟΌΝΘΌΕΡ, 

ΙΝΟΌΒΡΙΝΟ ΤῊΒ ΠΟΜΙΚΕΤΊΙΟΑΙ, ΒΕΟΤΊΟΝΒ ΟΕ ἢκπ. ΒΟΗ 1.12, 

ΒΥ 

ΒΕΥ. ΗΟ ΑΒΕ ΟΠΟΒΒΥ, Ὁ.0., 110), 
ΟΗΑΝΟΕΒΙΙΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟὈΝΙΨΕΕΒΙΤΥῪ ΟΕ ΝΕῚ ΥὙΟΕΚ. 

ΝΕῊῪ ὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΞΒΙ ΕΣ ΞΟΒΙΒΝΕΕ 5 ΞΟΝΗ͂, 
ΒΌΟΟΒΒΒΟΙΒ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΕΙΒ, ΑΒΜΒΤΒΟΝΟ ἃ Οὐ. 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΙὲ ΝΗΒΜΙΛΗ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

81. ΤῊΗΞ ΒΟΟΚ ΑΝῸ ΤΒ ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

ΤΗΕ Βοοῖ οἵ Νοδοιδῃ ΒΟ] 8 8 Θομβρίουοιβ ρἶδοθ ἴῃ ὑπ βδοῦθὰ σδῇοη 88 ὑμο 1αδὺ ἢΪ8- 
τοτίς οοτηροβίἐοη οὗ [πὸ δηΐθ τ βίδ ροστὶοά. ΜΙ (86 Θχοθρίίΐοη οὗ [86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Μ8- 
Ἰδοιὶ, 1 χίνοβ 05 ὑπ6 1αϑὺ ο᾽6 8 Ἰοοῖς δ {πο Ψονν]18}} βίϑίο ὈΘίογο Ὁ γεᾶρρϑδῖβ ἴῃ ἴδ Ὀτγὶχαὺ Ἰἰρδι 
οὗ 186 σοβρ6]8. ὯΝ 866 86 τοϊῃσποα ρεβορ]6---ὃ 81}8}} σοιηηδηΐ οὗ ὑπ6 οὨΙ]άγοη οὗ 94ς0Ὁ--- 
οοπἰἰπυϊς; [ἢ6 παίϊοηδὶ ᾿ΐηθ ἰπ (86 δῃηοθδίσγαὶ ἰαπὰ ἰοτναγὰ ἰδ Μεββίδῃ, τὶν ΠΟΙΥῪ Ὑἱ Δ} 10 
ὀθοῦρ (88 10 το γα) ἴῸΓ ὑμπί8 ΟὁῊ6 Ῥμθγροβο, Ὀυὺ πψῖῖὶ 8. ζΘΏΘΓΑΙ του οδίοη δχ  ϑίϊηρ ᾿Βτουρἢ- 
ουὐ {86 παίΐοη. ΤῈ δεῖς οὗ ἴθ σογθηϑδηῦ 788 βΌΠΘ, (6 Θ'ΏΘΟΒ᾽ ΠΔ}} η0 Ἰοπρογ 1]υπϊ ηαἰθά (ἢ9 
}ιΟΙ Υ οὗ μο] 68, (86 {0τἴτπΔ δπὰ Τυτηπ αὶ δὰ Ἰοορς οοαδβοὰ, (6 Ὀα}} οὗὨ (86 Ρ6ΟΡΙ6 ψϑγθ Ἰοϑὲ ἴῃ 
ἙΑΡΟ ΙΓ Υ ἔγοτα Αττηθηΐα ἰο Εἰδηι, δηὰ [δγβο], ἱπείθδα οἵὗἨ Ὀϑίηρ δὴ ἱπάθροπάθηϊ οομμτλοη- 
ποδὶ, τ ἃ τη ΒΟΥ δηᾶ τδρηϊ βοθηΐ οδρὶίαὶ, μὰ ὈΘΟΟΙΏ6 ἃ ΡΘΕ Ργον 66 οὗ Ρεγαΐδ, 1116 
7 γαβα] γγ88 Ὀυΐ 8 ΒΑ] Το 1} ταῖη, Ὑοῦ, τὶτ 411 (88, Ῥσορ μι ϑβ ΤΘΤΘ 80}}} γουομβαίρα ἴο 
[80 ΑὈταΒαπΐο ᾿'π6. Ηδρραὶ δὰ Ζοομαγίδῃ μδὰ ὉΥ (89 0860 οὗὨ (Βοὶγ ῥγορμθῦϊο ρόΟΤο σοι ὶ- 
βεοᾶ (8 προοΐβ] ργθβθῆοθ οὗ Φϑβουδὰ δὺ (6 Ὀυ ] ἀϊηρ οὗὁὨ [86 βοοοπὰ ἔδθῆιρ]6, δη Μα]δοί, τοῦθ 
1ΠΔῺ 8. ΘΘὨΓΌΓΤΥ ἰδίου, ὑγροὰ (Π6 Ρ6Ορ]9 ἰο τοπονγθα ϑρί γι π8}} πὰ (6 παπιθ οὗ 86 Ἰωοσά, 
τοῖα ΝΕ. νυἱ. 10, 12, 14, γγὸ δύο Ἰοὰ ἰο Ὀοϊΐονο ὑμαύ Ὀούΐτθοη Ηδρβραὶ δηὰ Μαίδος! τ ΔΩΥ ῥτο- 
Ῥοἴβ ἀρροαγϑὰ Ὀεΐοσο τοϊυση δὰ [βγδο], δι μου ρἢ βουμθ οὗ ὑπό ρῥγοδυλὐοα (μεῖς ἀϊνὶ πο οἱ ἰο 
Ἰον δηὰ 8186 δηάβ. 

Ταῖθ ἐπ] δῦ αρθ οὗἩἨ 7 ΘΟ ΎΤΥ ἴ8 Ἰρ οα ἀρ ὉΥ͂ [86 πυϊεΐηρβ οὐ ΕΖια δὰ Νοβϑηδῃ 85 (ἢ 0 
ονοηΐηρ 8 οὔὔἴδθη το- Πα πλϊηδιδα Ὁγ (Π6 ΔΌϑεηῦ 588 τοήϑοίΐοη ρου ἃ οἱουὰ πἷρὰ ἰῃ (ἢ 6 Ζοηἑ ἢ. 
ΤΒΟΥ ρῖνα τ δῃ ἰπ]οοῖς ἰμίο {86 5|}]6 οὗ 116 ἀββαπγοα ὈΥ͂ 16 παίΐοῃ ἴῃ 118 ᾿ἱηρογίηρ ἀδοδάρηςθ. 
Ὗ ὁ πίον [86 ΠΟΙΥ οἱἐγ--- 6 500 8ηἃ Ποδγ [ῃ6 τηθη---γὸ ποῖ (μοὶγ ἰθπάἀθηοΐοθ, δηά πηδτὶς [89 
οἸά, αίγβηρϑ τιϊηρὶηρ οὗὨ ραϊγοὐϊβηη δηα ἀδνοίίοη πὶ 4 ρλύδοχεην [μδ΄ γγὰ8 ἀοθδίγαοίἑγο οὗ 
ὈοΐΒ. Το παγγαίγεοβ Ὀσίηκ 8 ἰμΐο οἷοβο σοπίδοι ψὶ {86 ῬΘῸρ]θ. ΝοΒθτ Δ ἢ} Β πογὰβ 8τθ 
δἰ παρ] 6, Ὀθίγαγηρ ποί {86 Ἰοδδὺ οβογὺ οὗὨἩ (Π6 τηοιοτίοἶδη, θυῦ (Π οἷ ὙΘΥΥ Βοπιθ] 6868 τη ϑῖκ658 (89 
ΒΟΘΏ 68 ἀοδογί δοά πηοεὺ 116-116. Ἧ76 δοὸ ἰῃτουρδουΐ 86 τι ηρ οὗ Δη ποηεοδῖ, οδγηθδὺ τηδῃ,--- 
δηα ἱπγουρἢ πὶ [86 ΒΙΒΌΟΥΥ οἴοθοθ τ ἢ ἃ δ] 1πι|6 αἰ ση ἐγ. 

ΤἈΘ Ὀοοῖς οὗ ΝΟΒ Ομ Δ ἢ ττ88 ἱποϊαἀοα ὈΥ ἰδ ο]ὰ 7 εἐνγα τὰ ἴ86 θοοῖς οὗ ΕΖτγα, δηὰ {9 
Ἰαϊίου δῆλα Μ͵ὰ8 ρίνθη ἴο {86 ὕπο. [ἡ {86 Ὑυϊραίο 86 Ὀοοῖς οἵ ΕΖΥΙδ ΔΡΡΕΔΙΒ 88 ἴῃ 6 Βδγεῖ θοοΪς 
οὗἩ Ἐδάγδβ, δῃηὰ {π6 ὑοοῖὶς οὗ Νοδθιΐδῃ 858 6 δοοοπὰ Ὀοοὶς οὗ Ἐβάταβ. ΤὨ6 αοπονα ΒΙΌ16 ἰη- 
ἰγοδυςοα ΟἿΣ ργεβθηΐ ποιηδηοϊαίατο, δηὰ ἔμυ5 τιδὰθ [86 ΑΡροοτγρἢαὶ {ἐπἰτὰ δηᾶ Τοατίἢ ὈΟΟΚΒ 
οὗ Ἐδάγαβ [ο Ὀ6 πυμηθογοᾶ 88 {Π6 ἤγβι δῃὰ βοοοπά. 

Το ἰδηρύδρο ἰδ 8 ρυτο Ηοῦτγον, πὶ ἢ Βότο δηὰᾶ ἰῃογο δ ἢ 8ῃ Αὐδιηδίβηι ἃ8 ΚΣ ἴῃ {89 
5686 οὗἁ ““ἀ64] οοΥταρ Ϊγ"" (ΟΡ. ἱ. 7), ΓΤ ἴῃ (6 δ6πεθ οὗ “ταῦθ᾽ (οἴ δρ. ν. 4), δὰ 120 
ἴῃ 1π0 δθη86 οὗὨ “ οομδβ ] .᾽ ΤὨΪΐδΒ ὈΟΟΚ, Ἐζγα δῃά [86 ΟἸγοηίοὶθθ ΟΒῈΓ ἕο Ὧ8 ἐμ6 5816 Εϑῃοταὶ 
᾿ϊηχυϊδοῖς ἀρρθάγαθοθ. Κα οι ἁπαξ λεγόμενα δ 33.) (σδδρ. νἱΐϊ. 8) δηά ΓΡΌΤΒ (ςεΒδρ. χὶϊ, 81) 

816 [86 ΡΘΟΙ] Αγ ἶοα οὗ 89 ἱπαϊνί 8] ττϊΐασ, απ ὯῸ τηδυῖβ οὗ ἃ αἱ εσειί Ῥατίοά. 
1 



2 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΗΕΜΙΑΗ. 

ΤὮο χηδὶῃ βυ )]εοὺ οὗὨ [6 ὈΟΟΙΚ ἰδ 86 του] ἀἰηρ οὗὨ ἰδ 6 τὰ 8118 οὗ Φογυβαίοπι, νυ ὶοῖι, ἰὰ (ἢ 9 
Ἰαγροϑῦ β6ῃ86, ἰζ τ ᾿ποὶαάο [86 ἀδαϊσδιίοη οὗὨ τ16 νν8}}8 δῃὰ [89 ϑνυθηΐβ οοσυγγίιρ; ἀυτγίηρ [86 
Ὀυϊ]αΐηρ, οοσαρ᾽ 68 ὨΘΔΙΥ ἴθη ομδρίοσβ οὗ [89 ὑϊγίθθῃ ΜΒ1Ο ἢ σΟσαροβΘ ἴμι6 ὈΟΟΚ, πϑπιθὶυ, ομδρ. 
δ}. -τομδρ. χὶὶ. 48. Ῥχονίουϑ ἴο {86 νγ͵8}}- θυ] ΐηρ τὸ μᾶνὸ [πο δοοουπί οὗ ΝΟΙΘηλἶΔ 5 οοη- 
ΟΘΓΏ ῸΓ [86 ΒΟΙΥ͂ ΟἰΥ, δἰ δαγηϑϑῦ ἈΥΑΥ͂ΘΣ ἴὸΣ (86 αἀἰνίηο συϊάδηοθ, ἈΪ8 τϑαιοϑῦ οὗ [86 Κίηρ οἵ 
Ῥογαῖδ, 18. ᾿ΟΌΓΩΘΥ (ὈΥ͂ ΤΟΥ͂ΔΙ ρϑγιλίβδίοη δηὰ ογὰθγ) 0 Φϑγυβα! θαι 88 18 ρονθγποσ, μ͵8 σαγοζαὶ 
δχδιιϊηδίϊου οὗ (89 συ ϊηθὰ ᾿ν8118, ἷ8β ϑμοουγαροιμοηΐ οὗ (6 Ρ6ορΐθ ἴο σου ]ὰ τΠοπ δηὰ ἐμοῖς 

οομπβθηῦ, διὰ ἰδ Ὀο]ὰ ἔγομῦ δραϊηβὺ ὑἢρ ποῖ ογίηρ Θπαπιῖεβ οὗὨ [86 7868. ΤῊ8 ῥρσθὶ πὶ Δ ῦ 
ΠΔΙΓΑΌΥΘ Οὐσαρίοθ (μ0 ἢγδὺ ὑνὸ ομαρίειβ. 76 τηδὺ ἀἰν:θ [89 ποχί ἴθῃ ομδρίοιβ γορδγὰϊης 
186 ν8}}- 0 αἴης δηὰ ὑπὸ ἀοαϊοδίίοι ἰπίο---(1} ΤῊΘ Δρρογιἱοπτηθηΐ οὗ {86 ποτῖς, σββδρ. ἰἰ].; 
(2) ΤᾺΘ ορροδιίζομ ἔγοσαῃ ϑῃθιηΐθβ τὶ μουΐ, Ομ Δρ. ἱν.; (8) ΤῊ6 ἰπάταποο ἔγομη ἀοχηθβῆο ἀϊ9- 
ΒΘηβίομΒ, ΟὨΔΡ. Υ.; (4) ΤῺΘ ορροδβίοπ ΕΥ̓͂ σομι δἰ παίζοη Ὀδίνγεθῃ {6 ΟὈἱοΓ Θησπιΐθϑ δηᾶ ἐμοὶτ 
Φον βῃ 8111ὁ6ϑ. ΤῺΘ ΜΔ}} βηΐϊμοά, οδδρ. νἱ.; (δ) ΤὮο οτάἀοτγίηρ οὗἁὨ {μ6 οἰϊγ. Τὸ τΒΐδ δηὰ {89 
ἐδῃοδιορίθδ 8.6 οχδιιϊ πα, οἰδρ. Υἱ, (6) Βαϊ σίουβ βουνΐοθϑ [Ὁ] ]ονν, ἴο πὶῖϊ : 186 ρμὈ]}1ς τοδὰς 
ἱης οὗ τ} ΙΔῊῪ ΌὉΥ ΕΖτα δῃηὰ 8 δβϑϊβίδηίβ. Ῥχορδγαύϊοη [Ὁ δηὰ ἱκβαρίηρ [86 ἔδαβι οὗ ὑλὈθγηδ- 
οἷεβ, ομδρ. Υἱἱ.; (7) ἘχΟγδοσ ΠΔΥΥῪ ἰδβὺ, 1 οοηδεβίου, οἶδ Ρ. ἰχ.; (8) Α σονβιιβδηῖ βοδὶοὰ 
ἰουοβίπρ Οὐσαΐθηοθ ἴο [μ96 ᾿δνν, βαραγαύδομ ἔγομι ἔογοὶ  ογβ, ΟὈβοσναίου οὐ [86 5 Ό δι ἀδγα 
Δα Υ6875, 8πα βυρροσὺ οἵ ἴῃ: ᾿6ΙῺΡ]6 δβογνΐσο, ομδρ. σ.; (9) Τὴθ βοιι]θπχθηΐ οὗ [}π6 ἴδια] οθ8 ἴῃ 
18 6 ΒΟΙΥ͂ Οἱ Υ͂ πὰ (Π6 οἴοσ ἰοσγηδ, οὔδρ. χὶ.; (10) Α Ῥ σι μὰ  ΠΑΡΥ [ἰδὺ οὗ ῥγίθδὶβ δηὰ 1,ον ϊθβ, 
ΤὮο ἀοαϊοαίίοι οὗὁὨ ἐμ6 γγ81}1, οἰδρ. χὶϊ. 1-48. 

ΤῊΘ τοδί πᾶογ οὗ ἰδ ὈΟΟΚ, υἷΖ., ομδρ. χὶϊ. 44--- Ἶδρ. χὶϊὶ., οΘοηξδίηβ δὴ δοοοῦηϊ οὗὨ 186 
ϑΡΡοϊηύπθηῦ οὗὨ ΟΒΊΟΟΙΒ ΟΥ̓ΘΣ [86 ἰγοαβαγοθ, δὰ {Π6 οτἀοτίηρ, οὗἨ [89 δίορϑγβ δῃὰ ρογίβσβ, (86 
τοσοῦ βορδγαίίοη οὗὨ [8γ86] ἔγοτα {8:6 βίγδιρϑιβ, δοοογαΐηρ ἴο (16 ἰαγν, δῃὰ ]Δβι}γ (ἔτοτα ομδΡ. 
ΧΙϊ!. 4), Δη δοοουπὶ οὗ ΝΟΒΘΙἑ ἢ ̓8 βϑοοπὰ υἱδῖῦ ἴο Ψϑγυβδι οι, δρὰ ᾿ἷβ δίοσῃ ἀθδ ης πὰ 
ἘΠῚ ΔΘ 108 ΤΆΤ ΠΥ ον ὑπο ὲγ 4] 8 η6 68 πὶθ δ Ὀ411δὺ δηὰ ΤΟ 8}, ὑοχοῖμοῦ τὴ Εΐἷθ ΟἿΘΓ γοδο- 
Ἰυῦθ πιθΑΒΌΓΟΒ οὗ τοΐοσα, (3660 (86 δοβεπιθ [0] ον ης.) 

82. ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΒ ΑΝ Η18 ΤΙΜΕ. 

Τρδὶ ΝοΒοσηΐδὴ ἴα (0.6 δυΐθμοσ οὗὨ (86 Ὀοοΐϊς, 811 ἀῦτθθὺ. Μυοῇ οὗἉ ἰξ ἰβ πυτϊ εἴδη ἰπ {Π6 τὲ 

Ῥόσβοη, δηὰ οἱαΐπιβ ἔμ ἴο θ6 ἴδ ς τες οἵὗἠ Νομθιλδῃ Ηἰτηβοὶ ἢ, Βαΐ 8116 ἰδ '5 ἀστοϑὰ (δαὶ 
ΝΕΒουἑΔ ἢ ἷἰβ (89 αὐὐδοῦ οὗἨ (0 Ὀοοΐς, γοῦ βοηθ ἰδασγῃθα οοχητϑηίδίουβ, Β 0 } 885 Ασομ άρβοοη 
ἩΡΆΥΕΥ, ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ 8 ᾿ἰΔΙρο ρϑτύ οὗ [ ὈοΟΙς ἴο Βανθ Ὀ6θῃ ᾿ἰηβογίθα ΌὈΥ οὔμοῦ (ποῦ δυῦμοῖ- 
1Ζοα) ϑδηβ. ΕὟΟΣι οδδρΡ. Υἱὶ. 6 ἴο χὶϊ. 26 ἐποϊυβῖνο {86 τηδίϊοσ 8 δαρροδοὰ ἴο Ὀ6 ἰηβογίθά, δ9 
480 [806 ῥϑββδρθ οὔδρ. χὶϊὶ. 44-47. Ἱζβιι, οὐ [86 οἴμβεσ μδηά, βίο. ΠΥ δυρῦοβ ἴὼσ ΝΘΉ ΘΙ 8} 8 
ΔΌΓΒοΟΣΒΕἷρ (τουρδουῖ. Το ὑταϊῃ 8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀοίννεθῃ 8686 Θχίσειμημεβ. Τῇ ρΟΏΘΔΙΟΜΥ ἰπ 
ΟΒδΡ. Υἱΐ. 6-78 (νἱγίυ ΠΥ (06 δΒδῖηθ 88 ὑπαὺ ἐπ ΕΓ 1ἱ. 1-70) 16 Ὁ ἀου ὈΘα Ὁ δὴ ἰηβοσίθα ρυὺ- 
Ἰὶς ἀοουτηοηΐ, δὰ γαῖ ἴῃ {πῖβ γὸ οδὴ β606 ΝΘ θυ 8} 8 Βαμα τηδἰκῖηρ ἴμ9 Δα Ποη οὗ νοῦ. 6 
δῃά γογ. 70 ὃ τοραγάϊηρ δἷβ ὁσῃ (186 ΤΊ αίμδ᾽ Β) δοίϊΐοη ἰῃ σϑίδγθποθ ἴο στη δίΐουβ Δ]} υἀ δὰ ἴο ἷπι 
180 οἸδος ἀοουπηοπῖ.Ἐ 0 {δΠο τϑοογὰ ἴῃ ομδρ. χὶϊ. 1-20 18 ον  ἀΘ ΕΥ̓ δὴ ἱπβοσίϊοη, σι νίηρ ᾿ἰδ 
οὗ ργίοϑίβ δηὰ 1,ουϊξοθ ἔγομι Ζοτα Ὁ 061᾽8 ἀΔΥ ἴο [6 ἰἴπη6 οὗἨ ΑἸοχαπᾶσδσ [86 ατοδὶ (7 8ἀ4 ἀι4--- 
ΘΓ. 11, 39), 8. ΘΘὨ ΠῚ δου ΝΘὨ θα. ΚΈΠ.Β αἰδοιηρὺ ἴο ἊἽσρί δὶ υΤΑῪ (18 Ἰδαίου ἰβ 18- 
Ὀοτοᾶ δὰ υπραὐβίδοίοσυ. ΤῊΘ τοβὺ οὗ {86 βυρροβϑα ἱπβοσγίθα ρογίϊοῃ Ἧὸ ἴδῖζο ο Ὁ6 ΝΒ ΐ- 
ΔΒ οσῇ. Τμο ἐλοῦ ἰπαῦ ΝΟΒοιιϊδ ἢ ἀοοθα ποὺ {Π6Γ0 βρϑαὶς ἰῃ {π6 γθῦ ῬθΊΒΟῚ ΟΠ]Υ͂ ΡΆΓΔ}]616 
Ηἷβ Ὀοοῖ τὶ [μὲ οὗἩ Παηΐοὶ, γὮθτο 86 πγβὲ Ῥθύβοι δηά [80 (ἷγα ῬΘΥΒΟΏ ΔΓΘ ᾿πύθ ΓΟ ΔῊ ΡΘΔΌΪΥ 
ιιϑοἃ. ΕἸ ΖΓΑΒ ΡΧΟΣ ΐποηοθ ἴῃ (πΐ8β ῥα οὐὁἩ 86 πϑισδίνϑ 18 ΒΙΠΡῚΥ σϑυβοα ὈΥ ΕἸΖΓΔ᾿Β τ ΒΌΥ 
ἀυ 68 τοχαϊτίηρ ἰπὶ ἴο θ6 [86 Ρχοπιίποηι ἔφυγο,Γ δηα ΟὨΪΥ͂ Ἔχ ἃ} 0115 ΝΟ θα Β το οβὶγ ἴῃ 

{86 τοοοτᾷὰ. Το σοβϑϑιθίδησο ἴο ΕΓΔ Β|7}]6 διὰ ἴπο αἱ δγθηΐ οοπβέγαοιίου οὗὨ [0 ῬΥΔΥΘΥ ἴῃ 
ΟΠ ΒΡ. ἰχ. ἔτοσαη ἰμαῇ ἰῃ οὔ δρ. ἱ. δτΘ δυμιυμηθηΐβ Οὗ 8 ὙΘΥῪ ἔγαὶ! ὁμαγδούθσ. ΤῈ6 βΈΠΟΓΑΙ 11 ἸΚθηθεθ 
οὔ οἾΔΡ. χί. 8-86 δηὰ 1 ΟὭτοη. ἰχ. 232-84 πιδῖζοβ ποίδίης αραϊηβί ΝΘ θη Δ ἢ Β δυ Ποσβμὶρ οὗὕἁἉ ὑμαὶ 
Ρογίϊίοη. ΤΏρτο ἰβ Ὡ0 ζοοὰ ΤΟΑΒΟῚ ΤῸΓ ἀδηγίηρ 8 Το ]ΔΓ ΟὨΣΟΒΟΪΟρΡΊΟΔ) δοαθθηοθ ἴῃ [88 ρατὶ 

4 ΤῊ ἀοσυτηθηὶ, 80 διηϑη ἀϑὰ ὮΥ ΝΟΏΘΤΩδἢ, 888 ὈθΘῺ ἱποογροσζαιθα ἰῺ στα. 

1 ΤῊο ον. Μσ. Ηδίβῃ δδ5 υσχϑὰ ἃ γυϑῦυ Ὀοϊὰ δηὰ ἱῃβϑηίουβ ἐΠΘΟΣΥ, Ὀὰ  ΟἹΘ (πὲ π|}} ἢοῖ Ὁθδσ ϑχϑδιηἰπδιξου,-" 
ἐμαὶ Εσξτα δῃὰ Νοῃοιη δὴ του ἰο οσαβαίθσω ἑοκείμοσ. (899 Τγαπεαοί. ο ἰλε 8οε. ο7 Βὶδ. Ατοὶ., νοὶ, 11.) 
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οὔ ἰμ6 Ὀοοΐκ ἰῃ ρογίδοϊ σοπβοηδποθ πὶ (86 τοδί, δηὰ ψγὰ σδηηοῦ Ὀαὺ σοπβίάογ (ἢ δἰἰθιηρίβ 0 
ἰδτὸν ἀουδὺ μογο οὐ Ν ἢ μλ8 5 Δ ΠΟΥΒΗΪΡ 88 8δη οῇογί οἵ [6 ἀδϑίγαοίϊ να ογ ἰοΐβια ὑμδῦ 8 80 
Βοβάϊοηρ δηὰ Βαθά 688 ἴῃ 118 εἴογίβ.υ. Νϑιθιίδα" (Η60. ΤΡΌΤΣ͵, Διελοπψαΐ, " Θοταρββϑίοη οὗ 
ΨοΒονδὰ ") ν3 οὔ [86 ἰγὶδ6 οἵ Φυἀ88, ἀηὰ ρΡτοῦΔὈΪΥ οἵ (86 οταὶ βίοοϊς. Τῃ6 ΘΧΡΓΘΒΒίΟηΒ ἴῃ 
ομδρ. ἱ. 6 δηὰά 11. δ, ἰοροῦ!οσ 10 ἢ 8 ἐρδοϊαὶ ΘΟΙΙΟΥ ἐη [86 τηϑίίου οὗ γθ- Θϑ Δ] μἰηρ 7 6 Γυβδ- 
Ἰοι, Δηἃ Ηἷβ δοοθρίδοὶ τ ὈΥ δΐ8 ΘΟ τ θη, δηὰ 4180 ἢἷβ πἰρῖι Ροβί(οη δὖ ἴΠ6 Ῥογβίδῃ 
οοαγὶ, 811 δοοῖι ἴο βυρροδβὲ {815 ἴδε οὗ Ν μου Δ ἢ Β ὈἰτίθΒ. Η8 ΤἈΟΠΘΙ 88 Ηδομ δ ἰδῇ, οὗὨἩ τ βοτὰ 
Ἧ6 ΚΩΟῊ ποίμίηρ. ΤΏΘ Ὡδηιθ ΝΘ Βθυἶ8Δ}} Μ88 ΡΓΟΌΔΟΪ 8. Οοπλποη Οη6. ΔΜΙΔΗΥ͂ ΠᾶγΘ βὰρ- 
Ροβοᾶ ἰμαὶ ΝοΒοιη δ ἢ γ88 8 ὑσίοδί, Ὀαὺ ὕπο γθ 18 ὩῸ τλΟΓΘ Βα ἰϑίλοοσΥ ζτουηα [ῸΓ Βι 0ἢ ἃ ηοίΐοη 
1η8π 186 ΟσσΌγΓοηοα οὗἨὨ ἷβ ΠᾶΠ16, 88 Τ γϑλίηδ, ὈΘίοτο ἴλ6 ἡδηιθδ οὗ [86 ῥγιθβί ἰῃ οἰαρ. χ. 1. 

Ηδ νλϑ ουρ-Ὀθϑσοῦ ἴ0 Ατίδχεγχοβ (Η6Ὁ. ἘΡΟΠΙΝ͵ Ανίαλδλαδία), Κὶην οὗ Ῥογβία, ΤᾺ ροϑὶ- 
οπ νγᾶβ ἃ ὙΘΙῪ ἰρσἢ ὁη6 δ΄ οουτί, δπὰ Βτουρε πὶ ἰηΐο οἷοβθ διὰ ἰηϊπηδίθ σοϊδίϊομϑ πὶ 
[0 Τ᾿ ΟΠ ΑΥΤΟΝ, ἩΏΘησ6Θ οϑπη6 Ὠΐ8 Δ0} ΠΥ (6 18 δοὺ] τδβ βέϊγγοα ἴο0γ δ γυβαὶ θη) ἴο ΟΔΓΓΥ͂ ουἱΐ 
Ἠΐδ ΤΩ ΑΒΌΓ68 οὗ δἱἀ δηὰ τγϑίοόστω ἴὺυ ἷβ Ὀθ]ουθαὰ δῃοθβίσαὶ οουηΐσΥ. Η δ σμΑγΘΟῦΘσ ἈΡΡΘΑΙΒ ἰο 
ὯΒ 848 1Δ}1{1.588ὲ. Ῥαίγιοἰΐθτα, ροἱοῖν, ργυάθησο, ρϑύϑουθύδηςθ, ΡΟ Υ πὰ οουζαρθ ΘΟ Δ]]Υ 
τηατκοὰ ἰδ δα τηΐ ἰδ γδϊίοη οὗ δῇδίτβ. Ηο γοῃουηςοα [86 Ἰυχυγίοδ οὗ (86 Ῥογβίδῃ οουγί [0 Υ {86 
Βαγάβῃΐρβ οὔ Ἡμδαὺ τηΐρῦ δ] αιοδὺ Ὀθ 641164 ἃ ῥχἱηλϊεῖνο πὰ ἔγοηίογ 116, ἰῃ ΟΥΘΣ ἴο βᾶνὸ ἷβ 
ΘΟΌΠΙΣΥ ἔτοτα ῬὨγβ10 8] δηᾶ ΤΏΟΓᾺ] ταΐῃ ; ἴῃ 411 Ϊ8 γαγί οὰ ἰγῖαὶβ Β6 Ἰοοϊκϑά ἀρ ἴο {Π6 ρσιιϊάδποθ 
δηὰ ρσοϊθοϊίοιῃ οὗ μἷβ σα; 86 υϑοἃ πηοϑίμοᾶβ ΣῈ οαγοῖα] ἀἰβογίτα παδίοη, ἢ8 Ρυγβυθά κὶἷβ ἀ6- 
ἰοτταϊ πο σοῦτβο πη ΗΒ πο ΠΡΊΥ, Ὠ6 δοῦ 8 ἜΧΩ ρ]6 οὗ Β6] δηθρδίίοη δηᾶ 1 6 γα] ἀθδ]  ηρ, δηᾶ 
ταϑῦ ἐ 6 ΘΠ ΘΏ.165 πὶ ουῦ δηᾶ τὶν ΐη 186 παίΐοῃ τ δα] βγη 688 ἀπ βθοοοθαβ. ΤῊ {ἰπιθ 
ἴῃ ποιοῖ ΝΘΒΘι Δ} Πουγ ΒΘ γγ)ἃ8 οἰ ΘΓΪΥ ὑπ οὗὁἨ Ατίαχογχοθ 1. (Ζοπσίηιαπι). Τΐα Κίηρ᾽ 5 
8324 γοδσ 18 τηϑηιϊϊοηοα ἴῃ ΟΠ ΔΡ. ΧΙΪ,. θ6. ΟἿΪΥ ἴμγθο Κίηρε οὗ Ῥογβία μὰ ἃ 824 γϑᾶγ ἴῃ {μοὶγ 
Τεῖρτι8--- αγίαβ 1. (Βἰγείαδρὶδ), Ατίαχογχοῆ Ι. (ΠΣοησίπιαπιδ), ἀπὰ Αὐίαχοσχο 11. (Μηθιποη). 
Νον ἰμΐβ Ατΐδχουχοβθ οου]ὰ ποῦ Ὀ6 ΠΑγΐυΒ, ἔοσ ἰῃ Εἶστὰ νἱ. 14 (6 0 Ὡδηθδ ἃγὸ οοῃίγαβίθα, 88 
οὔ αἰ δετοηῦ τοηδτοῦβ. ἮΝ ΒΟΟΥ͂ΟΓ (ἢ 6 ΑΥΔΧΟΥΧΟΒ ΤΩΔΥ 6 ὕδμογθ, 8 πϑῖηο ἱπ (μαὺ Θομηθοίίοη 
δθοτβ ἐμαὶ ΠαυὶιΒ γ88 ποῦ ΚΠΟΎΙ 88 Αὐίδσχουχοθ. ΤῈ6 ἀδίο οὗ Ασὐίδχογχοβ 11. ἴα ἔΆγ ἴοο 1δἰθ 
ἴον [89 ΟὨγοῃο]οχίοδὶ ροβί οι οὗ ΕἸ: ΔΒ 1, 88 Εἷρ ὑσὶοθὶ. 6 τὸ ὑπογοίογε βῃϊιῦ ὉΡ ἴο Ατίαχ- 
ΟΥΧΟΒ ἴ. 88 {86 ΤΙ ΟΠ Δ͵ΙΟὮ τηθηϊοησα ΟΥ̓ ΝΒ δε Δ. Φ ΒΘρΡΏ 8 684118 (86 κἴηρ Χογχοβ, Ὀυὺ {ῃ6 
ΟὨΤΟΠΟΪΟΜΥ͂ οὗ ΦοΒΟΡὮ ἰΒ 80 πιγούο ]γ οοτταρί ἴῃ ὑδ 6 τηδίίογ οὗἨ Νοιθϑιλίδῃ, ΕΖγα, βδηθα  ]αῦ, 
εἴε., ταὶ ἰξ 'β ναβίο [ἴπιθ ἴο χῖνϑ Ηἷπὶ διίθποη. 

Τῃ ΑΥΆΧΘΥΧΟΒ 1.5 ἐἴτηθ Ῥοσβίβ νγ88 ἴῃ 18 ΖΘ} οὗ ΒΡΙ ΘΠ ΟΥ δηᾶ ροόνοῦ, ΑἸ που ρἢ {86 οἷ6- 
τιοηΐβ Οὗ ἀΘΟΑΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ΔΙΤΟΔΟῪ οὶ πηΐηρ ἴο ποῖῖς ἴῃ (ἢ 6 ΘΙ ρῖτθ. Αὐΐδχοῦχοθ ῃδὰ οοῖηθ ἴο (ἢ6 
ἰδτοῦο ἑβγουρὰ ἰδ 6 αϑϑαβδὶ ηδίϊοη οὗ μἷβ ἔδίμογ, Χο σχϑθ, ὈΥ {π6 οἰϊοῦ οὗ [π6 συατά, Ατίδθδημβ. 
Αὐ [86 ἱπειχαος οὐὗὁἨὨ Ατίδθαμππβ, ΒΘ Ραὺ ἷ8 Ὀγοΐδος Τθαγίβ ὕο ἄθα ἢ 85 [Π6 Τῃ Σά ΓΟ οὗ αἷθ 
ζαϊμον, Ὀαΐ οἡ ἀϊβοογοσίηρ ἴμ 6 ἀορίσηβ οὗἨ Αὐἰδοδηυβ ἀραὶηβὲ ἢἰταβοὶ , 6 8] 6ῖν [86 ἀου]9 ἰγαὶ- 
ἴοσ. Ηο βυδάυσά ἃ τονοὶῦ μθδαθα ὉΥ μἷβ Ὀγοΐμοσ Ἡνγείαβραβ, γοἀποοθα σϑὈθ]]} ουΒ Ἐσγρὺ, δπὰ 
ἰοττοϊηαὐθα (Π6 Ἰοηρ ὨοΒ 168 τι ατθθοο Ὀγ [86 ραδοο οὗ Ο8}1118. ΤῈ οι ρίγο (θη δηὐογορὰ 
ἃ Ῥοτὶοἂ οὗ αυἱοί, ΒΟ πηδὺ Ὀ6 τοραγάθα 88 [π6 οὨ]πλἱ δίϊηρ ρΡοϊηὐ οὗ “8 αἴοτγ, ἀατίηρ πο ἢ 
[δα ονγθηΐβ οὔ Νε βοια 8 } Β ΕΙΒίΟΙΥ οσσατγτοά. 

ΤῊΘ ὩδΔη6 Αγίαχεγχεἑξ 16 (80 ΟΥ̓ κ δηὰ “νγίαλδλαλία ἰα ἰὴ ΗΘΌΓΟΥ ἴον ἴπ6 οἷά Ῥογβίδη 
Δεῖ μδμαῖσα ἔτοτα Ἅγία (νογγ) δηὰ Κὐδλαίγτᾳ (ροποῦ]). Ἡογοάοίαβ ἰγβδηβὶ αὔθ ἰδ μέγα 
ἀρήϊος, Κὐελαΐγα ἷβ ΑἸ]Ἰοὰ ἴο {80 Κλδλαίγαπι (Θῃ Ρ᾽γ6) οἵὗἩ [86 ΒΟ βίπη ᾿πβογ ρυζοι (ΟὉ]. ἱ. Ῥαγ. 
9,11, 12, 18, 14) δῃὰ ἰο ᾿λδλαγαίλέψα (Κἰὶσ). Τθο βοοοπᾶ οἱοτηθηΐ οὗὨ {86 Πϑπ16 ἷβ πού ἰά6ῃ- 
εἰ 81 τι (ἢ [π6 ἢδηη6 Χογχοθ, τ ἢ ἰδ ἰη οὰ Ῥογβίδη Αἰλδλαψαγελα. 

« ΤῊ9 δὴ ΝΘ Δ Ὁ} ΟσσΌγΒ ὑὐπσῖοὁ6 ἰη ἐμ ὈΟΟΙΚ 85 τϑίθστης ἑἰο οὔποτ ἤδη [ἢ6 δυΐῃοτ--ἰο ΝΟΠ ον ἰδῆ, ΒΟΉ 
οὗ ΑΣΌυϊε, πῃ οἤδρ. ἢ. 16, δοα ἰο Νομοιαίΐβδῃ, ἃ σοτηρϑῃϊοι οὔ Ζογ ὈΌΘΌΘ] 1 οὮδρΡ. Υἱΐ. 1. 

{ δοβορῆπϑ ρυία Ὀοΐῃ γα δῃηὰ Νοἢοτη δῇ ἴῃ ἔπ τοΐχη οἵ ΧΟΥΧχοδ, ΒΟ οἵ Πασίῃβ, δὰ δρϑϑῖζ οὗ Σ οΥχϑβ' ἐγ ΘῺ- 
ἐγ ο ΧὨ γοασὶ Ηθ δῖθὸ ὯΔ 8 ΝΟ; θη δ ἴο Ὀ6 ἔνγο γϑῶγβ δῃὰ ΤΟΌΣ σοί Ὀυϊ]ᾶϊης πῃ 6 τγὰ}}8β. Ηο ρυΐδ ἐΠ8 

αἰοτῖῦ οὗ ἘδίποΣ ἴῃ (Π 9 ἰἐπηθ οὗ Ασίδχογχϑθ, δῃὰ ζηδὶζϑθ β'δῃθα]οὺ ἐο Ὧθ δρροϊηίθα δαίγαρ δὲ βϑιηδσία ὈὉν ϑασγίαβ 
Οοάδοτζηδημθδ. 7 
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8 8. ΒΟΗΕΜΕ ΟΡ ΤῊΞ ΒΟΟΚ. 

Ι. Βοΐοσο ἴ86 τγαἹἹ τ ἱ]Ἱἄϊηα (οἶδρα. ἱ., 11.). 

1. ΝΘ 8}}᾽8 ββάηθεθ (οΒ8Ρ. 1.). 
2, ΝΒ ΘΔ 5 γοαυοβύ οὗ (86 Κἰπρ (Ομ Δρ. 11. 1--8). 
8. ΝΘΒΘΙΩἑΔΒ 5 ἸΟΌΓΩΘΥ (ΟὮΔΡ. 11. 9-11). 
4, ΝοΒοιἶβ}} Β ἱπερθοίίζου δῃὰ οοῦσηδοὶ (οἰ δρ. ἱἱ. 12-20). 

ΤΙ. ΤΟ νυ] -Ὀπ!!δϊπα (ομάρ. 111.---χὶ!, 48). 

ΤῊ εἰδιΐοῃβ (οἢδρ. 111.). 
ΤὮΘ ορροεϊϊοη ἔτοια Ἡϊπουΐ (οὮΔρΡ. 1ν.). 
ΤΏ ορροθδίϊϊου ἔγομι ἩΪΓΪὰ (ΟΌΔΡ. ν.). 
ΤΠ ογδαῖν ὑποα ΌὈΥ [Π6 ΘΏΘΙ168 (ΟὮ8Ρ. νἱ.). 

. Τὸ ογάογϊηρ οὗἉ [Π6 οἷν (οὔ δρ. Υἱΐ. 1-.4). 

. 106 ΧΘΒΘΑΪΟΡΎ (οὮΔρΡ. νυἱῖ. δ-78). 

. Το Ἰατυ-τοδαάϊηρ οἢ 86 ὅτι οὗ Τίϑγι (οὮδρ. Υἱῖῖ, 1--12). 

. Το Ργορδγαίϊουθ [ῸΥ ὑΠ6 ἔδαβί οὗ ἱδΌΘΓη δοθ8 (οὮδρ. υἱϊ!, 18-16) 

. 16 ζοδβί οὗ βθοσηβοϊοβ (οὮδρ. νἱ]δ. 17, 18). 
10. ΤῊ ΧΙ ΥΒΟΓΑΙ ΠΔΓΥ͂ {Δεὺ (οἴ ρ8. χ., Χ.). 
11. ΤΏο ἀἰδίτ δα ϊου οὗὨ ἰδ Ὀϊ Δηἰβ (οΒΔΡ. χὶ.). 
12. ΤῈο 1,ν οαὶ ΘΟ ΘΔΙΟΡΥ (Ομ δΡ. χὶϊ. 1--26). 
18. Το ἀοἀϊολίοη οὗ [89 γι }18 (οὮδΡ. χὶϊ. 27--48). 

τῷ 00 «ἃ δὴ οι γα οὐ Ὁ μα 

ΣΙ. Δἴλον ἴδ τσὶ} πὶ] δίῃ κ. 

1. 1,ονἱυῖσαὶ Δρροσγιοητηθηΐί (ΟΡ. χὶϊ. 44-47). 
2. ΤΏΘ βορδγδίοῃ οὗ [89 ἄγευ (πιϊχοά τυ 4 6--- Οὔ δρ. χὰ. 1--8). 

Ἐ ἘἘ ΝΗ ΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΚΝ κ ἃ 

8. ΝΟΒΟΙΑ ΔΒ ΣΟΙΌΤΣΙΩΒ ἔνε γ9 γ ΔΒ ἰδίοσ (οἾϑρ. χἱἢ]. 4-51). 



ΤῊΝ ΒΟΟΘΚ ΟΙὲ ΝΗ ΒΜΙΛΗ. 

ΟἜΑΡΤΕΕΞ ἴ. 1-11. 

1 ΤΗΕ πογάϑ [ἰδίου] οὐὗὁἨ Νοβοιαΐδα., [μ6 βοη οὗ Ηδοβδ δ. Απὰ ἰξ σαπια ἴο νωρ 
ἴῃ ὑπο ταοηίῃ ΟἸΒίβίϑα, ἴῃ (86 ὑνθηυθίι γον [οὐὗἨ ΑΥΑΧΟΓΧΟΒΊ, 88 1 τγὰ8 ἰῃ Θ'Βυβῆδη 

2 ἰδο ρδῖδοο [(86 οἰίδάϑὶ οἵ 084], (δαὶ Ἡδῃβῃΐὶ, οὔθ οὗἨ τ Ὀγοίῃγθη, οδηθ, 9 δῃὰ 
ὀογίαϊη, τάΘ οὗἩ Φυάδ; δηὰ 1 δβϑοὰ (βϑπὶ Θοποογηΐηρ [86 “96.078 ἰδαΐ δὰ οϑοαροά 
[00 ὁοτβ, [86 ἀθΙ νουθα 9η68], τ Βὶο Το γὸ Ἰοῖ [ον 610] οὗἨ [δ σαρΌν Υ, πα οοη- 

8 σογϊηρ; “Φογυδδ]θ. Απά {Π6Ὺ βαϊἃ ὑπίο το, 79 τοηηηδηΐ [86 ἸΘΟΥ̓ΟΡ ΟὨ68 
[δὲ δ΄Ὸ ]οἷϊ [ονϑ0] οὗ (86 ΘΔ. Υ͂ ὑμόγὸ ἰπ 186 ῬΓΟΥΙΠΟΘ αγό ἴῃ στοδὶ δ οἰ οῃ δὴ 
ΤΟΡΙΌΔΟὮ : [86 π͵}} οὗ “6 γύβδ]θηι 8180 ἐδ Ὀσόκθη ἀονῃ, δηα (6 ρβύθβ ὑβογθοῦ 8 ΓΘ 

4 Ὀυγῃοα πὴ} το. Απὰ 1 σϑπλο ἴο Ῥ888, θη 1 μοατὰ {8680 σόογάβ, ἐμδὺ 1 αὐ ἀονῃ 
δηα περί, δηα πιουγηθη δογίαϊπ ἀΔγ8, δηα Ἀϑ 6,1 ἀῃα ργαγϑα Ὀοϑίογτο (μ6 αοα οὗ μοδ- 

δ᾽ νϑῃ, δηα βαϊά, 1 θδβθθοῦ (860, Ο 1,0 ἘΡ αοὰ οὗἉ μοάνϑῃ, ἴμ6 ργοδαῦ δηᾶ ὑθυγὶ]6 αοα μαὶ 
Κοερϑίῃ οονθηδηΐ δῃα ΠΊΘΓΟΥ͂ [ἱ. 6. [86 τηογο ἢ] οονθηδη}}] ἴῸγ ὑμ6ὴλ ὑμδὺ ᾿ονο Εἷπὰ 

Θ6 δηὰ οὔβοσνο δὶβ σοϊῃτδηαπηθηίβ: [.οἱ ἰΐη6 ΘΆΓ ΠΟῪ δ6 δἰὐθηϊνο, δῃὰ {ῃΐη6 6γ 63 
ΟΡΘΣ, ἰμαύ ὑΠποὰ τηδυϑέ ΠΘΆΓ {86 ὈΓΑΥ͂ΟΥ ΟΥ̓Ὠ [ὮΥ βογνδηΐ, ψ βίοι 1 ΡΓΑΥῪ Ὀδίοσθ (ἢ60 
ΠΟΥ͂ [[0-440], ἀΔΥ̓ δηα πρῃΐ, ἴον ἴ86 ομ]άγθα οὐὗἨ Ιβϑγϑθὶ (ΠΥ βουυδηίθ, 8ηα οο  δ88 
[Π6 8ῃ8 οὗἩ [86 ΘΠ] άγθῃ οἱ 18γ86], ψῃ ἢ τὸ ἢανο βηηθα δρδιηϑῦ ἴ[π66: ὈοΙΒ 1 δῃὰ 

Ἴ ΤΩΥ ἴδιον 8 βοῦβα Βᾶνθ βιῃηηοὰ, 6 βανὸ ἀθαὶ] ῦ ὙΘΤΥ͂ ΘΟΓΓΟΡΟ γ᾽" ἀραϊπδὶ ἰμθ6, δὰ 
δανο ποὺ Κορὲ [Π6 δΟΙΩΠ Δ ἀπ η 8, ΠΟΥ {Π6 δίαια 68, ποῦ [86 ᾿υαριηχοηίδβ, τ Ομ ἰΒδοὰ 

ὃ σομμδηαθαϑί (ΠΥ βοσυδηΐ Μοβοβ. Βϑιπθοσ, 1 ὈΟΘΘΘΟΙ ἴΠ60 ἰδ6 ποτγὰ ὑμδῖ ἰδοὺ 
σοι πϑηἀραδὺ (ΠΥ βοσνδηΐ ΝΜοϑοϑ, βαυίηρ, 1} γὺ ὑγϑδῆβρτοθβ, 1 {11} βοδίοσ γοὺ δργοδλα 

9 διποηρ [6 ΠΑ ΠΟΏ8: δυΐ ὁ γὸ τσ ὑπο π16 δηἃ θθρ ΤΩΥ ΘΟΙΆ 8 Παπηθηΐθ, δηὰ ἀο 
[πο ; ὑπουρσὰ {80 Ὑ6 ἬΘΙΘ οἷ γοῦ οδδί ουὔὖ υπῖο 86 υἱνογπλοβί ρϑσγί οὗ [86 βοδνϑῃ, γοὶ 
Μ1111 σαίμοῦ ἰμθτι ἔγοτα μθηο9, δηὰ {11} Ὀγΐηρ ὑβοὰ υηΐο ἴμθ ρίδοθ ἐμαὶ 1 μδνθ 

10 οἰοβθῆ ἴο 8ϑὺ ΤΥ ἤδπηθ ἰβεσο.Ό ΝΟΥ ἰμοθο αγὸ {ΠΥ Ββοσυδηίβ δηῃα [ΠΥ Ῥθορὶθ, ἡ Οπὶ 
11 ἰδοὺ μαϑὶ γϑαθοπιθα ὈΥ (ΠΥ γτϑδὶ ῬΟΎΟΥ, δὰ Ιν [ὮΥ βίγοηρ, μδῃηά. Ιοτὰ, 1 

ὈΘΒΟΘΟῚ {μ66, ἰοῦ ποῦν 1ΒΪΠ6 ΘΆΓ Ὀ6 δἰϊθηϊϊγο 10 [6 ὈΥΔΥΘΙ οὗὁἨ [ἢ Υ βογνδιηῦ, δῃὰ ἴο 
[86 ΡΥΆΥΟΙ οὗ ἐπ γ βοσυδῃηΐβ, ὙΠῸ ἀθϑῖσο ἴο ἔδαν (ΠΥ ἤϑῖηθ: 884 ῬσΌΒρΟΥ, 1 ΡΓΔΥ͂ ἴ866, 
[ὩΥ βεγσνδηῦ (ῃ]8 ἀδγ, δηᾶ { δὰ ΙΩΘΓΟΥ͂ ἴῃ ἴδο βίχῃὺ οὗὁἨ [818 τῆδῃ [, 6. Ασίδχογ- 
ΧΟ8]. ΕῸΣ 1 γγδβ [89 Κιηρ᾿Β ΟΡ-ὈΘΔΓΟΥ. 

ΤἸΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1. γον. 4. ὉΥ ΤΙΝ]. Ἦσϑτο δοὰ ἴῃ 2 βδη. χίὶ. 28 ἐμ ρασιϊοἰρὶο. δρσο ἔπο δι χ αν τοι οχργοδϑοά, Αἴοῦ 

Ὁ 2) ΞΌΡΡΙΥ Ὁ" 3, 48 [5 Ὅδῃη, χ, 14. 

2 γὸο;, ἴ. 10 123 ὉΠ. ΑΌΘΏ Εξγα δηὰ τηοϑὲ οὔ ἐδ ον ίϑη σδοτηγηθηΐδίοσβ οσοσηὺ ἐδ [8 ἃ Ομ] ἀδίβση 5 [ἢ 

Ὅκῃ, γί. 38, 16 (22, 38). 1ῃ θα, τί. 11 Ὕ3-Ὁ3 ΠΥΊΚΤΙ "3 16 ἐγοιιδιαιθὰ Ὁ. ΟἸΚΟΙοΒ Μὲ 3 3 1737} “ὟΝ. 
ΤῊΘ τηϑδηίηᾷ οἵ “δοὲ δοστΌΡΕΪΥ " 8, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, ἱουπὰ ἰῃ ϑοῦ Χχχίν. 81, Ιἐ ΤΩΔΥ ὃὉ6 δῷ ΘΑ Ασαγηδίο βίβηίβ- 
δέῃ. 

δ 



6 ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΥ͂ ΝΕΠΕΜΙΔΗ. 

ἘΧΕῈΟΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Τὴε Τί ἀϊησε ὕγοπι «εγυπξαζοι. 

γον. 1. Τὴ {116 οΥὗἩἨ 86 θοοῖκ ἰδ οοπίδί θα ἴῃ 
ἐϊθ ὅτεοι ἕουν (Ηεῦτον) ποτὰβ, δέυγα διελεπιψαὴ 
ΒΒεη “Ηαολαϊψαλ,Ἑ ἰ. ε., ΤὯῺΘ νοτᾶδ οὗ Ν᾽ οδο- 
ταϊ ἢ, ἴΏ6 δου οὗ ΕΘΟ 8. Δἢ.--- τθη τ 6 ρτο- 
Ῥδοίϑ βοπηοίΐ πιο Ὀορσὶπ (δον Ὀοοΐκ8 ἴῃ (818 ἮΔΥ 
(866 76γ. ἱ. 1, δὰ Α[η08 ἱ. 1), ΑἸι που σῇ πὶ {8 6 
ἐδε ευαν γελουαλ ((}6 δοτὰ οΥ̓͂ ι.)λδ [οτὰ) δ 8 
1.8 Ρ͵αοθ 8008 δίίουύ. 76 δΌδβϑῃσϑ οὗ ἐμ 6 Φεῦυαν 
Υελοναὴ ἈΘΓΘ ἰβ ποιδίης δραίΐηδί {86 ἱπερὶτοὰ 
Ομαγδοίοῦ οὐδ Ὀοοῖ. ἴ{8 ρύδδβθῃσο ἱπ (ἢ6 ὕγο- 
ῬΒοίβ 18 ΒΩ ΡΥ ἃ ἰοϊοῃ οΥ͂ (οἷν Ῥτορδοιὶο οδδ- 
Ταοίον, δα (ἤοΥ δρϑδῖς ἰο [0.0 ῬΘοΟρ]θ ἀϊγθοίὶν ἴῃ 
Θοά᾽ 5 δ) νῖϊ ἃ βρϑοΐδὶ τῆϑδδαζθ. ἴῃ (ἢ 6 ἷδ8- 
ἰογίσα] Ῥοοῖ8, ουδῃ ἴῃ (6 Ῥεπίδιοιυον, [89 δδογοὰ 
ἰουπάδίϊου οὗὨ ὑδοπὶ 41], {8 ῬὮταδθ ΥὙΟΥΥ͂ Ὠδίυ- 
ΤΔΙῚῪ 8 ποὶ ἠουπά. Ηδτο, 88 ἰὰ 1 Οἴτου. χχὶχ. 
29, δηὰ οἰβοσῦθτο, “186 ψογὰθ οὗ Δ΄ ΧΘΔΙ}Ὺ 
“189 πολὰδβ δρουϊ,᾽᾽ ΟΡ “1ὴ9 ΒίδίοΟΣΥ οὗ [Ιὼ 
Ζον. ἱ. 1, Απιο8. ἱ. 1, εἰς., δον δαγνθ ἰμ6 Ἰΐζα γα] 
τοοδηΐηρ. (θαι δ 6 τἰ κι Ἰγ “ ἰδίοτί ΝΟ Θμἶ8ὰ ᾽᾽). 
(Βοτ ἰῃ6 δῆ! δὰ δἰβίογυ οὔ Νομβϑιηνίδι, 860 186 
Σαἰτγοάἀποιί ὁ). 

Τη9 δίδυιίρ- ροϊηὶ οὐ Νο σ᾽ 8 τοογάφ (ΟΥ 
ΒἰϑίοΥΥ) ἰ8 ἐπ [89 το Οδ δῖοι, ἰὰ [86 
τυυϑ τος γϑασ, ἐπ ΒΘ 6 ἴ86 Ρ61809.--- 
ΘΒ β᾽θὰ ν δα ἰδ εἰπιὰ τον, ΑὉΪΌ ον Νίδβδη (ἰο 
πίοι (89 ΡΔΒΒΟΥ͂ΟΥ 7611} Ὀοΐπα ἢ ὅταί, Οδμίδου 
ψεουϊὰ (Π8 ΔΏΒΟΥ ἰ0 ρδϑγὶβ οὔ Νουθ ον δηὰ }ο- 
ΘΟ ΟΡ, Φοβορυδ πδ]κοθ ἰΐ (Χασλεὺ) (8 δδηθ 
88 (9 Μαοθάοηΐϊδῃ Αρϑ]]θθῦβ (Ααί. χὶϊ. 7, 6), 
νοι γγ88 [86 δϑοοηὰ τηοηίὰ οὗἩ (89 Μδοϑάοπίδη 
γ0δΡ, τΏοδο ὅσϑί ποθι Ὀὶα8 θοζδ δὶ (89 δαίυτ- 
88] δαπΐθοχ. Αροϊϊεθυδ υτουϊὰ (δυ5 9 ἤγοτα (μ9 
Ἰδίίονυ ραῦί οὗὨ Οοίοῦθον ἰὸ ἰδ Ἰδίίϑ μαζί οὔ Νο- 
ὙΘΙΏΌΟΣ. Φοδορθυδ ῬὙῪῸΛΡ ῬΣΟΌΔΟΙΪΙΥ δβαιϊδϑᾶθα ἰὼ 
ἰάοιπι γί [89 ἐνγγο το 8 οὗὨ Οἶ8]ο δηὰ Αρεὶ- 
Ἰωυβ, ἴὸ δηὰ βοπιὸ ροτγίΐου οὗ ἰΐπιθ Ὀοϊοηρίης 
ΘαΌΔΙΪΥ ἰο ὈοΐΒ. ΤΟΥ οοΣίδι ἷγ ἀἰὰ ποὺ οοΐη- 
οἷο ἐμγουκδουί. 

Ομ βθα ἴδ ποὶ ᾿ἰκοῖγ ἰο Ὀ6 8 Ῥογϑίδῃ τοοουϊἢ- 
ὭΒΙΏΘ, 88 [48 Ὀ6οῸ οοπ͵ϊοοίυτοά, Το Βολιϊδία ἢ 
᾿ηδβογί ρίΐου κἰγθβ υ8 εἷχὶ Ῥογβίδη του ἢ -Ὠϑιη68, 
ἴο νῖϊ., Βαραγδάϊβῃ, Υ γα θη, αδγδρδάβ, Αἱ- 
Σἰγϑιῖγα, Αὔδιμδῖα, Τπυγανδθατα, ΤῊ δἰ καρ ἢ ἰ8ἢ 
διὰ Αἀυϊεδηΐθ. [{ ἰδ ἔγὰθ ἱπδὶ ἴῃ 41} αὶ ἐμ 
ἢτγβὶ οὔ [680 Ὀδίι]68 δ.ὸ χϑσογὰ δὰ 88 οδουστίηρ, 
Βο ἰμαί ἐπ οῦ δῦ ποὺ ῬΧΣΟΌΔΌΪΝ ἩΐΏΐΟΥ τροΏ 8. 
Υοὶ (μ9 βίγ]ο οὗὔὗἨ ἐμ πδίηῆθβ νουϊὰ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ἩΔΓ- 
Σϑῃΐ ὕ8 ἴῃ δαρροδίηςς ἰδὲ ΟὨϊδῖοα πουϊὰ Ὀ6 ἴῃ 
ΒΌΘΝ ὁ 11δ[, Α8 Ο 1819. ΒΡῬΘΔΥΒ ΟὉ 8 ῬΔΙ ΠΥΤΘΠΘ 
ἐπβοσγιρέΐου (Ὁ 888}.}), ἰδ τῦδυ Ὅθ οΥ̓͂ βγτγίδῃ οσί- 
εἷυ. Τοΐβ ποη! Β-ὭΔΙΏΘ ΟΟΟΌΣΒ ἱπ ἰδ6 ΗΘΌΓΘΥ 
ΟὨῚΥ δἷϊον (8:9 σδριϊνιγ, ἰο νἱῖ, ἰῃ (818 ΡΊ466 δια ὰ 
ἴῃ ΖΘΟΒ. Υἱὲ. 1. Επογδὶ βυρροδὶθ Ολεεὶξ (Οτίοη- 
Μδιθ) δ8 (86 ὃὉ486 οὗ (89 παπ|6, ἐδ} 8 δι Ὀοὶηρ 
Ὀτουρδὶ ἤγοσι Βαογὶοπΐα ὈὉΥ (μ9 οχὶϊοδ: Ὀυΐ (6 
πδῆθ 8 ἠουπα ἰὼ 10 Αϑδυγίϑῃ, 88 δ {ἢ οἰ δ᾽ 
(80-ΒΌΡ ροβ6α) Ῥοσβίδῃ το; ἢ -Ὡδιηθε οὗὨ (ἢ 9 7978, 
ἩΙΟΒ ἰ8 βίγοηρ Ῥγθδαρίγο ον άθηοο οὗ (μ οἷν 
διιουΐτῖο οτὶρίπ. 
ΤῈ ““ἱνοηι οὶ ἢ γοαγ᾽ 18, 88 ἰῃ ΘΒ}. ἱϊ. 1, (86 

ἐν πε θίἢ γθδγ οὗ Ατίδχοῦχο (Ηθῦ. Αγία΄Λελαεία), 
ψο τοϊζηοα ἔτγοπι 18, Ο. 466 ἰο 4286.(Ὀ ΤῊΘ γδὰνγ 

4 ΤΊο ἩδΌΓΟΥ ἰ5 ἰΣ 5] ἰογαίθα ἴοσ ἔπ Ὀδηοδέ οὗ {Π 6 
ἘΠπρ18Ὴ ΣΟΒΟΟΥ, 

ἀοεϊφηδίοα ἰ5 ἰμογοΐογο ραγίβ οὔ Β. Ο. 446 δοὰ 
446, ν βθῃ [80 “566 οὗἨ Ῥεγίοἱοβ᾽ νγγὰϑ Ὀοσί ποίησ 
ἴῃ ΑἰΒΘη5, δηὰ πβθ Ἐοπιθ νγ88 γαῖ ὑπκηονα ἰὸ 
86 ποτ]ά. (ον Ατίδχογχοβ, 866 [πἰτοάιοίϊοῃ). 
“ΒΒ υκΒδὴ 86 ραΐδοο (Η εὐ. ϑλιιελση Παῤδιταὴὶ 
ΜΔ8 ἰ86 ΤΟΥΔῚ ρογίΐοῃ οὗ (8 “οἷἵγ ϑιυ 5 8ῃ ̓ 
(ἔβι μον 11. 16). διυυϑῆδη οὐ ϑιι88 (ον 84) ἰδ 
δοίη ἰδ6 Ευΐοϑυς (04]}} δπὰ ϑδδαρυν τίγοτσβ, 
ἴη 8 νήῸ]]-ναἰοτοὰ αἰπίγίοι, δὰ παβ ἰδ οδρί(α] 
οὗ ϑυδίκληβ οὐ Οἰδδία, (9 ϑογιρίυγαϊ Εἴαπε ([88. 
χί, 11) (Ὠ6 σουίΥΥ ᾿γίηρ Ὀδίνγεθη (ἢ 6 ̓Βου! ΠΘΓῺ 
Ζαρτοβ τηουπίδίηδ δηὰ 86 Τίσνὶθ. [ἰ ΘαΥΪν ἔατ- 
ὉΪΒη θὰ ἃ ΑΥ̓ΠΑΒΙΥ ἰο ΒΑ Υ]οπῖα (Θοη. χὶν. 1), νη 88 
οοδαυογεα ὈΥ Αδϑθαγ- Ὀληΐ-ΡᾺ] δῦους Β. Ο. 660, 
δηὰ ΒΙΟΡΕΥ δὐϊογνδγὰ 7611 ἰο (6 Ἰοῖ οὗἩ (86 Ἰδίον 
Βανγϊοηΐδα Επιρίτο. δου (00 Ῥογβίδηβ δὰ 
οοπαυοτγοα (Ἰιἰ8 Ετηρίτο, 886. τλϑ τοδὰθ ἃ τογαδὶ 
Τοδίἀθῃσθ ὉγΥ δατγίυβ Ηγβίαδθρεθ, σο Ὀ81}} 189 
τοδὶ ρϑῖδοθ, 8089 γα 8 ΠΟ διίγδαοι ἰμ6 αἰ θῃ- 
εἴοη οὗ διοδεθοϊοχδίϑβι Αὐίδσογχϑ ((δ 6 κίης οὔ 
ΝοΒ οι μΒ ᾿ Β {(ἰπ|6) χοραϊγοὰ ἰδ ραΐδοθ, τ 8050 
Ῥτϊμοῖραὶ ἔθδίυγοα γοβοι ὈΪοὰ {μο86 οὔ (6 οἰίοῖ 
βραϊᾶος αἱ Ῥογβορο δ, {μ6 οἷάον οσλρὶιδὶ οἵ {9 
Ῥογϑίδη Εωρὶγο. ΤὼῈ φγοβϑοηΐ τυΐπβ οὗ 8088 
ΟΟΥ͂ΘΥ 8 50,806 8ὈΟυϊ 8 πιϊΐ0 Βαῦδγε, (}}6 ρῬοΥγίϊοα 
οὔ νιον ποαῦ (ἢ 6 ΥἾΤΟΣ δδδρυγ 18 ῬΓΥΟΌΔΟΌΙΥ 
“ ΒΒ αΒΏδΔ (86 Ρδ61Δ06.᾽ 

Αἰδοηεθαβ (χὶϊ. 8) δαγβ, Κληθῆναι τὰ Σοῦσά 
φησιν ᾿Αριστόβουλος καὶ Χάρης διὰ τὴν ὡραιότητα 
τοῦ τόπου" σοῦσον γὰρ εἶναι τῇ Ἑλλήνων (ἴ Ἐλυ- 
μαίωνῚὴ φωνῇ τὸ κρίνον. 8ο διορῖ. Βγεδηί, Σοῦσα, 
ἀπὸ τῶν κρίνων, ἃ πολλὰ ἐν τῇ χώρᾳ πεφύκεε εκείνᾳῃ. 
{818 Ὀ6 ἰσὰθ γγὸ πιυδί δοοοτὰ ἰΐ ἃ ϑ'θ!οτηϊὶα οτὶ- 
εΕἷη, νυ ϊοῦ 18 ἀζαϊ δὶ οὐδοῦ οὐ ἀθῆοθ. ϑΒμυδβῆδη 
ΤΑΒΥ͂ Ὅ0 8 Τυγαηΐϊδη ΟΥ δὴ ΑΥγδὴ ποχὰ, πῇ 080 
ΠΚοηθθΒ ἰο “" Βυδιιδη᾽" (διιοταὶ!. ἤον δεν) 889 
ἀφοοϊνοα δο οὰ Ἡτίίοτθ. ὅυδα νδϑ8 86 οοῦτι᾽ 8 
Ργϊῃοῖραὶ γοδθηοο, οὈδίδηδ ΟΥ Ῥοτβορο 5 Ὀοϊη ς 
Υἱβίἰοα {07 18:6 Βυ 6 Υ ΟὨΪΥ͂, απ ὰ Βεύγίου Ὀοὶης 
δοιηθίϊ 65 οσουρίοα ἰῃ ἰμ6 ἀϑρίἢ οὗ νἱπίθν. 

γον. 2. Νεοδβοιι δ ἴδ ἰπογηιοα οὗ [9 8δδὰ 608- 
ἀϊιΐοι οὗ Φογυδαῖθ δὰ ἰδὸ ΟΘΟἸΟΩΥ οΥ͂ ον ἰὰ 
Φυάδεδ ὉΥ Ηδπδηὶΐ δῃὰ οἰβεοσβ. Ηΐβ νου ΓΘ 
Ἡδηδηὶ, οὴΘ οὗ ΤΩ Ὀτγθίδσθη, οδσηθ, ἮἘΘ 
δ ἃ οοεῖδὲῃ τθ οὗ δ πιάδῃ, εἰς. Ἠδηδηὶ ν85 
ΕΛ γα Ὀχοίθοῦ ἰο ΝοΒοιπιΐδ;, 88 νὸ 566 ἵἔγοπι 
οδδΡ. Υἱὲ. 1. Ης δἴϊογναγὰ πνδδ δρροϊῃίθὰ οὔθ 
οὔ τ86 δεδἰδίδηὶ ΖΟΥΘΓΏΟΣΒ οὗ Φογυϑαίοο ὉῚ Νὸἐ- 
Βοταἑδ ἢ (οἷν. τὶϊ, 2). “ Ηο ἱβ ποὶ ἰο Ὀ6 οοοἴουπάοά 
πὶ} Ηδηδπηὶ, ἃ ὑτίεδὶ, τοϑηιἱοηθα ἱπ οἴδλρΡ. ΧΣὶϊ. 
860, κῃὰ (ροσθδρβ {πὸ 88:6) ἰῃ ἔσγα χ. 20. Οὗ 
“υσαλ τῊΑΥ ὃθ τολὰ ὕγοηι ζωάδαλ κΒ ἀδοοιΐης Ρ͵800 
γδαῖμον (λ8η ὑγἶδ8] ἀἰϑιϊποίίοη. Τπὸ πογὰβ πουϊὰ 
ἰδ8 τοῖο ἰο (89 τοῦ 5“ 68π16,᾿ δηὰ Ὡδί ΓΑ ΪΥ 
ἰαιγοάυσοο ΝΒ τ ἢ 5 αὐοδίϊοη. Τδδὶ (86 ο0- 
ἸΟΩΥ͂ γγ8ὲ8 οδ᾽οα ““ Ψυἀδὴ,᾽᾿᾽ 806 σβαρ. ἰϊ. 7. 
Νοδοι δ δαϊὶτϑᾶ ἴθ οοηῃοδσχηέηρ ἴδ86 

δον ἴμαῖ μΒεᾶ οδοαροᾶ, τυ ῖίοδδ; νσθτθ 1οδ 
οὗ ἴι0 οἀρενῖγ, δᾶ οοποοσΐίηᾷ ὅοσιι- 
Β19πι. Ἐοῦ. λαρραϊδίαλ αελὲν πίελαγὰ πεὶπ λαδὰ- 
δὀευὶ (Ἰ1ϊ. “186 ἀο]τογϑηοο Ὑ᾿ 101} ποτο Ἰοῖϊ οὐοῦ 
ἔτοτα 86 οδρ γ᾽). Τ9 δοδίγδοι 18 υϑοὰ 888 
ΘομοΡθίθ σο Ἰθοίλνο ποῦ. ΑἸ Βουκι [0 6 στοδίον 
Ρϑιὶ οὗ 89 569}8 ῥσγοΐογγοά ἴο ᾿ἶγ ἰῃ ἴθ 6 ἰδῃὰ ἰο 
ψ ἰσὰ [ΒοῖΡ δησδοδίογβ δὰ Ὀδϑῃ σαγγὶο οσδϑρίϊγνο, 
γοὶ [0 ἐδ ρῥίουδ μοδτὶ ἐβοθο νδο γεϊγηθὰ το (89 
ο]ὰ δουῃίῦγ τότθ σϑοοζηϊσοαὰ 85 {μ0 “ἀο] ἶγοῦ- 
8066,᾽᾽ οΥ 180 “ ἀοἰἑ νογοὰ ὁπ68,᾿ ““οδοδρεϑὰ οὔδβ.᾽ 
ΤῊ ᾿ΟΌΤΠΘΥ ἔγοτα 79 γυβδ]θ ἰ0 ϑι18ὰ Ὁν ἸΔΊΟΥΣ 
ΟΓ ὉΥ ΤΊ ΡΒΒΔΕ ἰδ ΟΥ̓́ΘΣ ἃ (βουβδηά το 168 Ἰοπρ, δηὰ 
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εἰ (86 πυδυ8] γχαίϑ οὗ Οτνθοίδὶ ἰσαυθ οι τ ου]Ἱὰ 
ἴδκο δἱ Ἰοδϑὶ 4ὅ ἄδυβ. ἩΙΓἃ (86 παίαταὶ οὁδΌ 868 
ἴο χοίασὰ 8ὸ Ἰοῃβὶ ἃ ᾿ΟΌΣΤΏΘΥ, Ὑγ7ἷ8ὁ ΤΑΥ͂ 586 7061} 08]] 
ἢ: ἃ πὸ ΙΩΒ ἢ 8᾽ ἰγαυοὶ. στα, ννῖϊ ἢ ἢ 8 ΟΥΔΥΘΠ, 
85 ΤΟῸΣ ΤΩΟΠ (ΒΒ ΟἹ εἶδ ᾿ΟΌΓΣΠΟΥ ἴγοιλ ΒΑΌΥ]Οἢ ἰο 
ΖΦοτγαβαδίδιῃ (Εσσγα υἱὶ. 9). 

γεν. 8. ΝΒ οι ἶδ μ᾽ Β ἸὈΤΟΥΤΏΘΓΒ ἰ6}1 Ὠΐτὰ πὲ (ἢ 9 
τοιλῃϑηῖ (λαπ- πὐδλατίπε, “(89 Ἰο ϊ-ΟΥ̓ΟΥ ΟΏ68᾽᾽) ἢ 
ἘδΠ9 Ρρσουΐποῦ 8.9 ἐπ κιθαὶ ἑοῖο (ἢ “6 Ὁ9- 
ΤΆ πογὰ ἴον πάγνοσεί γ) δ: σΟρσοδοῦ (ἰδ νογὰ 
Θχρ᾽ δἰ πίηκ (86 οαδο οὔτ 9 δἀὐγογηί γ). ΤΉΏΘΥ 90 
{Π9 οὈ͵εσ 5 οὗ βοοτὴ δὰ οοπίομιρίυουδ ἰγϑϑίτηθῃΐ 
ἴτοια ἰδ 6 ποὶ πῃ οτίη ΡΘΟρ]ε8. Τὴθ0 τσϑαὶ] οὗ 
Φοττδδιθῖ [ὨΟΥ 4|80 Γοργοβοηΐί 88 ΌὈΣΟΙΣΘῚ 
ἄονσιι δυὰ ἰἰ5 βαῖθο Ὀσπσθᾶ. Νουοδδάὰῃο:- 
88 δὰ Ὀτοΐζθη ἀν ἰδ 6 ν͵γ4}}8 ἃ Βυπάγοά δηά 
ζοτίγ-ῖνγο γϑϑῖβ Ὀοίοτο (2 Κίημδβ χχυ. 10) δηὰ ἢ9 
δἰἰοιηρὶ ἰο χονυϊ ἃ ἰΒο δὰ Ὀθο βίορρϑα ὉΥ 1}}0 
Ρβουάο- 5πιοτὰ 8 (180 Ατίδχογχεθ οὗ Εχτγα ἵν. 7) 
ΒΟΥΘΏ(Υ-ΒΙΧ γοΔΥΒ Ὀδίογο (8 ΘΙ ὈΘΔΘΥ͂ ἰο ΝΟἢ6- 
τοϊδ. Αὐἴἴον (δι, ἰη 89 τοῖὶχῃ οὗ δατίαβ Ηγε- 
ἰδβρϑϑα, (89 ἰδρ]θ βαὰ Ὀδθη δηϊδῃοά, Ὀπὲ {80 
νν8}}8 Βθοῖὰ Ὡοὶ (0 ἢδυθ ὈθΘ ἰουσθθα. Τ8ο Ὀατγηί 
σεῖθβ ὙΟΥΘ δἷ8ο, ἀουῦι]6885, {πΠ6 ο]ὰ ψγϑοῖς ἰΓΟΙῺ 
ΝΟΟΘσ ΒΘ ποσσαγ᾽ β (ἰπ]θ., ΤΈΆΘΓΙΘ 8 ΠΟ ΤΟΆΒΟΏ [ΌΓ, 
δΌΡΡοδβίηᾳ (δὲ (0 ν8}}]58 δὰ Ὀθθ Τοῦ], δηὰ 
δέεοίη ἀοβίσγογοδ. Ηδηδηὶ διὰ (9 τηθῃ οὗ 7υἀ δὰ 
δὰ ἰο ἐμποῖν βιδιοηθηίΐ οὗ ἰΠς δ οι οη δηἃ σὸ- 
Ῥγοβδοῖ οἵ (09 Ρῥγούίποο ἰδ δὶ (06 τγ8}8 6ι}}} σϑῃδίῃ 
ἴῃ (πεἷν οἷά τυῖηθα σοπάϊιίοη. 

γεν. 4. Νιελεπιίαλ᾽ δ Ργανεν. ΤῈ (ἴῃ χα Ὀτουχαί 
ΌΥ Ἠδηδηΐ δηὰ {86 οἰοΥΒ ἀΘΟΡΙΥ τονοὰ ΝΘ ο- 
τοϊδ, δηὰ Ἰοὰ Ὠΐπ ἰο 8 ϑβρϑοΐδὶ βεϑϑοῦ οὗἤἩ δυμΐ- 
᾿ἰδέΐοπ δηἀ ῬΓΆγΟΥ. Ηἰβ σνὶοῦ νδ8 ἀουθ 1688 ἰη- 
ογοδδοὰ δὶ (86 ἱβουχηι ὑπαὶ Δ}} (8. οΥ]} οχἰβδίοὰ 
ἴῃ 80 116 οὔ ΕΣτδα᾿Β ὙΟΡΚ, ἴῸ᾽ Εζτγα δὰ ροπθ ἰὸ 
“οτυβαίθῖη (Πἰ τίΘ ἢ Υ 688 Ὀοίοτο. Πο βαὲ ἄονσῃ 
ει νυγϑρῖ δᾶ :ουχηθᾶ οθτίδίηῃ ὅν δ ἃ 
Τ.αϊοᾶ δῃᾶἃ ρῥσαγϑᾶ.---ΤΠαὶ ἴθ, ἢὮ6. ἩΠΠΘΤΟΝ 
ἤγοαι ἷ5 οουγὶ ἀαι168, Αηἀ Βροηΐ ἃ ρογίοα οὗ γ9- 
εἰγοηθηΐ (οοηρ. ΡΒ. οχχχνὶ 1 [70Γ (9 Ῥῆτϑϑθ 
ἐβΒεὶ ἀν δηὰ ψορί᾽᾽}) ἰῃ πλοδὲ ΒΙΏΟΘΘΓΘ ΒΟΙΤΟΥ͂, 
ΜΘ ΘΟ ΡΕΙ]οα δὶΒ [ΔΘ 1, πα ῬΓΆΥΘΓ, 88 ͵(8 
ξοὰ!γ πυλη 68:8 .10η8. Τὴ9 ρέγαβϑο Θοᾶ οὗ 68- 
νοι (δίολε λαδἠ-δλατπιαψὲνι) 18 θυ ρροβοὰ ὮὉΥ͂ βοσῃθ 
(ο θ6 ΟὨΥ ἔουηὰ πὶ τ 6 ττίῖοτβ οὗ (8 Β6Ὀγ]ο- 
ὉΪδἢ ΟΥ Ῥοβί- Βα] 8} ρογὶοά, θδηΐοὶ, Εζτα, Νο- 
Βοιίδη, δηὰ (6 δυῖμονῦ οὗ ἰμ9 186} Ῥβα], Ὀυὶ 
“6 δυὰ ᾿ξ ἴῃ Θθη. χχίγ. 8, 7, ἀηἃὰ ἰὼ 9οηδᾺ ἱ. 9. 
ΤῸ βιίυἷο 8 σοροδίοα ἰὴ Βονυ. χὶ, 18 δὰ χτὶ. 11] 
(ὁ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ). Τὶ νὰ5 ἃ πδίυταϊὶ δορὶ (μοι [ὁ 
αἰβεϊσαϊθὰ Φθθονδα ἔσο ἰμ6 σοὰβ οὔ δδυιν, 
Τοτιη θα οὔ Θδυ Ὁ] ϑυθδίϑῃοοδβ. 1.6 ΡὮγΔΒΟ οδη- 
Ὠοῖ ρτΟΡοΥΪψ Ὀ9 68]10ὰ Ῥογδίδῃ, 85 180 γϑίθγθῃοθ 
ἴη Φοῃδὴ ργοῦθθ. Μούϑουου, ἰ ἀοϑθα ποὺ ὁσοὰ ἢ 
ἴδ 9 Ἰοῃρ Βοβίδϑίυη ἰηϑοσὶρίΐου. [ ϊ γγ͵ὰ8 υδοα ὮΥ͂ 
109 ΙαΩΣ ῬοΥδίδηθ, ἰῦ 158. 68 ΠΠΚΟῚΥ ἴο ἢδγθ Ὀ66ἢ 
ἰδίκθῃ ἔσζοτα {πὸ 005 8.5 υἱο6 υεγεᾶ, 

γεν. ὅ. ΤΟΙΣ Ό]6 ἰΒ ατοε-ἐπερίτύησ, ΜΠ), ἰδῆς Νὶ- 
ΡΒΑΪ ραν !οἰ ρῖϑ οὔ 4} (1ο ἐτϑιηδῖ6). Τμ14Ὲ Ιπϑϑρ- 
6.8 οονθιδηξῖ 8: ἃ ΣΏΘΙΟΤΣ .--Τἷ!, Τλαί ζΧεοροιὰ 
ἐλε εουεπαηί απᾶ πιέγον, ὈΥ Βθπαϊραγβ ΤῸ “1:9 
οοΟΥ̓ΘΩΔΏὨΐ ΟΥ̓ ΤΠΘΓΟΥ͂,᾽ ΟΥ “ἐδ τηογοί αὶ δουϑηδηι᾿" 
688] 19 68 ἴῃ [80 τον] 85 Μοββίδ, θαϊ θα ΣῪ 
δυὰ ἱγρίςδ! ἰὼ (6 Ιδβγαο} {18} δγϑίθυ. ΟΌ- 
Βοισθ δία ΟΘοτηδει ἀσ  :18---ΟΥ ἀδορ λἀὶδ οοπι- 
παπάπιεηΐδ; (..}0 ΒΔΙΩΘ ΤΟΣ 88 Ὀοΐίογο. οἷ Κορ ρ8 
ἴμο9 οονθθδληῦ ΓὉΥ (ἢ θ1 5Ο Κϑοὸρ Ηἰἶδ δοσητηδηθ- 
Ἰοθπί8, 78 16 ποῖ 8 ἀοοίΓίπο οὗ τπροσϊογὶουϑ 

ΟΣ 8, δαί οὗ Δα οντίπρ δῖ ἢ. ὅ66 18 οχρ]δηδ- 
(ἰοῦ ἴῃ Φοδη νἱ. 28, 29, σίθγο ἰὸ τόονῖς οὗὨἩ θοὰ 
ἰθ 8 ΒΙΏΘΟΓΘ αι. Τ9 6580η060 οΥ̓͂ αἰ 15.]Ο0Ύ6, 
086 ἀεοδηϊίίοη 15 στο ἴῃ 2 Φοῆηὴ 6. “ΤῈ 
κτοαὶ δηὰ ἰουγὶ ῦϊο Θοὰ᾿᾿ ἷδα' Ῥθγιϑ  Ὀδογττονοᾶ 
ἔγοτῃ θυϊ. τἱἱ. 2], δηὰ “δαὶ ᾿ΘΘρΘ ἢ -----Ὁ 
ΟΌϑοττα ἷθ ΘΟ ἀτ, Θ᾽" 5 ἔγοιῃ ὑπὸ θ1ἢ 
Υ̓ΟΓΒ6 ΟΥ̓ [Π6 88:10 Οἰδρίογυῦ. ΤῈ Ῥοπίαίθυσ Β 85 
ἔρημο ποσὰ οὗἨὨ (86 τοὶ]  χίουϑ ΡΠ ΓΑΒΘΟΙ ΣῪ οἴ 
ἐμ Ὠδίϊοη ἴῃ 6]} αᾷθβ. (Οορ. θδη. ἰχ. 4.) 

γον. 6. Αἴἵοὸν (δὲ8 δ ἀγοϑδ ἴο . δῃουδῇῃ 85 ἰἢ9 
ΔΎΘ- πρὶ της δυὰ γοὶ σδογουδηί-θορίης Θοά, ὃὮ9 
8618 Οοὐ ἰο Βοδὺ Ἀἶτῃ 88 (ἢ) ΤΟΡΤΟδΟΒΙΔΕΤΟ οὗἩ δὲδ 
ποϊϊοῃ. Τὸ Ῥῇταβο, 168 181} Θῶσ Ὀ6 δἴϊθῃ- 
ἔνο, δη ἃ τ᾿ ΐπη9 ουϑα ορϑι, παῖ ἴδοτι ΤΠΔΥ- 
ϑαδοὶ ὮΘΩΣ, 8 Ῥϑουϊδρ. [{ ἰδ ἀοτί γοα ἔγοπι 850]0.- 
ΠΙΟῸἢ᾽ δ ὈΥΘΥΟΡ (1 Κίηρϑ υἱἱϊΐ. 29, 62), δηὰ 88 σθ- 
ἴϑγοῃσο, ἀου Ὀ{19868, ἰο (ἢ: ζτοδίοῦ αἰἱθοϊίου ραϊὰ 
ὉΥ (89 ΘΓ Μ᾿ ἢ ΘῸ [86 ΕΥ̓68 ΔΓΘ Ορθῃδὰ ον δΓ8 (86 
ΒΟΌΡΟΘ οὗ (6 βΒουηά, 

Νοῦν, ὅδΥ δᾶ ἰκὨἴ.---ΤΙϊ. ἰστάαψ, ὅαν απά 
ηἰρὴλί. ΗἰἱδῬΥΔΥΘΥ γγΧὁὰ8 οὐϊ τορϑϑίϑα 1 ἢ} σοῦ Υ80 
οὔ (8)}686 ἀδ γβ οὗ δορδυϑιίΐοι δὴ τη ουτηΐης δὲ Ὠου ΓΝ 
οΥ̓͂ (6 πἰραὶ, 85 ν»0}} 88. αἱ {πὸ 808] πουγϑ οἴ 
ἀαὶγ ῥσαγοῦ, ΒΟΟΣ τ αν δἰῃϑᾶ.-- 
Νοδοτοΐδ ἢ 8 8 ΟἾΘΔΣ δ860ῆ86 οὗἨ ἷ8 ἰΔοη ἰἤοδι οι 
αι ἰτἢ Ὁ15 ρϑορὶθ ἴἢ δἷἢ 88 1ἢ τηΐβοσυ. ΒΟΙΔῚΙ δᾶ 
ΤΩΥ (αἰ ΘΣ᾽ 5 ὨΟτ60 αν δἰ Π6Ά.--- τοι {{18 
ταϑη(ζίοι οὗ ἷ8 ζδι 6 ν᾽ 5 Ὠουδθθ τ δύ ἃ ΒίΤΟῺ 
ΥΘΘΒΟῺ (0 Ὀθ] 6 γ9 δὶ ΝΟ τ Δ Ὁ νν88 οὗἩ [86 Τογϑδὶ 
Βουδο οὗ δυάδι. [Ιὲ ἰδ ατὰ ἰο υπαἀοτϑιδηὰ ἢἷ8 
ΒΡεΟί4) τωϑηἰΐοη οὗ 5 ΖΔ ΒΟΥ 8. ἤουδΒθ, ὉΠ]6885 ἰἱ 
δαὰ Ὀδθπ ἃ σοηδρίουουϑ δι ἰὴ (116 πδίϊοῃ. 
(869 ἐμ Ιπιτοἀυσιϊου.) 

γον. 7. Τ)6 οοσζοσηδὴ ἅτ ῖδ, ΠΟΣ [86 δἷδ- 
ταῖθα, ποσ ἴ860 ᾿πἀρηιθηῖπ .--- ΗοὉ.: εἰλ-λαπι- 
φιϊζοίὴ ὡὧεἰλ- λαλμκκίηι τοοϊλ-λανηϊδὴραδῖπι. Τὶ ἰθ 
δἰηοδβὲ ἱπροβδί ὉΪ6 ἰο ἄγαν ἰδ αἰδιϊηοίΐοη θ6- 
ἰγϑο (ἢ τηοδηΐη 8 οὗ (8680 (ὮγοΘ νογὰθ. ΤΌΠΟΥ 
ὝΘΓΘ ῬΧΟΡΔΌΪ υϑοά ἴη ἰδ9 ζα]η6885 οὗ {6 Ἰορηϊ 
Βἰγ}]6. Οὐπιπιαπάπιεηί, δίπίμία αηπὰ ἡμάσπιεπί δτὸ 
(80 ποδγϑϑὶ ΕἸ 8} οαυϊνδ) δ, Ὀὰΐ Βοτο ἰδ 6 
ΔΥΘ 4}} δι ᾽)θοίοα ἰο ἰδ) γαγὺ σογγοϑροπάϊηρ [0 
(ὴ6 ὅτϑι, βουῃ ("" σοπδη᾽᾽), δηὰ 6 πηῦϑὲ ἰδ 0.5 
ἸΟΟΒΟΙΥ͂ τοῖον ἰἤθαὰ ἰ0 ἴῃ 9 γδῦίουδ ἴουιηθ ΟΥ̓ ἐ89 
ἀἰϊνίηϑ Ὁοσο πη δηαπηθηβ, Τ}6 119ι}} ῬΒΑΙΤΩ 86 6Π|8 
ἴο υ89 {689 ΜΟΓΩΒ 88 ΘΥ̓ΠΟΙ γτηου5. (866 οη οἢ. 
ἶχ, 13, 14.) 
αν. 8. Ἐθεϑιηῦοε, ΣΕ ὈΘΘΘΘΟἙ 866, 86 

τυοτᾶ.---ΑΥἸῈΡ ἰδ6 σδοηΐρδδίοῃ οὐ δἷῃ ϑοτηθβ {Π 9 
Ῥΐοδ οὗ αοὐἀ᾽5 Ῥγομιΐβθ. 866 Ποῦ, ἱγν. 268-21, χχχ, 
1--10. Νοὶ (ἰδο πογάβ, Ὀὰὺ ἐδ βρὶσὶὶ οὗὐἨ μ6 ῥγο- 
τΐδο, 8 ρσίνϑη. 

γόον. 11. ὕΎιο ἄσαϊτο ἴο ἔϑασ ΒΥ ὩδτΏ6 --- 
ΤῊΘ πδὴο οὗ αοἂ ἰβ Ηἰδ οχρσοδδίου ἰῃ Ηΐβ ποτὰ 
ΟΥ ποσὶ. 180 ἀφοϊοχϑίί οη οὗ ἃ ἀεδίγο ἰο 7εαν Θοά 
18. ἃ τηοᾶοδὲ δδοϑογίΐοη οὗ 8 ἰγὰο ἴοαρ οὗ αοὐ, Ὀυι 
ὙΪ( ὁ Θοηβοϊουβῃ 688 οὗὨ (8 ἱτηρογίοοίΐοη. Τὶ 
ΤῺ 8}--- Εἰ ΑΥΙΆΧΟΓΧΟΒ. -- ΝΘΘΓΏΘΒΒ ἰο αοα 6ῃ8- 
ὈΪ168 ΝΟ ἶδ το (Ὠἰηἶς οὗ (86 ““ατοαὶ Κίς 88 
ΟΠἿΥ ἃ ἤδη. ΤῈΘ “1}15᾽᾿ ἀοθδ8 Ὡοὶ ἰηαϊοσαίο ἰδὲ 
ἢθ νγδ8 ἴῃ {86 ΚἰηρἾ᾽Β ῬΧΟΒΘΏΘΘ ὙΒΘῺ δα ρῥταγοί, 
Ὀπ ἰδδ. ἢθ 88 Ὀγουρῆῖ ἰηΐο ο1086 ΤοΪαι 08 τῖτ 
(00 Κἴίηᾳ. ΕΌΣΙ ττϑα [890 Κὶπ κ᾿ 8 ΟΡ. ὈὍθδσθσ. 
-Ἴ͵Ἴο ροβίιίοη οὗ Οὐ - ΘΔ ΥΘΡ (0 (Π6 Κίπρ πτὴ8 δ 
οχαιιοὰ οὔθ (δορ. ἀοῃ. χὶ. 21). αὸῤ-ελαζεὴ 
([89 ἢδ)6 αίγθῃ ἴο οὯ9 οὗ ϑοῃμδοΟΥἾ 8 ΘΗΥΟΥΒ 
ἴο Ηεσοκίδ, 2 Κίηρβ χυϊΐ, 17) τῶθϑὴβ “οδίοῖ 
Θυρ-Ὀοδτοσ.᾽" ΤῺΘ τηοδυϊηεπίβ οὗ Ἐμγρί, 46857γ- 
τί, δηὰ Ῥοτδίδ Βῃ ΟὟ ἰδ9 διἱχἢ σϑρὶς οὗ (80 ὁὕ}Ρ- 



ὃ ΤῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

Ὀθδῖορ. Νοβοη Δ᾽ 6 εἰσ ροδί (οι 88 Θὰ ἢ-ὈΘΔΥΟΡ 
ἐπ δὴ δα ἀϊιἱοηδὶ ἀγρυπιθηΐ Τ0Γ 18 τ δι ΟΌ ΒΡ ἰο 
{9 ΓΟΥΔΙ δι οὗ Φυάδῃ, ἔον 09 Οτίοπίδὶ ἀο- 
Βροὶβ Ἰογϑὰ ἰο ανθ τηϑῃ οἵ τού] Ὀϊοοὰ ἰο πδὶϊ 
ὍΡΟΣ ποθ. (8690 Ὠδηῃ.͵. 8.) ΤῊ ἷ8 ΡΌΓΑ86, ““ΤῸΓ 
Ἰ νγὰ8 (μα Κἰη μ᾽ 5 ΘυΡ-ὈρΆτοΥ, ἡ 16 Δἀἀοὰ 88 ΟΧΡΪ4- 
ΠΔίΟΣΥ οἵ (6 δἰ αδἱοῦ ἰο (6 Κίηρ,. 

ἩΙΒΤΟΕΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῺῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, Το ἰπίετοεὶ οὗ Νοβοτΐδῃ ἰὼ (ἢ 6 ἔοτγίονῃ 
οοπαϊιίοι οὗ 7 οτυδεοΐοτῃ Ὠδα δ ἀθθΡ γοϊϊ σίου β οἷνδ- 
γδοίορ, ῬαϊτγιοιΐβῃΒ δηὰ ΡῬίοιἱΥ ΡΟ οἸοδοῖ ΤῸ- 
Ἰαϊοὰ ἰὰ 8 ρϑορὶθ τγὰοβο ἰδῃὰ δὰ Ὀθθῃ 16 Βοθῃ 8 
οὔ ἰβδοσοῦβου, δηὰ ἱπ ἃ ἴλη οὔ ΝΟὨ ΘΔ ̓ 5 6) 8- 
Τδοίοσ (6 Ρίοίυ 18 δοηβρίσυουβ ἰΏ ΘΥΘΡΥ͂ ἱπ}|Ρ0}50 
οὗ 18 ραιγίοίϊβαι. [ἰ 5 δδὰ ἰο γεβοοί ἰδδιὶ ψῃ θη 
διιο ἢ. ΟΡΡΟΤΓΒΙΥ [ῸΓ ἃ γοίαγη ἰοὸ (86 ΗοΪΥ [δηὰ 
Βα Ὀθο αίνοῃ ὈΥ Ογγυβ, ἐμδὶ οἣἷγ 60,000 7 6νν 
ἀνα ἰοα (ἰοπγβεῖνοθ οὗ 10, οαὐ οἵ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, δὰ δ(- 
ἔτοκαῖο οὗἁ τὰ ̓Πἰοη8. ΤῸ ἸΏΔΏΠΟΡ ἴῃ πθΐοι ἐδ 9 
δἴδῖγ οὗ (6 ον ἰδ ρσγονΐηοο ἀταρροά ἤγοιι Ογ- 
Τι8᾽ ΑΔΥ ἰο ἰμο (ἶτπηὸ οὔ Νοϊιοταϊδὶι, 8 ρογὶοὰ οἵ 
ΒΕΟΔΥΪ ἃ δυπάγοα γροδυβ, γὰβ οὶ ἀμσθ ΟὨΪΥ͂ ΟΓ 
ΟὨΘΗ͂Υ ἰο (μ6 ορροϑί(ἰοπ οἵ Ἰοοδαὶ ϑῃθπΐθϑ, δ0ρ- 
Ῥογίοα Ὀγ (πὸ Ῥεγβίδῃ μουθγῃθηί, Ὀυΐ μδὰ (8 
οἰΐοῦ οαυδο ἴῃ ἰδ 9 Δρϑίθν δηὰ 86] [-δϑοϊκίηρ οὗὨ ὑ89 
2 τ δ ρθορ]Θ. ΝΟ θην ἢ 8 Ρἱοίγ ἰ8 (8 Ὧ0 (γ 09 
οὔ (δ τοϊϊ σίουβ οοπαϊ(ίοη οΥ (Π6 79}}8 οὗὨ ἷδ Δ, 
Ὀυὺ ἰ8 ἃ οοηϑρίουουδ οχοορίϊου ἰο (Π9 ζοηθγαὶ 
Βιαίθ οὗ εἷβ ρθορὶο. 

2, Βδδίϊης, νὶ τὰ ἐπ6 ὀχοορίΐοι οὗὨ (δὶ οὐ (ἢ 9 
ἀδν οὗ δἰοηοπιθηὶ, τῶβ τῦὴϊἢ (6 26 νγ͵α (Ὀθίοτο 
ἰγδάϊεἴοη βυρρ δηθὰ αοἄ᾽ 6 πογὰ) Ἰοῖϊ ἰο (π9 βυς- 
κοϑιίοη οὗὅὨ ἐμ οοοδδίοθ, [ἐ στὸν ουὔἱ οὗ ἃ ἀθθρ 
τι οῦ οὐ δὴ δῃχίουβ ζογοδοάΐηρ, ΝΟ μΐαἰλ᾽Β ἴβδι, 
οοπίϊμαΐηρ [ὉΓ ΒΟΥΘΓΔΙ ἀδΥβ, πυδί πῶ γ9 Ὀ66Ὼ ποῖ 
8. ἰοίαὶ δοβιθηϊΐοη ἴγοτῃ ἴοοὰ, Ὀιῖ δ τι πάγον αὶ) 
ἤγοπι 4}} ῥ᾽ οαϑυτϑῸϊθ ἔογῃιϑβ οὗ θδιΐης, δ᾽5 ΒΟΥΓΟῪ 
Τοηδοχίης δ᾽τὰ ΔΥΟΓΒΘ ἰο 8}]} ἰπάυϊχεησο ἰὰ (μ9 
ῬὈἰοαϑαγοβ οὗ [86 ρμαϊαίθ. 

8. ΤῊο ““ἀλγ δηὶ πἰρῆι "ἢ Ῥτδγοσ οὗ Ν δ τα ἢ 
85 η0 ““γδίη γϑροίἰἰοη,᾽ 88 δἷ8β νουηδοὰ δρίτὶϊ 
δηά δῖα ἢ Ὁ]6 ἔλὶ ἢ σαΥυο ᾿ἰθ (0 ΟΥΘΥῪ ὈΓΟΣΔΠΟΘ. 
Ηο δκὰ ἱνο ἔδοίβ Ὀθίογο ᾿ἰτη---ἰ 6 σγθδίη 988 οὗ 
Θοά κηὰ ἰδ δἰ πίυϊποββ οὗ (ἀοα᾽ 8 σῇ οβϑθῃ Ρϑορῖδ. 
Οη 1689 Β9 νου]ὰ ρταῖν ἰ8δ6 τοίατη οὗἩὨ ἐμ ρϑορὶθ 
ληὰ (ἢ 9 ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ αοὦ. ὅοοπηο, ᾿ἶἶκο ἢ 86], τ οΓα 
Ἰοοκίης αοάνατά, δηὰ παὰ ποὶ Θοἀ γῬτγοιινίβοὰ 
ἸΠΘΣΟΥ (0 Βυοσῖῦβ Τ886 ἴαγονυν οὗἩ ἰΐο Ῥοτείδη πϊ0- 
πατοῖ του]ὰ Ὀθ 0 6 ὀχργοβδίοι οὗ αοὐ᾽β ργϑοο. 

4. Τι6 γαΐο οὗ οὈοαΐοηοο (“ ἱ γο ἰατ ἀηἴ0 πὶ 
δηὴ ᾿κοθΡ ΤὨΥ̓ δοπηπηϑηιηοῃί8, δα ἀο ἰδ 6ῃ,᾽᾽ εἰς.) 
ἷπ ποῖ (Π 9 ΨΆΥ οὗ βαϊγαιίοη, δαὶ οὗ δοῃἰϊ ποι Ρτγο8- 
Ῥογγ. Το οΥο οὗ αοα ᾽β δδοαυτηϑὰ ἰπῃ ἰδ 6}}}]- 
ἰτοη. Τδοὶρ Βαρρί;θθθ ΠΟῪ ἀδροπμάβ οἡ ἐμοὶτ 
οὔεοάΐοθσο. “17 γο Ἰούϑ π|θ, Κ6ορ τὴν δοπιηδῃ ἀ- 
πιθηῖ8.᾽ Τὴὸ δον νοῦ ἰη οογοηδοὶ τὶ Θοὰ. 
Κοορίηρ οοπηπιβηἀπηθηι8 δα ποὶ Ὀτουρδὶ {ἢ 6πὶ 
{πογ, Ὀὰϊ Κοορίπα οοτηπιδπάτηοηῖ8 νουϊὰ 84]]} 
β6ῖι 1 (86 Ὀ]οΒϑίηρβ οὗ (6 σουθῃηηί, 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

γερα. 1- 4, Θεδηυΐηο ρλιγίοιΐδ. 1) θη διὰ 
ὝΒΏΘΥΘ ἰξ 5 τουβοὰ: ὈΟΙΒ οἱ ἃ ἀϊβίαποο δὰ ἴῃ 
18ο80 8, ἱπ (οἷν Ῥγοβρουΐίυ, οουἹὰ ϑαϑὶϊυ ἴον- 
οι (61. σου ΠΙΤΥ δ (πΠ6 Ῥδορῖο ἰο ποσὶ {ἢ 6 
Ὀοϊομᾳ. 2) Οοποογηίΐης ψπῶὶ ἰξ δδῖκα : ΘΟΠΟΘΤΏ- 
ἴηᾳ (86 ῬτΟΘΡΟΓΙΥ͂ οΥ̓͂ ἰὰ086 σοι ἐδο [ογὰ 8858 

Ῥτγοϑοσγυθὰ οὗ' βοϊϑοίϑα, (παὶ (ΠΟΥ δοουϊὰ δἰ τὶνο 
ἴοΥ 8 Ὀοιίον αἴατο,. 8) Ἡδαὺ ἴὶ δη.α τ᾿6 πατιὶ- 
θδύ ἰο ὈδδΡ: ὑπαὶ 18 δου ΥΥ͂ δπαὰ Ρε6ορ]6 διὸ ἰπ 
ἀἰδίγοβδϑ, δὰ οὐϑῇ ἰῷ γϑργοδοῦ, διὰ ἐμαὶ ἰδ 
8τὸ δι ης ἰΏ ΡΟΤΤΟΡ ἰὁ0 ῥγοίϑοί 86 σοοὰβ σοῦ- 
βάοά ἰο ἐιθαι. 

ΒΤΑΚΚΚ: [Ὁ ῬΓΟΒΡΟΥΪ ψὸ δμουϊὰ ποὶ ἤογροι 
ουγ Ροογ τοδί 008 οὐ δοᾳυδίίδηοοϑθ, θα  Βδου]ὶ 
δὶς δίζἊσγ (ἤθ, “6. χὶϊϊ. 272. ἯὮε δῃουϊὰ τραΐϊτο 
(ὴ}9 ποοδοϑϑὶ(ἶθ8 οὗ (6 βαίη(β ουὖῦ ονῇ, δῃὰ σὶνϑ 
δοσουῃί οἴ (Ποῖ ἰο οἰμογα. Βοπι. χὶϊ. 12. 

Ουν πτοαίεβὶ δηά βηαὶ νι ῖδῃ: 1) Οοπσοτηϊης 
ΜΠδὶ 6 88}; (ΘΓ Το δ ἰο 08, οὐδ ἰἢ Ῥτοβ- 
ῬΟΥΪῪ δαὰ εἰ χὰ ρμοδἰιΐοη, ἰΥ ̓ Ἰηἀθοὰ πὸ δτὸ κοαϊΐϊν, 
81}}} ὁΏ6 αυθδίϊοη, ἰμδὲ ἰβ, Θοποθγηΐης ἴθ6 κίπα- 
οι οὗ αοά, δηὰ 1.8 Δρργοδοῖ, δηὰ ἱπδοθὰ οὐγ 
ἐΐ8 σον δἰ δδη βδιδίυ υδ, ἰδαὺ ἰζ οομμθ8 60ῃ- 
ἀἰπ 6}}γ πιοῦϑ ἰο 8, ἰο οιιν ἔδαι 69 δπη ἃ ΟΡ ρ60- 
οἷο; νιιπουΐ ἰὲ ποιπίης 8 οὗὁἨ πον ἢ (0 8, ἴοτ 
νὶιπουΐ 1{Π6ΓῸ ἰδ ἢΟ δι} Π| 7. 2) Οοποογηϊορ 
ΜΔ ψγγ͵ὸ τηοῦτῃ ἕον:; ἰδδί ἰδ ἴᾺΓ. ΔΙΔΥΒ 80 
Ἰἢ (ἢ 6 ΟρΡοΒίίθ οὗ ἰμλὶ ἰδκοβ ρίδοθ Ὑ]οἢ 
δου! ἰαἶκο ρἾ͵δοθ ἰὼ τοϊδίϊοι ἰο ἰ0 9 κί ζάοτη οὗ 
Οοάἁ. 8) Βοίογο νῇοῦι ͵ὧ ὈΘΔΥ ἰξ: Ὀθίοτο {16 
Μμοτὰ σι τηοουτηΐϊης, ἰαβιϊης δυὰ ῬΓΆΥΘΥ. 

5ταβκε: [Ὁ (0 βαϊηιβ οὗ αοὰ ἢδὰ φιϑδὶ ἴουθ 
διὰ γοδγηΐηρ ἴον ἰδοῖν δι Βουϊδηά, [ἢ 6 ΘδΥ ΕΪῪ 
Φογυβαῖοῖι (9. ᾿ὶ. 20: οχχχυίὶ. δ), ΒΟῪ το 
ἄτοαίον ἰἴοσο δηὰ γϑαδτγηΐηρ βῃουϊὰ νγὸ πανοὸ ἴῸΓ 
(86 ΒοδΥΘΪΥ Φοτγυθαίθιῃ  ΗοὉ. χὶϊ. 22; χὶϊὶ. 14. 
ΑἸ Βουκὰ ἃ Ομ  διϊδῃ ἰδ οΐίμονῦ Ὀουπα ἰο (9 
δον ἢ ὯΟΓ ἰο {π6 Βουιὶδ [Δδ5ἰ8 οὗ 89 ῥγϑβοῃϊ 
ἄΔΥ, 5Β.1}1 δ δῃουϊὰ ρῥτδοιΐςβ βου τίν. 1 Ῥοῖ. ἵν. 
8.(. Τὸ Ἰυάρπιοηὶδ οὗ αοα οδηῦοὶ ὈθίίοΡ ὃθ 
ἀγονίοα ἰμδη ὈΥ͂ ἰσὰθ παι] δἰΐοη, ἔογνυθοι ΡΓΑΥΟΣ 
δηὰ δοηοσδβὶ γοίογιπηδιΐοη. αθῃ. χΧΥΪὶΐ. 28 86. 

ψγβ. ὅ-11. ΤὴΘ πδίατο οὗ 86 ἰγὰο ροίϊιΐου 
(ἴον Φογυβδίϑα, ἤογ (ἢ 6 Ομ το Β): 1) [{ ῥτγοσθϑάϑ8 
ἔτοτα ἔσὰθ ἴον; 18 {ΠΘΥΘΙΌΓΟ Ῥογδίδίθηϊ δηα ἴοτ- 
νοηΐ: Νοβοπιΐα ἢ Ῥταυ5 (ΥῸ . 6) ἀΔΥ δηὰ πῖρδι 
ἴοτ {π0 ομ! τοῦ οὗἩ Ιϑγο]. 2) [ἰ γοδϑδὶβ ὑροῦ 186 
απ Ὁ]6 τοοοζηϊἴοη οἵὗἨ οῃθ᾽8 ΟΥ̓ ΜΟΥ 688} 688 
(ΑἸ βουκὰ δἰδηάΐης Ὀοίοτο αοὰ δ8 ργίοδσί, ("6 
Ῥοιϊιϊοπον ἱποϊα ἀθ8 δἰ πιϑοὶ Ὡονϑυ 6 1685 (ο (δ 8 
ἑππιοδὲ τ τὰ ἐμ ο86 ἴον τοῖα Βα ργαυβ). 8) [ἰ ἰ5 
[α}} οὗ αὶ, ἰῃ αρὶ( οὗ ϑ'π δηὰ ρΡυὶσμθηϊ, ὁπ 
{Π|ὸ στουπά οἴ (Β6 αἰνίηθ ργουἶβο. 

ΤιιΘ Γουπἀδίΐοπ5 [ῸΓ οὐἱν 1411 10 (ἢ 6 (τὴ οἵ 
οΡργεβδίοη: 1) αοά᾿ δ Ῥγοπιΐβθ, δῇϊογ (π6 οἱναβ- 
ἰἰδοιηθηὶβ ψδὶοῖι. τὸ ἤδγνο τηογίἰοα, ἰ0 ΕἸΪον 
ἸΊΘΓΟΥ δρδΐῃ ἰο συῦ]θ. 2) Θοὐ᾽β ἤογυιεν ουὐἱάθηὶ 
Ῥτοοῖβ οὗ ζγδοϑ, ραγι ουΔΥΪΥ (μ6 ρτγθαίοϑί, (δαὶ 
Ηρ ἰδ ἔγοοὰ υβ ὉΥ ἢΐβ ρστοαῖ ῬΟΎΘΣ (δλήηπίπν 
ἀεεα), διὰ Βα8 τηϑδὰθ υ8 Ηϊεα βοσυδῃῖβ. 8) αου᾽ β 
ἀΑἰϊνίῃϑ παίυτο ἰδοῦ, ψ ϊοὴ οδϑηθοί ὈῸ ἔαῖ86 ἴο 
ἰι86}, δῃὰ οὐποοί Ιθαγθ ὑπ δηϊβμοικ ἐμαὶ τ ΐσἢ 1ἰ 
888 Ὀερυῃ. 

ΒΤΑΚΚΕε: ΤΌ Κηοπ]οάρο οὗ Θοά ἱβτοῦρσὰ (ἶ6 
αν δὰ ὑβρομ ἢ (06 φΌΒΡΟΪ τουδὶ 6 πηϊξοι, 
οὐδοῦ βο {πο ᾿διΐον ταϑῖσοδ οοπδάθηϊ δορὶ συγθθη 
δὰ τουρσὶ Ῥοορίο; Ὀυΐ (09 ζογηιον, ϑδἰἰδιὶηρ 
δὰ ἐἰτυϊα ἀουθίοτθ (τοῦ. 4, δ). Νοῖι ον παιϑὶ 

Ἧ0ὺ ΟΧΟΌΒΟ (80 δἷπδ διὰ ἰυδηδβγοδδίοηβ οὗ οὔγ 
δηυοοδίοσθ. Ὀδα. ἰχ. 16.---  ΒΟΟΥΟΡ δἰδηὰβ ἴῃ ἰδ 6 
σοπϑοϊουδηθ88 οὗἩὨ (9 ΡοΟΥΘΥΥ οὗὨ μἷ8 βρὶγὶ ἀοθϑ 
ποί οχοϊυἀθ δἰτηβοὶζ ἴγοι βίπποσς, Ὀὰὶ 8.}}} δἱ- 
ΨΑΥΒ ΒυμὉΪο5 δἰ πηδοὶΥ Ὀεΐογο αοὰ. θη. ἰχ. 7; 
1 Τία. ἱ. 16; 1 ΦΖοδη ἱ. 8. αοάὐ Κηονβ οὖν τϑδκ- 
688 Ὀοίογο δηὰ, δὰ ποὺγβ ἐπδαὺ γὸ Μ}}} βι» 
Ὁ]6 ἰῃ ἰδο ζαίατο. Μαι!. χχυνὶ. 81. Οοα᾽ δ οβοὶοθ 
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8 Ὁπα] ογ Ὁ], δὰ Ηθ Κϑαρδ ἤδι (ἢ ἔογουορ. Ῥβ.}1 Ῥοί. 11, 9. 1 τὸ νὶδϑὰ ἰο οὐϊδὶπ δηγίδίης 
οσινὶ. 6; Φογ. ᾿ἰϊϊ. 12, Υϑ δουϊὰ σγϑδρ Θοά᾽ β᾽ ἔσοτῃ τϑῇ, θϑρβοΐδι! Υ ἔγοτη (μ0809 ἴῃ ῬΟΨΘΥ, ὙΘ 
ΡΓοιαἶβοδ δὰ ἔδυοσβ ὈΥ ἰτυο ἔδίι, δηὰ Ὀδ86 δβουϊὰ ἔγϑί βϑεὶς 1ὑ ἴῃ Ῥγδυον ἔτομι αοα, ἴον (μ 61} 
οὐυγδοῖγοθ ὩρΟῸ ἰδοῖα ἰῃ ὈΓΔΥΘΟΥ. ῬΒ. ΧΧΥΪΙ. 8: [ οα τὶ 8180 8 ΓΘ ἷῃ αοὐ᾿δ βαηὰ, δηὰ ἢθ σϑῃ ἰῃ- 

Μαῦκ χὶ. 24ά. Ἧγο δύο οὐ δ' ργορουῖῦ δηὰ βοσ- [οἰΐπο ἱμβοϑῖὰ 88 Ηθ ΜΠΙ. Ῥζου. χχὶ. 1; Ἐδβίμουν 
γδηίβ, δηὰ δδῦθ Ὀθ0Ὼ ἀοασγ Ὀουρῶὶ δηὰ ἔσθ. 1 ἐν. 16. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ἵἰ. 1--20. 

1. ΑΝ 1 οδπὴ6 ἰο ΡΆ88 ἴῃ [86 τηοηί Νίβδη 'π (86 ὑπ ἢ) γοᾶῦ οὗ Ασΐίδχεγχοϑϑ 
(86 ΚΊηρ ἐδαέ τῖὶηο τῦσαϑ Ὀοΐυτα Εἷπι: δηὰ 1 ἰοοῖὶς ἂρ {6 νὶηθ δῃά ρᾶγνϑ 129 υαπΐο [89 

2 Κίησ. Νον 1 Βαά ποὺ Ὀδθθῃ δείογείίπιο βαὰ ἴῃ [πιο Ῥτθβοῆςθ. ἘΥ̓βογοίοσο [886] 
86 Κίηρ Ββαϊἃ υηΐο τιρ, ΏΥ 18 [ΠΥ οουηίθδηδβῃοθ 884, βοοίηρ ἕμοι ατόό ποὺ 810 (18 
ἐδ ὩὨΟΙΒίηρ οἶδο Ὀὰ ΒΟΥΓΟΥ͂ οΟΥὁ Βοαστί. ὙΠΟ 1 ὰ8 ὙΕΣΥ͂ ΒΟΙΘ δίγαὶα, δῃὰ βδϊὰ  αηϊὼ 

ὃ 180 Κίηρ, [οὐ 186 Κίηρ ᾿ἷνο ἴὉΥ ουνοῦ: ὙΕΥ ββου]ὰ ποῖ ΠΥ Θουπίθῃβηοθ ὉΘ 884, ὙΠ Οη 
[86 οἰΐγ, {86 Ρ]8ο6 οὗ ΤΑΥ͂ Δ ΒΘ γθ᾽ βαρ οἢτο8, είς, ταϑῖθ, δηα {Π6 σαΐθββϑ ὑβογθοῦ δΓὸ 

4 φοῃϑυπμθα ψἰ} το ἢ ΤὭθη [86 Κίηρ Βαϊ απο πο, ΕὟΤ ψῆδὺ ἀοβὶ ἰμοὰ τηδῖκα Γθ- 
ὃ αυοδι ἢ 8.0.1 ρτϑδνυϑὰ ἴο 86 αοᾶ οὗ ερανθῆ. Απα 1 βαϊὰ υπηΐο {μα Κίηρ, Π Ὁ Ρ]6 896 

6 Κιηζ, δηα ΣΕΥ βογνδηΐ Βαγα θυ πὰ ἔδινοσ ἴῃ (ὨγῪ βιρμῦ, ὑμαΐ ἰοὺ σου] αβὲ βοῃὰ 
6 τὸ υπηΐο Φυάδῃ, υπΐο {86 ΟΕ οὗ ΤΥ ἰδ μου Β Βορυ ]ΟὮΥ6Β, ὑμδὺ 1 ΤΩΔΥ Ου114 1. Απά 

186 Κίηρ β814 ὑπο τλ6, ([Ἀ6 αὐ θθὴ 4180 βιυ{ἰρ ΟΥ̓ ὨΐτΩ,) ΕΓ ΠΟῪ Ἰἰοηρ 888}} (ΠΥ 
ἡΟΟΓΠΘΥ͂ θοῦ Απάὰ σὴ ΜΠ] ποὺ τοί τη ὗ ὅο 10 ροαβοα (ῃ6 Κρ ἴω βοηα τὴϑ; δῃηὰ 

1 1 βού δῖπι ἃ ἔθ. Μογϑονυοϑγ 1 βαϊὰ υηΐο {μὸ Κίηρ, ἢ 10 ρ]οθαβο τη6 Κίηρ, 1οὺ Ἰοίίογβ 
6 χίνθῃ 29 (0 {86 ρβΌΨΘΓΠΟΥΙΒ ὈΘγοΠα [86 τῖνοῦ [Πρ ὨΓαΐθ8], ὑμδὺ ὉΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ΘΟΠΥΘΕΥ͂ 

8 ΤῺΘ ΟΥ̓́ΘΣ [ἴ. 6. ἔγζῸΠῚ ΘΟΙΓΓΥ ἴο ΘΟΌΣΤΥ ] {11} Γ οοτθ ᾿ηΐο Φυάδῃ; δηα 8 Ἰοϊϊοσ υὑπίο 
ΑΒΔΡὮ {86 Κοθροσ οὔ ἐὰδ Τἰσδ [ογοϑί, (δῦ ΒΘ ΣΩΔΥ͂ σίνο [6 εἶπα 6 Σ᾽ ἴο 8 ΚΘ ὈΘΔΠῚ8 
ἴον [86 ργαίοβ οἵ (86 ραίϊδοο νοι αρρογίαϊποα ἴο (μ86 Βουδθ [ἱ. 6. ἰδ 16], δῃὰ [Ὁ γ 
1ῃ6 Μ8]}} οὗ (86 οἰἴγ, δηά ἴὸγ (ῃ6 πουβο [ἡ. 6. ἴθΘ10]6]} ἰμαὺ 1 58}}4}} δηΐδσ ἱπίο [ἰ0 ἰη- 
Ερ6ο1]. Απαὰ ἐδ Κιηρ ρσγϑηϊθα π16, Δοοογαϊηρ ἰο [ἢ σοοα Ὠδηὰ οὗ ΤΥ ΟαΟα ὈΡΟῊ Το. 

ΤΏΘΩ 1 οϑῖη6 ἴο 186 ζΟΥΘΓΠΟΙΒ ὈΘγοΟΠα ἴδ τῖνοῦ [ΕἸὈΡὮὨγϑίθβ], δα ρανὸ 6 πὶ {Π6 
κἰορ 8 Ἰοἱίοσβ. Νον [86 Κίηρ δα βοῃῦ οδρίβϑίηϑ οὗ (86 ΔΥΙΩΥ͂ δῃα Ὠογβοῆχθη ἩΠῈ 

0 πιὸ. θη Κὅ' δα) ]αὺ ἰμΠ6 Ηοτοηϊθ δηὰ Τομίδα 186 βογσυϑδηΐ, ἱμ6 Απηποηϊΐο, Ὠοαγὰ 
οἵ ἐξ, τὶ στίανϑα {Π6ὴὰ Ἔχοθθαϊησν ἰμαὺ {Π6γ6 88 ΘΟΠ0 ἃ ἸΏ8ῃ ἰὼ βϑοῖς [06 ὙΘΠἈΓΘ 

11 οἵ (δ9 οἰ] ἄγη οὗἁ ἴβγϑοὶ. ὅο 1 οϑιὴθ ἰο Ψεγιβαίθα, δηὰ τῶ ἔμοῦο ἰἢγθθ ἀδγβ. 
12 Απάα 1 δγοβο ἴῃ ἴμ6 πἰραι, 1 δηα βοτηθ 6 Ὁ θη ψΣ(Ὦ τὴ; ΠοΙΓΠ6ΓΡ [014 1 ἀπῷ τηδη 
δ ΤΥ αοἀ μδά ρυΐϊ ἴῃ ΤᾺΥ̓ Ὠοατί ἰο ἀο δὲ Φογυβαίθηι: ποῖ ἐμ Ὁ τὐαϑ ἑλογα απ Ὀδαϑὶ 

18 1} ταθ, βανθ [6 Ὀοδβϑὲ {πᾶ 1 τοάθ ροῦ. ΑἈπάῖ ψοϑηΐ ουῦ ΟΥ̓ εἰρη ὮΥ (86 γχαίρ 
οὗ [Π68 ν 8116, ὁσϑὴ Ὀδίοσο [86 ἀγαροη-6}} δῃὰ ἰὸ 86 ἀυηρ-Ρογί, δῃὰ νἱοποά [86 
Μ8}}8 οὗἨ Φογυβαίθτω, σῇ ϊοὰ τ σο Ὀσοόίκοη ἀοόνη, δηᾶ [ῃ6 γαΐοθ ἐμβογθοῦ 6 γ οοῃβυπιρᾶ 

14 νὴ ἥτο. ὙΒε 1 ποηΐ οἢ ἴο (86 γαία οὗ (86 Ἰουπίδίη, δηα ἴἰο {π6 Κἰηρ᾽5 Ροοὶ, Ὀυϊῦ 
16 ἐλέγδ ιῦαϑ ὯΟ Ρ]8Δ06 ἴον ἰ88 Ὀεδϑί ἐλαΐ τῦαϑ ὉΠ 6Γ τη6 ἴο ΤΒοὴ σου Γρ ἰα ἰδ6 

Ὠἷρδῦ ὈΥ 186 Ὀτοοῖς, δπὰ γιονοαὰ (86 ψ8]}, δῃὰ ἰυσηθά Ὁδοῖ, δῃηὰ οηίογοαὰ ὈΥ̓ 186 
10 γαΐο οὗ {π6 γ8]160, δῃὰ 80 τοίασηθα, Απά {86 σΌ]ΘγΒ ον μοὶ ΜΙ ΠΟΥ 1 πτϑηΐ, ΟΥ 

ὙδδΓΙ αἰά ; ποῖῖμον Βαὰ 1 88 γοί (014 ὦ ἴο {86 Φενγβ, ποὺ ἴὸ [86 ῥγιθϑίβ, ποὺ ἴο {16 
ΒΟΌΪΟΒ, ΠΟΥ ἴο {86 ΤΌΪΘΓΒ, ΠΡ ἴο (μ6 τοβὶ ἰμδὶ [δου ψ γ8] ἀϊὰ (ἢ 6 ψουΐς. 

1 ὝὙβοη βαιά 1 υπΐο ἴμ θη, Ὗα 866 (ἢ αἰδέγοβθβ ἐμαὶ τὸ αγὸ ἴῃ, ΒΟ Φογυβαίθαι ζιοίδ, 
Μαδίθ, δη4 (Π6 σαῖοβ ὑἐμουθοῦ τὸ Ὀυγποα πΠ8 ἢγθ: οολθ δῃὰ ]Ἰοῖ 8 θυ ἃρ (86 

18 ν8}} οὗ Ψϑγιβα]οπι, ἐμαὶ γὸ Ὀ6 ΠΟ ΤΟΓΘ 8 σορσοδοῆ. ΤΏρη 1 ἰο]ἃ ἔμοπὶ οὗὨ [86 μδπα 
οὗ ΤΥ οὐ νη ΐοἢ 88 σοοά ὍΡΟΙ τ26; 88 8180 {86 Κίηρ Β πόογὰβ ἰῃδὺ 6 δα βροΐϑη 
ἀηΐο 6. Απηά ἴδ6Υ καϊὰ, [,εὲ υ8 τἶβο δῃὰ θυ} ἃ. 8.0 {8 6γ βιγϑηριίβοηρα [μοῖρ ἤδηᾶθ 

19 ἴῸγ 1818 χοοὰ πνόοσκ ἴον ταίδον, ἴου σοοὰ]. Βυῦ σψ ἤθη Ξ'δηθΑ]]αὺ 86 Ἡοτγοηϊίθ, δπᾶ 
ΤοΡὶδἢ δα βοεγνυδηῦ, (86 ΑἸτωησηοηΐίθ, δα ὐββϑα {86 Αταθίδη μϑαγὰ ἐξ, [Π6 0 Ἰδυσμοά 
Ὁ8 ἴ0 ΒΟΟΙΏ, 86 ἀοΒρίϑοα 8, δηὰ βαϊὰ, Υ αὶ ἐδ [ῃ18 ἰμΐος μα γοὸ ἀοῦ ὙΥ1}} γ9 
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20 γϑῦ6] δραϊηβί ἐμ Κη ὙΠΟη δηβνογοα 1 ὑπ θῃ, δηα βαα υπΐο ἴμ6πὶ, Το Οοά οἴ 

ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΒΕΜΙΑΗ, 
σπαατευναναν. 

Βοδνθῃ, μ6 Μ111} ργοβθρμοῦ ὑ8; ἐμογοΐοσθ [84] γὸ διΐ8 βοσυδῃΐθ Μ1]Π δτῖβο δηὰ 01] - 
θυΐ γα ΒαΥ6 πὸ ροσίίοῃ, ΠΟΡ σίρῃϊ, ΠΟΥ πη οΣἹ8] [ἴ. 6., γθοογά οἵὁἨ σϑιθ γβηο6)} ἱπ 
“ογυβδί ). 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 Κοσ, 8. Ὁ}. ΟἿΙΥ Βοτὸ διὰ ἰῃ Ρκ. χίυ. 10. 869 Εσχοροίίοαὶι Νοίο. 

" 

2 γον. . Γῆ Π9-Ὁν. ΤῊΪ ἰαἰοῦ 166 οὗ ἣν οΣ ὕκ, ουπμὰ ἴῃ Εξτα δηὰ Ἐδίμοσ, ἰβ δἷδο ζουπὰ ἰὼ 9200 ἔτο- 

αθηῖν. Οοϊῃηραγο Εχορ. Νοίθ οἱ οὮ. ἴ, 7. 

8 ον. 8. ΠΠΡ᾿. ἰπῆπ. οοῃϑίγαοί. οΥ̓͂ (ὴ6 Ρίοϊ ΠῚ» 85 ἰὼ οἢ. ἰ]. 8, 6. 8ο 2 ΟὭτοι. χχχίνυ. 11. 860 αἷοο 5. 

οἷν. 8. 3. ΤΆ ΐδ αὐο ΗἩθΌγον πογὰ ἐβ Δρρ θὰ ἴο ἐδ δι ρ]θ ἰῃ 1 ΟὭτγοη. χχὶ. 19, δηὰ ἰο {89 σουδὶ ρογιΐοῃ οἵ 
τ 

ὅδ ἴῃ ΝΟΏ. ἱ, 1, (Οοϊωρ. Εξγαβ. τἱ. 3.) 866 Εχοᾳ. Νοίθ Ὦθσοϑ, δῃὰ οἢ δῇ. γὙἱ]!. 2. 

Ἔ.νοτ. 13, ΤΊΞ 25 ἕο ΤῸ ΚΡ 9. Οὐοτηρ. 18. 1χυ!. 30. 
δ νον. 18, 2. [ἢ 1,ΧΧ, μην σνντρίβων. 8.0 αἰδ8ο0 ἰῃ γϑῖ. 1δ6. ῬουθΕ]688 ἐμ οογτθοὶ συδάϊηρ 15, πὶ ϑοτὰθ 

458. ατιὰ οοπηπηοηίδίογα, Ἴ2, τ 6 ἢ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ὨΘΥ͂ΘΥ ΘΙ ΒΘΊΉΤΘΣΘ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Καὶ --ΟὙ ὉΓ. Το ὀρθὰ λδέοσα. 

δυρροβία ὈΣΦΌΣ 88 186 ῬΓΟΡΘΟΙ τοϑϊηβ (ΟοΏρ. 6ἢ. 1, 8.) 

9 Υοτ. 14. ἩΠΕ ἽΞ.. Α ΟἰΌΓΩΒΥ ἔογχῃ ἴὸσ ἼὩ Ὁ ἘΠΕ εν. 

Το. 16. 137, τοὶ “κϑ γον" θὰ “ἀ8.}} 80," ἐ. 4. 19 ; ὙΝ 

8 γον. 17. ΒῚΠ ἴον ΓΒ. 

3 γον. 18, 2.22. ὯΝ) ἴοι Τ3}} 1}. 80 ἴῃ γϑσ. 20, 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

7λ6 7ηίεγυΐειν υἱίὰ ἰλε Κίύησ. 

γεν. 1. δο πιο ΝΗΙΐδδῃ (οδὶ]οὰ “ΑὈΪΌ᾽" 
ἴῃ (80 Ῥοηιοίουσα, Εχοα. χἰϊὶ. 4)---ἰμο ἅτϑὶ το ἢ 
οὔ [δ0 ΗΘΌΓΘΥ ποι οη Δ) γοαστ, Τιἷβ πϑιθ Νίβδη 
ἐθ Τουπὰ ἰῃ (86 Απβδυγίδῃ, Ὀὰὶ ἰἰ8 ἀθεϊγαϊΐου ἐδ 
οὔδουτο. [ σογΓοβροῃαοᾷ ἰο ρατίβ οὔ οὔν Μαγοῖὶ 
δὰ Αρνὶ]. πο ᾿Ὀυυϑητ 9:8} γϑας οὗ Ασῖδσ- 
Θῖχϑβ ἴδ ἰεΐῃᾷ. ---- ΑΓ Αχουχοθ᾽ Τα βΏ- 6 ΘΓΒ 
οουοίοα ἴγουν βοπιὸ οἶον ᾿ηοηϊἢ ἐδ Νίδϑη, [01 
86 ρῥτγοσοαΐης Οἰἶϑ]οα τγῶβ ἰῃ (89 20ι} γοϑγ. 
ΤῆΘ τ] 1Ἰπ6 } 7. βιρροδίιΐοη (88 ὉΥ ΒΡ. ῬΡΑΤΕΙΟΚῚ 
ἴπδὶ 189 “νη (ἢ γϑαρ᾽ ἡ οὗὁὨ οδδρίον ἱ. 1 σγο- 
ἴεγβ ἰο Νοβθη δα ᾿ἰο0, 15 ἰδ π8 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ. 
(866 οὔ οδδρ. ἱ. 1.) ὙΨθΊηΘ τνὰδ Ὀϑέοσθ Ὠΐω. 
--Ἰὶ ἰϑ (06 ουβίοτῃ διμοῦς 6 ΠΟ ΘΥπ ῬΟΓΒΙΒΏΒ [0 
αἀνί εἰς θοίοτο αἰ μη Γ, δοσοι ρθη Σ ἰδ6 ἩΪϊΏ6- 
ἀγϊηκίηρ πιὰ {Π6 οαἰΐηρ οὗἨ ἀγίοα ἔγυαϊί(5. (690 
ΒΑΎΤΙΝΒΟΝ᾽ 5 εγοά. 1. 188, Βὶν Η. Ο. Π.᾽8 ποίο.) 
Ορίρδγο (86 ““Ὀδηααυοὶ οὗἩ πίηο᾽᾽ ἰὰ Εδίπον νυ, 6. 
ΟὟ μΒαᾶ ποῖ Ῥθ6ῃ Ὀσίοτσθεϊ 9 δα ἐῃ δὲ6 

ῬΙΘΒ56:09.---ἶἰϊ. Απαᾶ 7 ὧἀαε ποί εαἀ ἐπ λὲδ ὕτο- 
δέποθ. ΤὨδι ἰ5, 'ὶ 88 ποὶ ἷ8 νγοηὶ ἴο Ὀθ βαὰ ἴῃ 
186 εἴη 5 ῬΓθϑθποο, 780 οχϑοίϊουδ οἵ Ῥογβίδῃ 
ΤΩΟΏΔτοῖθ τουϊὰ ποὺ μά γ0 ΔΏΥ ἱπαἀθροηά πῃ 60 
οὗ οοπήυοσίὶ ἴῃ ὑμοὶν ῬΥθβϑθῦοθ, ΕἸΥΘΥΥΌΟΑΥ 'γ88 
ὀσρεοίεαἃ ἰο τοϑοοὺ (89 Βα] συὶ οὗ ἐδ Κἰ ἢ κ᾽ Β τ)6- 
}6βιγυ. 

γον. 2. νΒοσιϑίοτο ὅπ6 Ἰείπρ' βαϊᾶ.----ἰἶῖ, 
«πὰ (λὲ ζύισ εαἰά, Τὴ νοτὰ ἰγδποϊδιίθὰ “βαἀ᾿᾽ 
πῃ τόσ. 1, 2, 8, δηὰ (6 ουῃ “ΒΟΓΡΓΟΥ͂ ̓̓  ἴῃ ΥΟΥ,. 
2, Δ΄Θ ΥΘΥΥ ΩΟΏΘΓΤΩΙ τοτὰβ ἴον “ Ὀδάἀ᾽᾽ δηὰ “ὈΔα- 
8658. Βυὺ (Ὠ0 Ὀδὰ οουῃπίθηϑηοο γδ8 ἰδ9 8βδὰ 
Θουπίθθη00 (860 θη. Χὶ. 7 0. (80 δΒδῖὴθ 
ΡΠ ΓΑΒ9). 

γεν. 8. Τιοῖ ἴ86 εἴη κᾳ 1ἶνο ἴοσ ονοσ.--- οὐ. 
λαπιπιοίος  οἷαπι ψίλνελ. ΟοΙρασο 1 Κίηρϑ. 81]; 
Ῥδη. ἰἱ. 4; νυ. 10: τὶ. 6, 21. ΤῈΘ τηϑτο ἔοόογυα 
οὗ δά άγθεδ ὑὸ δὴ Οτίϑοίὶ Κίηρ, 80 (πδὺ ουθὴ ἃ 

Ῥδοΐοὶ υϑοᾶ ἰξ πίϊοῦὶ δοπιραποιίΐοη. 86 ΟΣΕΥ͂, 
[86 ΡΙΪ6δοθ οὗ ΣὯΥ δι: ϑσδ᾽ ΒΘΡΌΏΪΟΒΣΘΕ.---ἰς. 
ἐλε εἰν, λουδα οΥ φγαυεξδ ο7 πῖν 7αίλεγα. ΤὨϊ8 δῃϊ- 
Ῥθδδβὶβ οὗ "19 Βοῦδ9ο οὗ ζτδυθβ᾽᾽ ποὶ ΟὨΪΥΚ δϑϑῦιϑ 
ἰο φτονθ Νοδοπῖδιι ἃ 7ϑγυβδι θα ἰὰ ἀοϑοθηξ, 
ἧ. ε., Οὗ {πὸ ὑσῖρο οὗἩ Φαάδιι, Ὀαΐ 4δ'8δὸ οὗ 6 τογαὶ 
Βουδθ. ΑἹ ΟὈΒΟΌΣΘ Ῥϑγβοι ὙΟυΪ ἃ ΒΟΔΡΟΟΙΥ͂ παν Θ 
οαἰιοθθη βυσὶ ἃ νᾶγ οὗ ἀοοϊχηδίίηςς [π6 ΟἿΥ Ὀοίοτθ 
(86 Κρ. (Οοιρ. οὐ οὔδΡ. ἱ. 6.) 

γεν. 4. ΕἘῸΣ ταὶ ἅἄοπιὶ ἴποὰ τ281 16- 
αΌοδ1 7---Πἰι. Οπ τλαί ἀοοοιπί (λὼ ἐλοι ατί αδκίῃρ ἢ 
Τηο Κίης ἰ6Κο8 ἴον σγϑυηϊοὰ {μδὲ [86 ᾿οοῖἷ οἵ δ8δἀά- 
Ὠ688 18 ΔῺ δδοβδπιοα ῬΣΘὶ ΑἸ ΠΔΥΥ͂ (0 Δδκίπρ ἃ ἴδ- 
γοῦ. Τπογο ἰδ 8 ἰσὰθ Οτϊθηῖδὶ ἰουοῖ ἰὰ (88. 
Εἰο 1 ριαγοᾶ ἴο ἴμο οᾶ οὗ Ἀθανθῆ.--Α. 
Ὀοδυξ( αἱ τηατὶς οὗὁἨ Νοὶιοπιϊδ 5 ρίειγ. Ηο ἔτγβε 
δάάτοαβ98 ὑμ9 Κίηρ οἵ εἰ κ8, δηὰ ὑβδ [86 οδυεν 
ΤΑΟΏΔΡο, ἢο ΚΠΟῊ ἴῃ μο868 Βδη48 976 ἰκἰ ἢ 55 
Βοδγίβ. Εογν ἰδ ῬΏΤΘβο “ αοἀ οὗ δοδύθῃ," 866 
οα οδδρ. ὶ. ὃ. 

γεν. ὅ. παῖ 1 ΣῊΔΥ Ὀπὶ]ᾶ ἐν ---ΤῊϊδ τϑ 
ΝοΒ οι 8 ἤγϑι ργοαὶ δἷτο, ἴο του] ἐμ οἷτγ. 
ἩΙοαΣ τγα}}89 δπὰ ζογιϊδοοιϊ! ο5, ἰὶ 88 Ὀπὺὶ ὦ 
Ἰατᾷθ υἱἱαχζο, οσροβοὰ ἰο βυάάθηῃ τυϊα. Οουϊὰ 
ἰδ6 ν»8}}59 ὍΘ γτεδυΐ, 8 Ῥογαδῆθποο πουἹὰ ὃ 
ϑοουγοά, δηά 89 Ῥτογίηοοῦ οὗ δυἀδὲ μον ἃ βδίγοδβιες 
δοηῖγο,. Τδδὶ Νομοπῖαῖι ΒΑ Ὺ (δαὶ ἰπἷ8 Μῶ4ὼ8 [8 Ὁ 
τ ΘΟΌΓΒ89 ἰ0 σοΏδογυο ἰδ 6 δρθοΐδὶ ἰηίεγοδίβ οὐὗἁ 
Οοἀ᾽ 5 ρϑορὶθ, ἔὔδῦθ οδϑὴ ὉΘ πο ἀου δέ, Α τρδῃ οἔ 
Ηἷβ ρνἱϑῖγ οουϊὰ ποῖ ΓΘδὶ ἴῃ {88:6 ΤΏ6γ0 ΘΧίθ ΓΔ) Υἱοῦ 
οὔ (δ ΐη μ5. 

ψεν. 6. Τὴ0 αὍ690ῃ 8180 αἰτείπ αὶ ΌΥ͂ ἰδ --- 
Ἧ ὁ λυ ἃ χοοὰ ᾿Ἰ]υδι ται ίοη οὗἨὨ τΐα δβοθῆθ ἴῃ 5 
δου]ρίατο ὕγοη Αβϑυγοδηΐ. ρα 5. Ρμαΐαοο (Κογ- 
πη Ἶ1κ). Το κῃ τϑοϊ 65. οι θὁ89 5146 οἴ ἴδ ἰ8- 
ὉΪ]0, πὰ ἰδ 'ῃ 16 δοὶ οὗ ἀγίηκίης. 7186 αυθεοῃ 
δὲ Ὀργκοῖ ἴῃ αὶ ομαὶν οἵἁ βίδιο δὶ (δ εἰάο οὗ ἐμ 
(4016, Ὡδὰν (86 κἰηρ᾽Β ἴδοεί, Ὀυὶ ἐβοίηρ Βίαι. 886 
ἦβ αἷδο ἰη {86 δοὶ οὗ ἀγίηἰσίης. Αἰἰθηάδηί πὶ 
Ἰαῦβο ἴδῃβ βιδηὰ θείη θοῦ. (8.69 ΘΟΡΥ οὗὨ (δΐ5 
ἰηϊογοδιίη θο6θ89 ἰῺ ΒΑΎΣΙΝΒΟΝ᾽ 8 Αποίεπί Αἰοηαν-- 
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ελίεε, οὶ. 1., ν. 4938). Τδαὶ ἰ06 νογὰ “886 ,α]᾽" 
τοίου (0 ἐμὸ ῥγϊῃοὶ ραὶ πὶΐίϑ οὗ ὑδὸ ἰκϊῃρ 860Π|8 
ΟἾθδσ ἴγοπι ἰ8 186 ἰῃ ΡΒ. χὶγ. 10. ΤῈ οἰιϊοῦ ν» 78 
οὗὁἨ ΑΓίδσχοΓχΟΘ αἱ 9Ππ6 ἰἰπ|ὸ 88 Πδηιδβδρία, δο- 
οογάϊης ἴἰο Οἰοδἰα 8. 

γογ.7. πὸ Κονυθσθοσα. --- ἤοῦ. ρ»αλαιροίδ, 
ἥγοια ρεελαλ, ἰῃ6 τηωοάϑγη ραολα, ἰμὸ Οτίθῃίδὶ 
ὮΔΙΏΘ ῸΣ 8 ὙἱΟΘΡΟΥ δοὰ ὈΥ͂ Απεογγίδηβ, ΒΔΌΥ]ο- 
πἰδ8, δηὰ Ῥογβίδηβ. ἘΒογομᾶ [89 ΣΙΨΟΣ, ἰ ε., 
ἐμ γενοῦ ΕΡμγαίοθ. Τ6 σΟΌΥΒΘ ἰο υάθα που]ὰ 
Ἰοᾶῦθ 86 Εργδίθβ ῬΧΤΟΌΔΌΪ δ ΤΊρμβδα, 700 
τα 65 ὕγοτῃ ϑ.88 ΟΥ ΒΒ υΒη 8, τθθηοΟ ἔμοτο πουϊὰ 
6 400 πιῖ]68 οὗ ἰσαυοὶ ἐβτουρσὶι ἰ:6 β'γτγίδῃ οουῃ- 
ἐγῖο8 Ὀοίοτο σοδομίηρ Φοτγυβαῖθαι. ΤΏΘΥ ἮΘΥΘ 
Ἰοιῖο 8 ἰ0 ΚΟΥΘΥΠΟΥΒ ΟΥ̓ Ῥδοθ18 ἰὴ (818 ϑ'ιὙτίθῃ τθ- 
εἰοη (δι ΝοΒοιδ τοαυοϑίοά. 

γον. 8. Αδδαρῇ, ἴδ Ικοϑροὲσ οὗ ἴ8ο ἰκίτκ᾽5 
ἰοσθαῖ, ἸηΔὺ ἢδῦο Ὀθθῶ ἃ 096}, Δ8 {)0 πϑιη9 ἰ85 
Ἰβγδοι εἶδ. [Ὁ Ἰ,ΔΥ͂, ὨΟΎΘΥΟΣ, ὉΘ 8 ἔογα οὗ 48- 
Ῥϑίια (Εδίμον ἴχ. 7), ἤσοιλ ἰ89 Ῥοσβίδῃη “44ρα 
(.0γ86). 186 πογὰ ἰγδηδὶὶϑὰ “}ογϑδί᾽ 18. 9α7- 
ἄεε, Μϊοδ 8 ΟἿΡ ἔδιη ἶῶν ραγαάϊα. Ιὰ ἷἰβ δ 
Αὐγϑδὴ ποτὰ (Ζοηὰ, »αϊγίἀαεζα), δηὰ βἰχηΐῆοβ 8 
τοαἰϊεα τοιπα ῬἾΔΟΘ, ἃ ῬΥΘΒΟΣΥΘ οὗὨ ἰγϑοθ δηὰ δηΐ- 
1η8]5., ΤΠΟΓΘ ἯΔ48 ῬΓΟΌΔΌΪ 8 ΣΟΥ] Ῥασῖς βοὶ ο 
ἴον ὑπὸ Κίης ἴῃ (86 ποὶ κῃ ον ιοοα οὗ 96 γ88 61), 
δηὰ Αβδρὰ γγ88 (8 Κθοροσ. ΤῸ νογὰ ραγα» 18 
Τουηὰ ἴῃ 89 δουρί ΌΣΘ 5 ΟὨΪΥ θγῸ δῃὰ ἰη 80]. 8, 
ἷν. 18 δὰ Εοοϊ. ἱϊ. ὅ.ἁ. ΑΚ 1 ἰ8 ποὺ 8ὲῃ;: οΪὰ Ῥογδβίδῃ 
πορὰ, Ὀὰΐ ἰουηὰ ἰῃ (860 δεαηδοτὶς δηὰἃ Αττηθπίδῃ, 
πὸ δερυπχθηΐ ἴον ὑπο ἰδίο ἀδίθ οὗ βοϊοιμοη᾽ 5 βου 
δια Ἐοοϊοβίαδίοθ οδὴ Ὁ0 ἀοτίγοὰ ἴγοιῃ ἰἴ{. [ἢ 
ϑοίοπιοπ᾽ 8 ἀδυ, σῖῖ ἰμδ8ὲ Κίη μ᾽ Β οχίϑηδβῖγο Θοῦ- 
ποοέϊοηβ νι ῖτ αἰθίδηΐ οουπίτίο8, (86 ψοτὰ ΠΙΔΥ͂ 
ΤΟΔΟ ΠΥ δαγνο ϑηίογοα ἱπίο Ἀἷβ ΤΟΟΔΌΠΙΘΥΥ ἔγοτι ΔῊ 
Αὐγϑὴ βουῦυγοσθο.Ό 86 Ραΐδοθ ὙΒΣΟὮ δΡρρΡοϑι- 
καϊῃϑᾶ ἴο [80 ΒΟΌδ96.---Ἰς 6. ϑαρροδϑὰ ΌΥ Βο)θ 
8δὶ (Πὲβ ἰδ 89 τ} } -Κηόονῃ Βίτϑιι οὐ Βαγὶδ (δΐ- 
ἰογτγδτὰ Απίοοΐ8) δὶ 9 ὩΟΤΙΒ δἷὰθ οὗἩἁ (89 ἰθῃ:- 
Ῥίο-ατοα. Βυὶ ἰμδὲ 88 ΡΥΟΌΔΌΪΥ οοπδίγυοίοα δἰ 
8 ἰαίος ἀδίθι, Νοβοινίδ δουρί δ᾽ ΙΡΙΥ ἴο γϑοοη- 
βίχαοί (Π6 οἷὰ Ὀυϊἰηᾳ5. Νον (6 ραΐδοο ποχὶ 
10 {86 Ὠοῦδθ (ἑ. 4., (06 [λ8 ἰθιωρὶο, ἐλ6δ μοῦβο, 85 
189 Βοῦδο οὗὨ ἀοἀ) ν 85 Βοϊοτιοη᾿ 8 ραΐδοθ, ἰη})8- 
Ὀϊδὰ Ὦν Δ}} ἐμ6 ἰεῖπσ8 δἵϊον ἷ), νυ ίοδ νδ8 βίία- 
διἱοὰ δὶ (ῃ6 βου} -οδϑὲ ΘΟΓΌΏΘΥ οὗὨ [86 ἰθ10]9- Δ 08. 
(8εο 2 σἤτγοη. χχὶϊὶ. 12-18). 86 Βοτδο δαὶ 
1 6}}4}} ΘηῖοΣ ἰπῖο.--Νοῖ Νοδ θυ δ ἢ 5. ον 
Βοῦθ (06 τῖῶ88 ἰ00 ΒΙσῃ-τυϊη δὰ ἰο (πἰηἰ οὗ ἐπ 61), 
πὶ 186 Βουϑ9 οὗ αοἀ, δΒροϊεθῃ οὔ Ὀοΐογο. Ηο ἀο- 
δἰ τοὶ εἰπιῦογ (1) ἴοΥ 189 ρᾳ]8090 χαίϑϑβ, (2) ἴον (ἢ 9 
Ὑ74.}8, δηὰ (8) [9 88 δοῦδο οὗ ἀοά. “Τμπὶ 1 
Β8.4}1 δῃΐϑὺ ἰηἰο᾽᾽ πιοδῺ8 ““ὙΠ1οΝ 1 584]} υἱοῖῦ 
δηὰ ἰηδβροοί.᾽; 

Δοοοτάᾶϊξῃης ἴο ἴδο βκοοᾶ δΒαπᾶ οὗ αν Θοά 
ὌΡΟΣ :Ώ6.-- ΕΟΥ [ἷ8 Ὀοδυς[{ὰ] ὀχ ρτοδδίοη οὐ ρίοί νυ, 
δοῦρδΓθ Εσγα Υἱϊ. 9 δηιὰ υἱϊΐ. 18, [ἢ γον. 18 οὗ (8 
ΟὨΔΡΙΟΣ ἯῸὸ 8660 ἰΐ δραίπ, β ἔχε} τογὶϑα ἴῃ ἕοσῃι. 

Τε ψουγπεν ἰο «εγυδαζενη. 

γεν.9, Ἐ8δο Κίπε μεᾶ δαδϑοηὶ οἀαριδΐῃδ οὗ 
ἘΝ6 ΔΙΙΩΥ δηᾶἃ Βοιδθϑιῦθῃ υνὲτ τ6.--- ΝΟ ἢ 6- 
ΤΩΪΔ 5 δὶ ΤΑῚ Κ τοϑὰθ (ἰ8 8 τηαῖίοτ οὗὨ δου 80. 
--ον. 10. ΘαηΡα11δῖ ἴ89 Ἑξοσουίϊο.---Τ 9 γ0 
ὝΟΡΘ ὑγὸ Ηογουδ (““ ΒΟΙΒ.ΒΟΤΟΙΒ᾽" ἰὰ {}}} ἴῃ 
Ῥα]οβιΐπο, ἃ ἰθῪ τοΐΐο5 ον οὗ ΖοΥΏΒΔΊ]ΘΙ. 
ΤΌΘΣΘ νγ88 8]80 ἃ Ηογομῃδίῃ (1. “(0 ἱνὸ Ηο- 
ΤΟΙΒ᾽᾽)) ἱῃπ Μοὸρ ([88. χυ. δ). ϑδηβθαδ)ῆδιὶ τ δϑ 
ῬΙΟΡΦΌΪΥ ἔγοια 89 ἰδίίοσ, διὰ τδϑ ἃ Μοβθϊίθ, 88 

τὸ δηὰ ἷ8 αβϑβοοϊαία ἰ5 ΤΟΙ Δι, δὰ Αὐτοῦ ἶθ, 
Ηδ νϑ ῬγΟΌΔΌΙΥ δαίταρ ΟΥ μβοδὰ οὗ ϑϑηδγίδ 
Ὀπάδον ἐΐο Ῥεγβϑίδῃβ, δηὰ ἸΤοδίαϊ 85 18 ΥὙἱΣΙΘΥ 
οὗ οδιοῦ δανίβοσ, ΤμῸ Βαίγοὰ οὗ (.)ὸ Μοβθϊιοϑ 
δηὰ Απμοπίϊοθ ἰονατὰ [Ιυγαοὶ, δὰ ἰδθ οαιαὶ 
Βειγοὰ οὗ ({|ὸ βγηϑὶϊιοΒ ἰο Μοδὺ δηὰ Αἰπθοα 
ὭΡΡΟΔΓ ἴο δῖ βγοΟΝ ἢ ΒΟ ΟΡ ἴῃ (Π9 ἸαίοΓ 8068 
οὗ (80 6 νν͵88 μίαϊθ. ἴῃ θαυ ά᾽ 8 (πιο, 18 Τα τ}}} Ὁ 
ουπὰ γεΐυιμχο ἱπ Μοδὺ, 88 ΕἸ πηϑ ΘΟ 8 ΓΆΤΑ 
μαά ἄοπο Ἰοης Ὀθοίοτο, δὰ Βυϊ α ΜοδὈϊιθβϑ 
γγ88 ἈΠΟΘΒίγοδδ οὗ (89 ]ΐπο οὗ Κίηρϑ ἴῃ [δγδοὶ δπὰ 
Φυάαῃ. Αἴον (6 αἰἰδοὶς ροὰ Μοδὺ ὉΥ Φ9}ο8ἢ.-» 
δρίιδἱ δὰ {89 ἰθύν Ὁ}]9 ΒΘ 9 Ὡροῖῤ 6 ἨΔ]1 οἵ 
Μοδὶιδ᾽ 8 σδρί(αἱ (2 Κίπρϑδ ἰϊϊ. 27), (8 ῦὸ γγδ8 ὑγο- 
ὈΔΌΪ ποίμίης Ὀυΐ ἱπίθηδο ὈΣιοσο88 Ὀοίγθθ ἢ 
{πὸ οὨὐ]άγ θη οὗ [οἱ δηὰ ἐδ οἰ] ἄγϑη οὗ [ϑ:δοὶ, 
ϑϑηθδ) δὶ δὰ Τοῦ ἢ} γοργοδοηϊθὰ [μη 9 Μοδθὶεϊβἢ 
δηὰ Ατρσιο! δ δυϊτοεα Ἐ ΤῈ6 οὶ κίη οὗ (ἢ 
ΠΒΙηΘ βδ'8ηδ δ αὐ ἰδ υποοτίδἷα. [1 βοϑῃ)8 δκίη ἰὸ 
89 Αδογγίϑδη “24μγ-υδαϊϊαί, δὰ τῆλ Ὁθ, ἰῃ ἰδ 
οογτοοί ἤογη, “΄ Β΄ 0 4}1δι,᾽" 5᾽π Βεϊης (δ 9 τοῖς 
(οοιρΡ. ϑ8ϊ᾽π- Δ ἃϊ-ἰγ Ὁ ΟΥ ΒοπηδοΒογ Ὁ), οὗ ἰΐ ΤΠΊΔΥ͂ 
ὍΘ 845-00 6}}δἱ, ὅδη Ὀοΐπρς [λ6 δυη. 

ΤοΌϊδὮ, ἴδ 6 δοινδηῖ, ἴ86 Διο υΐἶῖο.---- 
ΤοΟΌΪΔὮ ἰδ δ ον 18} Ὡδθ9 (8606 Εσγβ ἰΐ. 60 δηά 
Ζεϑοῆ. νἱ. 10). ἯΤΟ οουϊὰ βΒοδσοοὶν ὀχροοὶ ἰο δηὰ 
1|ὸ οἸθταθηΐ 588} πῃ {μ6 πδπιθ οὗ δὴ Απλπηοηϊίο. 
ΤΟΌΪΔὮΒ τῶβ ῬΥΟΘΔΌΪ 8 σοποζαὰθ 906 νν, 0 δΒαὰ 
ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ δ'ανθ διροηρ (ἢ ΑἸιτηοῃΐίο8, δηά, ὮΥ 
Ἀ}8 ἰδ᾽ϑηὶβ δῃὰ ουποηΐϊηρβ, δὰ σίβοη ἰηίο ρῥτοιιΐ- 
ὨΘΏσα, Δηἃ ἯΔ25 ΠΟῪ σἰϊοῦ δά νΐβον οὗ βδηθδ δ. 
Ηφῆοθ ἐμ ορὶἐΠοὶ, τ σὰ ῬΥΟΌΔΌΪ δι18. ΘΏΘΙ,ΐΘΒ 
δὰ ἔδβδίθηϑὰ οὐ δίῃ: ““ΤΟῦδΐ8 [86 δ]αγνο."- 
τ ριϊονϑᾶ ἴῃ Θ12.---ϑαιηδιὶα δὰ Ὀδοοῖο [ἢ 9 
Ἰοδάϊης δβίδίθ πϑδὶ οὗ [Π6 Φοτάδῃ, δηὰ ΔῺΥ Τοδίο- 
ται οη οὗὁἨὨ Φογυβδίθαι που]ὰ ἰπτοαίοθα (818 ῥῬγὰο- 
ταϊ ΏΔΏΘΘ. 

γόον. 1]. Απᾶ νὰβ ἴδϑσα ἴδσθθ ἄβυα.--- 
ῬΑΔΥΒ, ῬγΟΌΔΌΪΥ, οὗ ργηγονῦ δηὰ οὐρδβογγυϑίϊου Ὁ6- 
ἴοτϑ ΔῺΥ ἀοίοτιΐπαίο δοϊΐοθ, (8669 Εστὰ υἱῖϊ. 82, 
ΤῸΥ ἃ ῬΓοοΐβο οὶ Υ β᾽ ἢ] οοπάἀσοὲ ὁ ΕΖΤΔ᾽ 8 ρατὶ 
(ἱγίθοη γϑαγβ ὈΘΙΌΓΘ.) 

Τῆς 7περεοίϊοη. 

Ψοεν. 12. 1π ἴ[86 εἰρδῖ---ἰονν 26} ---ὩΘΙΓΒΟΣ 
τοὶ 1 ΔΗ͂ τη8Ὲ.---Τ 686 ἴκοῖ8 διὰ (Βα οὗ ΟὨΪΥ͂ 
029 8δηϊτηαὶ Ὀεΐηρ υποὰ ἴῃ {116 αἶκ- ΘΟΓΥΘΥ͂ ΒΒΟΥ 
ἐδ Ῥσυάθποθ οὗ Νεβοιηΐδῃ, τὸ ψνου]ὰ δυοϊὰ 
οδ ΐης (6 δἰἰθηϊΐοη υὗ ΞϑΔηὈΔ]]αὺ ἰο ΒΏΥ ΒΌΓΥΘΥ 
οΥ̓͂ (Π6 νὴ8}}8 ὑπι}}] 4}} ψτῶϑ σεν ἴον Ὀυϊαΐηρ, 
ΔῺΥ ἤοτγδὶ ΘΌΓΥΘΥ πιδιῖο ἴῃ (πὸ ἀηγ-(ἰη6 νου]ὰ 
Βοοῦ δύο σοδοῦθα Ββη θη] αι 5 οαγϑ, ΤῸ ;ὃθ βηιΐ 
Το ἢ τότ Ὀοίΐ, οἸΟΒΟΙΥ αἸ] θὰ ὈΥ τηδνγὶδρο- 
Δ ΠΏ 668 τὶ ἢ ἐμ Φοταθδίολ 70Ψ»).8 (6. Υἱ. 18 
δΔῃ] χὶϊ!. 28). 

γεν. 18, πο καῖθ οὗ ἴ6 σ δῖον, δλα᾽ αν 
λαφ-φσαὶ (ὁ ΟἾτοη. χχνὶ. 9; Νεοῆ. 11}. 13), ν5 
ῬΓΟΌΔΌΪ ὁ ψαίθ οὐουιϊοοϊείηρ (μ9 στοδὶ υδιὶογ οὗ 
Ηϊπηοιι, τ᾿ ηΐοΒ 8 σα] οὶ ἴῃ {6γ. ἰἰ. 28 βἰ ΡΥ 
Ἅ{(Π0 νϑιϊογ.᾽ [{πταβ οί γθθ (Π6 ΤΟΥΣ οὗ (89 
ΕἸγηδοοΒ (ἌΠιφάαϊ λαί-ἰαππιτίηι) δηὰ ἰπ9 Ὠυηρ- 
ιῖϊο. ο τὰν ῥἈἷδοϑ ἰξ δϑουϊ ὑσγεῖνο πδυαπαγοα 
ἴοοι βου ἢ οὗἨ {6 φργθαθὴὶ 72.884 Θαίο. --- 86 
ἅσαβξοι .-ψ016011 (Αὐη λαείαπηΐπ) 18 ῬδγμδΡ5 [89 
Ῥτγοβοῶι ργοαὶ ροοὶ, Βίγιεοι β]! 18}, δἰοης 186 

4 Το βΒαῃθδ δὶ οὐὁἨ Φοβορβῦβ [5 οὐ αΘΏ ΕΥ̓ ἃ ΥΟΓΥῪ αἱ ἔς 
ογϑηῦ Ῥϑσ2οῦ. ᾿ἰνίης ἃ ὁ0 ἢ ἰδίθσ. Ηθ ΤΩΣ Βαγθ 
Ὀθ6Ὼ ἃ ἀϑδοοηδδηίΐί οἵ ἐπ18 οὔθ. ποῦ της πἰ8 ΟΒο9 δηά 
ἢ Ἰοδίῖϊο ἰδοιίο5 ἰοψδγά ἰὴ 6 ὅν. 



12 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΔΗ. 

δαδίοσῃ ἰδ οὐ ἩΒιοἢ δηὰ δῦονο ἱέ σψουϊὰ ὃὉθ 
Νοδβοτωΐα δ σουγβο βου (πναγὰ ἔγοτῃ 186 9868{8- 
ἔἕοϊο. Τ|16 βίγϑηρθ ἤδπιθ (δουπίαὶπ ὁ ἐλὲ δεα- 
“ΠΟ 067) ΤΟΥ͂ Βα ΥΘ ὈΘΘῚ ρίνϑῃ ἴο0 ἰΐ Ὀδοδι86 8010 
ουγίουβΊατρο τίου -ΒΏ Δ ΚῸ οὐ ογοσοαΐὶθ 88 ἱξερὶ 
ἴῃ ἰε ἰὰ ΝοΒϑα Δ᾽ 8 ἰἰπη6.--- 8) ἅἀπηρ-Ρροσῖ 
(8λα᾽ αν λα-αδὐροίλ) 18 γαῖμον {λ6 γμδδὑι δι: σαίε, πὰ 
88 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴΠ)6 ζαίθ ἴῃ (86 ΥΔ]]}6 Ὁ ὈΘίΌΓΟ ν᾿ ἰοὶι 
86 τυ Ὀΐ8 οΥ̓͂ (16 ΟἿ Ῥ825 οδϑὶ δπὰ Ὀυγηρα, 
10 ναβ [80 ““ δαβϑὶ μαίθ᾽" (11. Ῥραιτυ σαι θέ δ6γν. 
χῖίχ. 2. 8ο (89 ϑονῖβῃῃ δυϊουθ8. 79 ΤΩΔῪ 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ 818 βαΐθ Ῥ88 δὶ [8:9 βου γ Οχίγθυλὶ (Υ 
οὔζίοηυ, Το ἴα͵80 του ογίηρ οὗ “ ἀσορ-ρονι᾽ Β88 
εἰνϑη τἶβο ἰο 89 ἰάθ8 τ δ ἰΐ γγὰ8 π6αν {μα ἰδιῃρίο; 
{αὐ ᾿Βτουφσὰ ἰὐ ἐμ 6 811} ἔγοτα (Π6 Δ 8}8 οδεγοα 
ἰῃ βδογίῆσθ Ῥλ8 ουυὶϑὰ. [1 18 ροββὶ Ὁ[Ϊ6 ἐμαὶ (18 
ΙΓ ΤΩΔΥ ἰἰανθ ὈΘ6Ὼ οαΥγὶοαὰ οὐον (6 Ὀτίάκχο ἰο 
Ζίοι, δὰ ἱβτουχὰ (18 χαὶο ἰο ἐδ 9 Ὀνγίης οὗὉὨ Ηἰἢ- 
ΠΟΙ Β ἀδοροϑὺ ροτγίΐοῃ, δπὰ ἐμθοσο ἀυπιροὰ π|(ἢ 
{πὸ οὐδοῦ σα 15. δαὶ {πὸ γωδῥἑδλ- σαίδ οΥ ἀυηρ- 
Ῥογὶ 88 ΟἿΪΥ οὔθ ἰμβουβδηὰ ουὉ18 ἔγοτι [6 να]- 
ἸΩΥ͂ καίθ (866 οΒ. 11]. 18), δῃὰ πὸ ψαίθ πϑρὰγ (86 
ἰορὶο οουἱὰ αν Ὀθοθα ἰμυ8 ὩΘΑΡ (80 γὰῖ]ογ- 
ἄαίο, ἰἦ 1Γλ9 τὰ]]ογ-ιῖθ ΟΥΘ ΔΏΥΜΒΘΓΘ ΟἹ (16 
πνὺοϑὺ οὗ (λ:ὸ οἱἱίγ. ὴο βῃῃοι)ά σοῃϑίἀον (86 Βαυὺ- 
ὉΪ8η -κδὶθ 45 αἰ γθοῦΥ Ὀοίυγο ὑπδὶ ρδτί οὗ Ηἰπποα) 
Κηονη 838 Τορδοὶ (65. Υἱὶ. 81, 82, δπὰ χίὶχ. 6, 
11, 12,18, 14). (Βαϊ 860 Εχουγϑαβ.) 

γεν. 14. Ῥὴο μαῖθ οὗ ᾽ἴ89 ἰοπη ἴαίι, 8λα᾽ αν 
λα-αγίπ, ἴθ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ἃ μαΐθ ἰπ ἴγοηὶ οὗὨ ἰμ6 ρΡοοὶ 
οὗ διίοδαι (866 οἷ. ἰϊϊ. 156). 10 πουϊὰ Ὅ9 τ Β6ΥΘ 
(0:0 δῃοίοηϊς 'ψγ8}} ἰυτηθα πολι ψαγὰ Ὀεογουὰ [118 
δου) -οαδίοσ ἢ ΟΟΥ̓ΠΟΓ.--- 9 εἰ μ᾽ 5 ὈΟΟΪ, ὁε- 
σοολαίὴ λαπιπιοῖοζ, ταδὶ ὍΘ {π6 Ροο] οΥ̓͂ Κ᾽ ἴοδῃι. 
ΟοαΡ. οἷ. ἰἰϊ. 15. Το “ υἱνχῖη᾽ 8 ἰουηίαϊη᾽" οὗ 
ἰο-ᾶγ 18 ἴοο δ αὟΔΥ. [ὑ ΡῬΥΟΌΔΟΌΪΝ γασοοϊνοὰ 
1.18 Ὡϑη6 ἔγοπι ἰΐ8 παιοτγίηρ (6 ἰκη κ᾽ 5 ραγάθῃ 
(ον τι, 16). 8.66 Φοβορῃ. ἍἽπ|. 7, 14, 4, ΑἸ8ὸ 

θ1 οὔ. Οοα). οὐ Φ6ΓὉ. τὶϊ, 80, 
ΤΉΘΙΘ να ΠΟ ἈΪ806 ἔοσ [80 θεὲ ἴδαῖ 

Ὑ8Ὸ5 ὈΠπΠαΩ͂ΟΣ 206 ἴο Ρ888.---Τ)0 γυϊῆ ἯὯδϑ 80 
ἄτιοαί, δηὰ (16 τυ 8 πὸ δοουιϊητϊδἰοα, δ]οῦς 
Ορ!ιοὶ, {πε Νοϊιϑιηιΐα οουϊὰ ποῖ Ῥυγβὰθ Ἀἰ8 
ΘΟΌΓΣΒΟ Δ]ΟΩρ [8:6 νῦ8}} ΔΩΥ͂ ΤΥ ΒΟΥ (τὰν. 16), Ὀαΐ 
88 ΟὈ]οὰ το ρὸ ἄονγῃ ἰπίο ἰδ γΥδῖϊου οὗ τ 6 
Κίάτοη ((86 ὍτοΟΙκ, παοσλαΐ), ἊΡ τβὶο 6 πϑηΐ 
δηὰ ρυγτνεγοα (6 ψ}}, δὰ ἰδ ἰπᾳγηοα Ὀδοῖΐκ 
δα ρυτγβυαρὰ 186 Βατηθ τοῦϊθ Ὁδοῖκ δριΐη ἰὸ {86 
γα ογ-καῖο. [Ιἰ 18 ουϊάδηὶ ιμδὺ (μ8 ΒΌΓΥΟΥ Μ88 
δοοηδηοα (ο ἰἰ6 βουΐϊδοσῃ δοὰ δδβίθσῃ Ἡ81]8, 
νἰἶο ΓΘ ΡΟΓΒΔΡ8 (6 πιοϑδὺ γρυϊηοαὰ δηὰ ἰδ6 
τηοδβὺ πορὶοοἰοα, 18 Ὀοΐης οἢ ἰδ 51468 οὗ ρύθαίον 
παίαταὶ! ἀοίοησθ. 

γεν. 16. οίῖδοσ Βεᾶ 1 86 γοῖ ἰο]ᾶ ἴξ ἴο 
ἀμ9 δονυβ.--- ει ον: Μείίλον αἰὰ 7, ὠπιἰΐ 71 λαά 
ἄοπο ἰλια, (εἶδ ἐξ ἰο ἐλδ «ειοε.---- ἘΠ 6 ΤΌΪΘΣα (4ορα- 
ηῖπι, ἃ Ῥετβίδη πογὰ) ψοτο (6 οὀχϑου(ἷνο ΟΥ̓ ΘΟΓΒ 
οὔ (6 δοϊοῃγ. ΝΟ ἰο (89 269 ν»78 ἴῃ φοποσαὶ 
ΠΟΥ ἰο (86 ΤυΪογΒ, Ῥτἱθϑίβ οὐ ΠΟΌΪ68 ϑρϑοίδ! ν δά 
ΝΟΒοπ δ ἢ οΘοπιπιαηϊσαίοα (ἰδ ἴδοὶ οὗ 818 ΒΌΡΥΟΥ. 
ἮἨρφ, Βονονον, ΠΟΥ͂ ΒΓΏΠΙΟΏ5 8Ώ ΒΒΒΘ ΙΔ ὈΪγ, δηὰ 
υτο8 ἴθ6πὶ (0 Ὀυϊϊὰ (ἢ γγ8}18, δῃονσίος ἰΠθ 0 88 
δικαπιθη!β Θ04}8 τηϑγοΐθδ ἴ0 εἷωῃ δηὰ (06 ἰκϊης 8 
ἴανοτ.- -ἘῈ9 χοβῖ ἴμαϊ ἀἰᾶ ἴΠ9 ὑΤΟΣ,, ἑ. 4. ὑδ6 

Φ [ἴα κοποτΆ! ν ἱπουχῃὺ (ἢδὺ Ναποηπλίθῃ τπϑᾶθ ἐμ 6 
{1} αἰγταυϊ οὗ [ὴ6 ψ 8]; Ὀσΐ, αἰὐπουχη ἴἢη6 ἰδηχύαχθ 
ταὶ δῖον βοῇ δὴ ἑἰηϊοτργοίατίοη, ἴἢ9 τϑδηῦ Οἱ ΔῺΥ 
πίη οΥὗἩὨ δποῦΠ ΟΣ ΜΨἈᾺΥῪ ὈδΟῖ (η0 τηϑ που οὗ ἴῃ ΕἸΘη-καΐθ 
οΥ ΟἹ ἀ-καῖθ οὐ δΔῃΥ οἴδοσ ῥγοϊηϊηϑηῦ ἰδπ ἀ-Γηυῖς οἢ ἴῃ9 
ποΥῊ Δηὰ ποδὶ δ᾽ 16) ΘΟΙΩΒ ἴὸ ζἴογοθ 18 ἴὸ ἰΚ δήων ἰπ 
[Β6 δ0}89 οἵ κοίημρ ὕδοὶς ἴῃ ΓΠ6 ΨὙΦΥ ἢ6 τοδὶ οὐ, 

οἶβογδ ϑηρδροὰ ἴῃ (9 ρῃ ]ο Βεσνῖοθ. ΟΣ (πλοῦ 
ΡΓΟΌΔΌΪΝΥ) Ὁ ἸὰΔὺῪ ὯΘ ῥγοϊορίϊο 0. “1089 ἐμδὲ 
δλοΓ τὰ οηρεροὰ ἴῃ [16 νν8}}-Ὀυ Πα. 

γόον. 18. ο ΠΟΥ͂ δὲειθηβιμοηθα ἐμοῖσ 
Βαῃᾶκ ίοσς ᾿μΐβ. σοοᾶ νγοσῖς, οὐ. γὺὼγ φοοά, ἕ. ἐ., 
ἴῖοΥ ἃ ῬΓΟΒΡΟΓΟΙΒ [(ἰτη6. 

γον. 19. ὥθδββϑια οὐ αδβῆτηα (νὶ. 6), σἶνο 
γγ88 ἰδἷἰτὰ νι ϑ8η 0 6}16ὲ δηὰ Τ᾽ ΟΌϊΔ ἴῃ Ἰοδι {Υ 
ἴο 189 ὅοννγβ, νγῶβ ὑθγθΔΡ8 οἰϊοῦ οὗ ἰἰο8δθ Ατδῦ5 
ἡγ Βοπὶ βδυβοη ἰδὰ δβοιἰ]οὰ ἴῃ βδιιδτὶα (660 Βαν- 
᾿Ἰπ80η᾽ 8 4πε. λίοπ., Υο]. 11., Ρ. 146). 

γον. 206. ἦο δανὸ 0 ροσίξοῃῃ Ὧοσ σίβρῃῖ 
ὩΟΣ ΣΏΘΙΏΟΣΙΔΙ 1 θετιβθΊΘ σα .--- "18 νγὰ8 ΝῸ- 
᾿ιθτ 8.5 ὅγιι Ῥγοίοδὶ δρεϊηδί {116 8] αἰ οὶ ἰητ6 Γ- 
ἔθγϑῃσθ οἢ (0 ρδγί οἴ 680 Βοδί βοὴ ομϊοίβ. Ηθ 
ἯἾ] οὶ δοκποπὶοθᾶρα ἰμοὶν εἰς ὀνυθη ἰο οογὰ- 
Ρἰαΐη, δπὰ τοί βοβ 0 δΔΏΒΥΘΥΡ ᾿δοὶν ἔδ|36 οἴδγρο 
ἰωρ] ρα ἴῃ ἐμοὶ αυδδίϊοη. ἯΠ δυο Θηθμϊ 68 
θόγὸ ΒΒου]ὰ Ὀδ ἃ οἰοδν ὑπαογβιδπάϊης ἔγοια (ἴ16 
ἢτγβί. Ομ οΥ̓͂ ἐῃ9 δίγοηῃρ ροίΐῃίβ οἵ Νοβιϑιἷ}λ᾽ 5 
σθαγδοίον 88 8 ὉΠΟΟΙρ σου πίη δηὰ Ρῥσχγοπιρὲ 
τοί οα πη 4}} (Βίημ8. 

ἩΙΒΤΟΞΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑῚ,. 

Ἱ. Τὸ Φοβορὰ δὰ Ὠδηΐοὶ, Νεβθωΐαλ οαττι ἃ 
ἰηΐο ἃ δἰχὶι οἴδοθ δᾶν 9 {Πγοπο οἵ δὴ Ογίθηί αὶ 
ἀεδροὶ 11|ὸ νον οὗ ἃ Βο)Υ 116. 1{ ἀϊὰ ποῖ πιαῖκο 
ἷπι ἃ ΓΘ 6] ..890, ΠΟΡ γαῖ ἃ βδα-ἰγσϑὰ βοσυδηί οὗ (8 
ηρ. Ητβ βαὰ νυἱβαρὸ δἱ {118 {τ νυ 88 6 (ΐ τς 
ΤΟΙΏΔΡΪΙΔΌ16. Βο μΒαὰ Ὀδοη δὴ δοοοθῃίδ)]ς οδσον 
οὗ (ιὸ δουτί, δηὰ {πο ἰκἰη κ᾽ 8 ἰγθαϊπιθης οὗ πἷϑ σὁ- 
αυθδὶ βοῦν (6 ἰκχὰ Δ ΥΟΣ ἱπ τυ αἱ οἢ Β6 βἰοοά. 
Τὰ τοὶ σίου ἀο68 ποὺ ἱποδρβδοίϊίαἱο ὁπ ἔγοιῃ οὔ- 
ἤσα, Ὀὰσὺ {ιγηΐϊβθοβ 86 τδὴ 1 8 ῬΡΟΝΘΓ ἴο 
Ῥΐεβββο, νὰ }}]6 ἐξ Ῥυόβοσυοθ ἴτη ἔγουι ἰ}ι6 ἰερῖς- 
(108 οὗ Υϑηΐϊς. 

2. Νο ἀουνὶ ἰδοτο Βαὰ Ὀδοη ἤγουν ἰδ Το 8- 
(ἴοῆ οὔ ἰΐὸ Ῥονγβίϑῃ δ ΓΘ 8. δίμοοῦ βυμροί ΒΥ 
οἱ {{| ρᾶγὶ οὗ ἰμὸ Ῥογβίδῃβ τὶ ἰδ 6 δεν. Τὰ 
τλοηοί οἶδα οὗ (6 ετγ8 χαϊηθαὰ ἱμοῖὰ ἴανοσ σῖϊ ἢ 
(06 Ῥογβίδη ἰἤγοηθ, δηὰ νγῶβ, ἀου] 658, 8 9 
οἰϊοῦ γϑῶβοι οὗ Ογγυδ᾽ 8 οἀϊοί οοποογηΐης [8 6} 
τοίυγη (0 Φογυβαίθῃ. ΒΥ {πΠ6 πηι οι ἢ γϑαν οὗ 
ΑΥΙΆΧΘΟΥΧΟΒ {1118 ΒΥ ραί ΠΥ δὰ ῬΓΟΌΔΟΪΝ αἰταϊ Ὦ - 
ἰδιϑοὰ (88 ὑοῦ Μαρίαδη ἰπθυθηοοὶ δὰ ὕδεὰ 
ΡΤΟΥΪΟΟΒΙΥ δἰπάθτοα), δὰ γεὶ (δὸ κί ρ᾽ 8 τοδϊ- 
688 (0 δοῃ( δῃ δβδοογὶ Μ]}}}) ΝΘ] γα δ ἢ (οΒδρ. ἱν. 
29), Δηἀ ἰο πηϑ]κθ δἷΒ Ψ ΦΥ͂ ΘΌΒΥ, ΤΩΔΥῪ 6 διίγϊ υὶ εἀ 
ἴῃ ρμδγὶ ἰο ("18 ἰγφί(ἰοη8] σορδαγὰ (Ὁ. ὑμ6 εν δὰ 
ἢ οϑ. 1} {γ ἰο ροϊγιεΐβαι. 

8. Ναί τ 18}}᾽ 8 ΒΘΟΓΟΒΥ͂ ᾺΒ 8 ρδγί οὔ ἢΐΒ οχϑ- 
ουἱίνο ΔΌΪ ἰγ. ΑἸεϊου ἢ ΒΘ Βαὰ [86 ᾿κεῖ 5᾽83 δἢ- 
ἀοτβοιωθηί, Βα Κη ν (0.8 γδ]ὺ9 οἵ Κεορίῃρ Β1δ ον αι 
δοιιηδ6], ἴοΣ (66 ΟΥΘ 6) οὺΒ ἴοοβ δγουπὰ 18 
ον τολὰν ἰὸ (ΠΤΟΝ ἱάτδηοοβ ἴῃ ᾿ἷβ ΆΥ. 
Μογθουοσ (686 μ8Δα 8}}168 διτιοῦςς [86 ΨΦ 698 1}"6αὶ- 
80 1γ68--- 6 εἰσ ἴῃ σταὶς δηα ροδὶιἸοη---δὲ ἃ {116 
ἀἰδιδῆῦοθ 8 80 σγοδὶ ἔγοιι (6 Ῥογβίβη σϑριίαὶ 
(81 ΝΒ θ᾽ 5 τιηδη ποοαςρὰ στοδὶ τ ἰϑάοιῃ ὁΣ 
δἰβ Ῥασὶ ἴὸ πῆϑῖα ἰὺ οἰδοΐϊθηί. 

4, ΤΊιο ϑὁποουγαρβοπιοηΐὶ νοι ΝΟ τ δ δ οϊΪὰ 
οαὐ ἰο δἷβδ σου ΓΥΠΙΘῺ [0 γοΌυἑ ἃ [86 νὦ}}8 τῶβ 
ποῖ Βἰ ΙΡῚῚ 89 Κίη μ᾽ 8 ὙΠ} Κη 688, Ὀαὶ [86 συϊαϊηρ 
ἢδῃὰ οὗ αοα. ἢο βὲνὺῪὸ7 Ὀθεϊπὰ ἐδ9 ἰΒγτοῦο οὗ Ρετ- 
βἷα {80 ΡΟΊΤΟΡ οὗὨ [δγϑο}᾽8 ϑῃουδι, δῃὰ δουχμὶ ἰοὸ 
βίγοηζίθὴ πἷ8 Ὀσοί γθη ὈΥ [6 ΒΔγ0 ΥἹΘΉ. ΡΊΕΙΥ 
ἰθϑοῦθ8 ἰ6 ϑαγὶ [0 866 Βθοοηὰ οδθδοδ 88 ΟὨΪΥ͂ 
ἱπαϊοδίοτβ οὔ (9 Ὀινίηθ ν|}}} δηὰ δοϊΐου, δὰ 
αν, ἩΘΘΙΒΟΥ ἰΐ 6 ἔγοια τπδῃ 8 τοῦδ ΟΥ ἰὼ ἐδ 
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ἴογοοϑ οὗ οχίθτηῃδὶ πδίῃσο, ἰ8 τἱ συ {Ὁ τοΐοστοὰ ἰὸ 
δὴ ΟΥ̓ΘΥΤΌΪ ες Ῥτουΐϊᾷεηοο (μὲ σι 98 δηὰ συογὰβ 
ἢ ὸ ροορίο οὔ αἀοὰ. [Ιὲὶ ψδϑ ἷ8 οοῃϑἰἀθτϑίίοη 
τὲ ἑογιοᾶὰ ΝΟΙ τ 8 ΔΏΒΜΘΥ ἰ0 β5Ῥ8Δη αι, Το- 
Ὀΐαδ, δοὰ ἀοδιοαι. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Μετ. 1-9. ον ἰοναγὰδβ βυδονίης ὁ ογυϑαϊ οι : 
1) 18 δοττον (τϑσβ. 1, 2), ἴῃ βρὶ(θ οὐὁἩἨ ρεγβοημὶ) 
ῬτΤΟΘΡΟΥΪΥ. δπὰ ϑυϑὴ ἴῃ ἐδ πιϊάϑὶ οὗ [89 δηΐονυ- 
τηδηΐδ οὐὗὁἨ (ἢ τογδῖ Ὀδπαποί. 2) [5 σοηίοδββί ἢ 
(τοτβ. 2, 8): ἰξ 16. ποὺ δϑῃῃδηηϑὰ οὗἨ Ὀοϊοπρίηβ ἴο 
ἐδ6 δοῃρτοκαίίοη οὗ (Π6 [Κοτὰ ; ποιοῦ ἰδ ἰΐ 
δὝοοηδιηϑὰ οὗ (8 ροοῦ Ὀτοίγθη, Ὀὰΐ ἀθοϊαγθβ ᾿{86] 
σδη ἢ 65 Ἰονο, δπὰ ἰηἀοθα ἰῃ δρίιθ οὗ (89 ἀδη- 
ἔετ οἵ ἀϊδρίοδδίηρ ἰῇ ἃ ὙΟΥΥ͂ Ὠηπξαγάοιϑ ΑΥ. δ) 
Τί νεο(ϊεΐοι (τοτβ. 4, δ): ἰἰ Ὀδρμα ἴον Βοῖρ, ὅγεί 
Ἰηάδοοὰ οὗ αοὰἂ ἰδ Γοτὰ, δηὰ ἰμ θη 8]80 οὗ τηθῇ, 
Βυὶ ρεγιϊσυ αΥἿΪ ἤου 116 Ῥογηιϊβϑδίοη ἰο χίνο 18 
ον δἷά, δὰ ἐμαὶ ἰο0 ΜῈ δο]-ἀθηΐαὶ. 4) [(8 
ἦ0γ. (τοτβ. θ, 9): 18 ῬΥΑΥΟΥ ἰ5 ποὶ οὐ͵γν ρτληϊοα, 
Ὅπὺὶ 1ἰ τοσοίνοα δ᾽ πιοϑὲὶ ηοτο ἤδη ἰὰ οουἹὰ ὮορΘ 
ἴον. Βπεντιῦθ: ἢ ἐπῖπι ἐδὲ τετα απιϊοϊϊϊα, γχΊιμε 
ἐπ αἰδιοιιοπίδια. ρεγάυταί. Ἐχεπιρίωπι τη μαπάμηι: 
δὲ χιϊὰ ρείεπάιπι ἐδὶ αὖ λοπιΐπς, ῥγίπιισα α 1260 
Ῥείαπιιδ, φιὶ λοπιϊπὶδ Ο0Υ ποδὶδ αἀπιΐσιιπι τοάάοτε 

ΞΤΑΒΚΗ: Τὸ Βρθαῖς ἰο Ῥυΐῃο68 οὗ νεοῖ ΔὮΓΥ τηλί- 
ἰδοτθ ἀοιηδηδβ χύοδὶ ργϑσδυίου. 2 ὅδπι. χίν. 2. 
Ο ϑουϊ, ἱΥ͂ ὁ Βοδίῃθη Ἰοτὰ (8 Κ08 ἃ Βουυδῃ 8 συ] οί 
80 ἰϑῃάἀοΥῖγ ἰο οατί, ΒΟ δοιὰ ποὶ {π6 ΒΔ Υ 
ΟΥὮ τοΥΟΥ͂ ΔΙΪΟΥ (ὮΥ μτίεῖη ἰὼ ρΡοποίτγαίο Ηϊβ 
Βοανὶ! Ὅον. χχσχὶ. 20, 28. Το αἱ κἕιβ οὔ 86 σοί 
δτὸ ῬονΘΡίαϊ ρου 0η8 Ὀθίογο αοά, Ῥβ, χίϊ. 6. 
Ουθ ββουϊὰ ποῖ ἔγί κίθη (ἰἰὰ θα ρρ]  σλη 8. 8.}}} 
τοοτο, Ὀὰὶ ΒΡΟΘΑΙΪΥ οπμσουγαρο ἐμοὶν μοι (οη ὉΥ 
ξουογοῦβ Ὀοπσηὶγ. Μαίί. τ. 32: Βο. χὶΐ. 8. 
Ῥυΐησθϑ δῃηὴ Ἰογὰβ βου ἃ νεῖ ΠῚ ΚΙ ᾿ἰβίθα ἰοὸ (ἢ 6 
σοι] αἰηδ οὐ ἐμ οἷν δα Ὀθοῖθ, δῃὰ ργϑηΐ 88 τη οὴ 
88 ροϑβί Ὀἷο. 3 ὅλ. 1||. 16.{ Οαοἀ κἶνοβ δοοογά- 
ἴῃς ἴἰο Ηΐθ ατοδῖ ροοάηθαβ πότ ἰδ Μ6 σδῃ 
ὮΟΡΘ ΟΥ 88ἷς ἕοσ. Ερὶβ. 1ἰ1. 20; 1 Κίηρπ 11]. 18. 
ΤῊ ΒΟΥΓΟῪ [ὉΡ βυδοντίηρς 96 Γυ Βα] οι: 1) [π 

δρὶϊο οἵ ΟὟ οὕ βγοϑρογίυ: 2) Οπη δοοουηί οὗ 
10 8δὰ ροβί(ΐοῃ οὗ (6 οοηῃφτοραίίοη;; 8) 1] 
Ῥτέδβοποο οὗ ἰΠ086 ΠΟ τὸ 80]6 ἰο ἰιοὶρ, δηὰ 
τηυϑὺ Ὅ6 καϊηοα ογοῦ.-- -ΤῊ9 βοϊ-ἀδηΐδὶ οὗ α ρᾶ- 
ἐτίοι : 1) Ηδφ ρτίθτοϑ ἴῃ βρί!6 οὗ μἷβ οὐ ὈΓΟΒ- 
Ῥοτίγ, ογῦ (8:0 ΤρΐΒοτῪ οὗὁὨ ἷβ Θουπίτγ; 2) ΗΘ 
τίββ 8 Ῥοβί(ἰου ὉΥ 5. ἔγϑδπὶς οοῃίθϑβίοη; 8) 
Ης πὶβ.1986 ἰο τοὶ παι 88 815 Ροϑι(ΐοη, ἰἢ ΟΥΓάΟΡ ἴο 
δ᾽ ἃ δ͵8 δι ον δηὰ. 

ΞΤΑΒΚΕ: ἴἰ ἰδ ἃ ἰοκδῃ οὗ κα κοΐοββ βρί εἰ τ ἢ θη 
οὔθ ἀοθδ Ὠοὺ ΓΟΥΘΓΘΏΟΘ Ὠἰβ Δι ον ϊδηὰ: Ὀπὺπὶ ἰὺ ἰδ 
Τὶ Υ ΜἩὮΏΏΘΩ ΟὯΘ ἀθβίγτοδ ἰοὸ ἰθΐατο ἱΐ, 2 Μδοο. 
τ. 8. 

γεν. 10. Τ9 οοπάυοί οὗ ἰἢ9 πον] ϊγ- τυ οὰ 
ἰοπαγὰ 5 86 οουρτοραιίοη οἵ ἔμ9 Κοτὰ : 1) Τ οἷν 
Ἰαιυἀϊ πανί αηΐδαι: ϑ8η Ὀ4}1δὺ δὰ Τοῦΐδἢ παδὶη- 
ἰαἰποὰ {τἰϑηά δῖ τι 89 ΦοΓα Βα] θη 68. ΟΠ ΔΡ. 
Υἱ. 10, 17; χὶϊ!. 4.9, 28. 2) Το ὨΔΥΓΟΤΏΘΒΒ: 
(86 Ὁ οδηποί δμάυγθ ὑἐμαΐ ΔΏΥ͂ οη9 δΒῃοιυ)]ἀ Βοοὶς ἰὸ 
δλάνδησο ἴθ ποϊΐδγο οὗ (86 οοῃφγοζαίίοη οἵ {86 
Ἰ1,οτὰ, 88 βυσἢ. 

ΨΕΝΈΕΈΒΑΒΙΒ ΒΒ: Νοίαπαα απίπιατεπι ΟΡ Πι- 
φυς αἀϊυεγείίαδ, συία φιρτα φωΐάεπι αἀἰοίς φδιπί ἀὲ, συὶ 
γοεπιαπδογτυπί ὧδ οαρίϊυϊίαίε ἐπ ὕυάα, ἑπ αδ[ιείίοπα 
“παρπα εἰ ορρτοδτγίο {μΐ286; 8.6] εἰ Νιελεπιῖαπι ἰοησωπι 
ἐπι Πείωμ εἰ γτεοίδωα ἀμχίδεε εὐ πίμπι, ἐ0 φιοα πιμγοῦ 

Ἡϊἰνυδαΐεηι αϊεξεϊραίοας, εἰ ρμοτία εἰμ 4226π| ἰσπό 
σοπιδιείδε, εἰ πωπο υεγδα υἱοα ἠσνείεβ φ᾽ δάεηι δαποίδ 
εἱοίίαίἰε εοπίγίδἰαίὲ εἰ ἐπ σδὲοίζξοπο διπί πιασπα ςοΉ- 
εἰἰξωιἱ, ἐο φωοὰ φ«αἰϊβεῖα εἰ τευίωμγαπάα. ὕπας 
εοἰσεπάμπι, οἰίαπε πὶ λας υἱία δεπιεπίίαιπ ἀοπειπῆ 
»οδε6 εοπιρίετί, φωὶ συπὶ αἰχίδεϊί: Απιοη, ἀπιε, αἶσο 
υοδίο, φωία ρίοταῤί(ἑ εἰ Πεῤίίἐα το6, πιμπάμδ αμέοπι 
φαμαάφὐϊί, υοα αὐέΐεπι εοπιτιδιαδὲπιϊπὶ, οοπίίποο δωδ)7ε- 
οἷΐ : «οὐ ἐγιειἑα υδείτα υετίοξων ἐπ σαυάϊζμνι. 

Ψετα. 11-18. Βυίχαι σθϑὶ ἴῃ 116 σΟΠΘΘΓΏΒ οἴ 
θΘοά: 1) [Ιὲ ἔογββθ (Υογβ. 11, 12) δῃά δι δβίθῃ8 
αὐ ἰἰπι65 Ὀθοδυδο ἀδύζοτθ ἐμβγοδίθη; 2) [ἰ Ἰοοῖβ 
δτουπὰ (νετϑ. 18-1δ) ἰο {ΠΥ εϑιϊταϑο (9 ἀΠ8- 
ΟΠ οΥ̓ (89 ψοτῖς ἰο Ὀ6 ρογίογιποα ; 8) ἴΐ Ἰοο (8, 
δὰ ροϊπίβ, οα εἰζὰ (τ τ. 17,18), ἰο αοἠ 8 Βεὶρ, 
ἴο ἴῃ 6 δαπὰ οΥ̓͂ θΘοά, νὰ ΐϊοὴ ἰ8 οχσχιθῃάθα ἴῃ ἔμιυοῦ 
αῦοτο ἰΐ, δηὰ ἱμογοίοσγθ ϑυσοθοὰβ 11} {1080 
γΠ0596 Ὠ6ΙΡ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ. 
ΨΕΝΚΒΑΒΙΕ ΒΕΡΕ: 2ιίσεγεα εἰτδΐς ἀεδίτιοίε ἰοοα 

ἐμείγαπητο ρεγυασαίωγ. .. .. δίς εἰ ἀοείογεπι ἐδ 
δρίγιμαϊέωπι, διορίμς ποοία δώγφετο αὐ δοίογίὁ ἵπἰα σίπϑ 
δίαίωπι δαποίδε ἐοοἰοδίρ σιϊζεδοοπίίδι(8 οεἰογὶδ ἱπόρίσετο, 
μὲ υἱσιϊαπίεν ἐπφωίγαπί, φωαξέίδτ εα, σια υἱκῖοτγιμη 
δείδια... ἀφήεοία διπί, οαδίισαπαάο ἐπιεπάεπί οἱ ετὶ- 
ψαπί. 

βταβκε: ἬΠΠοη οὔθ 88 βυϊδὺϊὸ τηόϑῃ8 δέ 
Ἰδπὰ ἤον δνοϊαΐϊης (6 ἀδῆφξοτν, 6 πηυβί ηοὶ ἀο- 
Βρΐδβο ἐμ θπι. Φοβ}. 1ἰ. 16; 2 ον. χίὶ. 88. θη 
βοιῃηοιίης 18 στδηϊοὰ 0 8 ὈΥ͂ 186 δυϊβοτίὶ εἶ 
(ρου ἕανοσ, τγὁ τουδὶ δδογίθο ἰΐ το ἀοἀ. ἤθη 
086 Μ|Πὶ ρογίογῃ δηγιίηρς σγοδῖ, Β6 τιι8ὲ ΚΘΟΡ 
ἰδ βϑοσῦοῖ. 1 ὅδ. χίν. 1. θη 6 Ομδιτοὶ 
8166 ρ8, αοα δυϑιεθηβ ρίοιιϑ ρεορίθ, Ἧῆὸ νουὶς 
δὰ νδῖοι ἴον ἰἴἰ8 νοϊΐηγο. ΤΏογΘ 8 ἃ {η16 [0 
Βροακίηρ δηά ἃ ἰἴπη6 ἔου δίϊθῃοο. Ἧ 611 Ὀσρυπ 18 
8} φαϊπδα. 

γετβ. 19, 20. ῃ ουν νοῦὶς ἔον π6 Κίηχάοιι οἴ 
αοὰ πδδὶ ρμοϑί(ἱοη τιϑὺ τὸ ἰαἶζο ἰονναγὰβ (ἢ 6 
οὈ)θοίϊίοπϑ οὔ ἰμ89 σου] 1) Ἧο τηβὶ Ὅ6 ῥτο- 
Ῥαγοὰ ἕογ βοοσῃ, σοῃίθαρί, δπ δυχίοιγ. Τ|9 
που] ἀϊγ-τηϊπἀθὰ οοῃϑίάον (6 δἰπι νοὶ τὸ ἴσα Ϊγ 
ὮΔΥ͂Θ 88 ΤὉΟ] 8}, 88 ἰὺ ἰδ ἴοο αἰοναιϑθα ἴο9Ρ (ἢ 6Πὶ: 
0Π6Υ {πογούογο αἰϊγίθαίθ ὁ ὑ8 δῃοίϊιετ δἰπῃ, 
Μ᾽ ὉΙσἢ ἴ8 ζογοΐϊχῃ (0 ἃ8: ἀπά ἰπ (μἷβ ὙΔΥ {ΠῸΥ 
αἷνο ἃ πιοϑὶ βιϑβρίοίουβ ἰοοῖκ [ὁ ΟἿΡ δοίἱνγ. 2) 
ο τουϑί ποΐ, ΒΟΝ ΘΓ, ἸΔΥῪ ΔΏΥ ἱροῦ ΆΠ00 προη 
ἐπῖα ; ἰμδὺ πο (ΠΘΥ ΟοΟὨΒία6Ρ Τοο δἰ 18. οἱ 
ἰοὺ ἰϑαὶς, ὑμδὺ τὸ βιιουῦϊὰ κϑὸρ οὐτγβοῖτοϑ 
υηϑροί(οα ἔτοτῃ ἐπ 6 νον] ἃ, δηὰ ἱπογϑίοτο σοῃποθιὶθ 
ἴο {ἐμ θ1}, ἰῃ 80 [ΔΓ 88 (ΠΥ ΔΓΘ (.)}86 νγοῦ], πὸ ρητὶ 
ΟΡ τἱχὰϊ ἱπ οὔγ ἰπίοοῦΓΒ6. 

γετθ. 17--20. Το κἀπιουϊτίοη ἰο ὈυΪ} 2} πρ [ἢ 9 
κίῃράοιι οὗ αΘοὰ. 1) ἰἰ σοπιρ!αἰηδ: γοὺ 866 [δ 
ἀἰβιγοββ, εἰς., ἴον ἰ( δἰ σὴγ8 δηὰβ ἀραοΐῃ [09 ΓΡΑ- 
ΒΟ ὑπαὶ ἰΐ ΠΙΔΥ͂ ρΡῆ58 Ὀογουὰ ἰο (9 ἀοιηδῃὰ: 
δοπιθ, ἰού ἃ8 Ὀαϊϊὰ, γτϑοϊϊης ἀροῦ (6 ὕἔογῃιον 
Ῥτγοούβ οὗ 09 ᾿ογ, ν])οὸ αδἷ8ο 85 ΚΟ ΠΟΥ [0 
8 Κ9 {86 ἰκΐη 35 οὗ (6 δαὶ ἃ Θουυ  σΘ ὉΪ9 ἴ0 ἢΠ18 
θη48. 2) [ἰ οχοίδβ ἴΠ 6 γἱἀΐσαϊθ δηὰ ἐδ ϑβιιδρὶ- 
οἷοδ οὗ [86 ποῦ], Ὀυἱὶ ονϑγοοῖιθ5 [6 {ἰΠ του ἢ 
ΡΟΙδΓΘΏ66 (0 ἰδ αοι οὗἨ δθανθῆ, γὴ0 ὁ8.808 Η!"8 
ῬΘΟΡ]ὁ (ο ϑιιοοδοά, Ὀυὺ Ὥδθυοῦ δ᾽ ἴοννθ ὑἴ6 οΥ}] [0 
ῥγουδὶϊ, --- ΕΝΕΒΑΒΙΒ ΒΕΡΕ: 2οοίογδα εαποίϊΐ, 
ὑπο οπιπές, σμὶ κοίο ἔ)εὶ ζεγυεπί, ἐπ αὔή]ιοίίοπ δεπὶ 
πιαχίπια, φυαπιάϊε Ἡϊγωδαΐοπι, ἦσο εεἰ, υἱδίοπεπι 
»Ῥαεὶν, φυαπι ποδὶ Ζοπιίπιδ τεϊσιἑ εἰ οοπιπιεπάαυϊί, 
»εν δείία αἀἰδεεπϑίοπιπι σεγππί 6626 ἀδδετίαπι, δἰ }07- 
(κα υἱτίμέυπι, μα 7εΣία σαΐαπι ἰαμμάἀαξο οσσμρατα ἀδ- 
ὀωεγαῖ, Ἀγιεναζεπίέδιδ ἐπ εγογῶπι μον ἀδ)εοίας αἰσι8 
ορρτοὐτίο Λλαδίίαε οοηίμοπίων.---ΒΤΑΒΚε: [ἃ ἷἰ8 8 
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Βοοὰ εἰ πθθ θῃνίουθ ρϑορὶθ δουσιδδὶ 8 ὑοῦ ; [ ποίη δοιϊί τον δραϊηβὲ 86 ρϑορὶο οἵ θοά, δ9 
ἴοσ 056 σδῃ σοῃοϊἀ6 ἔγοια [μ8 ᾿μδὲ 1ξ ῬΣΌΥΟΪΚΘΒ | τηϑ καβ 080 οἵ ρμοϊδορουβ ἰοηχιθβ; Ὀὰϊ πίιοοτετ 
{86 ἀογΥ!ϊ, δηὰ ἰμδὺ πηϑιοβ ἃ8 (0.8 Το γ0 ογίμ!. [ ἴδασβ αοα μωβ ἃ βοουγο ἔογίγοββ. Ξὶν. χὶν. 26, 81. 
αοη. χχαχυϊ!. 4; 1 μη). χνὶ!. 28. Το ἀονὶϊ 18} Οπο δϑῃουϊὰ Ὀ9 ἔται ἰῃ μα δοηβάδησο ἴῃ οά, 
ὭΘΥΟΣ ἰ(160: ἰμογθίογθ Ὑμ0ὴ ΔΘ δὴ ποάθγίδί Ϊ δηὰ ΔΊΟΥ ποιμίης (ο Ὀ6 δοδιγδοιοα ἔγοια ἰἰ. 

ΟΕΑΡ, ΠΠ1. 1--32, 

1 ΤΗΕΝ ἘΠ ΙΔΒΒΙΌ, (86 ΒΡ -Ῥυίθαῦ, τοθ6 ἃρ πὶ μἷ8 Ὀγοίμσθη ἐ86 ῥτιθδίβ, δὰ ἐμοῦ 
Ὀυ]Πἀοὰ {Π6 Βιθαρ- αῦθ; (Β6Υ ββηοίβοϑα 1, δηὰ βαεῖ ὼρ [16 ἀοογβ οὗ 1; ουθὴ υπΐο (η6 

2 ἴονοῦ οὗ Μοδὰ [ΠΟΥ βδυοιβοα ἰΐ, απο ἰμ6 ἴοτοῦ οὗ Ηδῆδῃθοὶ. Ἀπα ποχί υπΐο 
δ [{2. αἴ 818 ΒΔη47 θυ] ἀοα {Π6 πηϑη οὗ δοσίοῆο. Απά ποχὶ ἴο ἴδηι [ταΐλεν, ποχὶ 

8 ἰο δῖπη1, ὁ. 6., ηαχί 0 ΕἸ ]85}}10] Ὀυ!]α ρα Ζδοουγ ἐμ βοῃ οὗ τ. Βυΐ [454] ἐπ 
β8ῃ:-ραίθ ἀϊα [86 Βοη8 οὗ Η ΔΕβθῃηδδ [80}8 οὗὨ β'δῃδ8δ}} θυ], τῖῦθο αἰδο ἸαἸ ἃ [8.6 Ὀδδτα8 
τογοοῦ, δηὰ βοί ἽΡ {86 ἀοοΥβ ἐμογϑοῖ, (86 ἸοοἶκΒ [βοοϊκοίβ] {πογϑοῦ, δηὰ {86 ὈΔΥΒ ἱπογοοῦ. 

.4 Αμὰ μποχί υπίο ἰμθηι τοραϊσοὰ Μογογηοίϊν {μ6 βοῃ οὗ ΓΓ ΔΒ, (μ6 βοῃ οὗ Κοζ [Ηδὶς- 
Κο2], δα ποχί υπΐο ἰδεῖ τορι ΜοβΒ.] δῖα, ἐμ6 βοὴ οὗ Βογθοβίδη, [π6 βοὴ 

ὅ οὗ Μεοββοζαῦθοὶ. Απα ποχὶ υπΐο ἔδϑθηι τοραϊγοα Ζϑαοκ, [Π6 βοὴ οὗ Βδϑδῆβ. Απὰ 
ποχύ υπίο ἱμοῖὰ ἴ.6 Το κο [68 στορδῖγθα ; δυὺ ΠΘΙΓ ΠΟΌ]68 Ραΐ ποὺ {πδὶγ ἤθοῖκΒ ἴο (86 

6 ποῦ οὗ {πεῖς 1οστά. Μογθουνοῦ [8πη4] (ἢ6 ο]ὰ ραίο τεραϊγοὰ Φομοϊδα [Π6 βοὴ οὗ 
ῬΆΒΟΒᾺ δὰ ΜοβΒυ]]δῖα {86 βοὴ οὗἨ Βοβοάθίδῃ; {860 14] 16 Ὀοδη.Β ἱμογϑοῦ, δῃὰ βοὶ 

7 ὺρ [9 ἀοοτβ ἱμογοοῦ, δηὰ {86 Ἰοοῖκβ [ϑοοϊκοίβ8] ὑἐμβογϑοῖ, απὰ {Π6 θδ1Β ἱμοσοοῦ Απὴ 
ποχί υπΐο ἰπθπὶ τορδίγεα Μοϊδδῃ {86 ΟἸθοομὶΐο, δὰ ὅδάοῃ {πΠ6 Μαογομοίῖίο, 
180 πιθὴ οὐἵἁἨ Οἴρθθοῆ δῃὰ οὗ Μίζραι [(080 Μίζραῃβ. σΐοῖ Ὀδ]οηρθα] υπῖο 186 

8 ὑβγοηθ ΟΥ̓ (ἢ6 ρΟΨΘΓΏΟΓ οὐ {18 8146 186 τίνοσ. Νοχί απο μΐτὰ σερδιγοα [72Ζῖο] ἐδ 
Βοη οὗ Ηδυμδίδῃ, οὗ [π0 φρο] ἀβη η5. Νοχὶ ὑπο τα 8180 σερδαϊγοὰ Ηδῃδηϊδῇῃ 19 
ΒΟ. οὗ οὁπ6 ο {Π|ὸ δροίμοογίοβ [(Π6 βοῇ οὗ Κι βοίδεαϊδῃ οὗ [Π0 δροιῃϑοᾶσο8 (7)], ἀπὰ 

9 {86γΥ ἔογιβεα “οτγυβαίθπι υηΐο ἐπ 6 Ὀτοδα ν8}}1.0. Απά ποχὶ υπίο ἔμοπὶ σορδιγοα Ε6- 
ρΡΒδίδιῃ [6 βοῃ οἵ Ηυγ, {π6 τυϊοσ οὗ {π6 δ’ ρα [Δ] 186 οἰγουϊ!} οὗἉἨ 6τυβδί θη. 

10 Απᾶ ποχῖ υπίΐο ἴπθπὶ ταραϊγοὰ 9ο6ἀδίδἢ (ἢ βοῃ οὗ ΗἩδΥΌΤΩΔΡΙὮ, ουθ ΟΥΟΣ δρϑ᾽ ηϑί ἢ 8 
11 ἢουβθ. Απὰά ποχῦ υπίο Πἷπι τοραϊγοα Ηδίυβἢ ἐπ6 βοη οὗ Ηδβῃδθηΐδῃ. ΔΜ 8] ]) 8} 

[86 βΒοῃ οὗ Ηδεῖπι, δηὰ Ηδβηυῦ (89 βοῃ οὗ ῬβθδίΒ-Τ 80, τοραϊγθα (86 οἴμοσ ρῖθοθ 
12 [8 βθοοῃά Ρῖ666]. δηὰ (86 ἴονγεοῦ οὗ {π6 στηδοοβ. Απηὰ ποχί ὑπο Βΐπι ταραὶγοα 5ἢ8]- 

᾿απὶ ἐμ6 βοῃ οἵ ΗΒ βῃ, [86 τα ]6γ οὗ [πὸ μ8}} ρατί [8] [86 οἶγοῦ }} οἵ Φθγυβαίθηι. 
18 Το νδ]]ογ- σαῖθ σεραϊτοὰ Ηδπυη δηᾶ (ἢ6 ἱπῃδθι δ β οὗ Ζϑηόδῃ; ἐμ 6 0 Ὀυ1]0 11, δὰ 

Βοῦ ἋΡ (Π6 ἀοογβ ἐπογϑοῖῦ, [86 Ἰοοῖκβ [βοοἰζοί8] ὑμογοοῖ, δηὰ ὑπ θδτβ ἐπογθοΐ, δὰ ἃ 
14 τμουϑαπα ουὐδ18 οὐ [86 νψ8}} υπίο [Π6 ἀυηρ-»αΐο [τυ 8 ρσαί6]. Βαΐ [84η4] (89 

ἀυηρ-ραίο [τΌ Ρ 8} ρα06] τϑραῖγθα Μϑ]ομῖδα [Π6 βοὴ οὗὁἨ ΒθοβδΌ, [89 τυ ]δν οὗ ρατί 
[6 οἰγουϊ 7 οὗ Βοι- πβοοϑγοα; 86 01} 1, δῃὰ 8βοῖ ὉΡ 186 ἀοοτβ ὑμογϑοῖῦ, [π6 Ἰοοκβ 

1δ ἐμογϑοῦ δηὰ {9 θδ18 μογοοῦ Βιυΐ [8ηᾺ] {πὸ ψαίδθ οὗ [86 Του δίῃ τόρβῖγοα 584} Π 0 πὶ 
[Π9 βοῃ οὗ Ο]-Ββοζϑῇ, (86 συϊοῦ οὗ ρατί [{π6 αἰγου}} οὐὗἠἨ ΜΊΖρΡδὮ ; μα Ὀ01}}}0 1{, δῃα οο- 
νογοὰ ἰ{, δηὰ βοῦ ᾧἃρ (μ6 ἄοοσβ {μογϑοῦ, (μ9 Ἰοοἶκ8 [βοοϊκοίβ] ὑμογθοῖ, δηὰ ἐμ 6 ὉΔΥΒ 
ὑπογϑοῖῦ, δηά (86 νὰ}} οὗ {86 ροο] οὗ β΄]οδἢ [ΞΘ μ614}} ὈΥ [ἰδὲ Δρρϑείδϊπϑα 0] [89 

16 Κίηρ᾽β ραγάθῃ, δηὰ υὑπίο (86 βίδῖτβ ἰπδὲ ρὸ ἀονῃ ἔγτοπιὶ [86 οἰ οἵ θενὰ. αἰἴδσγ 
Βίηι τοραῖγοα Νεοἢθηδῃ [Π6 βοὴ οὗ Αζϑυκ (86 τυΐον οὗ {μ6 Π4]1 ραγὶ [88] [ἢ8 οἷν- 
ου}}] οὗ ΒειΒ-Ζυγ, απο ἐδ ρ]86θ ονϑὺ δρβίηβί [86 Βθρυ οὔ γοβ οἵ Τ)αν!ά, δηὰ ἴο 189 

17 ρῬαχί ἐμαὺ τγαὰβ τηϑδάβ, δηὰ υηΐο [πθ Βουβο οὗ {86 τοϊρῃῖγ. Αἰἴἶον δἰπι τοραϊγθα (ῃ6 
γ ίοβ, [απ 6γ] Βϑθυτα (ἢ 5οη οὗ Βαηΐϊ. Νοχὺ ὑηἴο ἴτα γοραὶγοα ἩΑβῃδὈΐδἢ (89 

18 τυ]ον οὗ (86 ΒΑ} ρατὶ [Π8}} [86 οἰγου!}} οὗ Κ οἰ] 8} ἴῃ ἷβ ρασί.0 αΑἰἶδον ῃἷπὶ γτοραϊγοὰ 
[Ὠοῖν Ὀγοίῃγοθη, [π46Ὁ] Βαγνδὶ ἔμ βοὴ οἵ Ηθηδάδά, [86 τΌ]ῈΡ οὗ [Π6 Πα] ραγί [ΒΔ] 

19 [διὸ εἰγου 7 οὗ Κι αἰ. Απὰ ποχί ἴο μἴπι γσεραϊγοὰ Εἶζοῦ [ΒΘ 8οῃ οὗ οβυϑ, [86 ΤΌΪΟΓ 
οὗ Μίζρδῃ, δῃοῦμϑῦ ρΐθοθ [8 βθοοηά ρΡ'606] ΟΥ̓́ΘΣ Βρδίηϑι {π6 ρυΐϊῃξ ὉΡ ὕο ἰλ8 ΔΓΙΔΟΓΥ͂ 
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20 δἱ [86 ἰαγπΐηρ οὗ ἐι6 τσαῖϊ [ΔΥΓΛΟΥΥ οὗὨ {86 σοσῃοτ]. Αἰἴἶοσ ἴτὰ Βαγυοῖ [86 Βοη οὗ 
ΖΑΌ δὶ ΑΓ ΒΕ τοραϊγοὰ [μ6 Οἴμ6Γ ρίθοθ [8 βθοοπᾶ ρῖ666], ἔγοπχ 186 τυγηϊηρ οὗ ἐδδ 

21 ωαἱΐ [ἔροτα [86 οΘογῃ 6] αηΐο (86 ἄοογ οὗ (π6 ἢουβο οὗ Ε.145810 (6 Ὠἰρἢ-ὈΥἱοϑῦ. ΑἸἾΟΥ 
Ηΐτὰ τοραϊσοά Μογοιιοίι [ἢ 9 βοὺ οὗ [Ὁ] 8} (Π6 δοη οὗ ΚοζΖ [ΗΔ κἰκ02] δμοίῃδνὺ ρίθοθ 
[8 ϑθοοῃά 1606] ἔτοπχ (6 ἀοογ οὗ [π6 ἢοιι8ε οὗ ΕἸ δ 1} ἀνθ ἴο ἴΠ6 Θῃηα οὗἁ [86 Ἀουβθ 

22, 28 οὗ ΕΠ] Δ85810. Απά δου ἢϊπὶ Ἔρυτς 186 ρῥτιοβίϑ, 86 πιθη οὗ {86 ρἰαίη. Αἴἔοῦ 
ΒΩ ἐν ἐμεηα Βοη]διαΐη δὰ Ηδϑδυ 

24 Αζαγῖδ [86 βοῃ οὗ Μδδβϑοίδῃ {86 βοὴ οὗ Απϑηΐδὶι ΟΥ̓ ἢ18 ἤουΒ6. 
ΟΥ̓́ΔΡ δρϑίηϑί ὑπο Βουθθ. Αἰοῦ τὰ γοραϊγοα 

Αἴγογ πὶ σοραϊγοά 
Βιππυὶ [Π6 βοὴ οἵ Ηδηδάδα δηοίμοῦ ρῖθο9 [8 Βοοομα ρῖ606] ἴγοπι ἴ6 πουβε οἵ Α.2Ζ8- 
τῖδ ἀπίο ἴμ6 τπτηΐηρ οΓ ἐδ ταί [απΐο [μ6 ΘοτηθΓ], ούθα απο 086 Θοτηθῦ [ἀπᾶ τηἴο 

20 {86 ἔᾳγτεῖ]. Ῥα]4] (86 δοῃ οἵ ὕὉζΖαὶ [τϑραῖγθὰ] οὐ δρδϊπβῦ [86 ὑατηΐηρ; οἔ ἐδ 6 υυαϊΐ 
ΟΥ̓́ αραϊηβί [8.8 ΘΟΓΏΘΓ]. )ηα {86 ον Ὁ Ψ ὨΙΘΉ Ἰ1ο.ἢ ουὐ ἔγομα {π6 Κἰηρ᾽ 8 Ὠιρὰ Βουθθο, 
{δὲ γγᾶϑ ὈΥ 86 οουτὺ οὗ (6 ρῥγίβοη. Αἴἶοσ δἷπι Ῥβαδίδῃ {μ6 βοὴ οὗ Ῥαδγοβὶῃ [{θ- 

26 ραϊγοα. Μογϑονοῦ [8η4] (86 Νοιίμίπιια ἀποὶῦ ἰῃ ΟρΡΒ6ὶ υπίο ἐδ »ίαδο οὐ σ δραϊπβὶ 
217 186 ψδίοι-ραΐθ ἰοναγάβ ἴΠ6 ϑαϑί, δπὰ (86 ἰοτοῦ (μαῇ [Ιοὐ ἢ οαΐ. Αἴἴον μοι [ϊ1] 

1π6 ΤοΪκοΙ68. τορϑι θα δῃοίθοῦ ρίθοθ [8 βθοοηὰ ρΐ666], ΟΥ̓́ΔΣ ἀραὶ πδῦ [Π6 γτϑδΐ ὑοῦ ΜΟΥ 
28 ἰδ ἸΙο ἢ ουὖ, Θσθὴ υὐΐο {86 τ 

(Π6 ῥγίαβίβ, οὐδοῦ δρϑίηϑί ἢ18 ἢουβθ. 
29 ργίεδβί8] γοραϊγοὰ οἰκ {πο βοῃ οὗ ᾿π Σ᾽ ΟΥ̓ΟΡ δραϊηβί [198 ΠΟυΒ6. 

οὗ Ορβοὶ, Ἐγομι αῦονϑ ὑμθ Βογβο-ραίθ σοραϊιγοὰ 
Αἴϊον ποῖα (μίτῃ, ἱ. 6., (89 Ἰλ8ὲ οὔθ οἵ {686 

ΑἴὌὸόν ἢϊπὶ ΓΧ6- 
80 ραΐτοα 4130 Θ' Βοπ)δῖδ (π6 βοῃ οὗ ἢ οΒμδη 88, (86 Κοαρογ οὗ [6 οδβύ σαίθ ΑἸἿἾὟΘΡ ΕΪπὶ 

ταρδὶτοα Ηδηδηΐϊδῃ 6 βοῃ οὗ Κ'Β6] θυιῖϑῃ, δῃὰ Ἠδηυη (δ6 βἰχίμ βοὶ οὗ Ζδ]δρὰ, δηο- 
[86 ρίθοθ [8 βθοομὰ ρἷθοθ]. Αἰἶοσ εἶπ τοραῖγοαὰ ΜΘβμι ]]απὶ {μ6 βοῃ οἵ Βογθοβ ἢ 

81 ΟΥΟΙ αρϑίηβι ᾿ἷβ ομδιη 6. Αἴἶον μἷτα τορδιγοὰ Μα]οβίδῃ [Π6 γο] θυ 8 βοὴ υηΐο 
{0 ρἷδοο [Βου86] οὗ (μ6ὸ Νοιβιηΐτη δὴ οἵ 116 τρϑυομδηΐβ ΟΥ̓ΟΡ δρϑιηβί (Π6 γνϑῖθ 

952 Μιρμίκιά [χα οὗὨ [6 νἱβὶ τα ϊοη} απ ὕο [Π6 ροϊηρ ὉΡ οὗἨ [86 ΘΟγηοῦ [ἰὰγγοῖ]. Απά 
Ὀοΐποοη ἰδ σοΐῃρ ὕΡ οὗ [16 οοΥηορ [(γγοῦ] απο {86 Βῃθ6αρ-ζχαίθ τορδὶ γοᾶ ῃο ρο]ά- 
Βα ἴ9 δηα [86 ΤΠ ΓΟ Δ (8, 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. : 

9. 309. 1 [18 8686 οὗ “ οἰχου θ᾽" [ὴ6 χοχὰ 18 Ομδὶθο. 8600 Ταγχζυτα ΟἹ 2088}. χυΐ!. 11. ἴῃ ΗδΘΌ. ἰὑ ταϑδὴν 

“ δἐοαττ," Σ᾽ “ αἰ ίΔ" 8.66 2 Βατῃ. {Π|.29; Ῥτονυ. χχσί, 19. 
13. ΓΤ. ΤὨΘ ογη βίου οὗ [}9 ἐξ [5 ο Ὀ6 ποἰθὰ 88 δοσωρ. τίη νοῦ. 14, αθβϑῃίυβ οοῃδίασβ 89 δὲ 88 ᾿χοϑ- 

ἐδιοιίς, ἀπ ταδῖςθθ ἐμ τοοὶ ΒΚ), ὑπὶ ἰὑ 16 85 ΗΠ 6] Ὺ ἐο ὯΘ σνς. 
80. 2), 8 ἴαρϑιιδῖοτ Ὁ. ᾿ 

30), ἈΘΣΘ διηὰ ἰῃ οἢ. χἰϊ. 44 δηὰ οἢ. χιϊΐ, 1, δϑϑιὴθ (ο Ὁ6 ἃ γαγί θὰ ἔοστωη οὗ τυ. 
ὰ τ..." 

ἘΧΈΘΕΠΤΠΊΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Τλο Ἠ)αϊ- Βιιϊαΐῃσ. 

Μόν. 1. ἘΠΙΘΘΒΙΌ [86 δίκα ἢ -»τϑαῖ.---Τηὶ8 
ΤΔῚ 88 ΔΊΟΥ ΔΓ ἀδ 01]086}Υ δἰ ἃ ἰο 7 ΘΓ 8416 1} 8 
δπδἶθβ, Οοη6 οὗ ἷ8 σγδηάβοηβ ὨΔΥΪΏρ τοαγτὶοὰ 
ΒΔ} 04}14ι᾽8 ἀουρΒέον (ὁ... χιϊὶ. 28). ΗΪ85 δ} !}δ πο 
τὶ 1} Τοῦ Ὀθοδηγθ 80 61086 ἰδὲ ἢ6 ργορατγοὰ 8 
τοοῖῦ ἴον ΤΟΌΪΔΕ ἰπ 86 ἰθρὶο (6. χιϊὶ. 4, 7). 
ΕἸ δ Ὁ ΠΥ πᾶνο ὀχουδοὰ (5 ἀσοδβοογδίϊου ΟὨ 
86 ατουπηά ἐμαὶ ΤοΟΌΪαἢ τγῶ8 ἃ 969.»7 ὈΥ Ὀἰτί!!. 
(869 οὐ οἷ. ἰϊ. 10.) ΕἸ ΔΒΒΪὉ πὴ σταηάδβοη οἵ 
Φοβιαβ, νο, νυ ἢ Ζονα Δ Ὀοὶ, 1οὰ ἐμ6 ογὶ φί πη αἱ 
τοίυτη. Νοινὶιδιδηάϊηρς (86 πηποτίβίηθ8: οἵ 
{815 Εἰ χἢ-ρυὶοϑὲὶ δηὰ πἰ8 Ῥγοῦ δ ὉΪο ψαπὶ οὗἁ βδυηι. 
ῬΆ(ΌΥ νὶϊὰ Νοἢοι 88 ρῥἰοἰγ δὰ ραϊγϊοἰΐβηι, ἢ 6 
οουϊὰ ποί τοΐι8θ ἰο ἰαἶζο ὑπο ἰοδὰ ἱπ ἐπ νγ4}}- 
ΠΩ. Ῥαδ]ΐο ορὶ ἴοι 88 00 βίγοηβ ὑπάθὺ 
[6 ΔρὈ68]8 οὗ Ν οι θπιϊδἢ. 
ἜδΟ σῆθορ-βαῖθ, 8λα᾽ αν λαίξ-ἰΖοη, ταδί ἢανθ 

Ὅθοη ὈΥ (Π6 ἐδιρὶθ, οὐ 6186 [86 ργίεϑδίϑ που]ὰ 
ποῖ Βανθ Ὀθοη δβοϊϑοίθα ἰο ὈυΪ]ὰ 1. [{ '8 Ῥτοθα- 
ὈΠγ 86 προβατικὴ οὗ Φοη ν. 2, ἰγαπαϊδίβα ἴῃ Ε'. 
Ὕ. “85δθρ-πιλτίς οἱ." [[ Βοοίῃβ ἰο δᾶνθ Ὀδθη δἰ 
ἐπ0 οτγίΒ-οδδίθσια σΌΠοΡ οὐ (0 ἰθιιρἶθ- θα, 
ἴῃ ἰλο ποὶθου Βοοά οὗ ἐμθ ῥγοϑοῃί Κι. βίθρ θη 8 

ξαυϊο. [ἰ πἰἰσῃὶ ἀοτὶνθ ἰἰ8 πᾶ ἤγοτῃ ἰδ6 1δοὶ 
Βδὺ ἐβτουχὰ (μΐ8 χαὺὶθ (89 Β6 60 δῃὰ μοδίβ (ἴον 
(πὸ τογὰ γϑῖθσβ (0 8}} δι28}} οδί 116) ἀθβίϊποα ἴον 
{86 Βαοτ ὅδοϑ νοῦ ἀσγίσοῃ. (866 ὕύχουγβυβ.) 
ΤΟΥ βαηοιοᾶ ἰἴ δ δοῖ ὑυρ ἴ.6 ἄοοσβ 

οὗ 11.---Τῖθ ραῖο '8 6 ὈΏΪΥ οὔθ ΨὨΐο 8 βαϊά 
ἴο ὃο δϑδποιϑἀὰ (ἀιελμλμ), δηὰ νὰ οδπηοῖ 6] 
ΘΙ ΒΟΥ 1 δ ἄοηθ αὐ οΏ66, 80 800Π 88 ἰΐ ὴΒ 
ὈϊΐῈ ΌΥ (86 ρῥγίϑβδίβ, Οὐ δἰσγατὰβ τη ἰδ6 
ἀοοῦβ ΟΥΘ 8θὲ Ρ (οδ. Υἱ. 1). ΤΏ οΟΥΒΘΥ βαίοβ 
ΟΥΘ Ρυγὶδοά (δηοίπον τορῦ, ἕαλεγ) 8΄.ο᾽ {μ9 
οοταρ οἰΐϊοῃ οἵ {116 'νν48}} (οἷν. χίϊ. 80). Ταΐδ βθϑῖὴϑ 
(ο ἱπάϊσαίο 8 δροοὶδ)] οσουπθοίΐίοη ΜΠ ἢ κ}λ6 ΘΙ} ]6. 
ΙΖ. ῬγοθθΌΪΥ ορουθὰ ἱπίο {Π6 ἐθπιρ]6- τα. ΤῈ 
δβοϊ(ἱπρα ἃρ οὗ 6 ἀοοτβ νγ88 ποῖ ἀοῃθ 011] δῇ ον- 
νδτάβ, Ὀυΐ ἰθ ΒΟΥ δη(ϊοἰὶ ραιοα. (66 οἷ. Υἱ. 1.) 
ΤΏ ἴοννοτ οὗ ΝΙΘΔὮ, πιραοῖ λαπι-πιραῆ,. .. 

ἴδο ἴονγοσ οὗ ΕΘ 8Ώ69Ι, πίσαάοί λαπαηπεεὶ.--- 
ΤΏθ86 ὑνγο ἰονοσθ ΟΤΟ Ὀοίνγαοη (Π6 ΒΘ ΘΘρ- ΚΑ [6 
δυὰ ἰδ9 βειν.-καἰθΘ.ἁ. ΤΌΘΥ ΠΙΔΥῪ 879 οσουρὶοα (ἢ ὸ 

4 Τῇ ϊβ πη δῃὰ ἔπ6 ψϑίΐου- καί δῃὰ μογβο- καί δηὰ 
καῖο Μὶρὴ (γοσβ. 260, 28, 31) δὶ] ΒΌΡΒΗΣ ἰο ᾶνο Ὀθθη 
ψἱτΐη [ἢ6 ὑδταρὶθ- γϑοίπος οὐ ἐΐα ὩΘΙ ὨΡοΟΥΠοΟά, δπὰ 8]} 
ἘΡΡΕΟΥ ἰο Ὠᾶνὸ Ὀθθὴ ἀσϑιύϊίο οὗ ᾿οοῖτΒ δηα ὈδΓΒ; ἴον 
{ΠπΠ686 δἴο βροΐσοῃ οὗ συνῇ τοκατα ἰο 84}1 [ἢ οὐ ῦ ΤΣ 
(νογβ. 8, 6, 18, 14), Ὀκΐ ποὺ νι ἢ τοξαγαὰ ἰο ὑπ θ89. 680 
Ε65 Τὴν δυο ἢ κορὺ δομβίδηα νυ ὀρθῷ, αὶ κυλγαθὰ 
Υ 8ΔᾺ Ἀσιηθα ἴοσγοθ. 
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ΒΟΟΣ Ἠ -ΟΑΒίΘΓῸ ΟΟΤΏΟΣΡ οὗὨ (9 ἐθῃι}]6-ΘῃοἸ οδΌγΘ, 
δὰ (80 ΘΟΓΏΘΓΙ τϑδί οἵ ἐμαί, ὙΠ 6 γο ἰδ οἶγ- :8}} 
ἵγοαι [ὴ8 πον ῥοϊηοὰ ἔπ νν8}} οὗ (86 ἰδπιρῖθ- 
ΘΩΘΙοθαγθ. Ηθηοθ {Π6Υ ποιυϊὰ ϑ τὸ 186 56}- 
βυ16) Ὀ6 Ὀοΐπ οΘοηποοίϊοα σῖτ ἰμ6 ἰοπιρῖο, δηὰ 
Ἰθμοθ {ὑμ0 Ὺ νοτθ δβδηοίθϑὰ. (8εθ Εχουγβυβ.) 
(ῬΏΘΥ δβαῃουβοᾶ 1 ἴῃ [86 βοοοπὰ οδουσζγθῆσθ 
ΒΟΘΙΙδ (0 ΣΘΐον (0 (δ 9 γν8}} ἱποϊαασΐμης [86 ἔννο ἰον- 
ὁΓ8.)--- 9 ἴονεοῦ οὐὕ Μοδὴ δν ἤδγο Ὀ66 ἢ (Π9 Ρ͵]Δ 06 
ὙὍ6γΘ ἰδ ΠΟΌΪΘ5 δηα ΤΌΪοτ οοἸοοἰοα ἐμοῖν λυη- 
ἀνεάιλ (οἷν. ν. 11), Μοδὰ Ὀοίῃρς (89 ΗϑΌ. ἤον ἰδ9 
“ Βηηάγοαιί :᾽᾽ Ὀθπὶϊ 

γον. 2. Απᾶ ποσὶ ππῖο δἷτι Ὀμ]1ὅθἃ 86 
θη Οὗ δοιίοβοι Αμπᾶ ποχὶ ἴο ἵδϑῖι 
ὉὈυϊδοῦᾶ Ζαοοῦσς ἴ86 βου οὗ [ζιτὶ.--- ΤΙ 8 
Βου]ά τοδὰ ᾿ἰςοΥ ΙῪ: 4παᾶ αἱ λὶ λαπά διϊϊαεαὰ 
ἐλε τιορ 97 .ετίοδο, απά αὐ ἀΐ λαπά δωϊίεα Ζασοιν 
ἐλε δοη 9 Ζτὶ.--- 2 ΟῸ ΤΠΔῪ πατο ὈθΘῺ ἰθδά ον 
οὗ ἐ08 τὴὸ οὔ Φογίοιο. Ἐπ ΕὨρ ἰθ τογβῖοι 
τοϊδ] δ. 

γον. 8. Το πῃ -μαῖθ, λα αν λαά-ἀασίσηι, 
8 οδδὶ οὗ ἰδ 6 ργοβδοηὶ Ὀδιηδβδουβισαίο ἢ (9 
ΒΟΥ Μ͵ὰ}}. [18 τηϑηϊοπδάὰ 2 Ομ χοῦ. χχχὶὶϊὶ. 14 
δηὰ Ζορᾶ. ἱ. 10. (8906 Ἐχουτγδυδ. 

Ἐ8}9 δοι οὗ ἘΓδδβΘ δ 8ἢ.--- λίπον : ἐδ δοηδ 
97 ϑεπααῆ. (860 Ἑπτὰ ἰὶἱ. 8δ.) ββεθδδὴῃθ νὰ8 ἃ 
οἰἰγ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ᾿Π|Κ6}Ὶ} 6 Ἰασβθ ἰϑυγι τ  (ἰἶ τὸ ἃτο 
ἰο ἡυάκο ἤγοπι ἐμ9 ἰδῦρβὸ πυιῦογβ ἰῃ Εσγα, ἐ. ο.), 
ΠΘΆΡ Φογῖοθο. [π ἰδ9 Οποπιαβίίΐοοη γὸ βηὰ 8 
Βόπηδ, βοῦύϑῃ χΐϊΐοβ ποσί οὐὗὁἨ Φογίοδο.--- 6 
Ἰοοῖκα ᾿πϑιθοῦ γοῦθ ῬΓΟΌΔΌΪ (6 δΒοοϊεοίθ ἰῃϊο 
φὩ]οἢ (80 ὈλτΒ διιοὰ, 

Ψον, 4, οσϑιιοῖδ, ἴ86 δου οὗ Ὀσιϊθ, ἰἐ 
186 βαπ|0 ΜΟ 18 ο8|106ὰ ἴῃ στα Υἱῖἱ. 88 ““Μογο- 
τοί, ἔμ 8οῃ οὗ ὕτίδῃ {89 ῥγῖοβϑι." (66 οἷ. χ. 
δ.) Ηο ν8 οὗ {80 1Δ1}}} οὗἨ Ἐξαϊζῖςος, γι θη 
ἩΓΟΏΟΙΥ ἰη Ε. Υ. ἰῃὰ μὲ Ρἷδοο οσ. 866 1 
ΘΒ του. χσῖγν, 10. 
ἸΜΟΘΒΌ]ΪἾ τ, ̓ 89 δου οὗ Βοσθοδίαῃ, [86 

δοῃ οὗ ΜοΒΒΘΟΣΔΌΘΟΙ.---Τ 185. ΜοαΒυ] ]6 πὶ τ 88 
Δ᾽1|1Ἰο ἰο Τοῦ κἢ, ἕον ΤοΌϊα᾽ 5 8οὴ Φοδαηδη πα 
τηδυτὶοὰ ΜοθΒυ δῖ 5 ἀδυρηίοῦ (98. Υἱ. 18). 
Νοδθΐδὴ τδᾶὰο ἴἰ86 675, δ ἰοὰ ἰο (ἢ 6 δ μι 65 
οΥ̓͂ Νυάδαῖι,, ἰο σοιηΐϊὶ ἐποιωηϑοῖγνοβ ἰὁὸ (0.6 ἩΘ] Δ γ0 
οΥ̓͂ (ῃ9 οἱ γ, 85 πραϊηδὺ οἷν οὈοΒθη Ση ἰπιδίθβ οὗ 
89 μοδί!θῃ. ΤῈ9 “ ΜοΒΒΘΖΘΌ661᾽ ΤΩΔΥ Ὧο (86 
8810 Ιηϑηἰοηθαὰ ἰπ οἢ. Χ. 2] δηὰά χὶ. 24 .--- Ζ4- 
ἅοϊς, 9 δοι!: οὗ Βδδηδ, βθ6πὶ|8 ἰο ὉΘ 8:0 8816 
88 ἰ:ο Ζαάοϊκ οὗ οἢ. χ. 21. Βοὶϊι ΜοϑΒυ δὰ δὰ 
Ζαῦοκ τ γα ῬΓΟΌΔΟΪΝΥ οὗὨ ἰδ ἰγὶὉ9 οὗ Φυάδῆ. 

γον. ὃ. Ῥ)ο Τοϊτοῖῖθα.---Τεἰκοα (801}} Ὀθδτ- 
ἴῃς 118 οἷά π4π|6) 8 πίῃθ χρϊΐϊθ8 ἀπ βουϊῃ οὗ 
Φουυβδίοθιη, δὰ δϑουϊ ἔνγο πιΐϊ68 βου! ἢ - τοδὶ οὔ 
(6 οοηϑρίδσυουϑ Εγληῖς Μουηίεαίη.--- οἷς πο- 
Ὅ168 ναὶ ποῖ τὑμοῖσ ὩΘΟΙΚΒ ἴο 186 νσσοσὶς οὗ 
1οὶχ Ι,οχᾶ.---- ΝΒ τη Δ 8 ̓ 8 ἰ8.5.. ῬΔ8 8 ἱΠἸΠ1Θ 80 
οηθ, ἴο υπΐϊ9 ἃ Ρ6ΟΡΪ6, πῃ ὩΔῸΥ οὗ ποιὰ {6 0 
ὙΔ8 ὯῸ ΒΥΠΙΡΑΙΠΥ ψἴ0}} (860 οΔι1.80, ἴῸΣ ἃ ταρὶα 
εηὰ βυσοοβδίαϊ τιονοηθηῖ, Τ86 ΓΔΒ ΟΏΔΌΪΘ Ρρᾶτὶ 
οἵ Φεγυβαϊ θηι γγ88 ἴῃ νἱγίι δ] θα χυθ πῖτ (8.6 6Π6- 
τηΐο8 οἵ αοἀ. ϑββοπηδ οὗ (1690 ΘΥΘ οσοηβίγαϊ θὰ 
(48 ΕΒ] 8810) ὉΥ οἱγοιπιϑίδποθθ ἔο ἰδῖζο ρμϑγὶ ἴῃ 
9 πογῖς οὗ γοδυϊ ἀϊης ἰμ6 Ηοἷγ Οἰγ, Ὀὰὶ οἴ ἢ ΘΥ8 
(48 ("989 Τ᾿ οἰζοῖθ ὩοὉ]68) γϑβο]υίθὶν ἱκορὶ δ]οοΐ. 

Μψεορ. 6. 9 οἹᾶ ρμαῖθ ὐδὶ στο ὈΘ6η ἴῃ 
{89 ποι νν4}}, δδοὶ οὔ 16 ργοϑθῃὶ Ὠδη)δβοιυ8- 
ἔϑδῖθ. ΚΚοὶϊ τοδὰβ: “ βαίβ οὐ 189 οἷά νγ8]}}᾽ πῖ1ῖὰ 
Ατηοϊὰ δηὰ Ηυρίεϊὰ, 85 γοΐεντίης ἰο [86 οἷά ννα]}} 
ἑὴ ἀϊκιϊηοίϊοη ἔγτοαι ἰἢὴ6 “Ὀτοδὰ νὑ8]}},᾽" νοὶ 
ΔΒ ποος. [{ ν͵ὸ δῖο ἰο τϑδὰ ψοθηδηθ 88 ἃ 

βοοϊεῖνο, 1: ἰθΘ ῬοβϑὶὉ}]9 ἰδδί (89 χαὶθ νγδῶβ ““ (89 
ξϑὶο οὗ Φοϑθδηδ᾽ 85 ἰοδάϊπρ ἰο ἰμαὶ ἰοτ (2 
Ομ γοῃ. χὶϊ!. 190). (8609 Ἐχουτγθβυβ.) 

γον. 7. Μϑσοποῖμίῖο.--- στο βηὰ ἴῃ 1 Οἤσοι. 
ΧΧΥΪ;. 80 οπἷγ. Μογοηοὶ δ ΤΩΔΥ ᾶνο Ὀθο ἃ ἀ6- 
Ῥουάθαηι τι] ]αρσο οὗ Μίσρδῖ.--- Ὁ ηἴο 180 τσοσιΘ 
οὗ ἴ89 ΚΟΥΘΙΣΟΣ Οἱ ἐπὶ δὲᾶθ 86 χίνοσ.--- 
ΤΟΥ αἰὰ ποὶ τοραῖν ὑπίο (ἑ. 6. 88 ἴδ 88) {89 
ἱμγοῦθ, δίς. Τα (89 Ῥγοροβί(ΐοη ψου]ὰ παῦθ 
Ὀθθη ᾿’σά, Ὀαί ἰξ 15 ὦ ({. 6. 6). Ι[{ δοοπηδοίθ (89 
ἀοδογριϊοα νὰ Μίσρδι, δηὰ ἀθβοσῖρεβ (ηΐδ 
Μίσραϑιι δ8 θο]οηρίηρ ἰο ῃ9 ἰΒγΟΠ6 (ΟΥ ΒΝΔΥ) οὗ 
(86 ΖΟΥΘΓΏΟΥ ὈΘγοηα ἐδ ΣΥῸΣ (ἐ. 6. Ὀογοηὰ ἐδ9 
ΥἶνΣ ἴσοι ὅυδα δηὰ (80 ΘΙ ἶΓΟ᾽ 5 σοηίΓ6), ΟΣ 85 
ΟἿΌΣ γοσϑίοι ᾿8Δ8 ἰὑ “16 ΦΖΟΥΘΥΏΟΥ οὐ (δὲὶδβ δἰ ὰθ 
(η6 γτἷνον.᾿ ῬΟΥΔΔΡΒ ἰμΐβ γγδβ ἰο ἀϊβι συ ϊϑε ἢ 
ἔτοπι (6 αἸἸοδὰ Μίεραϊι, νι ἰο γὦ8 ὉπΟΡ δηο- 
{Π0 ΚΟΎΘΥΠΟΥ (Φυάρ. χ. 17, 6(ς.)ὺ. ἴῃ (μῖ8 6886 
(06 ““τἶγον᾽ που]ὰ ὃδο ἴμ0 Φογάδῃ. ϑοοῦγθ Ρ]809 
Μίσρϑι δἱ ΝΘῸΥ διὰ}, βοσια δὶ βοορυβ. 

γον. 8. Το δου! οὗ Ο:9 οὗ [86 δβροϊδοοῦ- 
τ98.---ΓΟΌΔΟΌΪΥ (8.0 Ὡδηὴ9 Κ5'Βο] θυ} (τον. 80 
Ὧ25 ἀγορροὰ ουὐ ογο. Τμ μοϊάβα 8 δἢ 
δΔροί βοοαυῦὶθδ (πλῖκοτθ οὗἁ βρ1665, οἰπίτηεηϊβ δηά 
Ρογίιτθ8) ννοσκοὰ ὑπάθρ 8.689 Ἰοδάθγβ. 7689 
ΔΡΟΙὨΘΟΔΥἑΪῈΒ ΔΓΘ ΒΌΡΡοδαοα ΌὈΥ Βοτηθ ἰ0ὸ Βαγοὸ Ὀθ6ἢ 
ῬΥΪοβία (1 σμγοῦ. ἰσ. 80). 

ἘΣ οᾶ ζθϑειι8819:.--- ρτο δηὰ αἱ οἷ. ἵν. 
2, ἰ)9 ΗΘοὉ. νοτὰ ᾿αζαὸ ἰαΒ ἰγδῃβὶαιοὰ πῃ Ε. Υ. 
“ ον ΕΠ." Εὔτϑοι ἀογίτοβ 1 ἔγοῃ δὴ ογί κί ηδὶ 
τηοϑηΐϊης οὗ “κοὐ ἡ οΥ ““Ὀϊηα :᾿ Π6η06 “ ἔδδίθη 
ΟΥ ““Τοραῖτ.᾽ ἙἘπαϊὰ ρσαἶνοβ 1 [Π6 πιοδηΐϊης οἴ 
““ 5}}6}00}.᾽ Βαυὶΐ ἴῃ Εχ. χχὶϊὶ. ὅ 1ΐ δοϑπιὶϑ (0 πηϑλῃ 
“86 1Ρ},᾿" ἐδουκὶι Εὔγδὲ ἰΠοτὸ ρσίνοϑ ᾿ς τη9 πηοδπΐϊηςς 
οὗ ““Ἰοοβθῃ.᾽" Α δοπιομ τηϑϑπΐηρ οἵ ἰμ6 πογὰ 
8 “1΄ὸ ἤογβδακϑ᾽" δβ ἰη ἢϑαϊ. χχχὶ. 16. ΤὨ18 169ὲ 
τηοϑηΐηρ Εὔτγει δηὰ ἀοδβοηΐυ8 τείδί ἴῃ οἷ. ἱν. 2 
ΌΥ ἰγδηβίδιϊπρ: “11 ΒΟΥ ((06 ζονογπηογ8) )0γ- 
δαζε ἰλε τιαίίερ ἰο ἰἈοῖὰ ἢ οΥ δ“ ν}}} (ΠῸῪ αξζίοιο 
68" ΜΔΥ ποὺ 08 ζΘΌΘΓΔΙ ποίϊοη ὃδ ἰη- 
ἰοῃἀοθὰ Βογα: “(ΠΟΥ ]Ἰοοθϑθῃβὰ (ἰ. 6. ἰγϑοὰ ὕσουλ 
ΘΧΡΟΒΌΓΤΘ δὰ Ρ611}}} Φογυβδ θαι Ὁ ΚΟΙΪ τεϊαϊ 8 
{88 Θοπιτηοῦ τηοδηΐῃρ οὗ αΖαό, βηὰ τοδὰὰβ: “1 ΠΩ 
(86 θυϊά τ, ον οἶδο 86 Ομδὶ 685) ἰεῖϊ Φοσυ- 
ΒδΊοτα υὑπίουοθ θα 88 [ΔΥ 88 ἰμ:6 Ὀγοδὰ ν4]}}.᾽ 
Ἐ86 ᾿Ὀτοβᾶ νυχὰ]!, λαλοπιαλ λατελαναὶλ (οἈ. 

χὶϊ. 88) ϑθϑῆβ ἰο Βδυθ Ὀθ6η ἃ βροοὶδὶ (οτ ̓ δοδιϊοπ 
αἱ ἐμ πογί: -υγαδὲ σόσηοῦ οὗ ἐδ οἱἵγ. ΚαοΙὶ πουϊὰ 
ἰάθη εν 1 τὶ ἢ 186 Το Βυπάτοα ουὐϊ(5 ἀοδβίτογοὰ 
ὉΥ ΦοδβΆ, δηὰ δἰϊουσαγὰ γοῦυ Ὁγ ὕ]Σσίδῃ. (8668 
Ἐχουτγδαβ.) 

γεν. 9. Ἑα]οσ οὗ [86 861 οὗ ϑοιτδα- 
1611.---ΟΟἸραγο γοσε, 12, 14, 186, 16, 17, 18. 
Ῥεῖολ ταϑϑῃβ 8 οἰγουΐ,, δηὰ 18 ἃ χονογῃτηθηία] 
ἰοσα. ΒΟρδῖδ} Μ88 ΥΌ]ῸΡ οὗὨ δαὶ ἰμὸ εἰτουϊξ 
οὗ Ζογυβδ θα, δὰ 818] πὸ {γεγ. 12) τγαϑ σΌΪΟΥ 
οὗ [86 οὐδοῦ α|. Τ86 οἱτου 8 οὗ Βοίἢ -ΣῸΓ δὰ 
ΚοΙδὰ δὰ ϑδοὺ {νὸ ΤΌ]ΟΥΒ 8150 (866 τογϑ. 16, 
17, 18). Τ689 οἰγου δ ἮΘΤΘ ὈΓΟΌΔΌΪΝ ἀϊδι τοῖα 
ἀονγί νης ἰΒοῖν ΔΙ.68 ἤγοαι ἐπ οἷν σὨὶοῖ (οἸ 8. 

γεν. 11. 80 οἴδμϑοσχσ ἤίθοοϑ, ""ἰάδαὴὶ δλεηϊ, 
“ἃ δβοοοηα ρῥΐθοδ,᾽᾿ 88 ἴῃ γτόσϑ. 19, 21, 27, 80. 
Το ἔγβι ρίθοϑθ (“ ὅτγβι," ρόύῆδρβθ, Ὀθοῦιβο ἥγει 
αϑϑὶ καθὰ ἰο ἴθ) ΒΟ (ΠΟΥ͂ Τορδὶγοὰ 8 πιοὺ- 
ιἱομοὰ ἰῃ τον. 28, Ἡβόῦοὸ Μδ] δ ἷἾαὶι 8 ὁ8116ὦ Πει- 
ἡδΐη. Τὸ Ηδνϊαι δηὰ (1|ὸ ἢ δι. πηοὶὉ, ν ]νὸ 
ΔΙῸ τηθδηἰϊοηθὰ 88 (9 ζδλίθοΥ5 οὔ ΜαδοὨ ) δὰ δινὶ 
Η δῦ, ψιο Γοραϊγοὰ (8 βοοοηῃὴ ρΐεσο, νεσ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τοιῃοίθ δηοοβίοσθ, Ηδγίπι Ὀδίηρ ἰδ ὁ 
ἰἰτὰ οὗ (λ)λο ἐπϑηίν-ἴουνῦ πο ἰὼ Ῥδυὶα᾽ 5 {ἰπ9 
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δυο πδιὴθ ἰ0 (6 ῥυγίϑϑι 'γῪ αἰνίβίουϑ ΟΥ̓ δΟῦΌΓΒΟΒ 
(1 Οδγοιυ. χχὶν. 8), δὰ βϑβδι- πο Ὁ Ὀοΐηρ 086 
οὗ ἰμὸ οἰιϊοΐβ οὗ ἔδιω: 98 γῦο οδηθ Ὀδοὶς νι ἢ 
ΖοτΌΔΌΘΙ ἃ ΘΘΕΙΟΥΥ Ὀοίοτο (866 οἷι. Υἱΐ, 11). 
ΤῺθ ὕδῦ)0 ῬΑΒΔΙΒ- Δ Ὁ (ΔΟΥΘΡΏΟΣ οὗ ΜοδὈ) 18 
0898 οὗ ἰμ6 ογϊάθποθα οὗ ἃ οἷοδθ δοππῃθοίΐοη ἩΪ(Ὦ 
Μοδὺ οἱ ἐμ ρατὶ οὗἁ δοῦιο οὗ ἰδ6 ἴδῃ: }68 οἵ 
ἴδτοοὶ. ΕἸΐ πε 66}᾽8 τοδί ἀθηοθ ἱῃπ Μοδῦ δηὰ ἢα- 
υ᾽α᾽ 5 080 οὗ Μοδὺ 88 ἃ ῥΐδοθ οὗ θδίϑιυ ἕο εἶδ 
ἔδυ ΔΥῸ ΟἶΒΟΣΡ ονὐἱάθηοθθ. (8.66 8180 1 Ομ σοῦ. 
ἦν, 22 [07 δποί Ὁ δἰ] δἱοη.) 

ἘΠο Τοντθε οὗ ἴδ9 ΕἸστηδοΘδ, Ἀϊσαάαϊ λαί- 
ἑαππωτγίηι σου] πδίυ ΓΔ} ζ8}} ἰπο {89 μοί ροτ- 
ποοὰ οὔτδο Φ68 Θαἴο, δῃηἃ τη Ὀ6 Γοργοθθηϊθα ὈΥ 
{πὸ Βοτι Β-Θϑδίθτο ἰοποῦ οὕ ἰδ οἰἰδά 6}, μοι Ὠτγ. 
Ἐοδίηδου ἰάοπι βο5 νἱὶ Ποτοά᾽ 5 ἰονον οὗ Ηρ. 
Ῥίουθ. (869 Ἐχσυγβαβ.) 

γον. 12. Β Βα], [86 δοῃ οὗ ἘΔ ΟΒ6ΒΏ. 
ἩδΔΙο θ8ἢ, οὐ ΗΔ] ΒΘ8ἢ, ἰβ δῃοίθ ον δῃοοϑίγαὶ 
Ὠ8ΙΏ6, δηἀ ποί ἰμδὶ οὗ Δἢ ἰπιπηθαϊδίο ἔδίμοσ. (8466 
68.χ. 24) ΕΘ δᾶ 15 δαυμρμῦῖθσ τοὶ γυ]ϊηρ, 
Ὀὰΐ Ὀαϊαΐηα. πο ξϑαὶ οὗ ἰἢθ80 ψοΐωθῃ ἷἰβ θ[η- 
ῬΒαδδίσοα. 

γεν, 18, 19 να] ον -Καῖθ. 8.60 οἡ οἈ. ἰἱ. 
183. Ηδῃθση δηᾶ ἴπὸ ἐπδμαδὶϊαδηϊδ οὗ Ζα6- 
ὨΟΔῈ.---Ηδηυη ἰ8 οα]]οὰ ἴῃ γογ. 80, “ἸὮ9 δἰχί ἢ 
Βοῃ οὗ ΖαΙδρἢ.᾽ Ζδηοδὶ 85 δΌουϊ {ἸὙΟΪΥΘ τα ΐ]θ8 
ψυοϑὶ οἵ 76γυβα θη). 

ὍὈθ ἅσπηρ.αῖθ. 566 οἢ Ο8. ἰΐ. 18. 
γορ. 14. 186 τΪ]ϑΣ οὗ ρατὶ οὗ Βοῖἢ-Βδοοῦ- 

ΣΘΙΣ, ΟΥ ἐλ τωΐεν οὗ ἰλὲ εἰγομὲξ 9 Βείλ-λαξορότεηι. 
Βεἰἢ-ὨΔΟΟΘΓΘαΙ ὙΥ88 ὯΘᾺΓ Τοἶκοα, δὰ γὰ9 ἃ Βοί ζῃὶ 
ἬΠ6το 8 ὈρΔ6ΟΠ σου] Ὁ6 ἀἰδρ᾽αγοὰ (767. νἱ. 1). 
Ιι 16 Ἰἀδηι δα ὈΥ τηοάθγῃ ἔγάυθ θοῦ τὶλὰ ΦοὈαὶ 
Ἑυτεϊά 5, οὐ [0 ΕΥΔΩΝ Μουηίαίη. 

γεν, 1δ. Θαῖθ οὗ ἴδο Εἰ οαπ ἴδ ἢ .---83.66 οἷν. 
ἱϊ. 14. ΘΒΔΙΙσπι [86 δου οὗ Οο]-ΠοΣΘΏ, ἃ 
Φυάδμίί6 (οἰ. χὶ. δ). Φ8ο χῦϊοσ οὗ ρϑεὶ οἵ 
ἩΜΠΊΈΡΘΉ, οΥ ἐλ τιΐορ οΓ δε οἰγομίί 9.7, ΑϊΖραλ. 
ΤΠῸ οἰτουΐ οὗ Μίσραβ, δαπὰ Μίσρδ ἰἰβοὶ, μδὰ 
αἰ δογθηὶ γαΐεγβ. (860 τὸν. 19.) Οονοτϑᾶ ἐξ. 
ῬτΟΌΔΟΙΥ δαυϊναϊθηὶϊ ἴο “Ἰαϊὰ (6 Ὀδαχαδ ἐπ γ οΥ"" 
οὗ γοσγβ. 8,6. 89 Ροο]ὶ οὗ ΚΣ ]οΘἢ, ὈΥ τ86 
Ἰκεϊηκ' 5 βαιἄϑθιῃ, δεγδοελαιῪ λαεὴ δλείαλ, ἰεσαπ 
λαπι-πιοίελ. 1 ἰ6 ϑλιζοαὴ ἴῃ 868, δηὰ ϑλοζαὴ 
Βοσθ. Τὴ ῥΡοοῖ ἰβ 6 ργοβοῃξ Βίγκοι 3:}- 
ΝΑῸ, διὰ ῥγοῦδὈΪΥ ἰηοϊαάθΒ [6 Βιἰγίχοὶ οἷ- 
Ηδγα. [ΐ νγὰβ οὐ 8146 86 οἶἐγ, ποῦ (6 ΤὙτο- 
Ῥώοα υδιου, ἩῦογΘ ἰδ ϑηΐοτϑ (86 ΥΔ]]ΟΥ οὗἩ τς 
οη οὗ Ηϊηποιθ. ΦΔυδί δὶ (μΐθ ἰιυποιΐοη νγαδ ἐῃ9 
Κίη κ᾽ 8 ξδτάϑῃ (806 2 Κίῃρβ χχνυ. 4, δῃ ἃ ΨοβϑρΆ., 
4. νυ. Ἰ,.1}}), ᾿ναϊογοὰ ὉΥ 18 ροοὶ. [ἐ σχϑοοῖνϑα 
118 δῖον (Ὠγου ἢ ἃ Β.Ὀ(ΘΥΓΛΏΘΑῺ 68η8] ὑπ δγ 
186 ἰονοῦ δῃὰ οὗ ὈΡΒ6] (180 τίἀᾳε τυπηΐης βου! 
ἴτοια. 6 61 }0}6-8 08) ἔγοιη (96 Βουπίδίη οὗ (ἢ 9 
γινκίη, οὐ (86 Μοϑί βίὰθ οὔ {86 Κίάγοῃ τα]]6γ. 
Το οἹὰ γὺ8}1 ῬγΟΌΔΟΪΥ θη Ὠγδοθὰ 4]}] Ζίοῃ, γυη- 
εἰς δος 1.6 δουϊδογη Ὀγον, δηὰ βιγοίομ θὰ ΟΥΟΡ 
ἴο Ορδοὶ, ἴα ἐμ ποϊῃθογιμοοά οὗὁὨ {μ6 ροοὶ οἵ 
δι] οδα, {πΠ6 Τοπηι δ -  ιὺθ Ὀοΐηρ ΠΘΔΥ ὉΥ. 
ἘΠῸ παϊτα ἴμαῖ βο ἄονσῃ ἔχομι ἴδ 6 Οὐἱγ 

οὗ ϑανὶἃ πουϊὰ (μὴ Ὀθ δῃ λοοϑβϑϑ ἴο ἰὴ6 Τγτο- 
Ῥῴου ἴτουι Ζίου, φῃαΐηρ ἰῃ ἐπ ὲ8 πε θογβοοὰ οὗ 
89 ροοὶ. (860 ἔχουγδυβ.) 

γεν. 16. Τὴ6 σϊοσ οὗ ἴπΠ6 8417 ρατὶ οἵ 
ΒΘΙΒ ΞΌΣ, οὐ ἐλ6 γον 97 λαζ" ἰλό εἰγεμίς ο7 Βειλ- 
σωγ, ΒοΙ ΣΡ ἰ8 ΘΌΟυϊ ἔοῸΡ τοΐ]95 ποτὶ οὗ Ηο- 
ὕσοη. Ὅπῖϊο ἴδ6 ῥὶδοθ ονϑὲ δραίῃδι το 
ΒΟΡΌΪΟΒτΘα οἱ αν, δ ἃ ἴο ἴ86 Ροο] ἴδαὶ 
ὮΕΒ τηδᾶθ, δηᾶἃ πυρῖο [86 Ὠοῦδο οὗ [89 

τοὶ ΒῖΥ.--- 9 ΒΟρΡΌΪΟΒ ΓΘ οἵ θδυϊὰ πϑγο ρτοῦδ- 
ὈΪΥ 186 βδη)6 88 (9 ΒΘΡΌΪΟὮΓΟΒ οὗ ἐμ6 Κίηρ (2 
ΟΒγου. χχυ!, 27, εἰ αἰ.), δὰ τὴϑ ΓΩΔΥῪ Ρ͵866 ἰδ θ τι 
ΒΟΙΠΘΉΏΘΣΘ Οἢ Ζίοῃ (ἷ Κίηκπ ἰἰ. 10). ΤῊΘ ρᾶτὶ 
οὗ [86 πᾶῖ! Βοσὸ ἀθδίρηδίοαὰ πουἹὰ Ὀο ἰμεὺ οη 
ΟΡ6Ϊ, ορροβίι6 ἰδὲ ρογίίοη οὗ Ζίοῃ σβοτθ (89 
ΒΟΡΟΪ]ΘΏΓΟΒ ΜΟΥΘ, ἰῃ9 ΥΔΊΪΟΥ οΥ̓͂ [6 ΤΎΓΤΟΡΟΘΟΏ 
Ὀοΐης Ὀοίποοη. Τὴ ““ροοὶ ἐμαὶ νὰ8 πγδὰθ 
ΤΩΔΥ ὃθ (86 Ὀτοβϑηὶ ἐουπίδίη οἵ ἰδ 6 Υἱ᾽ταὶη, τ οἱ δὲ 
ῬΟΡΒΔΡ8 Ηοξοϊεία ἢ} ἤογηηθὰ τὶ (ἢ (8 τ τη τς ΔῸ9 
Κ8]]οτὶθβ (869 Οαρί. ῬἬΑσγθη᾽ 5 δοοουσηὺ ἴθ “10 
ΒΘΟΟΥΘΣΥ οἵ  Γ84]6 τ᾽) ἴος (89 ΒαΡΡΙῚΥ οἵ Ορδοὶ 
(8ὁο0 2 Εἰηχβ χχ. 20). Τμὸ “"“Βουβο οὗἨ (9 
τοὶ συγ" (δείλελασε-σοδογίὶπι) ὁ αν ἢο οἷο ἰο. 

γον. 17. 98 τ]οσ οὗ [86 δεϊζρατὶ οἵ ξζ οἱ- 
ἸΔὮ ἐπ ἷα ῥασῖ, ΟΥ ἐλο γεν ο7 (λὲ λαζ εἰγεμῖ Ὁ 
Τοϊϊαλ 70 λα εἰγομῖ. ἸΤΌοΒο οὗ ἰδ οἴπονῦ μα] ΐ- 
οἰγουϊ! οἵ Κοὶϊδ ἢ τὸ Ὡοχὶ πηθπίϊοηθι., 

νον. 190. Τὴ χύυϊοσ οὗὐ Μ|ΊΙσρΡρΘὮ δῃοῖμοσ 
Ρΐ606.---ΤῈ ἅτγβί ρίθο6 ἰδ σίνϑῃ ἰῃ τοῦ, 7, Ονοσ 
δααϊηδι [89 κοὶπᾷ ὉΡ ἴο ἴ86 ΔΙΊΔΟΙΥΥ δἱ [89 
τατηΐηᾷ οὗ [89 νγ8]].-- -Βαΐθον, ὅοπι ορροδῖξε ἐδθ 
αδεεηί 97) (Ὺλ6 ατπιοτν ο7 (δὲ οονπαγ. ΤὨ6 ΔΓΙΏΟΥΥ οὗ 
{Π9 ΘΟΡΠΟΣ 89 ΡΘΓΠΔΡΒ δί δὴ δ χὶθ ἰὼ (Π6 θα 3. ΘΓ 
Ορβδιοὶ νι δ]}, 

γον. 20ό. Βασιοῖ τ86 δοῃ} οὗ ΖαΌαϊἠ ἰ5 δο- 
ὨΟΥΔΌΪΝ τοοπιϊοηθαὰ ἴον ἷ8 αἰπιϊηρυϊθϑηθα 568]. 
Ηὸ ποσὰ αἱ ἃ δβοσοῃὰ ρίθοθ ἔγοτῃ (0:6 ΘΟΣΤΠΘΡ 
ταϑοἰξοι θὰ δΌΟΥΘ ἰο ἐδ δἰ χἢ-Ῥγί δι᾿ 8 Βουϑο, ΒΟ 
Β6Θ18Β (0 ΒαΥΘ Ὀ6Θἢ Οοἢ ΟΡ 6]. ῬοΣδρΒ ἐμ ͵8 Β8- 
ΤΌΘΙ᾽ Β δτπὺ ρμίϑοο οὔ ΟΣ δδ8 δ] ρροὰ ἔγοιῃ [89 
ἰοχί, Ζαθθαὶ ταῦ ὍΘ ἴδ δΒ6129 τοθῃἰἰοηθᾶ ἴῃ 
Ἑστὰ σ. 28. Βαδτγυοὶ δ Ὀ0 ἰδ)6 ῥγίοβί οἵ οἷ. χ, δ. 

νον. 21. Μοσοι οι, [86 δοι οὗ Ὀσίζα, 18} 6 
δοιι οὗ ΣζΟΣ.---ὅὃ690 ὁ τόσ. 4ά. ΑΒ ἃ οοηϑρίουουβ 
Ῥυίοβδί, ἰὸ νϑ δρργυορυίδῖθ ἰμβαῦ ὃ6 βῃουϊὰ Ὀθ 
οοῃηθοίοα πὶ ἐλ 6 ποῦς οα {16 νϑ]} ἰη ἔγοηὶ οἴ 
[86 Εἰχα- νυ οϑι 8 Βοιδ6. 

γον. 22. πὸ 81) οὗ [86 Ρ]812 ---Τ} δ ποτὰ 
ἰγϑδῃβὶ αἰϑα “ ρ]δὶη᾽ ͵8 ζίζκαν, νἱυϊσῃ 18 ΖΘΠΘΡΆΪΙΥ͂ 
υϑ98ἃ ζ0. ἐπ6 Φοτάδῃ γὰ]}}]6γ, Ὀὰϊ ἴῃ οἷ. χὶϊ. 28 ἱὲ 
8 ᾿ϑοὰ οὗ ἐλ ΘΥΣΟΏΒ οὗ  ογυυϑαϊοα. [1 1 ΤΆ Υ 
δἰχαϊβοδ ἃ οἰχομί. ΑΒ πὸ αυδ]γίης ποτὰ οὐ 
ῬΏΓΩΑΒΘΟ 8 ἰουμὰ 6 Γ6, (μἷ8 ἀἰζζαν ἰδ ῬΡΟΌΔΟΙΥ (10 
Φογάδῃ γδ]}]60Υ. 

Μεγ, 28. Βοτασαΐη (869 οἡ Υὸ}. 11) οη96 οἴ 
[6 ἀοδοθῃάδηι οἵ ΗδγιΏ. (ὅδε Εξζιὰ χ. 82.) 
ΕΓΑΒΏΤΌ νῶϑ δοὴ (Ὁῦ ἀϑβοθπιδηι) οὗ Ῥδδβδι- 
08. (869 οἢ τὸν. 11) ὙΒοΙστ ΒΟΌΒΘ πΠΙΔΥ 
ΤΟΙ͂Σ ΟὨΪΥ ἰ0 Βεπ͵λιΐη, ὙΠῸ νγ88 8 ῥὑγί δὲ (09 
οὔ ἰ)6 Βομο- ἤατί), Ηαθ Ὁ, Ρουθ 8 ρ8, Ὀθίηρ ἴῃ 
ΒΟΙῺΘ ὝΔΥ 8110 ἰο Βὲαι. 

ἸΩΔΥ ὃθ ἴΠ6 μονἱἐθ τηοϑῃιοηθα ἰῃ ἢ. 
Υ}}. 7. 

γογα. 24, 26. Βίποἱ ἴα ἰἢ 9 [ον (6 τπηρητϊοηθὰ 
ἴη οὐδ. χ. 9 δηὰ χὶὶ. 8. Ὅμπῖο ἴδ6 τὐτηΐηᾷ οὗ 
189 νγ8]11, Θουϑθὴὰ πῖο τ. 6 Οοσθξ.-- -οΟὐ, ὡδί 
ἐλε δον 97 ἰλε τοαὶέ ἀπά ὑπίο (ἠδ ἰμγτοί. ΒΥ {Π|8 
ΒΘ6ΙῺΒ ἰο Ὀθ ἰθηἀοα ἐδ 9 ΘΟΥΘΥ, ἩΏΘΡΘ 9 ὁ (ΟὙΤΟΡ 
νν δἰοἢ Ἰἰοί ἢ οαἱ᾽" (τον. 26) [ογηιθὰ ἃ ῥγοὐθοίίοη. 
Οαρί. τυ ἰουμὰ δου ἔουν δυπάγοι ἴθοι 
δου ἢ- υγοϑΐ οὔ (886 βΒουϊ-Θαϑὺ ΘΟΥΏΘΡ οὗ (0 ᾿θταρ]9 
δ’οἃ ἰδμ9 τϑηγδὶμπδ οὗ δὴ ουὐὐϊγίηρ ἰΟἾὟΘΡ ἰο 189 
ΜΆ}1, ὙΒΊΟἢ λ6 δΟΠΘΟΓΌΓΕΟΒ ΤὩΔΥ̓ Ὧθ (80 “ ΤΟΥ̓ΘΡ 
π ἰοῦ Ἰίοῖ ἢ οἱ." Ταΐθ ἰονγοσ ἰ8 ἀεβουῖὶ Ὀοιὶ ἴῃ 
(89 Ποχὶ γϑῦϑ9 88 [89 ἴονσοσ ὑἡ ΒΙΟὨ οἷ οἱ 
ἔγοτα ἴΠ6 ἰεἰη θ᾽ 5 Βίβα Ὦ ΒΟΌΒΟ.--- ϑο]ογλ μ᾿ Β Ρ8- 
ἴαθθ, ἀουῦι]ο8β, οσσυριοά (89 βου - θα δὲ ΘΟΓΌΟΥ 
οἴ (89 Ῥγοδθηὶ ἤδσγαπι. [ἴἐ ῬΡγΟΌΘΔΌΪΥ δὰ ἃ δὰ 
ἴοτι1βθὰ ρΡοβὶιίοι οχίοπάϊης δουϊ ἢ ἴο ι189 Ορβδοὶ 
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Ὅ5611 (8660 Οδρίέ. ἩΔτ τ μ᾽ 5 το). Τδὶδ ρμασὶ τῶϑ 
ξότβορθ Ὀα110 ὈῪ Φοίβοι (2 Οδτοι. χχυίϊ. 8), οὐ 
ὁσοκίδ (2 ΟἸγοῦ. χχχὶϊ. δ), οὐ. Μδηδδβδβοὰ (2 

Ομγου. χσχχίϊὶ. 14). Το λεῖίσλέ οὔ Μδιδβϑοβ᾿ 5 
Ὀσϊ!άϊης ἰ8 Θϑρϑοὶδ᾽}ῦ τηθῃἰϊοποα, 

Ἔδο οουτῖ οὗ ἴ86 Ρῥείδοι ἷἰ8 δροΐοϑῃ οἵ ἴῃ 
εν. Χχχὶϊ, 2 88 δρρεσίδίηἰπς ἰο (86 Κίημ᾽ 8 
δουδ9. 

γόον. 26, Ἀἄοεϑθονοιν [89 ΝΗοϊδίπίηι, ἅνγοϊ! 
ἴῃ ΟρΒοῖὶ. ϑβοιῦθ νι ἐμ9 ϑγτνίδο, ἰηδοεὶ {ἢ 9 
Τοϊδιΐνο δηὰ γσοδὰ, ““ἰ0 Νοιβίηϊ τη το ἀποὶὶ ἰῃ 
ΟρΒο],᾽ δηὰ ἰβϑῃ βυρρὶ)ῦν (86 τοῦ ““τοραϊγοά.᾽ 
ΤὨϊ8 ἰ6 ποί ποράοά, Θ ΤΥ σουπί ἰδι8 δὴ ἰῃ- 
ον) οοιοα δἰδίοιηοπί, διονίης νδαὶ δὴ ἱτπρογίδηί 
βἷιο δὰ Ὀθθῃ αἴνϑῃ ἰο ἰδ Νοιμὶοαἰη. 8366, τλογο- 
ΟΥΟΣ, (μ0 ΠΝ οἵ νοσ. 27, τοίογεϊηρ ἰο Ῥοάεδίδῃ. 

ΠΟ νγαῖϑι-βαῖθ τγ͵δϑ, βοσθαρδ, ἃ ζδὶθ οροηΐϊηρ 
ἰηῖο {86 Βυ ΟΡΓΠΘΔ γγῶῖοσ (Δ)]οσίθδ, ἰδίου ἀἰδ- 
ϑονογϑὰ ὈΥ Οδρι. δγγοη. Ἰζ δ0, ἰθὺ ἰἰ6 Νο- 
ἐκ αἰπιὶ ἀνγεὶν ἰὼ 5}} ΟΡ 6] ἔγοπι ἃ ροϊηὶ ἃ 1116 
Ὡογὶδ οὗἠἨ [86 Ρουπίδίη οὗἩ ἐπ γίιγχίη ἰο (ΐ8 
“Φ(ΟΝΟΡ νοῦ Ἰίοι πίιμοῦί," (μδὲὶ 18, δ᾽οηρ ἃ 
ἀϊθίδπσο οὗ δϑουϊ εἰριί υπάγοα ἴοοι. Τδὶβ ρο- 
βἰιΐοη οὗ (6 τγδίθσ -ζδῖθ ΘΏΘΉΘΓΒ (0 [6 Πδσγαίΐτο 
πῃ οἈ. χὶὶ. 872. (866 Εχουγδυδ.) 

86 Νοιπίηἶπιὶ (ἰ. 4., ἀοαϊσαιοά 0168) γγθ6 
ΒΟΡΥΘΏ(Β οὗ (89 ἰθίῃρ]6, ἢ ρογίογαχοα ἐπ 6 πι6- 
εἷ8] ἀυκ|68 οὗ (86 ρῥγϑοίΐμοί. ἴπ Φόδορῆυδ {μ6Ὺ 
δ΄ ἱερόδουλοι (ἰθ ρ͵6-ϑοτνδηίθ), ΤΟΥ ΜΘΓΘ 8 Ρ- 
Ῥοίηιοά ὈΥ θενὶά (τα υἱὶϊ. 20), 8δϑ δηοίποῦ κυ ϊα 
οὗ βοσυΐϊοθ (ϑοϊοιβου᾿ 5 βεαυύυδηίβ, ΟΥ Απάδμιό β88ο]ο- 
Σ20}) Ἧῶ8 δρροϊπϊθὰ ὈΥ ϑοϊοπιουῃ (Εσγα ἰἱ. δ8). 
ΤῊ [μονἰ68, 88 οσοτηραγοὰ πὶτ (86 ῥὈγίοβίδ, τοῦτα 
οδ]]οἃ Νοϊδαπίπι (Ναπι. Υἱῖ!, 19), 8 πογὰ οἵ 186 
ΒΔ δἰ χηϊβοδίίοη δ Νοίδἱηϊπι. (Οοωρ. (δ9 
ΚΟ οὗ Εξγα υἱἱΐ. 17.) Ῥόγῆδρβ θδνὶ᾽5 Νο- 
τϊοΐ τι 0 Γ6 186 Οἱ Ὀδοπὶίθ8 (Ὠθνογ οὗ νοοὰ δηὰ 
ἀγδνοσ οὔ σίου) σοδίογοά ἰο {δεῖν βευυΐίοο ἴῃ ἃ 
Σοχυΐαῦ πιθοῦ, δἵϊον ἃ ἀἰβρογδίου οὔ ἐμ οἷς πυαι- 
ον ἰῃ 840} 5 εἰπιθΘ. (8.69 2 ὅδα;. χχὶ, 2.) 

γόον. 27. Τ)6 Τοϊκοίῖθα τοραϊγϑὰ μοὶ ὅτεὶ 
Ῥῖοοθ ποδὺ (μ9 οἷά ραῖθ (τον. δ). 

ΤῈ6 βτϑαῖ ἴοννγοσ ἴδδὶ Θ᾽ οὐ 56 ργοῦα- 
ὈΪΥ ("0 8816 88 “0:9 ἴΟὙΘΡ (δἰ Ἰ1ο. ἢ} ουἱν᾽ οὗ 
τον. 28. 

ἘΠ6 νγὰ}}] οὗ ΟΡὮ6] πουϊὰ Ὁ6 ἐπ δουϊ τ 
Ἧ8}} οὔ 6 ἰδαρίθ- ΓΘ ΤΟΙ ἴΐ ᾿οἰηθὰ (86 ἀΐε- 
ἐγοῦ οὔ ΟΡ 6]. 

γον. 28, Ἐ86 Βοτιδο-βαῖθ ν͵δβ Ὑβοσο Αἰδβα- 
Ἰϊδ} νϑ88 β]αΐῃ. [ῖ νγ88 Ὀοίπνϑθῃ [89 ἰθηρὶθ δηά 
1μ0 ρμαϊδοθο. Τμῖβ που]Ἱὰ ρυὶΐ ἰὺ δϑουαὶ 200 ἴοοι 
ΟΡ οὔ (Π9 ρῥγοβοηὶ 8. Ε. σόῦῦον οὗ (86 ἤδγϑδῃι. 
(899 2 σγοη. χχὶϊὶ, 16, δὰ .9ν. χχχὶ. 40). Το 
Ῥϑεὶ ὕτουι (ὃ “" π δὶ] οὗ Ορ μοὶ ᾿᾿ ἰο 126 Βογβθ- ζαὶθ 
(δι᾽ αὐ Ηδϑ-διαϑ 3) τγὰβ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἰῃ ρκοοὰ οτάον, 
85 ἰΐ 88 {Π9 τχι}} οὔ (6 οἱὰ Γογ8] ρη]δοθ, δηὰ 
μαὰ θθθῃ οοσσιρίοα ὈΥ 100 ΖΟΥΘΓΏΟΓΒ οὗ (ἢ9 οἱΐγ. 
Ηϑῃοο ἰΐ ἰβ ποὶ πηοηϊϊοῃθὰ 85 γϑΌυ αἱ {18 ἰἰηο, 
Ὀαΐ 189 ποχί ιν ἰο (ἢ 6 Τ᾿ οἰκοί 65 Ὀοσὶη ἥγοπι 
αδουό (ἱ, 46., ἈρΡ [86 Κἰάτου) (δὲ λογδέ-σαί6. (866 
Ἐχουγθυ). 

γον. 29. ΤῈ ἰσϑόροσ οὗ 189 οδασὶ μαῖο --- 
Τοῖς ϑλα᾽ αν λαπι-πεισταὴ 15 86 δλα᾽ αν λαζ-Καάπιοπὲ 
οἵ ἔζοϊ.. χί. 1, οὔϑ οὗ ἐδθ ἱπποῦ θα ρὶο-ζ8.68, μοί 
8. οἷν ραῖθ. 1 τιἷῖϊ89 ΘΒΘιδίθη, [89 δου οὗ 
ΒΙΒΘΟΠμδηΐδὮ, ἰδ 16 5619 88 1.6 ὁη9 τηρηἰϊϊοησθὰ 
ἴῃ 1 ΟἼγου, ἰἰϊ, 22, ἰβϑθῃ 6 δῦ ἃ ἀϑβοθηάδηϊὶ οἵ 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΔΑΗ͵ 
ἔπε ςς τος πο τς ς -  “- --...- 

δο ἰεῖη κα, δηὰ ἷβ εἐἶ1160 τῆδὺ Ὦδνο Ὀθθὴ οὔθ οὗ 
ΒΟΏΟΥ ΟὨΪ. Ηθ ΠΙΔΥ, ΒΟΤΘΥΟΓ, ἢδτο ὕδδα βι- 
ΟἾΒΟΣ δηὰ ἃ [ονΐ 6. 

γον. 80. Ἡϊαπῃδηῖδῃ. βεθοῦ τοῦ. 8, ἘΤα πὰ 
δηοῖδοσ Ρίθ09.---ὅθθ οἢ τοῦ. 13. Μ δα] δ ηΣ 
[86 δου! οὗ Βοσθοδίϑηῃ. 8.60 οὐ τεῦ. 4. 

γόον. 81]. Το ὑῖδοϑθ οὗ ἴδ Μοιϊμἱηΐσ δῇ ἃ 
οὗἴπο Μοιοβαηῖϊβ οὐϑὲ δβαΐπαὶ [Π9 ραῖϑ 
Ῥαὶρμ)ιαᾶ δᾶ ἴο ἴδο ξκοίηῃᾳ τῷ οὗ 9 οοι- 
Ὧθε. [ἱι, ΤᾺ6 ἀομδε 97 ἐἀε Νειλίκπὲπε απαὰ τἀς 
ἰγαάετνδ ορροείίε ἐλε σαίε 97 ἐλε υἱεῖ αἰἵοπ ευθα ἰο {κε 
ἀεοεηΐ οΓἿὙ (λὲ ρνηγεείδπο ἰωγτεί. ΤῊΘ ““ Ποιι86᾽" οἵ 
[06 Νοιδίπἰτ διὰ ἰγαάθγβ νγ88 ὑοί ἐμοῖν ἀνε! ἰπς- 
Ρίδοθ, θαΐ, νγὸ ΒΌργμΟΒΟ, ἰμῃ6 ρἷδοθ ψβδγθ υπάθγ 
186 ἀϊτϑοϊίοι οὗὨ 189 Νοιμίοῖ τ [89 ἰγδάθγβ (8εθ 
Μαῖι. χχὶ. 12) Ὀγτουρμὶ ἐμοῖς ἀονθα, είς. Ὁ 8816 
0 ΜΟΥΒΕΙρρογβ. 76 ἸΏΔῪ ῥἾδοο Σ θα (ἢ 6 Ὡοτγιἢ- 
θαδὲ δηρ]ο οὗ (μ9 ἤδσδ. ον δε ζϑιο Μίρῃηϊιαά, 
869 ἔχουγδυδ. Τμ6 δϑοθηΐ οὔ ἐδο ἰυττοὶ πουϊὰ ὃΘ 
86 βίδῖγθ δὲ {86 πογίι-οδβὶ δηρὶθ Ἰοδάϊης ὕρ ἴὸ 
ἃ ΘΟΥΏΘΓ-(ΟὟΟΡ, Ὀοΐ [ΔΓ ἤγοιῃ {8 ΒΘ καίθ. 

γον. 82. Ἐὴ6 κβοϊἄδι δα πᾶν δγὸ Ὀδεα 
8[᾽δο οοῃηθοίοὰ πὶ ἐΠ.686 τἸηΔι16 5 οὗ ἰδ Νοιὰϊ- 
Ὠΐπ δηὰ ἰγδάργβ. 

ον ἃ ρίδη οὔ (μὸ νγ8}18 οὔ (δ οἱίυ, 8660 
Ἐχουτγδῦβ. 
του (δΐ8 ουἰῖπο ἰὰὲ τἱ!! Ὀ6 δϑϑὴ (μδὶ οὨΪγ 

8086 βαῖθβ ψἢ 080 ὈΔΓΒ δηὰ Ἰοοῖ8 δηὰ ἀοογα τὸ 
τϑῃ(οηθα ἀο ὁ δοπϑίἀ ον δ δοϊοηρίας 0 ἰδ 
ΟΕ πδ]], ἰο νἱῦ: 

1. Βιοορ- Καί, τοῦ. 1. 
2. ΒΙΔΏ-καῖο, Ὑϑγ, 8. 
8. ΟἸά-καιθ, συγ. 6. 
4. ΨΑ)]ογ-καίο, τὸν. 18. 
δ. θυυμρ-Κδῖο, τοῦ. 14. 
6. Βουπιδίη-καῖο, τὸγ, 1ὅ. 

Το ΟΥΒΟΥ ζαίθβ δὸ τοὶ δροΐζθῃ οὗ ΔΒ 0 ὁ0;- 
βιγυοίοά, δῃὰ νγϑ ἰδϊκο (θαι (0 Ὀ6 ἰπποῦ ζϑίϑϑ ὃὉ6- 
Ἰοπρίηρ, ἰο [89 ἰπδογ ἰθρὶο δῃὰ ρ8]869 αἰ νίδἰοῃκ, 
ἴο νἱῖϊ: 

1, Μαίον- καθ, τον. 26. 
2. Ηοτοθ-ραῖθ, συϑσ, 28. 
8. Εδδβι-χαῖθ, στόν. 29. 
4, Διο Μίρμκαὰ, τον. 81. 

Ἧο αἷδο οοηδί ἄορ (0.86 ψ͵8}} δου ἐ89 βουϊβογῃ 
γον οὗ Ζίοη ἴο δνθ σοπίἱηοά δογοβϑ (ῃ 6 ἴγγο- 
Ρώοη ἰο Ορβοὶ πθδσ ἰδ ροοὶ οἵ ϑιϊοδαι. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΉΙΟΘΑῚΙ, 

1. ΕἸῚ δἰ 5 οοηποοίΐοα τὶ ϑδῃ 8 |1δὲ δὰ 
Τοῦΐδ (οδδρ. χἰϊὶ. 7, 28) τησβί δυὸ ἰδίκοῃ ρΪδοθ 
δὶ ἃ ἰδίος ἀδίο, σοὺ Νειθηιίδ Ὠδἀ τοϊυγηρὰ τὸ 
β88, δὰ νὰ8 ηοἱ οχρθοίθα ἰο τουϊϑὶὶ 7 9γΌ δ] 6αι. 
ΠῚ τὸ ἰσθορτίοδί δὰ αδἰγοδὰν πιδὰϑ ἰῆ086 βοβῆ- 
ἄδιουβ δ᾽ δηοθδ, ΝΟ δι ἑδἢ οογ δὶ ἾΥ πουϊὰ Βανθ 
ἴδ θη εἶπαι ἰο ἰδ, δηὰ ἰὴ γοοογὰ οὗ ϑδυσἢ σορτὶ- 
ταλην πουϊὰ ἢδγο Ὀθθἢ Βογὸ αίσοη. ἩΊΓἢ ἃ βοαγὶ 
ἀἰδαδοοιοά, ΕἸ 66} 1 Ὁ πόνον 6685 ἰΚο08 ἢἷβ ρἷδοθ 
ἴη τ89 τουυϊἀϊηρ οἵ (86 νὼ }}. Ηἰἷδ ρσγουιϊθηοο 
ἴῃ 16 ψΟΥΚ ντ͵δϑ ἀουδιϊο85 ἃ ργϑδὶ Ποὶρ ἰὸ Νο- 
θαι δὰ. 

2. ἴι 'θ δὴ ἰηἰογοϑιϊηβ ἔδδίηρο οὗ ἰδ 8 νγ4}}- 
Ὀυἰ]αΐηρς ἐμαὶ (0809 τ Βο56 Ἰοοδ] ᾿ὨιΟΤΟΘί 8 Ὑ6ΓΘ ἴδ 
Οδ, 65 δἱ ϑοτίομβο, Ἰοκοδὺ, δηὰ Βοίμσυσ, ἰοοῖς 
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δα οἢ ἀθοΡ ἰπίθγοδί δὰ βυοῖὶ οοπϑρίουουβ ρατὲ ἴῃ 
(6 νοτὰ. Το οἷά ἴονο ἴον Ζίου δηὰ 707 {16 
ἰδ Ρ͵Ϊο νὰ 8(}}} σάῦὰ ἰῈ {πὸ ὈΓγοδϑίδ οἵ (6 Γθ- 
ἰὰυτηοὰ δον. ΤΈΟΥ {οἷϊ ταὶ (86 ἰτυο ἰἰ 6 οὐ (6 
παιίΐοα δονοὰ ἴγολ ΨΦεγυβδί θη 88 ὑδ86 οθηίτγηὶ 
ἤθαγὶ. Τμοῖὶν πίοι ἴῃ (18 ΟΥΚ γ88 ἃ ρονοτίαϊ 
ἸΩΘΛῺΒ οὗ τοηϑνίηρ (ἢ οἷν ρῥδιγίοἰΐο δήδοοιϊου δηὰ 
βίοι οηίηρ 86 ἰηἰθΓοϑὲ8 οὗ [86 δου 0ὴ γ68]}1}ῃ. 
σο- νον κίεν ἴον ἀθϑίθῃοθ 8] 8 γ5 ὈΥ᾿Ὶ ἢ κ8 8008 ἰοκ6- 
μὸν: δηὰ νῆδη (0 ὁ0-πτονκίηρ ἰδ ἰὰ ἀοίθηοθ οὗ 
180 οἰϊϑᾷ 6] οἵ τοἸ σίου δῃὰ ΘΟ ΠΙΣΥ, (86 δἰγοηροδί 
Ὀοπὰ οἴ υπΐου ἰδ Τοταιθὰ. 7116 πδὶϊ- 0} πη ς}9 
ἤοττηϑὰ 8 δίσοηρ Ὀδ8ἷ8, οὐ Ὑμὶο ΝΘ θα δ οου]ά 
ἐπίγοάποο }}18 τοίου δ. 

8. Ἠονονοῦ, {ἢ 60 πησϑὺ ὮδΔΥΘ ὈΘΘῺ ΤῊΔΏΥ ὙὉΟ 
χοΐμϑοά [86 Βαῦυΐϊσθ, δῃὰ γ6ΓῸ δραϊδιοίίο, ἱζ ποὶ 
Βοπιῖϊο ἰο ἰδ ποῦς, Οὐδμον 89 τὸ θθου]ὰ ποὺ 566 
Βοηο οἵ ἔποπὶ Θηρεχοα ἀοΐῃς ἃ δεοοηα Ρἷθ06 οὗὨ ἐδθ 
Α}}, δα ῬΟΓΠΔΡΒ ἃ ἸΟΉΚΟΡ [18ὲ οὗ Ἰοδ ΘΓ ἰῃ ἐδ 9 
βουνίοο νουϊὰ Ὀ6 τοοογἀθα. [ὲ ἰ8 ποὺ ἴο Ὀ6 Ὀθ- 
Ἰΐονθα ἐμδὶ, ἰΥ μ6 δἰ κι -ρυϊθδῦ ἃΐ 5010 πῶδ ἰῃ- 
οἸϊηρα ἰο 8}}Ὺ ἰπ)βο] Υ ἰοὸ 88 ηὈ6)}]δι, ἔπ γ9 ὙΟΓΘ 
ΒΟΐ ΤΏΔΩΥ ΟἾΠΟΓΒ ΝΠΟ ἢδὰ πὸ ὨΘΘΕΙΥ͂ ἰπἰογοϑὶ ἴῃ 
1δς τεβίογαίοἢ οὗ  9Υ 0.58] 6 Π|᾿ 8 σἴοτγ. 789 ΠΟΌΪ65 
οὗ Τοκοδὰ (τόσ. δ) τοῦθ Ὀυὺ 88} 168 οὗ ἃ ἰδύξθ 
ΒΌΠΙΌΘΓ, 

4, Απὰ γοί, δρεΐη, (6 ἰμὶνίγ-ουν Ἰθαοτβ 
ὝΟΒΘ Π81268 ΔγΘ0 σίγϑῃ Ὁ8 οδπποὶ Ὧθ δοποϊἀογοὰ 
85 [ῃ6 οὨἷγν οἰ οἴ θἢ θηραροὰ ἰη ἰῃ9 ν}]-Ὀυ11ὰ- 
ἧῃᾳ. ΟΙδοῦ γος ΤΩΘ ὙΟΒΘ ΠαΙη68 ΟΟΟΌΓ 
Ἰδοῦ ἴω ἰδ ὍΟΟΪΚς ΤΑΥ͂ δ Υθὸ Βοϊὰ οἵοθ ὑπο νῦ 
δ, δὰ Βθὴσ69 θΥΘ Πογο πητηθηί(ϊοποά, 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΤ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γοτγ, 1. Ὑδὸ ἱπιροτίβῃοο οὗ Ζίομ᾽ Β πγἃ}}18. 1) 
ἘοΥ υπϊξίης ἰδ 6 οουρτοκαίίου, ἰδ 6 σοηφνηορδίϊου 
τηῦδὶ ὍΘ ΘΌΪΘ6 ἰο δὶ 1(80]Γ ο΄ δηὰ δβοοιισο (861 
ἴο ῥγνοΐοος ἰ(8 ρϑουϊδν σοοάβ. 2) ΕῸΡ Θχο]ιβϑίοα 
οὔ 80 που]ά,---ἰλὸ τονυὶὰ πνϑὲ 6 ἵκορὶ δἰ αὶ ἀΪ59- 
ἴδηοθ, 80 Ἰοπᾷ 88 ἰΐ ΟὨΪΥ ΒιΥἾ 68 ἰο Τοὺ (89 σοοὰϑ 
οὗ 89 οοῃρτοραίϊ οῦ. 

γόογθ. 1, 2. Τὴθ ρυδοθάθῃοθ οΥ̓͂ ἰδ 6 κῃ -Ὀτὶοϑὲ 
ἐπι τηδκΚίηρ (88 οἷ οὗ αοα βοουτθ. 1) Ηοσ Βἰπι- 
Β6] ἷθ (89 ὅταίὶ ἰο ὈυϊΪ ἃ, 2) Βγ (Πὶβ ἮὮΘ δοΏ860- 
ογδῖθβ {86 ποτὶς οὗ (89 οἰβοσϑ. 8) Ηο 18 ἃ ῥ᾽ δἀρ9 
οτ (6 δσοθ685 οὔ 89 τνονῖ.---Τ 6 ἀσ γ οὗ θυ} - 
ἴης [6 νυ 8}}8 οὔ Ζίοῃη. 1) ΕῸΤ ἴΠ 0890 ἢ Βυ Βοτ  Υ 
(48 ΝοΒοαιΐα 8), 0 δανο ἴο ἱποῖ9 δηὰ ὑρδοὶὰ 
186 ῥτὶοθβίβ δῇ ρϑορὶο ἴῃ μοὶσ σοῦ. 2) Βογίδθ 
Ρτὶοδίβ ὙΠῸ 8ΓΘ ποὶ ΟΧδ] θα ΔΌΟΥΘα ἰδ 6 Θομιπηοη 
ΟὈ] σείϊοη.--8) ΕῸΡ (88 ΡΘΟΡ]6 τ. 059 ΤΩΘΙ ὮΘΓΒ 
πιυϑὶ ποὶ ζοτροῖ ἴῃ {πο ῖὶν Βουθθῃοϊά δηᾶ ἰηύουοῦ 
ΘΆΓΟΒ, ἔπο86 ὙΡὶοΣδ ἃΓΘ ΕἰσΒΟΥ δηα τ] Υ9 απΪἷ- 
ΥΟΓΒ8]. --ΒΕΡΕ: Ομΐ ρογίαϑ εἰ ἰμεττεδ δά ῇοαπί, ΡῈΡ 
φιαϑ τυεΐ εἴυεδ ἱπρτεαϊαπί τοΐ αγοφαηίι" ἐπέηιοὶ, 
τρεὲ διπί ργορλείδε, αροδίοἶϊ, ευαησοἰίδίδθ, Ρ6Γ φυοϑ 
ποὺδὶς ὕόογπια εἰ ογάο ἤαεὶ αοὁ τέοίδε ορεγαζίοπίδ, ὈῈΡ 
ψματη ὑπιίαίεπι ἐσοίοδ 5 ϑαποίδε ἱπίγαγε αδδεαηιμδ, 
τοϊπισίπαία ἐεί, σμοτιμησιθ υετγδίδ, φωαϊέεν αάυεέγεα- 
τίοβ υεγι(αἰδδ γεάαγσμαπεμα αο τορεϊέαηιμδ, αἰδοίη. 
μὲ σέτὸ τγεϊϊσυϊ υεγὸϊα οχίγτμμηί, ἱρδὶ δμπὶ ραδίογϑθε 

δἰ ἀοοίοτεε.---βΞΤΑΒΚΕ: ΤἘ6 ΟἸΘΓΩῪ δβῃουϊὰ βοὶ ἴὸ 
γον κ ὅγβί ἴῃ Ὀυϊ]αΐηρ (ῃ9 οἰἱν οὗὁἨ αοά, δηᾶ ῥσγο- 
οϑἂο ΟΥΟΥΒ ὉΥ ἃ σοοά οχαιρῖθ. Το ΓΩΘΙΔΟΓΥ οὗ 
[8080 πτῇῆιο πᾶν ΣομαθΓθα δουυΐο68 (0 {86 συ ΓΟ 
δὰ (ὁ ἐμ σομμα!οηῦοδ, ν γϑηϊδίηϑ, ᾿υδίιὶγ, 
Ὀϊοθϑϑθά. γον. 10:7. Τῆ ταρϑὶ Ὁονγοσίαὶϊ δηά 
τἰσμοϑὺ Ῥϑορίθ ἀο, βϑῃθγα γ, (86 Ἰεδϑδὺ ἴῃ (0 
ἰΘὩ ΡΟΓΔ] δηὰ βρὶ νι] δα ῆοο οΥ̓́Ι6 οἰίγ οΥ̓͂ αοἷ. 
ΗΔΡΡΥ͂ 9 ψιὸ Μ] ΠΩ Ῥὰ}8 οὐ ἰδ6 Ἰἰραὶ δὰ 
ΘΕΒΥ γόῖΐο οὗ Ομτῖϑὶ δὲ ἐμ Ὀυϊἀΐης οἴ 86 δρὶ- 
τα] Φοτγαθδί τα. 

γον. 81. Το Βοπον οὗ (86 το, Δ Ϊο5 δὰ δτί- 
ἰϑι8. 1) ΤΏΘΥ τὺ Ὀ0, δηὰ 88}8}} Ὧ6 δ {8:6 β8τη9 
(ἴθ Ῥγίθϑίϑβ οὗ Βοὰ. 2) Τοῖν ῥγοάποίθ ὁ8Δ δηὰ 
ΒΠΑ|1 δοῦγθ (Ὁ οὐ Βοηοῦ. 8) Τβοὶν ἀοΐης 
88 ἴῃ ἐἰδ6) ποῦ δηὰ γοναδγά, 

γοτβ. 88-86. Υ (89 ποῦ]ὰ 8ὸ 6881} ὑτοίθῃ 9 
ἐπαὺ οοὖῦ νου ὙΠ] πᾶν πο βροϑϊὶ. 1) Βοοδυϑθ 
ἴη γα οὗ ΟΌΓΒΕΟΙΨΘΒ γγὸ Δ΄Ὸ ποὺ σδρ60 6 οἵ στοαὶ 
οἴοτίβ : ΟἿΪΥ (9 βΒρουῦὶῆοο δῃὰ (89 ρονγοῦ οὗ Οτῖδὶ 
68 ΤΏ8ΚΟ ὃ8 Μὶ Πἰης δηὰ ϑηάον 5 τὶ ἢ ΡΘθΥθ6- 
ΘΓΔΏΟΘ. 2) Βοοπιδο ἰῃ ἰσα ἢ (86 ποτὶ ἰ8 ἱπἀ οθὰ 
ΔΙιομκοίμ ον ἴοο ἰοΙΥ δῃὰ ρίοτίουβ,---ΟὨ])ν (86 ϑρί τὶς 
οὗ Ομ γίϑὲ δα σοηβθοῦδίθ 8 ἰο ἰϊ, 8) Βθοδῦδθ 
9 νοῦ] ἃ ΟὨΪΥ 6668 ἐμαὶ ποῖ 18 ὈΘΙΟΥΘ [8 ΘΥ6Β : 
{6 Γο 8, ὨΟΎΘΥΟΣ, Βοιῃοί ἰὴ Εἰ 6 Γ.-ΞΘΊΑΒΕΚΕ: 
ΕἸΘΘΕΪΥ -αὐἰπἀθἃ πρὶν 18 σου θ᾽ 16 Ὁ 086 παηἀογίδικίης 
δηὰ ἰδ ποτὶ οὗὁἨ ἀοα᾽ 5 ομϊ ἀγθ 868 οοηἰθιμρίὶ ὉΪθ 
ΔΏ(Δ Β8π|4}}, δῃὰ τηθϑϑυγο ἴἰΐ αοσοτάϊης (0 ὑδμοὶν 
ϑίϑδῃηάαγα. δα, νυ. 8; 2 Κίηγβ χίχ. 10. Τοῦτο 
ΓΟ αἰ ογοηὶ ἀθρτθοβ δίηοηρ ἰμ6 φρο 988, ἰῃ Τ0- 
βἐατὰ ἰο (μοὶ πϊοἰοάηθ88. 780 τοῦϑὶ δ.ΓῸ 8059 
νν ἢ 0 ὩοΟὺ ΟὨΪΥ ἀο τ οἰκο ἐμ ϑιηδοῖνθ8, Ὀπ0 4160 σδἢ- 
ποῖ ὈΘΔΡΟ 860 Οὐ 6 Γ8 ἀοΐηῃς βοοά, Δ ΟΧΡΤΟΒΒ (6 ῚὉ 
ΓθΖο ἰὮ Ῥοϊβοῃ 8 668. Φοθῃ σ. 82; 8. οἷσχ. 4. 

Ψεῖβ, 806-88, ῬΥΑΥΟΡ 18 [0 πηοϑί ροπογίαϊ 
ἬΘΆΡΟΙ δρηϊηβὶ (86 ΘΏΘΙΥ. [1) [ ΒΟΟΊΓΟΒ ἴο 5 
[6 Ὀθϑὲ 8411|1.8. 2) [ἰ πι8}|κ98 8 διγ οὗ ()9 τϑδῖ- 
Π688 οὗ (86 ΘΏθγ. [ΤΠ ΙΊΠΟΥ ἀγῸ ὐοα᾽ 8 θη θπ)}68 αἱ 
{86 58116 ἐΐτη6, (86 πανὸ ἀοαἀ᾽ Β ΒΟ] 688 Ορροβοιὶ 
ἰο ἰ6πὰ, Ὀοίοτο τ εἰσ οί; γΒὶοῖ 8 ον} σΔἢ 
οηάυγο. 8) ἴἰ ρ᾽οάμοβ ἰμ0 πα] υἱοίοῦσυ ἰὸ 3. 
ΤΏΘΥ οσδῆ ΟΠΪΥ͂ Θθ6ΔΡ9 ὈΥ οἰδηρο οὗ δρατί.-- 
5ΤΑΒκε: μοη ΤΥ ΔΥ6 ἰῃ ἰδ6 ρτγοαίοδβί βίγα 9, 
βογο Οοἀ 18 οὐῦ παΐοιγ, οὐῦ τόοῖς, ΟΡ βίγοηριδ 
δηᾶ τοΐιμχο, δὰ γα τηυϑὶ ἢν ἰὸ Ηΐτὰ ἢ ὈΓΔΥΘΓ. 
2 6. χχ. 12: Ῥσονυ. χυϊὶ. 10; Ν . ἱ. 8. 

γον. 88. 16 Ὀ]οβϑίος οὗ (Π 6 Ορρτδβϑβίοη τ ἱοῖὶ 
(Π6 δοογὴ οὔ (6 νου] ϑχϑγοΐβθβ ὈρΟῺ 8. 1) 
Ἧο νοῦς (ἰὯ6 ΤΩΟΤΘ βίϑδ ἢν ἀπᾶάον ἴ{, νὸ ἀο ποὶ 
ἱπάοοα Κπον ον Ἰοης 16 δνὐϑηΐηρς τὶ] Ῥογπιὶῖ 
08 ἰὁ0 τοτῖς, 2) ΤῊ ον ἷπ (π6 τοῦῖς ἱποῦ 808 ἃ 4 
ΒΌΓΟΙΥ ἃ8 ἴ( ἰ8 οἱοναίίηρ ἰο Ὀθαν ι119 ἀΐβρτγδοθ οἵ 
Ομνίμι, 8) ΤῊῆΘ ψνόοῦὶς δάνμποοϑ 8ὸ τοῦ {18 
Ὀοίίοτ, ΚτΤαΑπκε: [ἢ (6 ψοῦὰ οὗ 6 Γογτὰ ν᾿ 
τηϑὺ ΘΟ. δ ἀΘΏΚΥ ῥτοσοϑοιὶ, ἢ θο 1685 οὗ ΑΙ] ορροϑὶ- 
ι{ἴἰοη. 2 Τίαι. ἰν. 8-56.ἁ Αἱ ρμ]θαβϑαγοβ οδ]ΐ 4]] 
ΜΟΥ δΟΟΙΏῚΒ 8118}}, ἐβογοΐογθ Ὀ6 ποὶ βἱοἰ αὶ πὰ 
τ δαὶ γοὺ δοιὰ ἀο, Βα. χὶϊ, 11; Ῥγον. τἱ. 6. 
1 ἀοἂ Βα5 ρίγθῃ 8 διιοοθ55[1} ὈΥΓΟρΤΘ88 ἴῃ ΟὟ 
ποσὶ, (5 δῃου] ἃ Ὀο δὴ δάἀιηοηϊἴοη ἰὸ υ5 ἐπ 8. 
ψ06 Βῃουϊὰ {0 τρογτο ὈΟΙΪγ ροτϑὶϑὲ ἰὼ ρυτβαΐης 
οἷν οδἰϊίηρ. 



20 ΤῈΕ ῬΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΕΜΙΑΗ. 
“πΦρΠΨΦΦπΠΠορ-“-πππιιππππππ πππφΨἕἌΨὌψὍ)οωᾳ“ᾳ«“μ͵γρᾳω͵ω-»ψπΦπρπῆἤπφπῇτῇ,,,,, πὰ π-π ππ π- ἰἰππππππππππειιιαικιιινιιιααιαοιινναισατιααπακα 

-»--- 

πάρτε ΓΥ͂. 1-93. 

1 στ [8πη6]7 ἴτ σϑτὴθ ἴο ρ888 ἔμ σβθη β'δηθα!] δὶ Βοατά (μαὶ τὸ θυ] ἀρὰ {86 τ Δ]]}, 
2 ᾿ὸ νγᾶϑ σοί, δπὰ ἰοὺ στοαὶ ἱπαϊρηδίίοη, ἀπὰ τηοοϊκοα {μ6 ὅον8. Απά Ἠθ βρβϑίζθ 

Ὀοίοτο μἷβ Ὀγοίωγθη δηᾶ [Π6 ΔΓΠΙΥ οὗ διαηγατία, δὰ βαϊά, ΚΥ̓́μδὲ ἀο ἐμ οβο [66 016 Φονδῦ 
δ..}}} ΠΥ [ΟΥΥ͂ (ΠΟ πηβοῖνοβῦ Ὑ7γ1}} (ΠΟΥ͂ βϑουβοοῦ ὙὟΤΙ1 {Π6Υ τλδῖσα 8ῃ δῃά ἴῃ 8 

ος (ΔΥ [Ὁ΄ ἀδγ, ὦ. 6., ΟρΡαὨ]Υγ]} ὙΨΚ01) ΠΟΥ͂ τονῖνθ {80 βίοιμϑϑ ουἕξ οὗ [6 Ἀθδρβ οὗἉ (86 
8 τυ θῖπ ἢ ΜΜὨΙΟΝ ατὸ Ὀυτῃοαῦ Νυν [8404] ΤΟ) δ [16 ΑἸαηπιοηϊῦο τσα8 ὈΥ͂ ἴηι, δηὰ 
6 βαϊά, Ενθῃ (μδὲ ψβῖοὶ {Π|6 7 Ρυ}]4, 1 ἃ ΙῸΧ μὸ ὕρ, Βθ 8114}} θνθῃ Ὀγθαὶκ ἀν (δεῖς 

4 βίοῃο γὰ}}. Ηρδασγ, Ο ουὖῦ (ἀοα; ἔογ ν8 αἴθ ἃ. βρίβϑὰ [ἃ ἘΌΠΕΊΉΡΙ: δηὰ ταγη {μοῖγ 
ΤΟΡΓΟΔΟΒ ὑροῦ ὑδμοῖς ον Ποιά, δηά ρίνο {ἰδῆ [ὉΓ ἃ ΡῥΓΟΥ͂ ἰα [86 ἰαῃά οὗὁὨ ὀρ Υ. 

δ Απα οονογ μοὶ ἰμοὶν ἰπίαυΐίγ, δηὰ 16 ποῖ {μοῖγ βία "6 Ὀ]οι θά ουὐ ἔγοπι θαἴογο ἴδθ6; 
᾿ ὅοὸγ {86 0 ἢδᾶνο ρῥτονοϊκοα ἐλθ6 ἴο ΔηρῸΓ ἰαίογο [(Π6Υ̓ μαναὰ δοίθα νϑχϑίϊουβϑ! Υ ἀραὶ πδῦ 
6 (80 Ὀυ]Πάοτβ.Ό ὅο Ὀυ}]} τὸ [μὰ 6 Ὀ01}}0] (86 ν4}}; δῃηὰ 411} (86 ψ}} ψ)͵ὰ8 10Ϊὴ 

[οροίΒῈΣ απῦο {μ6 84] τΒεγοοῦ: ἴ9ῦ [854] [Π6 ρβορὶο μὰ ἃ τιϊηά [Βϑϑγι] ἴο ποῖκ. 
7 Βαϊ [8147 ἰὑ οδηθ ἴο ρᾳ88, ἐλαὲ να λυ 4, ἀια Τουΐα!ι, δηὰ {16 Αταθίδηϑ, διά 

[ὴ6 Απιηιοηϊίθϑ, δηὰ Ἰ-: Αβμαοάϊιθβ, θαγὰ μ80 [}6 ψἈ}}8 οΥὁἨὨ Φογυβδ θὰ τ ΟΓΘ πιδα8 
ὺρ [ἴδ ἃ θαμάδρο ν88 δρριϊοα ἴο {88 ν81}8 οἵ 96 γα βα] θη}, ἀπά {μδὺ (06 Ὀγοϑοῖιοδ 

8 Ὀεζδὴ ἴο Ρ6 βίορρε(, τῇ τ 1ΠΘΥ͂ ΟΓΘ νΟΓΥ ψσοῦμ, ἀΠα οοηδρίγρά 81] οὗ (Ποῖα ἱορεῖδοῦ 
ἴο οοταθ αὐ} 0» ἥσ! ἀμαϊηδὲ Φ6γυβα] οι, δηὰ το μα ογ ἰδ [0 ἀο ψ οΚοά 688 ἴο 1]. 

9 Νονθγίμοθηβ [8η4] 6 τηϑιϊθ ΟἿΣ ῬΓΑΥΘΓ απο οὐ αοά, δηα βοΐ ἃ σδίοῃ ἀραϊηϑί ἔμοπ 
10 ἀδΥ δηά πἰραῦ, θδοδυβο οὗ ἰἤθια. Αμπὰ Ψυάδῃ βαϊά, ΤᾺΘ βιγϑηρίῃ οὗὨ [86 ὈΘΆΓΟΓΒ οὗ 

Ὀυγάδῃηβ ἰβ ἀθοαγοα, δηὰ ἐῤογα ἐδ ταυοι συ ἰϑῇ ; 80 ἰδδὺ [8η4] ὅὕὸ 8. ποῖ 806 ἴ0 
11 Ὀυ]ὰ (6 ν}}.΄ Απὰ οὖν δάγοσγβαγιοβ βαϊ ἃ, ΤΉΘΥ 88}8}} ποῖ ποῦ, μου ΠΣ 866, [1}] πὸ 
12. οομιθ ἴῃ 186 τηϊᾶβί διποηρ ἰπδπ, δη ἃ 5] ἔδθαι, ἀπ οδυ86 {μ6 πογκ ἴο οαϑᾶδθ. ἀπά 

10 σδπια ἴο Ρ888, ἤθη ἴμ6 96 018 ὙΒΙΘΩ αὐ6]0 ΕΥ̓͂ ἰθῖὰ οδπιθ, {ΠΟΥ͂ δα] ἃ ππίο 8 ἴδῃ 
[ἰτηθ8, ΕὙοιη 811 ρ΄] δοθθ ΠΘΠῸΘ γ6 8}.8}} τοίαγῃ υηΐο υ8 ἐλεν εὐ δὲ ἰρορ γου [ΕΥ̓ 
Βαϊ ἃ ἀπο υ8 ἴδῃ {{π|68, ἑ, 6., ἰγρα 6 ΩὉΥ, ἤτοι 811 ρ]αοοβ, Ὑ6 8}}8}} σοΐυσπ ἀπῖο 5]. 

18 ὙΠογοίογθ [8πᾺ] 1 βοῦ ἴῃ (6 Ἰονοῦ ρ]8οοβ [Ἰονγοϑῦ ραγίβ] Ὀθμϊπὰ {80 Μ8}} [8 186 
Ρἶδοθ Ὀο ηαά (6 ν 4117, απὰ ἰπ {πὸ ΒΙχΏΟΓ Ρ]δοοβ [1π [86 ὀχροβοᾶ , 1 οὐϑὴ βοὶ 

14 116 Ρ60ρ]6 αἴγον ὑπ ὶγ ἔπ} 1} 168 ταῦ ὑπο ῖν βνοσάϑ, [ΠοἱΓ ΒρΡΘδΙΒ, δῃα ἰποῖγ Ὀοσθ. Απά 
1 Ἰοοκθά, δηά τοϑθ ὑρ, Δηά βαϊὰ υηΐο (ἢ ποῦ]θθ, δῃὰ ἰο ἐμ συ] οσβ, δηα ἴο [86 τοδὶ 
οὗ [86 ρθορὶϑ, Βα ποῦ γὸ αἴγαϊὰ οὗ ἐβϑη: σϑιαθαθοῦ {86 [οτὰ, υὐλϊοὶ ἐδ στοδῖ δηὰ 
ἰουτὶ Ὁ]6, ἀηὰ Βρην [ῸΓ γοὺγ Ὀγείμγθη, γΟῸΓ ΒΟΏΒ, δῃὰ γοὺ ἀρ ΘΥΒ, ΥΟῸΣ Ὑ1ΥΕΒ, 

16 δηὰ γοὺγ μουβεβ. Απά ἰΐ οϑτηθ ἴο ρᾶ88 ὙὮΘΏ ΟἿΓ ΘΏΘΙΏ168 Βοδγιὶ {μδὲ 10 ψὰ8 πον 
υηἴο 8, δηὰ Οαοἀ ΒΔα Ὀεουρῆὶ {Ποῖ σουηβ6ὶ ἔο πουραύ, (μαῦ νγὸ τοίατηθα 411] οὗ υϑ ἴο 

10 [86 τὴ}, Ἔυ οΥῪ ομο ὑηΐο δῖ8 σοσκ. Απα 1 σδπιο ἰὸ ἔγτοαι (μ80 πιο ἔοσί ἢ [του 
{μαὶ ἀΔΥ1, ἐλαέ [ῃ6 Β41} οὗὅὨ ΠΥ βογυναπίβ στουρμΐ ἴῃ ἴμδ6 ποτκ, δηὰ (86 οὐδοῦ Βα! ἢ οὗ 
(6πὶ Β6] 4 Βοἢ ἐπ βρϑᾶγβ, ἔμ βῃ}16]48, διὰ ἰὴ δονβ, δῃὰ (ῃ6 ΒαθοΓΖΘΟΙΒ; δηὰ (0 

17 τύ οτβ τοογδ ὈΘμΐ Πα 411} {πΠ6 Βουδβο οὗ Φυάδῃ, ΤΏΘΥ τ ΐο Ὀυϊἀοὰ ὁ {π0 ΝΜ8}} δηὰ 
{δον (δ8΄ ὈΔγο Ὀυγάθηθ, πιο {Ππο86 {Πδὲ Ἰαάοᾶ, [Μ}1]6 ΘΕΤΤΎ ΠΑ] δυογῳ ὁπ ΜὶΙῊ 06 

18 οἵ ἴθ Βαπά8 πτουρῃί ἴῃ [Π6 ποτῖς, δηὰ σι ἴ[86 οἴδοῦ λαπά δοϊὰ ἃ σϑᾶροῃ. ΕῸΓ 
[484] {μ6 Ὀυΐ]άθγθ, ΘΥΘΥΥ ομ6 δα 8 βοτὰ ρίγάοϑαᾷ ὈῪ ιΐβ βίάθ, αῃὰ Ὅδὸ Ὀυϊ]άεα. 

19 Απὰ 6 ἐμαὶ βουῃᾶρα [πθ ἐγυπηροῖ τα8 ΕΥ̓ πιΘ.ι Απάᾶ 1 βαϊὰ υπΐο (88 ΠΟΌ]68, διὰ ἰὼ 
186 τυ ]οτβ, δπὰ ἰο (86 τοδί οὗ 6 ρϑοόρὶθ, ΤῊο ποῦς δ γτοδὶ δπὰ Ἰδῦρθ, δῃὰ νψὸ δϑ 

20 βοραζϑαίϑα ὑροῦ {89 π8}}, ὁῃ6 ΤᾺΣ ἕγοπι δῃοῖμογ. [Ι͂ἢ σι μδὺ ρ]δοθ ἐλδγδίογδ γὙ6 ὮΘΆΓ 
21 [6 βουῃά οἵ δμο ἰγυμπηροῖ, τοϑοσί γα {81} ΠῸ ὑπο υ8: ΟΌΓ 884}} βρδΐ [Ὁ υ8. 830 

[Δ] τὸ Ἰαδοτγοὰ ἰπ ἐδο ποσὶ : δὰ μδ]ῦ οὗ (βοτὰ μοὶ (86 βρϑδγβ ἔγοιι [86 τί βίην οὗ 
22. [μο τιοτηΐπρ {1}} ἐπ βίατβ δρροαγοᾶ. 1 Ἰονίθθ δὲ [86 βϑπὶθ {ἴτη βαϊὰ 1 υηΐο (80 

ὈΘΟΡΪΘ, 1.δὲ ΘΥΘΣΥ͂ 1.6 ΜΠῚ 8 βεσγαηί Ἰοὰρο σὶ τ ΐη Φοτθβαιθτα, (μὲ [8πὰ] ἱπ (80 



ΟΗΑΡ. ἹΥ͂. 1-28, 

23. ηἰχῶι (Π6Υ ΠΙΔῪ Ὀ6 ἃ χζυδιὰ ἰο ὑ8, δῃα Ιᾶθογ οἢ [86 ἀΔΥ͂ [ὈΥ ἀ4Υ]. 80 [8η4]} ποῖος 
Ϊ, ΠΟΙ ΠῚ ὈΓΘΙΏΓΘΙ, ΠΟΙ ΤΑΥ͂ ΒΟΥ ΔΒ ΠΟΥ ἰμ8 τηθῃ οὗἉ [6 ρυδγὰ Μϊοδ [0] ογϑὰ πιο, 
ΠΟΘ οὗ υβ ρΡαὰΐ οἴου οἰοῦμ68, δαυΐπρ ἐϊναξ ΘΥΘΓΥ οηθ Ρὰΐ ἴμθπι οὐ [Ὁ ψαϑίηρ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

16. ΤΊο ἢ δοοῖωϑ ὸ Ὁ6 υχἱδρὶδοοὰ. [ἰ δῃου!ὰ Ὁ9 πιὰ Ὁ3291, διὰ ποὶ πιὰ ΠΟ Οε [29 ΤΟΣᾺΦ ΓΔΔΥ ἢδυθ 

δβδηκϑὰ μἷδοϑϑ. 

11. ἴὰ Ὁ» ἐδο  ἰαϊκαν ἐδ ρίδοο οὗ ὃ. 

32. Νοίο (86 ἀὔδϑῃοϑ οἵ ἴ) πίξ Ὕ21779 δὰ Σ9 70. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Τὰι Ηϊπάταποες (1) ἔτοπι ϑαπδαΐζαέ ἀπά λὲδ αἰζίεδ. 

(Ν. Β.---τΊοτβ. 1- ὁ δ ἴῃ πὸ ΗϑθΌ. τϑσβ. 88.-- 
88 οἵ οἷ. 8). 

γον. 1. Μοοϊκοᾶ ἴ86 ὅδοννπ.--- ϑδηὈΔ}1δἱ τ 88 
ον ἀθ  δίγδίὰ (ὁ ᾽86 ΥὙΥἱοϊθῃοθ αἀἰγθοι Υ ΟἿ 8ο- 
οουηὶ οὗ () ἔα υοῦ Βῆονη ὉΥ͂ (9 ΡΘΓΒΙΔῺ τ ΟΠ ΔΥΟ 
ἴο 1μ6 ὅονγ8. Ηϊ5 χτοδὶ γᾶζο οοαϊὰ Ἔχ ἰὈἱ ᾿ι86}{ 
ΟὨἿΪΥ ἴῃ ΠΙΟΟΚΟΓΥ. 

γεν. 2. Βοίοτθ 8 Ὀσθίδσυθῃ, ἱ. 4., ΤοΌϊΩἢ 
αὐὰ 85 Ὀτοί το ἴῃ οουηοὶ!. 86 ἀχν οὗ 86- 
τχλατῖδ.---ἶι 19 ΠΠΚοῖν (δι ϑ8η 4141 δὰ δοιι8}7 
Ὀτουρσὶ δὴ διηδα ἤΌὈΓΟΘ ἰῃ βἰζῃϊ οὗ 6 ΟἸΑΥ͂ ἴοὸ 
Δηκιπιϊάαίο [86 768. [ἢ ἃ δρϑθοῦ ἰο δἷβ οἴ ο6Γ8 
86 0868 (80 ἰδηρ"ῆκο οὗ ἸΠΟΟἸ ΚΟΥ ἤ0ΓΘ ρίνθῃ, 
Ὅ11 τον ἔοσν ΓΒ ΘηΊΒο]ν 68 7--- ΟΥΒΔΡ8. 
εοἱ (λέν λεὶρ ἰλεπιδείυε63 ἸΚοὶ!, οοασιρατίης ΡΒ. χ. 
14, τοδάδ ἰὲ “" 1}} ὑμον ἴθαῦο ἰΐ ἰο [ἢ διδοῖ νθβ ἢ᾽᾽ 
ψθϊοῖ ἰΒ Βατϑῆ. (896 οἡ οἷν. ἰἰΐ, 8 ον 1.10 860 
οὔ (ἷ8 ποτὰ αζαδ)ὴ. ὙΨΨῚ ΠΟῪ πλᾶϊξο δ θπᾶ 
ἰῃ ἃ ἅἄδν ὃ Βδιδογ, ιοἱδέ ἐλεν πιαζκε απ ἐπα (ἱ. ε., 
Δοσοτορ ἰδ 11) ὁν ἀν (ἰ. 6., ΟΡΘΪγ7). 80. δαν- 
ψοπι ἴῃ θη. χχχὶ. 40; Ῥζου. χὶϊὶ. 16; δυάς. 
ΣΧ Ι!, 10. 

γον. 8. ονν ΤῬΟΌΪΔΒ ἴδ Αττοιδῖθ ν᾽ 
ὉΥ Β΄.---Ἴ ἢ δν}0 οὐ ΡΌγ886 ἱπ (818 γ6Γ80 8.- 
ζει πιδᾶὶ ΤῈ Β6ΥΘ ΔΙΓΘΛΑΥ͂ βυρροδοα, ἐμαὶ βοὴ 
ΒαΏ Δ }1δὶ δἀἀγοδδοὰ ἷβ δγαιθὰ Ὡθ ΒΘ ΑΒ ἰὮ 
βἰκῃις οἵ Ζογυβαΐοῃ, Ἰοοκίηρς υὙἱὰ ΤΟΙ Δ δηὰ 
οἴ τ αἱ (ἢ 9 }6νῦ8᾽ ποτὶ. 

γεν. 4. Εἶθαν, Ο ουσ Θοᾶ.---Εἰχς εἰπιθ8 ἴῃ 
ἐἷ8 ὈοοΟΚ ΝοΒ οι Δ ἰδ οτ)θοὶδ ἃ ργαυοσ. ΤΉ ΘΥ 
ΔΙῸ ῬὈγαγοῦ Μ10 ὙΓΠΏρ, ποῖ Ὑ110 δοίΐηρ. 
ΤΏ στουπαπ οἵ {8 ῬΥΆΥΟΥ ἃτο, (1) αοά᾽ 5 ρϑορὶθ 
δ΄ο ἀοϑρίθοα ; (2) ἐχοϊιθὰ ἴἰο ἔδϑαν ὈΥ 180 ΘΏΘΩΥ. 
ΑΒ ἰῃ ἰδ ἱπιργθοϑιοῦῦΥ ῥβδΙπιδ, 60 Γ6 ἷἰδβ α ῃγτο- 
Ῥιοιἶο ΡΟΝ ΟΡ ἴῃ {ΠῚ8 ῬΓΑΥΟΣ. Τὴ6 ὈΓΘΥΘΣ δηιΪ- 
αἰραὶεβ αυμ᾽8 5166. 

νον. δ. ον αν ὑῥζτονοϊσϑᾶ [96 ἴο 8Ὡ- 
θὲ Ὀθϑίοιθ ἴ8θ Ὀυϊ!ᾶθτα. Βδίμοσ, λὲν λαῦέ 
σεχεά (ὶν ἢ Δ] αν) ἐλδ διἑάεγδ. 8.0 ζααδ ἴῃ Εσοκ. 
χχχὶϊ. 9θ.ἁ. Τὸ ἑἰεποσεά ἰΒ ὑπδὲ οὗ Βοβιὶ ιν 86 ἰη 
Ὅλη. χ. 1. 

γεν. 6. σοῖο ἴδ6 δεὶ]ζ Ἂδβοιθϑοῦ ἴῃ δΒοΐρδί. 
ΤῊὴΘ ΡΘΟΡ]6 δαᾶ ἃ πὐἰηᾶ ἴο νγοΣ]ς.---Π αἷ8- 
δεοίϊεα (Ἰποϊιαϊηρς ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴθ 9 Εἰ ὮῬυὶθδὶ ΟΥ 
αἱ Ἰοαδὺ τ᾿ ΔΩΥ͂ οὗ ᾿ιῖ8 ἔβπι} 7) ΝΘΥΘ ἃ ἴ9.ν, δῃηὰ (Π 6 7 
μδά (το γίο]ὰ ἰο ἴῃ9 :68] οὗ στοδὶ 2888. Ρὰ- 
ἐὐἰ οὐΐθαι, οἰθν δπὰ δβδοσυτὶγ πιδὰθ (Π9 Μ2ὰ}}- Ὀυἱ]ἀ- 
ἱπῷ ἃ Ροραϊδῦ σοσῖς. (Τμο ἔουγι οἰ δρίον ἴῃ (ἢ 9 
Ηδςὺ αἰνί βίου Ὀθκχίἢ8 Π6Γ6). 

γεν. 7. Το Δτιαρὲβηβ.---ΤΊιοβο ἴῃ Κβδαιατίδ. 
8.66 οα οἷ. 11.196. 19 Αὐτοῦ! Σῖθα.--- ΤΌ 6 8 
ἱηδύθηδο δὰ ῬυοῦΔΟΙΥ ἱπαυσοὰ τὴν Αππιο- 
Εἰϊο8 ἰο ἰΔκὸ δοιϊυο ρμαγί τὶ Κβδαθδ)]οὶ ἰῃ ὁΡ- 

Ῥοβίηρ ἰδ ον5. [{ἔ βδιθα αὶ 89 4 Μοδῦϊθ (88 
6 ΒΌΡΡΟΒΟ), ἰδ. ἔδοί ψουϊὰ δΔοσουηὶ ἔονΥ δ Απι- 
του ἑ ἰδ δ᾽ ἴδμοο, 88 (6 ἔνγο πϑδίϊοηβ οὔ Μοδὺ 
Δη Απιηοὴ ἭΕΘΓΘ Θ᾽ ΔΥΒ ΟἸΟΒΟΙΥ υηἰ 6, 08ρ6- 
οἶδιν δραϊηδὶ [σγτθοϊ. 8ὸ Αδβδοᾶϊϊοδ, ντὰ 
ἰδ 6 ῬΒΪιδιϊη9 ἰγδαϊ ἰ08] Βαιγοὰ, γοιηδ 64 δο8- 
1190 ἰο 89 Φθτγβ υηι1} Φομδίδη, Ὀγοίπον οἵ δι 88 
Μδοοθῦσῦβ, (του πα νοα γραγδ δι (μΐ8, ἀ6- 
βδιγογοα Αϑιάοι εἱ ἢ ἀοἴοδὶ οὗ Αροϊ]οηίυβ. 
Τδὶ ἴ89 νγ8}15 οὗ δοσυδβαιθσα νγοτο 8489 

ἘΡ.---ἴάι,, ἐλαί α δαπάαφο ισας αμρέϊεα ἰ.. ἐλ6 τυαίἐϑ 
οΓ Ψενγιμιαίοπι. 80 ἰῃ 2 Οἰιγοη. χχίγν. 18, 

γον. 8. Το Βὲηᾶος ἰϊ.---ἰς., 9 ἀο τοϊοζεάπεε8 
ίο ἐ(. (8ο 1μ6 ποτὰ ζο᾽ αὐ ἴῃ 1834. χχχὶϊΐ. 6). Τηη989 
γαγίοιΒ 8.10} 8} {1608 τὐϊ αὐ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδ δι ὈΥ͂ δοίης 
ἴῃ οσοησογί, (ΠΟΥ͂ σουϊὰ 5807 ἰο ἰὸ Ῥογβίαι Κὶης 
ΠΟΥ͂ γγὸγ9 ΟὨΪΥ δοίϊηςς ἰπ ἷ8 Ὀ6 86} ΓὉΓ (ἢ6 δΒαίοι Υ 
οὗ (89 ϑαιρίγα δραϊμδὺ δὴ ἰῃδυγγθοί ΟΠ ΔΡΥ͂ ΤΩΟΥ6- 
τηϑηΐ οὗ [0 δεν. Απ αἰίδοῖς οὔ ϑ'86η 04] δέ αἰοηδ 
ταὶ ἃ τϑδαΐ]ν Ὁ6 ππἀογβίοοά αἱ σοι 885 ἃ τη δῖ 6 Ὁ 
οὔ ρϑγβοηδ[ 7ζθ ΑἸ ουΥ δηὰ δρατγδθαϊξεπιοαὶ. Ηθηοθ 
180 σουΐδαογϑου. 

γόοτθ. 10-12. Αηᾶἃ δυαὰδδῇ βαϊᾶ.... δῃᾶ οὖσ 
δανοιδασί δ βεὶϊᾶ... [9 δον 0} ἄτσοϊὶς 
ὉΥ τἰδοὰ δαίϊᾶ. Ηρφτο νοῦ ἰὮγο0 Βοῦγοθβ οἵ 
ἀἰϑοουτοροιιθηὶ: (1) ΤῈ δουοσίυ οὔ (86 πουῦῖς. 
(2) Το ἰδγοϑί οὗ ἀδβισυοίίοι ὈὉΥ [86 οοπίθάθγϑου. 
(8) Τὴ ΓΘ04}}1] οὗ [89 σουηίνῦ ζονγ8 ἴσοι (89 
ΨΟΥΚ ὉΥ ἰδοῖν (ἰπλϊὰ ἔθ] 1ο ττ8. 
ΤΟΥ δεὶᾶ πηῖο 086 ἴθ ἴἰπη685, ΕἾΟΣΩ 81] 

ῬΊαοϑβ ὮθηΟΘ γ8 δ884}} τοῖΐϊσσῃ πηῖο 18 
ΒΟΥ 11} Ὅ6 Ὅροι γου.---δίθον, Τάεν δαϊὰ 
μπίο ιι8 ἐεπ (ἐπι68 (ἑ. 4., ἰΓϑα θη }γ}), ἔγοπι αἰΐ ρίαοεϑ 
γε ελαὶξ τρίωχπ ὑπίοιϑ. ΤῸ 7908 ἔγοιῃ (ἢ) 6 οιις- 
8116 ἰΟΒ Βαϊ νγοῦθ ὩΘΩΡ [6 ΘΏΘΙΩΥ ΟΔηΠ6 (0 
ον ΒΑ] θῺ δη ϑηἀθαγυογοὰ (ὁ τ ῖκο ἰμ οἷν ἰο η8- 
ἴθ}: ἀσπίδι, (μτου κι θαυ οὗὨ ἱπ᾿ΌΓΡΥ ἔγοπι ϑδηὈη5}- 
δι, [Τὸ ΗδὉ. Α4Ἴδλεν 8 ἔῃ Εβι 6 ἰϊ). 4.] 

γεν. 18. ὙΒοχοίοσθ δοὶ 1 ἴῃ [80 ἸΟΥΤΟΣ 
ΡΙδοθ8 ὈδΘΒἑπᾶ ἴ86 τν8}]} δῃ!ᾶ οὐ ἴ89 ἰρθθτ 
ῬΙδοϑδὶ θυ θ 691, εἴο. --- Βα μον, Τἠογοζοτε δοὶ 7 
ἐπ (ἠέ ἰοιρεεί ρατίδ αἱ (λα ρίαοα δελϊηαά ἰλε τοαϊΐ, ἐπ (δα 
ἐχροερα ρματίδ, 7 ευόπ δεΐ, εἰδ. Νοθοταΐδ ἢ ρ]δοοὰ 
Θἰδομπη Όῖ8, ῬΓΟΡΟΥΪΥ διιημθά, δ διοῖ ροϊηἰβ οὗ 
(86 ναὶ 88 δὰ αἰξδϊποὰ (9 ἰοδϑὶ μοϊχῃν δηὰ 
ΟΥΘ ἰδ} τηοϑὲ οχροβοα ἴο αἰίδοκ. Το86 ἀ6- 
ἰϑοδ θῖ8 ΓΘ ἰογπιϑα οὗ ἴῃ 6 ζμη}} 168 το )8ἀ 
Ὀ690 πο κί αὐ (ἢ 6 ρογίϊοηϑ οὔ [86 Ν8]1 Τ ΒΘΓΘ 
1680 ζᾶρ8 γ6γ0. ΤΤμογθ 88 8 [ΘΙΏΡΟΥΔΕΥ 66888- 
ιἰοῃ ἔγοϊῃ πὸ νοῦς. οἼὸ Ἰονθϑῦ ρατίβ᾽᾽ δηὰ 
“0 ΘΧΡΟοΟΒΘθα ρδιίδ᾽᾽ διὸ ἰῇ δρροβὶιΐοῦ. “Τ}9 
δῖ ο Ρ]δοθθ᾽ (Ε. Υ.) ἰ8 8 αἰἰδίακθα γϑηδουηᾷ. 
Τμὸ ποτὰ ὑδλίλὲέ Ἰθ8}8 “8 ἀγὺ ΟΥ ὉΔΓΘ ΡΪἾ809 
(οορ. Εσεῖὶς. χχνὶ. 4-14), δη ἃ βθῆο9 ὉΥ ἃ πιοίδ- 
ῬΒΟΣΙσΑ] υ89, Δ δχροβϑα ρδγὶ οἵ (6 ν0ὺ8]}}. 

γον. 14. ΑηᾶΣ ΊἸοοϊεθᾶ. ---ἰπιρ᾿] γίηκ, ΡΟΓΒΔΡΒ 
δὴ οὐδογυδίιΐοῃ οὗ δοῖῃϑ ζθὰῦ οἢ [9 μαζὶ οὗ ἰδ9 
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ἀϊ δοχοηὶ οἾ48868 οὗ (6 οοιΐγ. ΟΥ ἐξ Τοῦ 
τοῖον ἰο 8 βίπιρ]9 γουΐον οὗ (80 ἀοίεμιἀθγ ἰῃ ἐμ ὶν 
Ροϑί(ἰοη8. 

γον. 16. ϑῦΩο τϑϊπτῃ θᾶ 41] οὗ 065 ἴο ἴ89 νγα]} 
ΘΥΘΙΥ͂ ΟὨΘ πῃῖο δία νυ οἱἹς.---Τ }]8 δῆονδ αὶ 
ἴβογ δὰ Ὀθθῃ ἃ οδοβϑϑδίϊοῃ οὗ ἐῃ9 νοῦγὶς δὶ 18} 6 
ἄγει αἰδτ. 

γογ. 16. ΜΙ δοσνδηῖβ οδηηοὶ 6 Θαιυδὶ ἰ0 
“ΤΥ δ) Θοἴδ᾽᾿ 48 δοῃθ δοϊά, ἴογ πααγ οουϊὰ ποὶ 
Ὅο 80 υϑεὰ Ὀγ Νεοδοπιΐδἢ, ΠΟῸΡ που]ὰ ὃς σοπδί ον 
6 ρϑορίο οἵ ψυΐϊει θὰ 186 Ἰίρῃϊ οὗ δυ]θοίβ. 
Νεδοιθία δὰ ῬὈΓΟΌΔΟΙΥ ἃ βρϑοίδὶ Ὀδηὰ οὐ πιϑῃ 
αἰἰδοῦ θὰ ἰο ἷ8 Ρογϑοῦ, δἱἴμονῦ ὉΥ͂ ογάογ οἵ {10 
Κίης οἵ Ῥογβϑίδ, Οὐ ὈΥ ἴμ6 νὴ ἱἱ οὐ ἐ89 ΡΘ0Ρ]6 δἱ 
Φετυδαϊοη). ΤῸ ἴ86806 6 δΒυθροοὶ γεΐθγθηοθ ἰδ 
ΒΟΥΘ δι 9, ΤΟΥ 5 6 αἰδιϊποιίοη 846 Ὀ6ι Ν ΘΘῺ 
8999 δηὰ ι09 οἷδοτθ. 7.680 ἀϊν  ἀ64 {ποπιβοῖνγ68 
ἰηίο ἵνὸ ρδτγίϑ, (86 οὔθ πογκίηρ Μὰ} 19 (86 οἶον 
Κορὶ συδνὰ : αὶ ἴῈ6 οἴΒογΒ [6]. ἃ ϑϑροῦ Μ1]6 
{ΠῸΥ ψτουριν (νον. 17). “Παδεγσεοα. ΟἹά Επρ- 
118} ΤῸ ““σοιὶ οὗἩ πλ8]}. Ετοαι λαΐα (Π601κ) δὰ 
δογσεη (10 Ῥτοίθοι). 
ον. 17. Κοδιὶ Τὴ δωίάετα οΓ (δά ταἷΐ απὰ {δ 

δωγάεποδεατγοτγα ιολῖϊε σαγτνίπσ. ΤΌΘ Ὀυϊ]ἀθτ8 δηὰ 
9 Ὀυτάθη-ὈδαγΟτΒ ὁ8ο ἢ} ὈΟΤΘ ἃ Δνο]η (δλοίαλ) 
ἱῃ οὯθ Βαηῃὰ, [506 Ὀυΐ 6 γ8 (48 ἀἰδιϊῃοὶ ἤγοτῃ ἐδ 6 
Ὀσυτάδη- ὈΘΔΓΘΙΒ) 4180 γϑατίηβ ἃ βνυογα, ἃ8 6 Βυθ 
ἰῃ γογ, 18. 

γόον. 18. ΕΌσ.---οδοὰ “Απᾶ," Τμὸ εἷρπαὶ) 
ἐσαιηροί 88 ἀἰγοοὶγ υπάον ΝΟ ΘΙ 8 ΟΥΘΥ, 88 
δου δη ον οὗ (Π6 ἀοΐδῃοσθ. 

γονρ. 22. ᾿Ἰοᾶμθ τυ τὶ δοστιδδΊθι.--Τ αὶ 
ἦβ, ἀυνίης [6 δἰαγα,, ἰἢο86 ἐμδὺ δὰ (μον Βοην68Β 
ἔπ {86 γ᾿ Πα 268 δηὰ ἀϊδί δὶ ἰονν 8 βου] ΠΟῪ ὁ0ῃ- 
ἰ(ἰηὰ6 εἰσι δὰ ἀδγ ἴῃ (Π6 οΟἾγΥ. 

γον, 28. ΟἿΪΥ Νοιιοι δ δηὰ 5 ἱτωτηϑάϊαίο 
ΤΑΙΤΑῚΙΥ αηὰ αἰἰοῃ ἀδηΐθ ἀγο Βογο γοίογσγοα (0 88 Ὠοὶ 
Ῥυϊιίης οδ᾽ (πεἷν οἰοίο8. [{ Ὀθοδιιθ ἰπϑαι (0 6 
Ῥϑιίοτπϑ οὗ υυδι οι Ὁ] πη 688 δηὰ δηὰ αἰ} ζθηο9 0 ἐδ 6 
τοϑὶ.---ανίηκβ ᾿μαὶ ΘΥΘΣΙΥ ΟἿΘ Ρδϊ τἴ8681 ΟΝ 
ἔχοτα ὙΤΑΒΏΣΩ ΕΚ.---ἃ ρυσειϊ ΐρς δοηίοποο [Δ ἰδ 
ἸΠιΘτγ “δὰ 8 ἬΘΘΡΟΣ [89 πδῖογ.᾿ Τὴ 
τοπάογίηρ οἵ (μο Ε. Υ. 18 ἴω δοοογάδηοο ΝΒ (19 
οΪὰά εν δ δυϊμοσ ἷοθ τὸ τοραγὰ 4λέίλο 88 8 
τοτῦ οἵ οαυϊγναϊοηΐ στηϑδοΐηρς ἩὶῖζῺ ρμαδλαί (ἰοὸ Ρυὶ 
98). ῬΓΟΌΔΟΌΪ δοῖηθ ψογὰ8 δΓΘ ἰοβί. 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Το τρί δηὰ ρστοδί ἰηάϊρηδίίου οὗ Κδῃ- 
ὈδΙ]δὶ ῥσγοόνο {πὸ ἰηϑί ΠΟΥ Υ οΟΥ̓͂ Ϊ8 ἰδυπία. [ΙΓ 
Π9 9078 ΓΘ 80 60Ὁ]9 ἃ ζοἷϊς ἰῃ ἰδ δδιϊπλδίΐ οι, 
δ πουϊὰ ηοὺ Βαγθ βουρδι δὴ δἰ δ 66 (γ6 7. 8) (0 
ἢρδὶ δραϊηβι (θαι. Ηο μεά ροοὰ γϑϑϑοῦ ἰὸ ἔδαρ 
ἐπ δβιυιάάθη τοβίογδίίοη οἵ (89 ψ ουνίβῃ ῬΟΎΤοΡ, δᾶ 
ἯΙΔ.Β ἸΠΟΤΟΪΥ οχογοϊβδίηρ ἰμαὶ το) 18. ῥγαίθοὰ 88 
ΡοΟΪ εἾσ41 νι ϊβάοπη θα ἢ6 υβοὰ ΘΥΘΥΥ͂ ΘΏΘΓΩῪ ἴο 
ἤναῦὶ ΝΟΒοπλ Θ᾽ 8 ῬΌΓΡΟΘΘ. [ἃ 5 ΡῬγΟΌΔΌ]Θ 
δαὶ ἰὼ α8}1}169 ἐἰμοτὸ οχἰϑίθὰ ἃ ατονίηρ σουηδηΐ 
οΥ̓͂ Ιοτδοὶ (1169 τη οὗ Βαυγίοη, Ουϊδδῃ, Ανϑ, 
Ἠδιθδι δηὰ βερμαγγδὶπι (2 Κίηρϑ χνὶΐ. 24) 
Βαυΐϊηρ ὈΘΘῺ 80 11ὁἃ ὈγΥ (6 Κίηρ οὗ Αϑϑγτὶα ἴῃ 
Οεμπίταὶ Ῥαϊοϑιΐ 6), το, οὗὁἨ σουγβθ, βυιωραιἰσοά 
ὙΠ. (ὴ6 τηογτοηρηὶ δὲ Φεγαβαῖθημ. δ ηὈΑ]}]αΐ, 
εἰἰυδἱοὰ Ὀθὶ ψνθο0ὴ (980 ὑπο γα ζιηθηίθ οὗὨ ἴδϑγδοὶ, 
ΔΒ ἰῃ9 ΤΏΟΓΟ δίογὶ ἰοὸ 800 ἀδῆμοῦ ἰῷ ἴβγδϑὶ' Β 
ἄτονίν. Ηδησθ ἷ5 ἤογτ νδγάηϑβα ἴο πιουθ ἴῃ 1} 9 
τηδίίον, ἴου ἢ τ οὐἱάθηίγ (6 οἰϊοῖ ΤΔΟΥΘΓ, 
διιβουσὴ Ατγαθίδπδ, Δαιπηοηϊο5 δαὰ Αδιὰοαϊιο5 
ΓΘ ΓΟΔΟΥῪ Θῃου κι το ἰδ κο ρασγί. 

2, ΤΒθ ὈΥ ΥοΥ οὗ Νοδϑυνΐ}. (δὲ (8.6 ΘΏΘτΙγ᾽ 5 
ῬΟΡΓΟδο 68 πιϊχηϊ Ὀ6 ἰυγηοιὰ Ὡροη ἰμοὶνρ οὕγα 
Βοδά, δῃὰ (δλι {Π 81} βίη ταῖσι! πόνον ὃ6 ον αίνθη 
(οομιρ. 8. ἰχίχ. 27, 28, δηὰ ὅον. χνὶὶ. 28), νὰ 
οὐἷν Ὀς υὑπἀογϑίοοῦ ὈΥ {89 δοιιὶ (δὶ ἰδ 80 δ᾽ ϑιὰὲ 
ἰο Θοἀ 88 ἰο 809 ΗΒ ᾿υϊδριεηιθ ργοσοθάϊυκς ἔοτί ἰὰ 
ἔγου Ηἰβ Βοί'πϑ88. 79 δηδὶ ἰυαάσαιθηι ὉΥ {10 
ΒΆΪΩ 8 88 Δ5Β6βΒδῸΥ8 ὙΠ} Οοα (ῬΒ. οχὶἰχ. θ-9 δηὰ 
Βον. ἐΝϊ. 21) 068 ἰδ6 βδδίῃϑ διδγδοίοσ. ἤμοτο 
(9 πδίυγα)] τα ἃ ὁ8Ὸ ΟΌἿγ ᾿τπαφίηθ τούθῆρο, ἰμ9 
δρὶ ἰΐαα] υὐἱὰ β6ε8 ἕδι ἢ δηὰ πο] 688. 

8. ῬΓΑΚΟΥ ἀϊὰ ποῖ βδοκοῃ (9 δῃΟΓΡῪ οὗ [ἢ 6 
δονβ, ΤΏΘΥ οχρογίοποεὰ {0 τοι ουδ]εα Σεαὶ 
Δα δοιϊνὶ ἐν πο 41} ἰγὰθ Ῥγαγοῦ Ῥγοάυοθβ. 
ΤΉΘΥ πιδὰθ (μοὶγ ῥσγᾶγοσ ἰο Θοά, δηὰ βοῖ ἃ νγαϊοὶ 
δραϊηδί ἐποῖν ἴοο08 ἀδῦ δηὰ εἰχιῖ. Α} {6 πδίι- 
ΤΑ] ΘΔ Ὼ5 ΜΓ 6. ἢ οὗ τοϊ ἃ οὗ τηϑίΐθν ΤΌΤ Ομ Δ ῃ- 
8619 ἰδτουρὴ ποῦ Θοὰ δοῦγουβ Ηἰβ ρζτδοθ ἴα 
ΒΌΒΥΕΘΥ ἴ0 ῬΓΒΥΟΓ. Τ7Τ0 ϑίορ ἴμ886 σὈδΔηηθἷβ ἰ8 ἴΦ 
οδηδοὶ ρῦαυοῦ. ῬΥΘΥΟΡ ὙΔΒ ὨΘΥΘΡ ἰη!οηἰἰοὰ ἴἰὸ 
ἔοβιον ἰά] 6.685 ΟΥ' ἀἰτπιΐἶδιι γϑβϑρουϑὶ ὉΠ γ. 

4. Τ)ὸ τϑοιῃθθτγθμοο οἵ (86 [οτιὶ 18 116 ΒΘ 
δαίε-συδτὰ δραϊηδὶ ον δϑθ]οιϊοδ. αν 98γ5: 
4 Βδυθ βοί {Π9 ἵογὰ αἰ γαγϑ ὈΘΙΌΓΘ ΤΩ; ὈΘΟΔ1150 
Ηο ἰα δἱ τιῦ σὺ μδοὰ, 1 88}8}} ποῖ Ὀ6 τονε 
(Ρ6. χυ. 8). 

Βοιπμοι ον (86 [οτὰ 8 δὴ δοΐ οὐ ἔδιιἢ, ἃ 
ὨΟΥ ΖΓΘΒΡ Ὁροῦ Ηΐ8 αἰνίηθ μοῖρ, διά, δἱ (89 
8510 (ΐ29, ἃ Ρυτὶ Βολιίοη οὗ (ἢὩ6 Ὠοδτί. Ἐογροῖ- 
Δ ΠΕΝΕ οὗ ἀαοἀ ἱἰδΒ 19 υηχυλγάθάἀπο85 οἵ [δ 
800]. 

ἩἨΟΜΙΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΘΑΙ, 

γεγ8. 1- 17. Ουτ δυϊ ἀϊηκχ ἰ45Κ9. 1) Ετγοι ποῦς 
ἴο οουδίοί, (τ. 1-8.) 6) χη βδοοουμπὶ οἵ ἀο- 
γὶυς Θηθιἶθ8 ἔγοῃ πιίθοαὶ δηὰ νἱ πῆ. Ὁ) [5 
βρὶϊο οὗ ἑδἰπί- οατίοα γίοπθ. 6) ὙΠ ἔαὶ ἃ ἴῃ 
[1ὴ9 οτὰ. 2) Βτοιι οοηῃβίοι ἰο νοτκ. όσα. 9-- 
17.) 8) δονις. γϑοπηδίηβ (89 ργϊηοὶρδὶ ἰδϑῖ. ὃ) 
[ι Θδῃ δῃηἀὰ τὐδὲὶ ὉὈ6 δΔἀναῃοοὰ δύο ἀσγίηρ (ἢ 6 
Ῥτορδγδίϊοι ἴον οου Βἰοὶ : (6 ργορδταίΐου ἴοσ οοῦ- 
δῖοι ἀοο8 οὶ ἰηά αν, Ὀὰὲ τδῖκο 8 υ8 δοιδνο, 5608]- 
οὕ, δῃη δίγοῦρβ. 06) [αεἰπθ88 δῃηὰ 6886 γυϑὶ ὃὉθ 
γοηουῃοσὰ, πὶ 861{ ἀδϊα]. 5Ξ:τάβκε: ἴα. πιυδὲ 
ξυδγὰ ουγθοῖνοα υγοὶϊ Οἡ 4]}} δἰ ἀθβ, ἐβαὶ (6 ἀονὶϊ 
ΙΏΔΥ οί πη] 8 16 ἃ ὈΤΟΔΟοΣ,, 0 Βθ6 (068 δΌουϊ 08 119 
ἃ γοδυίης Ἰίοῃ, 1 Ῥεὶ. νυ. 8. ἴη ἰδ6 δσοηιοῦ 
δβἰίγτυ κι ῖθ δραϊηδὶ βαίδῃ δὰ μἷβ ᾿ιοϑίϑ τῊϑ τουδὶ, 
ΒΌΡΡοτί δῃὰ δοὶρ οὔ δῃοίμοῦ. Τγυθ Ὀυϊ οτ οὗ 
[89 οδατοῖῦ οὗ Ομ γῖθὲ πιιδϑὶ οὐ ΟΌΪΥ ἰπἀ δι γϊ οὐ} Υ 
Ὀαϊϊά, ἐ. 4., ἰ(ϑδοῖ δηὰ ρυϑδοῦ, Ὀπὶ δίϑὸ αἰ] πα} Υ 
δα οἢ ἰδ ἀοζοηβίγνθο, δηιὶ γοβὶϑὶ 8}} (6 ροπογίαϊ 
ἰησανδίοηβ οὗ ἐδ ἀενί], απὰ 411 σζοα}685 δουσυοί, 
Τίς ἱ. 9. [ἡ (86 δ υτοῖι τα  ἰδηΐ Ῥγὸ πτδὶ ποῦὶς 
ἴῃ {}} δυτθοῦ, δὰ βανο ἰμ 6 ϑνυγὰ οὗ ἰμ9 ϑρίτγιξ 
δὲ Ββηά, ὑμδ ΝΘ ΓΏΔΥ ὉΘ 8 Γη816ἷ ἴ0Γ ἰοηρὶδιΐ 018, 
ΕρΆὮ. νἱ. 16,17. αοἀ σδῃ θδδὶὶΥ ρυΐ τὸ ὑδυκιὶ 
89 ογδαίυν διίδοῖα οὗ (86 θποηΥ, Φοῦ τ. 12. 

γοΥβ. 1-8. Τὴ ᾿βδδδυ] 5 οὗ {{| ροορίο οἵ Θοἀ. 
1) Ηον [86γ οτὶκἰπδὶθ δρδίηδι ἱῖ. δ) ΤὨτγουρὰ 
Θηθηιΐθ9 80 ἰΒγοδίοη ἰὸ πθᾶο Ηϊΐθ σόοτῖκ. 0) 
Τυγουρὰ ποδὶς ὑγίοηάβ, γῦο, ἰῃ δρίϊο οὗ, ΟΥ, οα 
δοοουηΐ οὗ πηϊσπίη, δηὰ ῥγδγοῦ, Ὀθοοῦιθ ἀθ6- 
ΡῬιοδϑδοὰ δηά ἀϊβϑϑυδάϑα ἔγοῃ (89 νοῦ. 2) Ηον 
ΔΠΘΥ δθ ἰοὸ Ὀ6 ονογσοίῶθ. 8) ΒΥ τεδάϊηθθι ἴο᾽ 
86 οοηῆϊοι. Ὁ) Βγ οοαδάθδοο 'η ἐδ χγθαδῖ, ΟΒΪγ- 
ιο-Ὀο-ραγοὰ αοὰ, σὰο ἤχει 5 ἴον ΗΕ 5 ρϑορίό.-- 
Βερε: Ῥίαπε λβὸ ἴσα λιγαίζοοτωπε, δὲ νεγδα φογμα 
διπί, φμὶ 46 ϑαπιαγίαποι, ἦὧοος φοί, εμείοὐεε ἑἰδριὲ 



ΟΗ͂ΑΡ. Υ͂. 1--19. 2ὃ 

θεῖ, [τυδίνα εοσποπιϊπαπί, οἰτη, εἰπὶ πιαχίπιο [0 ἐ0η.- 
ἔγατ ας ἐοσέδμε 672. μἱ ροίό ̓ απιάμαωπε α ἄοπιο Ζαυϊά, 
ἂος ἐεί, αὐ ᾿ἰπέϊαιίε (ἰλτέεδίἑ εἰ ἐοοϊοδίδε ΡὲΓ ἀδξγεδεδ αὐ 
δελίεπιαία αὑξ πιαΐα ορέγα εἐστεσαῖίϊ; συΐ πε διια [οτίς 
ἐπιρυσΉεΙΩΥ αἰφας εχοίμααί ἱπιριείαδ, τος Παεὶ 
«εὐϊεατίὶ ππείμαπί. ... Ταῖδε δοὶεπί ἐπιδοοῖζέες αρρεἰ- 
ἔαγε ὕμάμος, ἀος ἐεί, δοπδεεοτές Πάεϊ, εἰ Ταοίζε α σεη- 
{δως ἐπρεταπάοε, ἄμπι ἐπ φωοίίάΐαηο ἀπέπιαγμπηι 667- 
ἰαπεῖπε ρίμδ απιαπί υἱίἑα σιαηι οἰτίἱδ οἱοίογτίς Ραΐ- 
ναάπει οδέιϊιπετο.---ΤΆΒΕΠ: ΤῸ ῬΤΩΥ δηὰ Κορ μοοὰ 
σαί οῖ Δτὸ (0 9 ὈοΒύ Γ68}8 ἰὼ ἴδ ἰΐπη6 οὗ ἀδΈΟΥ, 
Ἐρδ. νἱ. 18. Τΐδ 8 {86 ἮΔΥ ΟὗἁὨ ΙΩΔΩΥ͂ ῬΦΟΡΪΘ: 
(ΠΥ πιλῖο, ἰπἀοοὰ, α ρσοοᾶ διατί ἴῃ (86 [μογὰ᾿β 
ποῦ, Ὀαΐ πδη ἰὰ Ὀθοοπιθ8 ματα (ΠΟΥ͂ ἄταν Ὀδοῖ, 
δὰ τῦῖϑ! ἰο ἰδκο ἢο ἰγουῦϊο, Με. χὶϊὶ. 20, 21. 
Ἡοδοδὲ βοὺ]8 βῃοαϊὰ ποὶ αἰϊονν (ἢ Θαηθο ᾽ν 98 (0 ὍΘ 
ἐγ κυ ιομοὰ Ὀδοῖς ὉΥ ἰδοῖω. Νοιδίπς τὰδῖκο8 009 
ἸΏΟΤΘ δουγδρθοῦβ ἴῃ τ (ὩΔ (0 Ὀθ Θφη  ΓΘῚΥ͂ 
δεουατοὰ ἐμαὶ Θοὰ ἰα ψἰἢ τ8, απ ἤρμίθ ἴον 
15, Βοη. νΥἱϊ!. 81]: Ῥβ. χχυύϊϊ. 1.---ΟΟν ἰδδὶς δἱ 
{μ6 ἐΐπιθ οὗἉ αἰἰδεῖὶς. 1) Τοπναγὰβ ἀοίγίης 686- 
Τηΐθ5---ἰο ῬΥΔΥ δηὰ παϊοὶ, ἑ. 6., (0 Ὀ6 ργορατοὰ 
ἴον σουδίοι (τοτα. 1-8). 2) Τοναγάβ ἀοργοββοα 
Γρϊθη β, ννῦο γοῦ ἰποῦθδδο ἰδ ἀεῆμησδο οὗ ἐδ 6 
δηοηγ--ἰο οΘοπᾶτιῃ ἐμεῖν σοηδάρησθο ἰη Ηΐτὰ ΒΟ 
δίοηθ ἰβ ἰο ὃο οοτοά, δηὰ 0 βῃδυροη ἐμοὶ 608- 
βοϊοιιθΏ688 οὗὨ ἐπ ἀμ οὗ ἰδ οοῃδίοί (νοῦ 8).--- 
Ὑμδὶ διίδοκβ ὈθΓ4}} {86 Βοσυβηίδβ οὗ ἰδ [Γοτὰ 
(48 Νοδοι 8 }}}) ἴῃ Ποῖ τΟΥΚ ΤῸ ἐῃὴ6 ΒΟΠΟΡ 
οὕ ἀὥοἁ. 1) Ττουρὰ ἀληρογδ οἢ ([Π0 ραγί οὗ ἀ46- 
δαηΐ δηθπΐθδβ, το οδηποίὶ δηάμτο (9 αἰ ΓΘΏ 66 
Ὀοίτοθῃ (86 Κἰ κάοτῃ οἵ Θοἀ δηὰ (89 που]. 2) 
Ετοῖὰ ἐδθ ἀοὐοοιΐου, ποδί αἰΐοι, δη ἴοο  β ἢ 688 
οὐ ἰδμθ ρατὶ οἵ πνϑαῖ [τ θη άθ, 0 ΘΑΒΙΪΥ ἰηἴ6ν- 
Ταρίὺ 86 ποτκ δὰ ρυὶ ἰΐ Ὀδοῖκ. 8) ΤΠ τουρἢ (Π9 
ὈγΟΔΟΊΘΑ ἰῃ (86 γγ8}15. οὐ 7 γα θδ] θαι, τ 6 ΓΘῊ- 
ἂον ἰδ ἀοίρησοθ οὗ ἰῃ6 οἷϊγ αἰ 5ο.)]0. -- ΟΌΥ 
ἀυίγ ἰο πναίοδ δπὰ Ῥγϑᾷύῦ. 1) [(5 οδαβο---ἰἢ 6 
το 160 οὗ (89 ΘΠΘΙΏΥ, (οἷν ΡΟΥΘΡ, ἐμοὶ δἴτα, [89 
πὴ οἷθ δἰ οΥ̓͂ {101} ΒοαΓίΒ ἰοναγὰβ ἐπ ΚΙ ρ- 
ἄοπι οὗ αοἀ. 2) [5 τοβῃ]: ἰ(8 ἔα] Δ] θη 18 αἱ Βὲ- 
ουἷὲ ἴο τϑηΥ, σανίδα ἾῪ αὶ []Θ68Ώ} 688, ̓ ἰησΓΘΑΒο 
ἀοῆδηο9 οἵ 06 ΘΏΘΠΙΥ, δηὰ αἀἰθδαδβίος ἔγουι (ἢ) 6 
τοῦῖ ΟὉ ἐδ Ραᾶγὶ οὗ πψϑϑῖς ὕγθηὰβ ἀγὸ οχοί θὰ ; 
Ὀυὶ ἴῃ σοπιΓαβὲ ἰο ὑ0 686 Δ.Θ 8) ταί [11] 688---Ὀ) 
τοδάϊῃ 688 ἴον {86 οΘοῃῆϊοί---δῃά 6) (89 ἱποτοδϑίηρς 
{π6 οουδάθηοο ἰπ ἰπ6 ογὰ.---ΒΕΌΒ: 7706 εεἰ ὠηΐ- 
εὐπιὶ σάσεγδμδ λοείεε αἴθε εοῦ δοοίοειδ δι υσίωπι οτα- 
{10 υἱάεϊεεὶ αὐ εωπι, εἰ ἱπάνείτία ἀοοίογμηι φωΐ αἶα 
ποοίφμσ ἴηι ἴεσο ς᾽ πιεαϊ απίες οοτάα Παοίίωπι δοπίτα 

Ψεγϑ. 9-17, εῖὶ οὈἸ καιϊοα ἀοθ8 8:9 μα Υ 
οΥ̓͂ {1:6 ψοτ]ὰ δραϊηδὺ 6 Ὀυ} Πρ οὗ ἐμ6 Κίη κά οαχ 
οὔ Θοἂ ᾿ἰΔΥ υροὴ υϑ' 1) 70 δάνδῃοο [89 Ὀμϊ]ἀ- 
ἴα νι 4}1 οὰν παὐἱσαΐ, ἰὴ Βρίϊ8 οὗ ἀβμροῦϑβ (Υογ8. 
9.10). 2) Το ὃ6 δτὐπιοὰ τ} }]6 δὶ ψόοσκ (νογβ. 11, 
12). 8) Τὸ μοροὰ (89 δἰ χῃδὶ οὔ {86 Ἰοδιά δῦ, ΒΘ 
80 6818 ἰο οουϑδίοι (τογθ. 18, 14). 4) Ῥοτγεονο- 
ΓΛΏΟΘ ἰπ (9 ργοραγαίϊοη ἴοὸν ψγὰγ (Υ Γ, 1δ); ὖογ- 
[α], ϑδογι βοίης Σθ8] ἴω (86 ποῦὶς (νυ, 16). ἴη 
Α}} Ῥοβὶ (1008 ΒΟΥΘΥΙ(Υ ἰΟἸΔΡ ΜΝ ΟΌγΒΕΪν 68, ρατίϊσυ- 
ἸαΥΪ ἰοταγάβ οὐσγ ἴον οὗ 6886, Δῃηἀ ἰαΖΙ ΏΘ88. --- 
ΒΤΑΒΕΚΕ: 789 συ υγο ΑἸ σα 6648 (086 ἀϊθιϊη- 
δυϊϑυηθαὰ Ρ6ορ0]6, γο οδὴ σορίοτίι (6 ψοδῖς ἰὴ 
αι, δὰ εἰππογοῦϑ, δηα 68} αἰνο ὑπ θὴι 8 σοτίαϊη 
ΒΟΡΟ ἴῃ (89 δοὶρ οὗ σοά, 1 1.686. τ. 14, ἴῃ Νο- 
Ποπιδ ἃ ἰ.6 ΤΌΪΟτΒ οὗ [86 ΟἷΤΥ, δῃὰ ποδὰβ οὗ ἰῃ9 
ΘΒ αγοδ, δα γ9 8 ΘΣΔΙΡ]9 οὗ χοά] 688 ἰῃ ἷ8. 60ἢ- 
βάδηοο ἰη αοἀ--οὔ ἐοτοδὶ κὶ δοὰ αἰ ζθηῖ πταίὶοἢ- 
Ὁ] 688 ἴῃ ἷ8 τπιδπαροηθοῦ οὗ (18 ἱτηρογιδηὶ 
ΜΟΥ, δη ἃ ἢἶβ δυσγαηζοιῃθηὶ οὗ βυ68 χοοὰ ΟΥΔΟΡ 
δηὰ νγῶν ἀϊβοὶ ᾽᾽η 9, 4180 οὗ οουῦταρθ δηὰ ὈοϊΪ 688 
ἰπ 8 ργονϑὰ μογοὶο βρί γι ἴῃ [86 τοϊάβὲ οὗ βοὴ 
τοαὶ ἴθατ, ἀδηρονῦ, δὰ αἰ βηου Υ 88 ὑμδὶ τ] 
ψ 6} ἢ6 νγ]ὰβ βυγγουηάθαά ΟὉ ΘΥΘΤΥ δἰἀ6 ἰῃ (μἷ8 
αἰ θου!, τοῦς. Αἶδὸο ἰὼ (δ βρ' εἰ] δορ ]οὶ ἰι ἰ5 
ΟὈΪ σίου ὕὑροῦ ἰθδοθοτθ δηά τνδίοδιηθη οὗἉὨ (6 
οὔυτοῦ (δὲ ὑμ0Ὺ δοιὰ βοὶ ἰπθ οχϑηρ]θ ἴῃ 
ἡ δίο ἢ Ὁ] 0 888 Δα Ῥοτορθρίΐου οὗ 86 Ρυθ]ὶς σοοὰ, 
διὰ ποΐ ΔΙΪΟΥ ἰπΘιΏΒΟΙΥ 68 ἰο Ὅ0 ΒῃΠΟΥΘΑ ὈΥ͂ ΔῺΥ 
ἰγοὉ]6. Βον. χυὶ, 1δ: [υὸ χὶΐ. 88. 

ΨοΥβ. 11, 12. Τὸ φῬγοραγδαίϊοῃ ἔου ψγὰτν οὗ (9 
ΟΒνϊβείδη, 1) ΤΥ ἴν 8 ποοθββθασΥ ἰμ9 ΟἸπἸβιΐαῃ 
888 ἰο Ὀυ]]ὰ. Η18 Ὀυϊἀΐης ἰδ δῺ δἰίδοὶς ὑρὸχ [86 
πον, πο 18 ἰγειἰδιοὰ ὉΥ ἰΐ ἰο 6 οοηδίοι. 
2) ἴῃ ναι ἱἰ οοῃμιβδίϑιβι ΤῊο ΟΒ τ δέίδη ὈδΔΓΒ, ουθη 
δῖ πος, 80 Υἱχκ οδροῦθ. 8) Αἱ νυ ῃδὺ ᾿ϊ εἶτα, 
Ὗο τὐσδὶ δηὰ νπ|}} δοσυγο ὑμ9 δοπι πυλῦσθ οὗὨ (16 
σόοῦκ, δηὰ ουϊεϊταὶθ {.16 δο ἰῃρ οὗ ἰοῦ δῃὰ δβυὰ- 
ὕδῆοο, ἀοἀ νἱὶ]}] οχογοΐβο ὕὑ8 δὶ (8 βαῦγδ {ἰπ|θ0 
ἴῃ δοῦν οίΥ, 86]{-ἀ6ηΐ8], λῃὰ δοιίυϊγ. Ὑοσγϑ. 18-- 
21. Τμι6 νοΐοϑ οὗ ΟἿΣ ζΘΏΘΣΑΙ ἰῃ ἴδοο οὗἩ ἰδ 6ῃ6- 
Υ̓ 1) μαι ἰΐ ἰδῖκοθ ἴὉΓ στδηιοα---ἰμδὶ γὸὁ 89 
ΡΓθραιθα (Ὁ {86 σδοῃῆϊοῖ, ουθὴ πῦθη δὺ Ὑ 
2) Οἵ ναὶ ἰΐ γϑαι 8 υ8---οὗ (Π 6 σγϑδίπθβ οὔ (89 
γον ἩὙΒΙΘἢ ἰ ρΡΟ868 ὉΡΟῚ ὧϑ ἐμο Ὀυϊ!άΐηρς οὗ ἢ 9 
κίημάομι οὗ ἀοὰ ἴῃ οἰμοῦβ, δηὰ ραγιϊσυ αν ἴῃ 
ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ; δηὰ Οἢ {Π 8 ΤΩΔΩΥ͂ ἀληροτθ σοηῃθοίρα 
ιν ἴἰ. 8) δι ἴθ ἀοσιηδη48---ἰΒαὶ τὸ βμουϊὰ 
Ὠθοα {86 Βῖᾳπα] 70. δοηϑδίοί, αὐὰ ἰοΐῃ ΟὕγΒΘΙ γ98 
ΝΛ Δ}} (πὸ ἐδ έα] ἴπ 16 βἰγὶ 6. 4) Ἧμαει ἱὲ 

ἐπεί 7ϊαε ἀἱαδοὶξ αο πεϊϊίμπι 4,8 ὑτααϊσαπο, οοηδο- [ Ῥτοταΐθοβ--οἰμδὶ αοα ν|}} ὅζαι ἴον ᾽ϑ, δὰ Δ Δ}}Υ 
ἑαπάο, ἐχλοτίαπο ρ»γοπυπίαηί. οδῦδο ΟἿΌΣ πογὶς ἰ0 δυοοθοα, 

ΟΠΆΑΡΤΕπ Υ. 1--10. 

1 
2 (86 568. ΒῸΓ ἰδογο ψόγὸ {Π8ἱ 5], 

ἈΝῸ ἴδπογο νγἃ8 ἃ ζτοδί ΟΥ̓ οὗ [ἢ 6 ΠΡ Δηα οΥὗὨἨ Βοῖν τῖνοϑ δοδίηβι ὑμοἷν Ὀτοι ἢ γοα 
6, ΟἿΡ β0η89 δῃηα Οὗ ἀδυριίοτθ αΥὸ ἸΏΔΗΥ ; 

{ῃπογοΐογο τγὸ ἴδῖκθ Ρ οοτα [ρογδαρϑ, οὐῦ ΒΟΏΒ δηἃ ΟἿ τὰ τ Μ6Ὸ πηογίρζαρο, ἰῃδὶ 
8 να τηϊρῃῦ ΒΟΥ σΟΤΏ] [οΥ ἐΐδηι, (δῦ τγ6 ΤΏΔΥ οδί δηὰ Ἰ|ΐνο. 

α οὖῦ ᾿ἰδηάβ, νἱουασῆθ, Δηἃ Ποῦβεβ, ἐμαὶ τὸ ταὶρῃῦ ὈΟΥ͂ ΒΆ1ἃ, Ὗα ἢδνὸ [ΟΣ 
Αἶδο ἐῇοσο ψ6Γο (δὲ 

4 οογι, Ὀοοδιι8 οὗ {πΠ6 ἀθαγίῃ. Τβογο Τ ΓΘ 8180 {πα΄ βαϊ, γα ἔνθ Ὀοσσονθα ΤΠΟΠΟΥ͂ 
δ᾽ ἴον (6 Κίηρβ ἰσἰραΐθ, απὰ ἐλαέ ὠρολ οὐν Ιδη 48 δηα νἱπογαγάβ. Ὑοὐ [Δ] ΠΟῪ ΟἿΣ 

-.“ 



“4 ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. 

βεθἢ ἐδ 88 ἴῃ6 8658} οὗ οὐῦ Ὀγϑίβσθη, οὐσ ΟΠ] ἄγη [8018] δἃ8. (μοῦ Ομ] ἄγθη [80}8] : 
δηα 10, ψ6 Ὀτηρ ἰηύο θοπάδρθ ΟΌΓ 8018 8Π4 ΟΟν ἀβυρηῦογθ ὑο ὈΘ6 βογυβδηΐβ, δὰ ϑοηιδ 
οὗ ουν ἀδιιρ 6 γ8 ἀγθ Ὀγουσαὶ ᾿πῦο θομάδρο αἰγϑαάν: ποὶίδον ἐδ ἐξ ἴῃ οὐν ρονοῦ [πὰ 
ΟἿΣ ιδηᾷ 18 πού ἰο 60α] ἰο γϑάθοηι ἰΐδηι; ἴον [8η4] οἵ βοὺ πλϑῃ βάν οὖν ἰδηδβ δῃὰ 

6,7 υἱμογαγάβ. Απᾶ 1 νγ͵ἃ8 ΨΕΥΥ͂ ΒΏΡΣΤΥ ΜΏΘη 1 Βοδγὰ {Π6}7 ΟΥ̓ δηὰ {π6θ0 πογάβ. ΤΉθα 
1 οοῃβυ]οα τ 1 ταγβ] ἢ, μὰ 1 σουϊκοά ὑμ6 πΟΌΪθ6, δηὰ ἰδθ ΤΌ] ΘΓ, δὰ βδ]! ἃ πηΐο 
(Βοτα, Υο Θχϑοῦ υϑυγν, ΘΥΘΥΥ͂ ΟὨΘ οὗ μὶθ Ὀτοίμοσ. Απά 1 βοΐ ἃ σγοδὺ ϑββθι Ὁ} αρδίηϑὶ 

8 (βο. Αμπα] βαϊὰ υμΐο ἔμθπι, 9, ΔΟΥ οὖν ΔΌΣ ΠΥ, ἢδνο τοάἀθοτηθα οὐγ Ὀγοί ΓΘ ἢ 
{6 δονβ, ψ ΐοἢ ΤΟ ΓΘ 8014 ἀηΐο {86 Βοδίμθη ; 8πα Μ|}} γϑ ουβϑῃ 86}} γοὰσ Ὀγοί τη 
ΟΥ̓ 8118] ὑΠ6 0 Ὀ6 8014 απο υϑὴ ΤΏθΘη Β6]α [ΠΟΥ͂ (6 1] Ρθδοθ, δηὰ ἰθυπὰ ποιἰδίηρ ἰο 

9 ἀπδιροῦ ἰδ ἴουπὰ πὸ ποσὰ]. ΑΪδο [884] 1 βϑ]4, 1 18 ποῦ ροοὰ {μδῖ γο ἀο: οὐρὰς 
γ ποῦ ἴο ΝΑΙΚ ἴῃ [86 ἴδδυ οἵ ουῦ (ἀὐοὰ Ὀθοδυβθ οὗ [86 σα ργοόδοὶ οὗ ῃ6 μοδίβθη ουὖῦ 

10 δμοπιϊοῦ [Απα]1 ᾿Π|ΚΟ 180, απα ΤΑΥ͂ ὈΓΘΙΆΓΘΩ, δηἀ ΤΩΥ βογυδηΐβ τιϊραΐ οχδοὶ οὗ 
11 [μᾶνϑ θη] [Π61ὰ ΠΙΟΠΘΥ͂ ἃπὰ ΘΟτ: [ὋΡΓ͵ΔΥ͂ γοῦ, ἰοῦ υ8 ἰοβγο οἱ" (8 ὕυϑυτγ. Β.6- 

Βύοσθ, 1 ῬΥΔΥῪ γοῦ, ἴο ἔμ π, ουθὴ (μι ῖ8 ἀδΥ, ἴΠΘΙΣ ᾿δΔη 68, {ΠΟΥ Ὑἱποσαγάβ, ἐμ ον Οἱἵγθ 
γαγάβ, δηα 861} Ὠουδ68, α͵80 [8:66 Βυμαγρα (ἢ ραγέ οὗ [86 ΣΔΟΠΘΥ, δηὰ οἵ (Π6 οογῃ, (ἢ 

12 πὶῃϑ δὰ (86 ο1], ἐμπαὺ γθ οχδοί οὗ [[6}{] ἔπθὰ. ΤΏ [8Πη6] βαϊὰ μου, Ἦ 6 π}} τϑ- 
βίοσο ἔλδηι, δηα ψ1}} γθραῦϊγο ποίμῖηρ οὗἁ [μοι ; 80 ΜΠ} τὸ ἀο 88 βου βαγοὶ. ΤΏρη 
[44] [ ο8116.ἀ {89 Εν δηἀ ἰοοῖ δῇ οδίἢ οἵ ἰμϑι, {Πα [Π6 7 Ββου]ὰ ἀο δοοοσάϊηρ 

18 ἰο 818 Ρχοιηΐβο. Αἶβο ἱ βΒΒοοῖκ τι Υ ἰδρ [ὈοΒοιη], δηα βαϊὰ, 80 σὰ βιιβδίκα ουΐ ϑυεσῦ 
ΤΏΒΏ ἔγομλ 18 Ὠουδο6, δηα ἔτομῃ ἷθ Ἰδθουν, (μδὺ Ῥογίογιαοδί μοὶ {}}8 Ῥσγομιῖβα [πογὰ], 
ουθῃ ἰμ08 ὉΘ ὨΘ Βῃδίκοη ουὐ δηὰ οἰηρί]οα [ΘἸΩΡ(γ] Απὰ 81] (86 σου ρτορδίοι βαϊα, 
Απλθῃ, 8η6 ῥγϑίβοα (86 1ζΟΒ.. ἃ {86 Ῥθορὶο αἰὰ δοοοσάϊηρ ἰο 18 ῬγΟυἶ86 

14 [που]. Μόοόγοονος ἴγοτῃ ἰῃς {{π|0 ἰδ. 1 88 δρροϊηίρα [6 (ΑΥΔΧΟΓΧΘΟΘ) δρροϊηίοιὶ 
1Τη6] ἴο Ὀ6 ὑμοὶτ ζΟΥΘΓΏΟΥ ἴῃ 86 ἸἰΔηα οὗ δυάδἢ, τοῖα {πὸ ὑπ θί ἢ! ὙΟΒῚ ουθὴ ηΐο 
(86 ἔτνο δηᾶ {μιν ἢ γοδγ οὗ Αὐίδσχουχοα ἰμ6 Κίηρ, ἐλαέ ἐδ, ἔπεῖνο γΟΔΓΒ,  δῃὰ ΤΩΥ 

16 Ὀγοίμγοη μαῦο πού θδίθῃ {πὸ Ὀγοδὰ οὗ ἴπ6 ζόύϑσῆοσ. Βυΐ [184] (6 ἴογπιοῦ χονογ- 
ΠΟΙΒ ἐμαὶ λαα δοοη, ὈΘίογο 6 ΨΟΙΘ ΟΠΔΓΡΟΘΌ]Θ απο ἐμ Ῥθορῖθ, δὴα δα ἰβδίκοῃ οὗ 
[6 τὰ Ὀτοδα πα ψΐηθ, Ὀ6θ1 (168 ΤΟΤΙΥ͂ δἰ νθ ἰζ 618 οἵ δ] γὲνὺ ; γϑϑᾶ, ὀυϑὴ (ἢϑὶν βοσνδηΐβ ῬΆΙΘ 

16 συ]ο οὐδοῦ [89 Ρθορ]θ: Ὀαὺ [84] 80 ἀἱά ποῖ 1, Ὀθόδυβο οὗ 1:9 ἔδϑαν οὗ αοά. Υϑδ, 
8Ιδο 1 οοπυϊπυρα 1η {μῃ6 σόοσκ οὗ (818 μψ4}}, ποῖον θουρηῦ ὸ ΒΩΥ ἰδηὰ : δηῃὰ 8]] ΤΥ 

17 βογσνϑδηΐίβ ψοσ σαί μογοὰ {μ 1Π 6 αηΐο {16 που. Μογϑονονῦ [44] ἐδογα τοδῦὲ αἱ τοῦ 
180]0 ἃ Βυπάτοα δηὰ ΒΝῪ οὔ 86 δον δῃᾶ γυ]ογβ, θοδιἀοθ [8η4}] ἵμοβο (δὶ σϑιιθ 

18 υπίο υ18 ἔγοτῃ διοηρ [86 Ὠδδίμϑθη ἰμαὺ αγό δροὰΐ υ8.0 Νον [8η4] ἐλαΐ ψοῖ τγᾶ8 
ΡΓΟΡδγοὰ [0Υ πιὸ (ἃ. 6.) δ΄ ΤΑΥ͂ ΘΧΡΘΏΒ6) δὶ ]ν [[ῸΓ ΟἿ ἀΔΥ7 τσα8 ΟῊΘ ΟΧ απ εἷχ ομοῖοθ 
ΒΏΘΘΡ; 8Ϊ80 ἔο νν]8 ΓΘ ῬγΟρασθα [ῸΓ 126 (ὦ. 6., δ ΤΥ ΘΧΡΘΩΒ6), δηἀ οῃ66 ἴῃ ἔθη ἀδΥ85 
βίοσο [ἰΙᾶτρὸ αυδηίγ] οἵἉ 81} βογίβ οἵ πὶμϑ : γοὺ [8η6α] [ὉΓ αἰΐ (8 τοαυϊγοα ποὺ 1 186 

19 Ὀτοβὰ οὗ ἴῃ6 ρονθγῃογ, Ὀθόϑυδο (ἢ Ὀομάδρο γτδϑ ΒΘΑΥΥ ὕροὴ (8 ρθορὶθ. Τμϊηκ 
ὍΡΟΙ [ΓΘ μα 6 Γ [0] ταθ, ὨΥ̓ σοα, ἔοΣ ψοοῦ, αἀοοογάϊησ ἴο [οὁπι. ἀδοογαϊπ ἴ0] 4}} (μὲ 
ΙὮδγο ἀοηθ [ῸΥ (818 ΡΘΟΡΪΘ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψοσ. δ. ΤῊ Εἰ Υ. τ ΠΥ ΒΌΡΌ}165 δη Θαυϊνα]θηςὶ ἴοὸ ὉΠ). 

4 γογ, 6, 179}. ΤῊ]8 ΝΊΡΏΔΙ νἀ ΘΕ σαί ὑπὸ Ομ δ] 66, Ββυτίδο, δηὰ ϑδσηδσ ίδη τηϑδηΐίη οὗ (Π9 γογὰλ. ἀμ ῦβα 
Οοτηρ. Ὦδηῃ. ἐν. 24 (27) ψῆθγο ἐπ ἀογίγας, νο ποῦῃ ἰα πδοὰ. ΤῊ Ἰἰΐοταὶ ἐγα 8] αἰ ΙΟἢ ὮΘΓΘ ἰΒ “ Δηὰ ΤῊΥ Ὠθατί ΜΝ οοῦ- 
βυϊῖοα ροη τη6." ὙΉΥ ὑῃο ΙΘχ σοσΓΆρΠο ΓΒ αἰνο ἴἰ ἃ δὶ τϑϑδηΐηρ ἵ ζΟΥ ὨΟΐ. 

δ Υοσ, 1δ. ὝΓΙΣ ἰ8 Τί ΜΕΥ τοπάθγϑα “ θοϑί 99." ΑΠἶἴδν 89 ΟΥ̓ 8.6 1.018 δϑίασυ ΠΟῪ τϑαοοϊγοὰ (6 Ὀγθδὰ δη 

πῖηοθ. 

Ψον. 2. ὅο, οἷς ΒΟ δηᾶ οὖν ὅἅδιυρδιῖοσα, 
ΒΣΘ ΣΏΘΏΥ, εἰς. ΤῊῈΘ οὐτὸῦ οὗ (9 ΗεὉ. ἰοχὶ Βοτα ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 
ἴῃ ψτιης γαδὸδϊπι ἴῸΥ ογεδὕη (ταῦ ἢ ΟΕΪΥῪ οἢ 6 

Ηἰϊπάγαποεε (2) ἥγοπι (λ6 Τυταπην 47 “ζεῖ ΟὔΕΡ 0Π6 
ἀποίδλεν. 

7 τἰχιι δἱ ἢτϑὶ οἱ κῃϊ βϑοϑῖ 88 ἱζ (8 ορ᾽ δοά 04] 
ΘΠΔΡΙΟΣ π88 ουὝἱ οὗ ρῖη66, δῃὰ δου] ῬτΟΡΟΥΙΥ 
ΖοἸ] ον οδδρ. Υἱῖ!.; Ὀυὺ ἴΠ6γῸ ἰδ δο βουῃηὰ γϑϑϑοῦ 
ΜΌΥ νὸ βῃουϊα ποῖ σοηβί ον (6 σοπιρ]δὶηΐ ἰὸ 
αν Ὀδοη πιδάρ Ψἢ1]6 4}] 'νοτὸ δϑηρηχεοὰ ἴῃ (δθ 
ἱπιροτίϑηϊ νονὶ οὗ ἰοτιϊ γίης (86 ΟἾΠΥ, 88 8 {ἰπ|60 
ποι ἰΐ πουϊὰ ὍΘ ἐπ θαδίοῦ ἴο Γαι αν 1Π0 671] 
ὨηοΣ (1:9 ρσΟΒδΌσο οὗ (89 ΘΟΙΩΙΩΟῺ ἀΔΏΡΟΣ. 

Ἰοίίοῦ ὑγοῦχοὰ ἔῃ 80 ΗΘΌΤΟΝ) ἰδ ΟΥῪ ονϊάδης 
(λοοογαΐϊηρς ἰο Ηουδί δῃ1), 80 118 ἐξ ϑῃου)]ὰ τολὰ 
ἴη Ευρ  Ἶδι), τοό λαυά πιογίσασεά ΟἿΤ ΦοΉς απᾶ οἱ» 
ἀαμφλίετε ἰλαὶ τοϑ πισὴλξ δεν οογῆ. ΟΟἸΏΡατΘ {ἰ9 
βἰγυοίαγο οὗ ἰδ ποχὶ γϑῦβο, 86 οοπιρὶ δἰ αὐ γγῖ5 
ἰγοο- οὶ : 1. Ἧ9 τοοτίζεορο οὖν οἰϊ ρθη ἔον 
[οοἁ. 2. ο τηοτίβεαρο οὖν οϑδίαϊοθ ἴον ἰοοὰά. 8. 
5 τοογίχαρο ΟΡ θδίβίββ 70. (8 9 ΤΟΥΔῚ ἰγὶ Ὀαΐο. 
ἴῃ 81} 10.680 ἰποὶν ὈΓΘΙΒΤΘΩ ΓΟ (ἢ 6 Θχδοίογα, πος 
ΟὨΪΥ δοίϊηρς ὑὙτϑ 081} ἰοταγὰδ θαι, Ὀαϊ ὈγοδΙς-. 
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ἔπ ς (86 ντίἰἐἰοη Ἰὰν οὗ αοα ἴῃ ἐϊ8 βρί τὶν (ἔχ. χχὶὶ. 
25.-9)7) 88 νῷ }} 88 ἴῃ ἰ(8 ἰϑίϊεν (866 γοσ, 7). 

εν. δ. Νεῖλον ἰ5 ἰὲ ὅι οὖν ρμοῖσεγ. [1ἰϊ. “διὰ 
οὖν παπὰ ἰ8 ποὶ ἰο Θοἀ.᾽᾽ 8.0 Θε6η. χχχὶ. 39. 

γον. 1. ῬΏΘΩ 1 οομδυ τθᾶ Ὑἱ τ ταν 89]:.--- 
Το ΝΡ 8] υδ6 οἵ πιαέαζ (υαγνίπιπια θκ) 18 Ῥδου- 
Ἰαν, δηὰ βυρζοδίϑ ἃ ρου Ὁ 86η86 ἴῃ 1.118 Ρ]809. 
Τιιο Βγτίδο υ896 οὗ 86 νογὰ 88 ““οηβυ᾽᾽ (806 
Ῥα. ἱν. 24, 37) ἰ8 ῬΥΟΌΔΌΪ ἰμ6 τύ οἢ9 Β6Γθ. 
Ὅἴ2οὸο οχϑοῖ υδ0:γ7.--Τοθ νογὰβ τοίου Ὀοϊἢ ἰο (89 
Ῥἰεάκχοϑ απὰ ἴμ9 ἰηἰοτοδὶ (τοῦ. 11). Αμᾶὶ δοῖ 
ἃ κιθαὶ ΔΙΒΘΙΏΌΪΥ δραὶϊμδὶ ἴ8612.---ἰ {89 
τοϊἀδὲ οὔ 1:9 πϑοϑβϑι ιν οὗ {Π0 ν8]}] -Ὀυ αἴης ΝΟ Β6- 
τοϊδἢ δια πιπιοῦβ 5. στθδὶ τ1859-τηθοίίηρ οἴ (116 619 
(866 ἰΒς ποτὰ Χελιϊαλ ἰη θεαί. χχχὶϊὶ. 4) ἰο Βᾶνθ 
118 ὕγαιθστηδὶ ουἱγαζο Βίορρθα ᾿πδίδηι Υ ὈΥ (19 
ἔοτοσ οΥ̓͂ ρυ ]1ο ορίηΐοῃ. 

γος. 8. Τὸ ψεν δὲ σοἿ ΟΥ̓ δὰ ΡΥΟΌΔΌΟΙΥ οἴθα 
τοἀθοιμοὰ 7995 ἔγοπι οδρυϊΥἱγ. 

γον. 9. Βοοβῦδο οὗ [89 σϑρζοβοῖῦ οὗ ἴδ 9 
ὨοαῖΒΘΏ.--Τμαῦ ἰδ, 80 88 ἰὁο δυοϊὰ κἰνὶπρ {01 
ΔῈ ΟΡΡοτίυπΙΥ ἰ0 ΓΟΡΓΟΘΟῺ 18. 
ον. 10. ΟΣ ᾿κοννίδο, δμᾶἃ ΤῺ Ὀχοΐδτθῃ 

δι ἃ ΤΩ βοινδῃῖδ ἱρϊ ὁχαοὶ οὗ ΒΘ: .--- 
ΒδΙδον: 7 ἐἐξειοίδε, ἰλαὲ ἐφ, πιν ὁτείλγοη, απαᾶ τὴν 
«ἐγυαηΐς ἐχαοί 07} ἰλεπι, ΟΥ γον “Ἰοδὺ ἰδ θη. 
1ι ἰ8Β ἃ οοηΐοεϑίοη οἵὗὁ Νοιϑιΐδ} ἐμαὶ ἢθ ἰ00 γ48 
᾿ωρ] οαιοὰ ἥγοιι ἴ86 ἔδοὺ ἰδ ἢ6 Βοὰ Τοπμπὰ δ 
οὐ ΤΔΌΛΙΪ θη καρχοὰ ἴῃ (9 Ορργοβϑίοῃ. Ηδθῆοθ 
Ὧ9 Βα γ8: ““1οὶ ωὡϑ Ἰοᾶνο οδ 118 πδυγγ.᾽ {89 
ἸΔΝ ΘΧΡΡΘΒΒΙΥ ἕο θ Ἰθμαϊηρ ΤΩΟΠΘΟΥ͂ ἰ0 6073 
οὐ ἰηίοτοϑὲ. 860 ἔχ. χχὶὶϊ. 2ὅ: ἴον. χχυ. 86; 
Ῥούϊ, χχὶϊ!. 19. ΑΙ (80 Ἰδαδὰβ ἰμοβὸ σὶο ᾿βοῦ 
Βαὰ δοαυΐϊγοα Βαὰ Ὀθοη οὈἰαϊηδα ἴῃ ἐμίδναν. 

γεν. 11. Τιῖθ Βυπᾶτοατδ ρᾶσῦ ν88 Ῥγο Δ ΌΪΥ 
8 ἸΩΟ Β}Υ ἰηίογοδύ, ἐμαὶ 18, δὴ ἰηΐθγθϑι δ ὑδ9 
Ταῖο οὗ ἔν οῖτο ῬῸΡ οοπξ. θ᾽ δηρη.. 771αέ Ψψ6 
εχαεί 97 ἰλεπι. Ἀδίμον: “ἰδ δὶ γο ἰοαί ἐμ 6ω.᾽" 

γονρ. 12. ΤῊ τογαὶ ἕοτοο οἵ 86 σγθδί δβ86})- 
ὈΪγ Ῥγοάυοοά δῇ ἱηγηιοάΐαί 9 σΟὨ ΓΟτἑἐγ ἰο ΝΟ 6" 
ταὶ 8 ἀοηφδηὰ. ΗΒ δοιϊοι 88 Δ τη δϑίθι-ρἷ 669 
οὗ τωδυδροιηθηῖ. Το οὐἱἢ που]ὰ αν συθαίον 
δοϊ δ ἶ 88 δα υγίηἰϑίογοα ὈΥ͂ ὑι.6 Ὀτὶ65|8. 

γεν. 18. ΜΎΥ 16Ρ.---Τῖθ ἴ6 16 Ὀοδοῖα οἴ (89 
οὐἱοῦ ζαγπιθηὶ (εἴπ ἐο98), τ 6 ἢ 88 υϑοα 8ἃ8 ἃ 
Ῥοοκοὶ. (60 ἔος ἐδῖ8 βἰχηϊ σδεῦ δοίϊοῃ Αοὶϑ 
ΧΥΪΙΙ. ν ! 

γον. 14. ΤῊ τοῦδ δὰ ποθ Μδίοδ ΤΟΪ]ΟΥ 
ἔογτῃ δῇ ἰηιογγυρίϊοη οὗὁὨ ἰμ9 πδγγαίδνοι ΤΟΥ͂ 
δον ἰπαὺ Νοβοτηΐϊδ} τγδϑ [ὋΣ (ὙΟΪΤΘ ὙΘΔΓΒ 
Κούθγποῦ οἵ δυάδι, δηὰ ἀἰὰ ποὶ πυὲΐθ ἐμπ18 δ͵8- 
ΤΟΤΥ {111 (80 οχρί γδιΐου οἵ ἐμαὶ ἐπ. Τὴθ ΡδΊα]- 
16] Ὀοίπτοου Νομβα ἶδ δηὰ Ἡ δδϊη σίου ἴῃ τοΐυ- 
βίῃρ βδίδτυ Ὑ 116 εαυΐϊηρ (86 πδιΐοη 18 βἰσι Κίπρ. 

γεν. 1δ. ῬΟΣΕΥ 6.6 1ς.6]6 οὗ αἷϊνος.---Τ υ]8 
(1Κ6 {80 ᾿αἰογϑαὶ ἰῃ τοῦ. 11) ἰδ ῬΥΟΌΘΔΌΪΥ ἴο ὉΘθ 
τοοϊκοποά 1900 (ἢ 6 Ἰηωοῦ ἢ. Τὴ ἴΌΤΙΏΘΥ ΠΟΥΘΡΏΟΓΒ 
μὰ γοδοϊγνοα ἐμοῖσ ἰ80]6 δηὰ 480 88. 6}.61]8 ἃ Ὑϑδδγ 
88 Βαΐδυυ. Τὴ 480 δΒμοϊκοῖβ σου]ὰ ὃ οὨ]γ Φ860 
ἴ διηουηί οἵὨ εἰΐνον ; Ὀπὺ (6 τνουἹὰ τοργοβοης 
ἷ νβ]ὺὰθ ἃ ἰαῦζο οἴδοῖδὶ βαίδυυ ἴῃ ἰδ δὶ ἄγ. 

γεν. 16. Α ββεοοπά ροϊην ἰο πῇϊοῖ ΝΕ τ ἢ 
Τοίουβ ὙΠ δα ἰϑβδοιΐοη δῃὰ δ ἃ Ῥτοοῦ οἵ [8 
ἀἰδ᾽πἰοτοσίοα οοπάυοί 8 ἷ5. Δ] ον ὯΟ0 Βροου- 
Ἰαίϊου ἴῃ Ἰδηὰ οὐ δὶβ ΟὟ ρμδτὺ οὐ ἰπδὺ οὗ 18 
ἑπω πιο αἰ Δί9 αἰἰθηηη(8. 

γον. 17. Αὕ(ἱτὰ ροΐϊπί ἰ8 88 ἦγϑοοϑ ϑηϊοτί δἰ ἢ- 
τηθηὶ ΟΥ̓͂Α δυηάγοα δηάὰ ΠΗ͂, 9718, δπὰ Ὀφδὶ 468 
(μὲ νἱδί!οτ ἔγοπι δι υτοῦυσἀϊηρ; Ὠδίϊο 8. 

γον. 18. 189 Ὀοηᾶδβοόο.---Το βοσυΐοθ ποοάϑὰ 

ἰο ἐδ κίης οὗ Ρογβϑία δη ἃ 8180 (δὲ νυ Εἰ οἢ νγ88 ποϑά- 
εἀ ἔον (80 γοδίογαϊίοῃ οὔ (οἷν ἡδίϊοη αὶ ν᾿ Θ᾽ [8 γ6. 

γον. 19. ΤΣ Ως ὌΡΟΣ 116, τῶν ΟΘ΄ οὔ, εἴο.--- 
Βαίμον: Αἰ πιδηνδεν (0 πι6 707 σοοά αἷξ ιυλοἢὐ 7 λαῦθ 
ἄοπε ἰο (δ ρεορίε. ἴϊι Ὀθοομθ8 ΠΘΟΟΒΒΔΡΥ ΒΟΠῚ6- 
ιἰπ|05 ΚὉΓ 8 ᾿28} οὗ αοἀ ἴο ἀθοϊαγο μἷβ ἱῃίο τ 
δξεϊηδί 9 ορροδίἰἰοηβ δῃηὰ ἱπβί δι 088 οὗ 6 6- 
τοὶοϑ. ἴῃ δο!ι οα808 ἢ6 οϑὴ πὶ μπουῦ ΡΓΘΒΌΩΡ- 
ι(ἰοῃ οχρϑοὶ Θοἀά ἰο νυἱμᾶϊοσαίο Ηΐἶδ ἔδιι ἢ Γ] 0.688. 
8366 8} 8 ψογὰβ Ὀθίογο ἐμ ϑαηῃμβθαγίτα (Δοῖϑ 
χα. 1), δά ΘΟΙΏΡΑΥΘ 8180 2 Οὐγ. 1. 12; ἵν. 4; 
ὦ Τίπι.. 1. 8; Ηοῦ. χιὶ. 18. 

ἩΠΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΙΟΑΙ, 

1. Το δἀνδῃπίαχο ἰδίκδηῃ ἰὼ ἰγου ]ουβ {ἴπ|68 
ἴον Σαθ (0 ῬΓΘΥ͂ ὕροη ἐμ ῖν δββοοίδίθβ δηὰ Κίη- 
ἀγϑὰ οχμὶοιιθ ἐδ ἀδοὸρ ἀοργαυΐ  οὗὨἨ δΒυπιδῃ 
παίατθ. 80 Υἱο] 0800 οὗ Ορο ΘῃθιἾ68 Απὰ (9 
ῬγΘΒΘΠΟΘ οὗ βυττουηάϊηρ ἀδηκοῦβ 5 ουϊὰ δδνθ 
δῃσουγαρθοά [}9 Υἱτίυθ ἐπα ῥίον οἵ ἴθ 96 »)718 ὮΥ 
(9 οἀϊουδηοθθδ οὗἨ ἐμ 86 ορροβὶίε δηὰ {μοὶ 8650 
οὗ 985 δηὰ Ὠθ0ἃ οὗ (6 Ὠὶνίηθ μοῖρ. Βαυὶ 
88 οἴϊθη βαὶ ΟΥ̓ οἢ ἃ γϑοῖς, ΟΥἨ 85 τὴ0:: (6. 5. 189 
ΕἸογ πη Ἶ 98) ἐπ ὑμ9 χηϊαδὶ οὗ (86 ρμ]αζυθ, ἢδνο 
Εἰνθα ὑμβολβο 68 ὉΡ ἰ0 ἀςὈΘΌΟΘΒΟΣΥ δηὰ τονοὶ- 
Ἰηζ, 80 (09 9618} γτοιαηδηΐ, ρογβοουίοὰ δὰ 
Βιγαϊ ἰθηθ4, ΟΡ Υθϑ8θἃ οὴθ δῃοί 9. [{ Ἧδ8 0 
1|10 ὈΓΔΥΘΕΥ ἰῃ ΝΟ Ομ Δ ἰο ἔδοο ἰμθβο {ἰ 6 8 
οὗ πἷα οὐ παδίΐοη, ΜΔ συδνάϊηρ 96 Γυ Βα θτη 
ἔτοτῃ {Π9 ἔοτοΐσῃ ἴοθ6. Α το δῖ βρὶγὶὶ ου]ὰ μὰ γθ 
τοαϑοῃϑὰ ὑπαὶ 10 88 ϑηοῦ ἰοὸ ἀο ἰδ ἰδιίΐοῦ, 
δηὰ ἐπαὺ ἀοπιοδίϊο ΟΥ̓ τυϑὶ Ὀ0 δυδυτοα πηϊὶ] 
Δ ἸΔΟΓΘ ῬγΟρΡ (ΐουΒ ἰΐτηθ 70. (δεῖ οὐτοὸΌ δαὶ 
“ἐρτοοί δβ8θ γ᾽ ῃῪΛῸΒ 8ἃ φιαπαὰ ἰοϊκθῃ οὔ 
ΝΟ Ομ Β ΤΩΘΙΥΥΘΙΪΟΌΒ ΘΠΟΣΔῪ δηὰ ἤἔογί.]9 τὸ- 
ΒΟΌΓΟΘΒ. 

2. ΝΕ ἶ Δ ἢ 8 τοίυδβαϊ οὗὨ οδίοϊδὶ δαῖδτΥ γγ88. 
1|κὸ Ῥδὰ} 8 τοΐυϑαὶ οὗ βυρρογὶ δἱ Οογίηιῃ δηὰ 
ΤὨοδβαϊοηΐϊοα (2 Οοσ. ἰΐ. 9;1 Τμθ885. ἰΐ. 9; 2 
ΤΆ 668. ἰἰϊ. 8), ἃ ψαϊνίηρ οὗ δῃ υπὐουδέρα τὶχῆι 
ἴον (86 βαῖκο οὗἩ 86 δἰκῦον σοοά. ϑεπιησιμην 7μ8 
διπιπια ἰηγωτία ἴα ἃ Βοι ϊ θ . νν 16 ΘΥΘΥΥ͂ το 6 Γ 
οοΟηϑοΐΘΏ66 ταδί οἴοη ρυΐ πο ὀχογοὶβο. [{8668 
εἰιαὲ {86 ΟὨΪΥ τἰρδι ἰθ ἴο σῖνθ ᾧΡ τἰχιιῖ. Α ϑυὺῦ- 
Ἰΐπλθ δρὶ γι ἀἰβοοτβ ΔΘ ἴδ, ὯὨῸ Ἰοηροῦ τέζ, 
ὈΘΟΟΠΙΘΒ Π6Ζ. 

8. Νοδριλΐα 5 δβοὺϊ τὰ8 ἔγδοκς τὶ οὐ. 
ΤΒΟΣΘ 18 ἤγοθάοσῃ οὗὨ 8δ06688 ἴο ἃ ἰῃτοηο οὗ χῦϑοθ 
ἴου ΘΥ̓ΘΡῪ Ὀοσ᾽ονον (ΗοὉ. ἱν. 16). ““ΤὨΪΩΙ ἀροη 
[γ6, ΠΙΥ͂ Θοά, ἔοτ ροοᾶ, δοοοταϊηρ ἰο0 84}1 (μαι 1 
Βανθ ἀοῃθ ἴον (18 Ρ60}]6.᾽" 15 ποῖ 8 ργδϑυιρίιι- 
οὐϑ οοποοὶΐ, θὰ 8 οἱ ἢ -Ἰκὸ αἰπιρὶοῖϊγ. 186 
ἄτοϑβ τοϊοὰ οὗ ὑμὸ που]ὰ που]ὰ οοπέουπὰ [δ9 
ἵἱνγο. δον ὸ ον ἰδαὶ αοα [48 ἰοὰ υ8 ἴῃ 
Ρδ(}18 οὗ Υἱ Ζζθουβηθδθ, Τὸ ΤΩΏΔΥ ὙῸ}} 0890 ἰδδϑὶ 
κηον]θάχο δηᾶὰ οησοῦυγαρβθ ΟΟΥ Βου}18 ὈΥ ἰ. Νο- 
Βουλῖδη δὰ Ὀαὶ ἔονγ ἀγρουπὰ εἶτ το οΘου]ὰ ΓΘ δοὴ 
᾽ἰσὰ ϑηοῦρα ἰο Βγραιίἶχο ζ0}}7 ΣᾺ ΐτα, δηὰ 
ἧς ψ8ϑ ἰδυδ δὶβ στοαὶ δοζηΐοῦὶ ἰοὸ ροῦν ουὖἱ δὶ 
Βουϊ, σοσογαϊπο ἰο ἱἰγτωϊλ, Ὀθίοτο 86 Θοἀ, ψβοβο 
ξοοὰ πΒαηὰ δΒεά κυϊἀοὰ εἶπ. Οαοὰ νὴῖββθβ ὯῸ 
τηοοῖς πηοάἀοβίγ ἤγοι α8. Ηϑ στδοθ ἴΏ ΟΌΡ Βολγίϑ 
δηὰ |ἷνοϑ δῃουϊὰ Ὀ6 δοκηον]θάκεα (οοαιρ. 1 Τὶπι. 
ϊ, 12). 

ἩἨΟΜΙΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Μετ. 1--18, Το πιοϑὶ ροπογίαϊ πα θγδῃοθ8 ἰῸ 
ἰὴ6 ἀογνοϊοριηθηι οἴ {Π 6 οοηρτοζαίίου. 1) Τδδῖ 
{867 8γ6 ἀἰδοογ δ δὰ βϑϑραγδιυϊοῦβ, Ὀὰϊ δβρϑοὶ δὶ 
189 σοτηρ αἰηἰδ οὗ (86 Ροο: δίζδίηβιὶ ἰμ σοὶ. 2) 
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ἀο (Π 60 ἴθδοῖι: ὑμοΥ οἰ") ] θα 9 0 8 ΙΏοΓΘ ρονοῦ- [χχχ. 26. Α βίονγιηΐης ββοόνοσβ Ὀοαὶ ἄοντη ἐδ 
Τὰ] ρνγουΐπαᾳ οὔ ἰονο, δῃὰ 1οδὰ, υβθῃ Β0}} Ῥχοοῦ ἰδ σταίη ἰο ἐμ ϑδγίῃ, Ὀπὲὶ ζϑῃι]9 ἄγορβ, ου ἐδ 9 60Π- 
Εἶνθῃ, ἰ0 8. ΠΟΥ ἱτὰρ0.}59 ἐπ (89 11{8 οὗ [9 σοῦ ρτο-  ἰγάγυ, σουϊγθ δηὰ χίρϑα ἰΐ, δο ἱς ἰξ 4130 πῖτὰ 
ρεαἰΐοι, Ὀὰΐ Ῥαγιϊου δ (0 ΠΘῊ ῥσαϊδίωρ οὐ ἐδ9] βροϑοῖβ. Εσγίοπαϊν Ἰδηχκιιδρσο Βα8 τόσο οὔοοὶ (δὴ 
μοτὰ ἴῃ σοτηπλοῦ. ΒΟΥ͂ΘΥΘ ΣΟΌΘΪΟΘ, Ὀϑγ ΘΟ ΪΑΥΪΥ τ (86 ἰγδβοὶϊο 

ΤῊ οἷά, διὰ ὁγὸς ποῖ, ποοὰ 1) [π σϑαί δὰ Ρθ60ρ]9 οὗ χδηϊ, γῖο οδηποί βιιῦπὶὶ ἰο ματὰ 
. .ο ἴ 

ΐε σομαβίϑ; πϑηῦ, ρον γίΥ, διὰ τηΐ βοῦν δσὸ θτον ὁ ΠΡ. 90 Γ. ὃ 

ἐκ ας Ροτᾶς τβατοαιίοι, δ) Ἤλοιτο δῖε (νς Ν αν, τ Θ, Ἐὰπ ἀαροπινοι. δαὶ λον ἀιδίου 
διΐδϑδ, 8) Εσοπι βίη ((μ δὲ οὗ οἰἶιετβ, Ὀσὺ 8180 ΟἿΓ Ε Ρ Ῥ ξ : : : οὔϊονο. 1) ον ἱτωροτγίδηι (τόσα. 7--13). α) γέλοα 
δ) Εΐοῶα Θοδ ε πίοὺ τα υβήλας Ἢ» χυρϑλθεν ἠδ Ὁ | 989 οοπάθιϑ Βαγά-οαρίθἀῃ 85, Ὀυλ 15 εἰ] 5ο 
βίῃ, δηὰ νῖβιθ5 (0 γϑίμουθ ἰῆθαι; Ηϑ νίβμϑθδβ ἐὸ δον -δοδγιϑα, ὸ ΒΟ 5 (ἰαὺ ἢο νγὰβ ποῖ ἰῃ δαγωθβί 
᾿πὸ δυπδεία αν ἐδ. ἐδ αἴδα ἐὸ ἀνδιδὶ - ἦα δἷα σοπἀοιπηδίίοα. Ὁ) ῬὨΘτ ΟΠ τηδῖζο οἷα οι 
ΕἸ 9, Κα ἰὸ ἽΝ ΡΟΟΡ ἰο ἐξ αχεῖδ ἐκλίμιὶ ΠΕ ἰο ὑμο αοὰ οὗ ἰογθ δζαίμβί ἐμ9 ππηϊονίηρ, Ὀαΐ 15 

αἀἰδοοηίθηί. 8) μον ἰΐ ἰδ σϑυλονθὰ: οὶ ἰβσουκὰ αὐ ὐϑοῇ ΒΒιοΥιης, μ8. Βθο σι δε "Ὁ ἢ ΑΝ ἡ; 
8}} βυτί8 οὗ π6 Ὁ βοοΐδὶ σορυϊαίἰο.β δῃά ἰδ τγ86--- ποῖ 1 Υ Ῥοδβοβδ [6 ὁ μὴ δυὰ ζαϊξα ὁ 1 οὐ, ἫΝ 
ἰΒσου ἢ ΒΟπΙΘ ταϊβϑι ΠΔΕΥ͂ ϑοοίοιΐο8, ἐπ 80 αν δ] β) ῬΟ τ ΙΟΑΙΙΥ ῥτοίθη δ ἰο μανο (. 9) Τμοβο πῖιο 
ἐδοῖς ὑγοῦῖς ἰδ ΒΟΒΓΟΘΙΥ͂ οχροσίοποοϑὰ ὉΥ ἐδο ροον  ὅβΡΡΟΤΙ ὑδοῖν ποτὰ δΥ {δοῖτ' δοιἱογ}8 αἱ γγϑγ8 ταῦ το 
88 8 τρϑτὶ οἵ Ἰογο, δῃὰ ἰ8 666|}0 Ἰοοκοὰ ἀροῦ ὃγ 00 δ οδίοδί ἱπιρτοββίου. 2) Π1ουγ ἀἰβῆσα!!. [{ 15 
ἐθθλ δ Ὠθρ ονοὰ ἴο ἐβοῖὰ, δαὶ ἰΒτου σὰ δῷ ποὶ δβυϊδοΐοηί ἰο ὀχογοΐβθ ἰόν ῃ ἰμαὲ οη6 ρΡαδσίϊσυ- 

: : δῦ ἰπ δῖοι ὁπ ἀθβίγοβ Ὀγοοίβ οὐ ]0υ9, σωῦσοῖ 

Ἔπαλια οὔ μὰ δαὶ δὰ βετῖαᾷ οῦ σα τὸ ἵπῶογο τασει ἴον, δοϊΓ΄ἀφαα!, δαὼ τεἰξαβείϑεο ὃς 
Ροϑδῖ8]9.- -ϑταβκα: Θοὰ βοϑαγβοϑ ποὲ δἷουϑ νίια ὅθ ΟΝ ἷπ ΘΥΘΤΥ τοϊδιίοα (γοτ. 14), ἀρὰ ᾿πάεοά 
8 δἰηφίθ, Ὀυΐ δἶδο δὲ {{π|98 Μη ῖἐΒ 8 ἀοι]9 χοᾶ, αὐὰ 708 δοτηχιου ΟὈΪ Και οπ.5 (νον. 16), 1πι Βρῖ(ο οὗ 
Βεμιὰδ ομ6 ογο88 διὰ τηϊδίοσίαηθ ροῖ δηοίμον αὐο δὲ ἀοοάβ, οα. δοοουῃί οὗ Μ]ι16 8 9ῃ9 δου ]ὰ 
ΖοὉ χ. 11. Βυὲ (μ9 ποὰ]γ μανθ χτϑδὲ ϑοτβοὶβ. Ὁ θαἐ 16 (0 πιλκο οἷαΐπιβ (τος. 10) ἴῃ βρίι οὗ 
εἰσ δηὰ ῥτγοχηῖβοβ οὰ ἰδ οἰβος Ββαυηὰ, Ρβ, (05 τοδί δδουὶ ὅοϑ τ μῖοι ἐμ6 τ] ]Πηστο88 ζὸσ ἔτα- 
χχχὶϊ!, 19; ΡΒ. χχχυῖί. 19, 256. ὕανῦ αραίπαὶ ΤΑοΪδίΐοη ἱπιροβεα (τότ. 17, 18). ϑδοηυσβη: Τιιο 

σὰς ΡοὸΣ ὑτγϑίβσγθη ἰδ ἰοσϑίαάθη. [,ν. χχῃ, 86; 5 ΜΩΡἰ9 οὗ ἰγὰϑ ἀδϑάβ οὗ Ἰουθ ἴβ8 (Υογ. 10) Ῥατγ- 
Ρε. χν. δ; Ἐξ. χυϊἱ!. 18; χχίϊ. 12; ἴοσ πβόοοτος. ἡἰοαἰΘΕῚΥ 8180 8ὸ ἱππροτίδες οη (18 δοοουπί Ὅο- 
Βαϊ ]45 δα Βοῦβο νῖϊῃ [89 ῬτΟΡΟυΥ οὗὨ οἰβοτβ, ὁ 159 1 ΕΠ ὑπ Ἷν εἰρ νυ ἐν δ " ᾿πν ο [υϊ 
Καιδογδ δίοῃϑβ 70. ἷ8 ΟΝ σῦᾶτο. βΞβ'ν. χχὶ. 9. βοη(ἰπλθηὶ οἵὨ 6 Ἰογὸ δῃι! ἃ οαγο οἵ Θοὰ, ὑὰὲ Κὶ '5 
ζι 18 ἃ Ὀαὰ ο886 θη ἯΘ ΒΏΟΥ ΟἸΓΒΟΙΥΘΒ (0 ΟἿ ΑἸ ΤΔΥ8 ὁ 1118 δοοοῦπέ 50 ἀϊβῆοαϊ!ι Ὀϑοδῦδϑ Ἧ τὰς 
2911Ὁτ- τ δι 188 ἴῃ δ 8 ΑΥ̓͂ ὑπΠ8ὲ (ΠΟΥ͂ τυϑὶ ΝΕ κ᾿ ἀὐθς κε δια ε Ἡῤτι μὰ οὗ Ἰονθ, ΠΣ πος 15: 
εχ δῃὰ οσὺ ἰο αοἀ δἰζαΐϊμϑὶ υ8. ὅθη. χΥϊὶ, 21; ἰδ: ὁδἢ ΟὨΪΥ βμα [δ ῥτασον οὗ Νϑβθιαϊαὰ {Υεσ. Βἷ;, ἵν. 8 19) δι: 864 ἴπ (μ9 χωουΐὰ οὗ Ομ τοὶ, διὰ ΟὨΪῪ ἴον 

γοτα. 7 18. παῖ Υοηάογα (Π9 δαἀτπηοηϊίΐου ἰο ἐξέαψα ἐπ τε ἃ}. - ΠΥ βεδοὺ Ὁ Ν πνδαν ἠῶ 8. ἐ--ἰῦ, , : Ϊ οὐ Β σδγθ δηὰ )ογυϑ.---3ϑ απ κα: ΘΏ πϑοοβεὶ ἐγ 
Θχθγοἶϑ ἸΟΥ̓Θ εἴοοιϊνοῖ 1) ΜΙ ἀΠ688 ἴῃ Θχϑιρ]θ. [ον οἱμβοῦ δοζοαί τϑάϑουβ ἀοιιαπὰ ἱϊ, ὁπ6 βιουὰ 

εἰ γε ας γε τ τη δ πα τ αἰ νον ἀν δ. τών τθ : . 10).} ψῖτὰ χοοὰ τόδβοι ἀοπιαμὰ δῇ 8. Μαῖὶ. χ, 
8) Τὴο δββύγδῃοο ἰμδί αοα γεθοίβϑ ἰμ9 ππϊουίας [10:1 ον, ἰχ. 18; 1 Τίτω. υ. 18. Ηϑ πϑύϑὺ τυῖος 
ἴγορλ Ηΐβ οοτππιαπίοη, δπὰ Χο Ὁ8 δἷπι οὗὐ ΗΒ .γ9}} γῆο ἄοθβ ποῖ ἀο αὐογγί ἃἷηρ Βο οδθ. Οοά 
Ὀ]οδδίης (τον. 18). ἯΠ]Ι σογαγὰ ροοὰ ψοτκδ8, ποί δοοοσάϊηρ (ο (ἢ 9 

ΑΤΑΒΚΕ: ΑἸΡῸΣ ἷη οἴἶοο ἴδ ποί, ἰπδοοὰ, ζοΣ ἃ. ] τον 688 οὗ ἐμ χηθγιὶ, Ὀὰϊ ἔσοπι ζγβοο, [(Κ0 
ἄσπη, γοῦὺ οὩ9 δβιουϊὰ ὍΘ ΔΩΡΤΥ͂ 80 85 ποί (0 δἷη, | χυὶϊΐ. 18. 

ὟΒϑποΘ ἰΒΟΥ αγΐθ0: ἤγοιῃ ψϑηὶ οὗϊοντθ 8) διαὶ 1 Ῥδ. ἱν. ὅ, δὰ τηοδοταίο Βίτιβο] Ῥγοροσῖγ. Κἶγ. 

Οβάριξεεδ Υἱἷ. 1-10. 

1 Νον [8η4] ἰξ οδπιθ ἕο μᾶ88, ἤθη βη 811, απ Τοθίδῃ, δμὰ αὐϑβοιὰ ἐμ6 Ατϑ- 
δίδῃ, δηὰ {μ6 τοβϑὲ οὗ Οὐγρ δηθιηΐθθ, μοασά ἐμδὲ 1 δὰ Ὀυ]ἀοα (6 ν8}}, διὰ ἐλαξ ἔδοτο 
ψ88 0 ὈγοδΟὶ Ἰοδ ὑμοτοίη ; (ἐπουρὰ αὖ (μαὺ πιο 1 μα ποῖ ϑβοῦ ὉΡ [πὸ ἀοοῦβ ρου 

2 {86 μαΐ68) ; (μαι ΞΔ. 41184ὲ δῃὰ Οοβθθια βοΐ πίο 16, βαγίηρ, (ὕομηο, ἰδεῖ ὰ8 τηθοὶ 
ἰοροίμοῦ ἴα ϑοπια ὁπ 9} ἴῃ6 γ]]Π]αροα ἴῃ (86 ρ]αίη οὗ Οηο. Βυΐ [8π4] {86 γ ὑδουρθὶ 

8 ἰο ἀο πιθ πιϊβοβῖο. Απά 1 βθηΐ πηθβθθΏροΥβ Ὀπΐο {π θη, βαγίηρ, [ απὶ ἀοΐπρ ἃ στοαὶ 
ποτκ, 50 ἰμ8ὺ [ἀπ]  οδῃποῦ οολθ ἄονῃ: ΜὮΏΥ βῃουϊὰ ἐπ του οοϑϑθ, ΜΔΔ]δὲ 1 

4. Ἰοαῦθ 1 δῃὰ οοπὶθ ἀοστῃ ἰο γοα ἢ Υοί [8ῃ4] ἐπ βθηΐ ᾿ηΐο Τη0 [0 (ἰπη68 δῆ 
τῃΐἷθ βοτὺ [πόσα]; 8πη1 1 δηϑνοσοὰ μθτ οἶον [ἢ 6 Βα 6 Ἰη8ΏΠΟΓ [ΔΥ ἐδ ἷ8 ποτα ]. 

ὅδ Τμθα [884] βοηΐ βδηθδ}]αἱ ἷβ βαυυδηΐ ὑηΐο 1η6 ἴῃ 119 Ταϑη πον [ϑῇοσ (818 νοσὰ ] (ἢ 
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6 ΔΠᾺ εἴπ τι ἢ ὁ Ἰούξοῦ ἴῃ ΗΒ Βαπᾶ; σβογοΐῃ τὐα8 τυϊίθη, [Ι{ 18 τοροτίοα 
δτλοης [86 Βοδῖβοα [1. 6., Βα 10η8] απὰ ὐδβθταυ [ὦ 6., ἀοϑ θη} βδιὶ {ΐ, ἐλαξ ἰμοὰ 
δα 116 96 )͵ὸ ὑμῖ:κ ἴο στ 6]: [ὉΓ ὙΏΙΟΩ σδυβο μοι δυϊἀοθὺ (86 ψ8}], (αὐ ἰδοὰ 
ταδγοβὺ Ὀ6 {δεῖν Κἰηρ [ἀὰ ἰδοὺ τί ἰο [Πθτὰ ἴογ Κίῃρ] δοοοσχαϊῃρ ἴἰο (μ6βθ τΟσαβ. 

1 Ατὰ ἰδοῦ Βεβὲ δ]80 δρροϊηΐθά ρῥσγορμεῖβ ἰο ῥσχγοδοὶ οὗ ἴθοθ αἱ ἧ ΘΙΏΒΑΙΘμ., ξανίηρ, 
Τῆοτο ἰδ ἃ Εἰὸρ ἴῃ κι; διηἀ ΠΟΥ͂ 588}} ἰδ 6 τϑρογίβα ἰὸ 86 Κίηρ δοοοσγάϊηρ ἰὸ 
{π6856 ψογά3. (ὐοπλθ ΠΟῪ (μογοΐοσο [δῃ ἃ ΠΟῪ 60Π16], ἀπά ]οὐ υ8 ἰαἴζθ σοιη8ο0] ἑἱοραίδοσ. 

8 Ἴδαη [824] [ βοηΐ υηΐο δἷπι, βαγίηρ, ΤΠΟΓΘ 8.Θ 0 βυοῖι μἰηρθ ἀοη6 88 ἰβοὺ βαυεβϑί 
[{λ6γῸ ἷἰβ ποῦ δοοοσαϊηρ ἰο ὑμ680 οσὰβ τ ῖοἢ ἰδοὺ βαγαϑί], Ὀαΐ [101] ἰδοὺ ἔοϊρηοϑὲ 

9 (μοι ουὔἱ οὗ (πο οσὴ δοατί, ΕὟὌΥ {ΠΟΥ͂ 411 χχδᾶθ υ8 δἴγαϊά, βαγίῃρ, Τοῖς μδηᾶβ 
Β8811 θ6 τα κοηοα ἔγομλ (86 ψόσκ, ὑμαῦ 1 Ὀ6 ποί ἄοπθ [πᾶ 1 β8.}} ποὶ Ὀ6 ἀοῃ6]. 
Νον ἰδογοΐοσο, [ἀμα πον}, Ο αοα, Ββἰγθαρίμθη ΤΥ Βαμαᾶβ.Ό Αἰοσσαγά [ἀπ4] 1 
οϑ6 ὑπο 86 Βουδο οὗ ΒΒοιηδίδῃ ἐδ βοὴ οἵ [6] δὴ (86 βοὴ οὔ Μοβοίαθθο, πο 
ἯΔ5 Βῃαΐῦ ὉΡ ; δῃᾺ ἢ9 Βαὶ4, 1.οὐ υ8 ταϑοὺ ἰορεῖβοσ ἴῃ (86 Βουβο οὗ ἀοά, πιδῖη (89 
ἴδια ρ]6, δὰ ]εὖ ὺ8 βῃπύ (Π0 ἀοοτβθ οὗ {86 ἴθι ]Θ : [Ὁ ὑΠΟΥ Μ11] Θοιηθ [ἅτγϑ οοταΐηρ] ἴο 
ΒΙΑΥ [μ60; γοϑ [884], 'π {86 ηἰρμὶ ψ}}} {ΠΟΥ͂ οογιθ [ἅγὸ {μ6 0 σομαΐῃρ] ἰο β' ΑΥ [866. 
ΑΠΑΙ βαϊ4, ΚΒουϊα βυοῖὶ ἃ τηδὴ 88 1 Ηθϑῇ δῃὰ ψῶοὸ 19 ἰβοῖθ ὑδμαῦ θοίηρ 8481 δὶ 
Μοῦ] α ρὸ ᾿ἰηΐο {πο δια ]9 ἰο βαῦϑ μὲἷβ 16 [πὰ ]ἰγ6]7 [ Μ1}} ποὺ ρὸ 'ωὼ. ἀπά]ο, 1 
Ῥογοαϊγθα {πᾶὲ [Ἀπάᾶ 1 ρΡεγοοϊνοα δηᾶ 10] ἀοα μὰ πού βοῃΐ ἴα, δυὺ ἰδμαὺ [101] ΒΘ 
ΤΟΠΟΌΠΟΘΑ (818 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ αραϊπεί ταθ, ἴον [8π4] ΤΟΡίδῃ δηὰ ββδῃθδ! ]αῦ Βαα Βιγοα 

18 ἢϊπι. ἸὙΒογοίοσο 88 6 ἰγοά, ἐμαί 1 ββου]ὰ Ὀ6 αὐγαϊ, δῃὰ ἀο βο, δῃά βίῃ, δῃὰ ἐλαΐέ 
{ΠΟΥ ταὶρῦ πᾶνο πιαΐξέον ἴοσυ δι οΥ1] σοροῦὶ [πᾶ106], ὑμαῦ {μ6 γ ταὶρῦ ΤΟΡΤΟΔΟΙ ΤΩ. 

14 Μγ ὑδῖηκ ἰδοὺ ἀροὴ (οἰ ῃ, δδτ] ΤΟΌΙΔΒ δηά β'δηῃθα]]αΐῦ δοοοσγαϊηρ ἰο {μον 
᾿πΌΓΚΒ, δηα οἡ {Π0 ῥχορμοίοεαι Νοδαΐβδῃ, δῃᾺ {πὸ χοβί οὗ ἴδ ῥσγορμοίβ, ἐμαὶ που]Ἱά 

156 δαᾶνο ρυΐ 126 ἴῃ ἴδασ. 0 [8η4] [89 τὰ} σαϑ δηϊβηϑα 1ῃ (πὸ ὑπ Υ δηὰ ΕΠ ἄαν 
160 οὗ ἐλό πιοπίδ, Ἐ]ὰ], ἴῃ ΗΠῪ δηὰ το ἄδγβ.0 Απα 1Ὁ οϑῃθ ἴο ρᾶβ8 ἐμαὶ ΟῚ 811] ΟὉΥ 

ΘΏΘΠ.168 μοαγὰ ἐλογοοί, μα 411 (86 Βοδίμοπ ὑμαὶ τυεγ δρουΐ 1.5 Βα ἐλε86 ἰλῖπρε, [86 
ὙΟΙΘ 6} οσαδῦ ἀονῃ 1π {Ποὲν ΟΥ̓́Τ ΟΥ͂6Β: ἴ0Γ [8π4] Π6Ὺ ρΡοτοοϊγοα ἐμαὶ (818 ταν 
Ὅ68 πτουρσδύ οὗ ουν Οοά, 

11 Μοζγϑουοῦ ἴῃ μοβο ἄδγβ [89 ΠΟΌ]68 οὗἉ Φυασ δῇ βοῃῦ ἸΏ }Υ 1οΐοτΒ απο ΤΟΡ ΔΆ [ταὰ]- 
ἐἰρ]1οἀ {μοῖν Ἰοὐύθιβ ἴηρ ἰο ΤΟΌΪΔΏ] δῃάὰ ἐΐδ ἰοίζογδ οὗ ΤΟΌΪΔΕ οαὰθ ὑπο (μοὰ 

18 [πὰ {δοθθ σοῦ οὗ Ἰορίδα ΟΆΤῺ9 ππίο ἐβοι]. ΕῸΓ ἐλεγθ τῦόγα ΤΑΔΏΥ ἴῃ Φυάδἢ 
ΒΎΟΤΙ Ὁηίο πηι, ὈΘοδυδβθ 6 τσαϑ ἴῃ Βοῃ-1η-1δὺν οὗ βΒϑομβδηΐδῃ (ἢθ βοὴ οὗ Ατσδὴ; δηά 
Βα Βοὺῃ Φοβδῆδη δᾶ ἰδίϑη [ἰὸ ψ}6] (89 ἀδυρδίον οὗὨἨ ΜοβΒυ]δτα {86 βοη οὗ Βοτο- 

19 ομϊδῆ, ΑἸβδο {δ6γ σοροσίοά δΪ8 ροοά ἀ6βθαβ ἤκίτο ΤΩ6, δα υἱνεγοα ΤΩΥ ΟΓΩΒ ἰο 
Βω. Απά ΤΡ δα Βοιΐ Ἰοἰύοσβ ἴο ραΐ 1η9 ἴῃ 687. 

10 

11 
12 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 νος. 8. Ὁ) 233, 85 1 ἔγοτω Ὑ29, δῃὰ ποὺ ἤγοῦλ Ἵ23. ΤῊΐΘ Ῥϑου αν Υ ἈρῚρ6 ὑπο ΒΥροῖμοϑὶβ ἐμαξ ΠᾺΡ Σ; 

τοῖν 6 ἰηἰαπάοά. 
᾿Ξ Ψατ. 8. ὈΓΙ)}. ΤῈ τὸ οἵ Ὁ" ἴοσ (μξ 15 βουϊοδαδίθ. 860 τοσ. 11, σέ αἱ. 

8 Ψοσ. 6. ἸΣ, ἴον Ὁ), τοὲ αἴοσ ἐμ διιδίορυ οὔ [89 Ῥγορ. πβγηθβ ἴῃ Σ ὑσβοτθ ἐπ γαγίβείοι ἰδ οπίμῃ ἰο 

ἴοττη οὔ δο οἑγίῃο ὨδΙΩθ), Ὀαὲ ταίμοσς ἰο 6 οσοσηρασγϑὰ υἱἢ ἽΓΣ (ΕΣ. ἵν. 18) δηὰ ὙΠ) (Ες. 11}. 1. 

4 γος. 8, ὈΝΥΤ.3, Αγαγηδίο ἤοσ ὈΝ 3. Β661 Κίπρβ σῇ. 82, ἴοΣ ἐμ ΟὨ]Υ οὐδοῦ 86 οἵ (π νοσῦ. 

8 ον. 13, Ϊ »}} 15 Ῥγορϑσὶν “«ἀο πο ἑωὐδαὶ ἐμαὶ." Τὸ βτσὲ ὁπ9 ΒθσῸ δειοἰραίθβ ἐμ οἰδοσ ἔνο, ἐλ “ Τὸ ἐλὶδ 

διέοξ ἮΘ τὰ 8 ὨΙγοί, ἰο {δα ἐπέοσπί ἐλαΐ, εἰς." 

ἀορτοδδΐοι; Ὀαὲ {89 πδιωὼθ οὗ [οὐ 8 σΘΏΘΓΡΑΪΥ 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

(8) ΤΠϊπάγαηοον ἤγοπι ἰδο Ἡεαίλοπ απα ἐλεῖγ «ειοίδλ 
Οοηϊεάογαίε. 

γον. 2. Το οπιΐθδβίοπ οὐὗἨ ΤοὈΐδ μ᾽ 5 πδῖὴθ 8 δὴ 
ἰπἀ!σαίίου ἰμαὲ ἢ9 νγᾶαᾶϑ ΤΩ ΓΟ δὴ δἰίδομέ οἴ 
β6η04)1δι. Νοιΐοθ αἶβδο (1π (19 ΗςὉ.) ἰδὲ {89 
ῬΓΟΡ. 18 Ὡοῦ γοροαίοὰ Ὀοίοσο ΤΟΌϊδἢ, 88 ἰΐ 18 

ἴοτο ἀόϑῃθῃ.--- 1] χθα.---βοηιο ἰδἶκο {818 85 

8 ῬΤΟΡΟΓΡ Ὡδιῃθ, Ολερλίγίπι.---ΟἿο, τὶ Τωοὰ δὰ 
δὰϊά, 15 τυιδϑηϊϊοηϑα ἴῃ οἷ. Υἱΐ. 87 Ὀοίνγοϑη 96τὶ- 

οἷο διὰ θη δδῃ, δὲ ἱΐ 1 τΐσμι 6 ἷἰπ (μὸ Φοτάδῃ 

ἰάφηιβοὰ πὶ Τυδὰ οΥ γάάα ἰπ ὑἐβοὸ ὅβδασζοπ 

Ρ]δΐη, ὑνγοιὶν.-ἂγο τοὶ ]98 ποτε. - τοδί οὗἁ 7 τ Βδ] οῖα. 
17 δο, {89 οτἀΐπασγ βἰϊίης οὔ Οὐο ἷπ ἐπὶ ῥ]δῖῃ 15 
ἀου 1658 οογγϑοί. Ευβουθί9 Ρῥΐασοϑ ἰὺ δὶ ἰδ χὸθ 
ταῖϊο8 ἔγοσα γα. 

ὟΥ βδηθδ δὶ βμου]ὰ βοϊθοὶ δὸ ἀϊθίδῃς ἃ βροὶ 
δ ῬυΣΣ]ἑΏ, Ὁ5]688 ἢῸ Βορροπεὰ ἰο 6 δίἰδαἰἰοπεὰ 
ὑμότο τη 80] δὲ πὸ ἔτοθ. Οἰδογΐβο μ6 σουϊὰ 
ΚΩΟῪ ἐμδὲ ὑπὸ ἱπυϊίαιϊΐου που]ὰ δζοῦδο Νεῖιο- 
το  Ἀ᾽Β δυδρίοἰομηβΒ. ἸΤθθτθ ΤΏΔῪ ὈΘ Δηοῖ. ΟΠῸ 
ΠΘδΡ ΟΒΟΡὗγδΒ, οι 8 ἔθη σα ἷ198 που -ΘδΙ 
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οὗ Φοτγυβαϊοτι, δὰ ΟΒρΒἰγίπι (νὶ]]αρ 68) ΤΩΔΥ 
Βίδπα ζὸ ΟἸΘΡὮ ΣΔΆ. 

γογσ. ὅ. Δ ορϑὲ ἰοῖῖοσ, ἰπαΐ 8 οοπίθηςδ 
τοῖς δἸδτῖι 841} 189 ὁ ν»)8, δῃὰ οζοδίθ ὁρροδί(ἱοη 
ἴο Νοδοτΐδῃ. 

γόογ. 6. δδβδτημ, ἡ 4. Οοθμοι.---Αοοχάϊηᾳ 
ἴο 186560 ντοσάᾶε.--- ΞΔ Ὀ4}1δὲ ἐπ τουριουί το }ς 65 
ΠΟ ϑβοουδδίΐου, Ὀυΐ ΤοΐοΓΒ Ο ΣΌΙΩΟΣΡ. Νολθσαΐα ΒΒ 
ΔΏΒΥΟΙ 8 (Υ6Υ. 8) : 7Τλεγο ἐς ποῖ αοοοταϊπρ [0 ἐλε86 
τροτς ωλίολ ἰλοι εανεδὶ, ἑ, 6. (6.6 ἰβ πὸ δυο 
ΤΌΙΩΟΥ. 

Εἰισθηκῖβοι ΤΥ Π8ῃ ἅπ.--- ΤῊ 6 Ἰπἰονοοίοα 
ῬΤΑΥΟΣ τυδὺ Ὀ6 ἰΔ κοῦ ἴγτοτσι ΝΒ οτἶ Δ᾽ 8. ̓οΟΌΓὨΔ) 
αἱ ἰδο 6. θη 6 Ἡγὶι68 (86 παγσδίϊνο, ἢθ 
αὐοίθ8 ἷα οἷδουϊαιίου, 88 ΒΒ ΟΣ ὙΒΟΣΘ ἷδ 
ἀορϑηάθῃοθ ΝΒ δί (πὶ ἰσγὶος ἐἰπιθ. : 

γόον. 10. Βοσηδίϑῃ ονὐϊἀθη!γ (869 Ὑ6ΓΣ. 12) 
ἯΔ8 8 Ῥτοριοί. Τδο νἱ᾽ οὗ ῬΥοΡΒ ΟΥ͂ ἀἸὰ ποὲ 
Ῥτουθῃΐ ἃ σῶδῃ ἔσγοτι 86] πρ Εἰτηβο]ῇ ἰο 110 ΖῸὉ 
ΟΒοΙΒ (860 1 Κίηρδ χχὶϊ. 22).---τ9ϑ’6ι πὶ πΡ.---8.060 
ον. χχχνὶ. ὅ. Ηρ νὰβ βδῃιί Ρ ῬΟσθΔΡΒ ἴῃ Ρ61- 
ζουθδηοα οὗἨ ἃ τοῦ ; Καὶ! βυρροδίβ 88 ἃ δυιωδοὶ 
οΥ̓͂ εἱα οὔδυχο ἰο Νοβοπιὶδῃ. 1818 υ80 οὗ ᾽αΖαν 15 
Τοϊαϊοά ἰο ἰδ ἀοτί ναι γο ᾿αξαγταὴ (ἃ οουτί). 
6 τοιΏΡ]6, ἡ. 6. ἰὴ9 ἱμπποσιωοδὶ Ὀυ1αϊηρ, 

ἐδ9 ἰθ1}}}9 ῬΤΟΡΘΣ. 
ον. 11. Μουϊᾶ κο ἱἰπῖο ἴδο ἵδρο ἴο 

βανο Βί6 11{6.---Ἴ ἰἰ. - “ που]ὰ ρὸ ἰπίο ἐμ ἐθτιρ]9 
δηὰ 1ἰν6.᾽" ΤῸ ]δϑὲ οδυβο ΣΩΔΥ Τοΐοσ ἴὸ (ἢ 9 
ἀοαὶ οὗὨ ΔΗΥ͂ οὔ6 Υἱοϊδιΐης ἰδ9 βδηοί ἱγ οὗ 89 
ἰθ}0}]6. 8.669 Ναμπι. χΥὶ!ἱ. 7. 1ὑ ΣΩΔῪ 8180 τοϑδῃ 
Ὑ888 ΟἿΡ ἰγϑΏ Β᾽δίουβ ΟἾΥΘ. 

γον. 18. ο δο δ:ἃ αἷτι, ἡ. 6. διιαΐ ΤΥ 0] Γ ὕὉ 
ἦῃ ἴθδαν, δῃὰ δῃΐοσ 86 ΒΟΙΥ μρίδοθ, ἰμίο ὙδισὮἢ 
ΟὨΪΥ ἰδ9 Ῥγϊοβίβ οου]ὰ ϑῃίοσ. 

γον. 14. βδῃῦδιαι ουὐἱάθηϊγ δαδὰ 8 κίγουρς 
ῬΑΥΙΥ ἴῃ Φογυβαῖθαι,, δοὰ διυγλοὴρ ἰμθηὶ ΣΩΘΔΩΥ͂ οὗ 
ῬΣΟΡὨοίΐο γοπὶς εἰτοὰ Ὑὶ}} ἈΪ8 ΤΩΟΒΘΥ. 

γον, 1δ. ἘΠῚ} νυ ἰμ9 δἰχίἢ τοοῦ ἢ ΘΟΥΤΘδ- 
Ῥοπαϊΐϊηρ ἰο ρασχίβ οὗ Αὐυρυδὶ δῃηὰ βορίθσωοΣ.--- 
ΕΙΓΓΥ δηᾶ ἵἴνο ἄδγε.---Πθηοθ ἰΠ9 πΟΣΚ τ 
Ὀοχυ οἢ ἰδ9 ἰουγίὰ οὗ ΑΌ, 80 ΒΓ τηομίῃ. 
Τὸ πτοσὶ πεοὶ οἡ ἀυγίηρ ἰμ9 Βοἰίοβὲ ρδσὶ οὗ 89 
γϑ δὴ (58 , ἴγοπι 70} 19} ἰο Κ'ορί. 8ι})}. 

γὸοσ. 16. ΤῊ πιδυυθ] ]ο05]Ὁ δοτί (ἰπιθ πῃ ὙΠΟ Ὰ 
{89 τότ δὰ Ὀθοῃ ἄοπο, δηὰ δαί, ἰοο, ὉΥ 798, 
ΒΟ 38 04}1δὲ πον ἰο 6 αἰγὶ ἀοα ἰπίο τουίΐι- 
8} Βοβίῖ]θ ρϑσι:θβ, ᾿τωργεδβϑᾶ δἷπὶ δῃὰ 18 60- 
δα)αίονβ Ὑἱι ἐμθ 80:80 οὗ ἃ ἀἰγνὶπο 60-οροσδίϊοι 
τ} ΝΟΒΘΙΪΔΆ. 
ΦοβορθΒ ἰΣῺ8 ἐπ δἴϊπγ-᾽ το ἀΔ4γ86 πο οἰριιὺ 

Βυαπάτγοα οπὰ ΤΟΣ ἄδΥ8, ῬΤΟΌΔΌΪΝ ἴῃ δἰ6 ἀθδὶγθ 
ἐο ἰοῃθ ἀοτ ἐδ ΤΩ ΔΥΥΘΙ]ΟυΒ ἴοσ πἷβ τοδ οσ. 

γον, 18. οσΒ ]ατη, 8466 ΟἈ. 111. 4. 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑῚ, ΑΝῸῺ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. Νοβοτζοΐδῃ, τ θῃ Ῥοσβίβίθη  γ ἀοοϊἑ ἷηρ 89 
ἑηνἱ(διΐου ἰο τοοθϑὶ βδ 0 811δὲ δὶ [6 ῥἱδίη οὗ Ουο, 
ὀχροβϑὰ Ηἰτηβοὶῖ ἰο (ἢ 9 σδαγχθ οὗἁ ορροβίῃηρ ρθ800 
Ἰηθῶϑυγοδ. ΤῊ Ϊ8 16 οη9 οὗἩἉ ἐδ Βαγαοδί ἰσὶδ]β οὗἉ 
Υἱνίυσ, ἰο οοπίΐηυθ δἰοαζαβί ἰῃ ἃ ἰσὰθ οοῦγϑθ δἱ 
4:1ὸ Υἱϑῖς οὐὗὁἨ ἱἰπιρυσηρα πιοίϊΐγοβ δηὰ ἀδιηδγοὰ 
τορυϊδιίοη. 5.4} 8116 0᾽8 δ. τηοδβᾶχο δηὰ ὀρϑη 
Ἰοίίον δουρὶ ἰοὸ ϑηδδηρον Νοβοιιΐδ τὶΐμ 19 
κίηρ, ν81}]9 1ξ ϑοϑιηϑα ἰο 880 β8}Ὀ4)}1δι᾽ 8 ἀονο- 
ἰΐοπ ἰο ἰλ9 Κίῃ μ᾽ Β ἰηἰονοδίθ. Τὴ γοῦϑα] ΠΟῪ ἴ0 
διἰιοηὰ ἃ οοῃίδγουθοθ ὙΟυΪὰ ΔΡΡΘΟΡ (6 ἼΤΟΥΒΘ. 
Υοῖ ἰμ6 δβίυγαΥ γαίσγίοὶ δῃηὰ τδη οὗ Θοὰ χοβίβ 
ὭΡΟΣ δὲ ἱπιοατὶ δηὰ ἰγυδίϑ ἰῃ αοὰ, ΤΕΐδ 

᾿ὀὐῥφθλίοι ἴῃ 86 τσ, οΘοτηθ δὶ νου], τη ῖκ 65 
ΘΒ θίἢ ἃ σγεαέ τη 88 Ἧ76]] 88 ἃ φορά ταϑῃ. 
2. ““Β)ιθμαἰα ̓" Μὰ ΒΟ, 8 δοϊμηοθῃ ἤϑῖηΘ 

δηοηςβὨ ἴδ9 ον, ἐμαί ἐξ 18 ἐτ ροββὶ Ὁ]9 ἰο Ἰάθηι 
(}}8 ῬΓΟΡΒοὺ 11} ΔΏΥ͂ ΟΒΟΣ Ῥοσδοὺ οὗ μὶβ ἤδιηθ 
(85 4. σφ. (9 οῃ8 ἴῃ Εζτϑ χ. 21). Ἦθ τοιδί, μΒον- 
ΟΥ̓́ΟΣ; Βαγὸ ὈΘΘῊ 8 τι8ἢ οὗ Ῥσοιιηΐμθῃσο, δηὰ οῃθ, 
ἰοο, τμο δὰ Ὀδοὴ ἴῃ ΝΟ ομχία 8 σου δάξῃςθ, ΟΣ 
οἶδ6 86 δἰϊθτωρὶ σου ΠΟΥΟΡ ἢδτθ ὈΘ66Π τοϑὰθ 
ὈΥ ΤοΌΐΔΒ δὰ ΒδηθΔ)}]δὲ ἑπσουσὰ Βῖα. [{ τοῦ 
Βδυθ Ὀ608 {δο δῖ! Ῥοδιϊλου δηὰ χορυϊ(αίιίου οἴ 
ϑιοιμρδίδι (δι 164 {Π6 τορι δίο898 Νοδιϊΐδιν δυα 
{π0 χοϑὺ οὗ {119 Ῥτοροίϑ (τόσ. 14) ἱπίο ἐμ9 ζ8]80 
ἀο δ] ηχ5 ῖ 8 ΝΟ τα. 

8. Τ9 οχργοϑδίοῃ οὗἨ ΝΘ θση δ ἢ 5 δοὺϊ ζὉὉ᾽ 
(μοΐν Ρυπίβειηοηΐ ἔσγοπι αοα ἷ8 (89 ΟὈΐΟΙΥ [ῸὉΓ 
γἱηαϊοδιΐίου, ὙΒῖο ΟἹ θ᾽ Β ΥΕΟΤΥ͂ ῬΌΣΙΥ οὗὅὨ Βοασὲ 
ἀοιιδηάβ [Ι͂π δυοΐ ΟὈΪΟΥΥ (ἢ9 ρογδθουίοὰ δυὰ 
ἱπποοθΐ βοὺ] δηὰβ σοϑί. 1ωοὲ πόοῦθ οοπΐοπηδ 
ιἷφ [ἢ τ Ύθῃ 29. 

4, 1Τι ἰδ ποὶ δβίγσβῃρο ἰδὲ β'δηθδῖϊδὶ παν ἰδὲ 
ἐδὸ ν)}}-Ὀυ]άΐης 8 Ὑσουρδὶ οὗὨ 8γ861᾽8 αοά, 
ΤῸΘ σοῦ ]ο τῖτ α οὐ Β Θῃμομἶθ8 8 ποὶ ἐμαὶ ἐμοὶ 
Καονίοαρκθ ἱβ ἀούοοϊϊγο, θα ἰδαὶ ἐμοῖς Βοδτίβ 
8.6 δ᾽ἰοῃδίϑθα. Ἐν ἄἀθῃοοδ δΡῸ τη Ρ᾽ γῖηρ 60Π- 
δίδηιγ Ὀοίοτο ἐμοῖο, θυ  Ῥσοάποθ ὯὩ0 οβαῆρο ἴπ 
ἐ86 ῖ» ΟΡροδι(ΐοῆ. ϑ'δη δ)ἶαὶ γγὰ8 τοχϑὰ Ὀθοϑῦβθ 
86 ὙὯΒ ἱἐπτγατίϑα ὈΥ 80 Τιοτὰ αοὰἂ οὗ 15γ86]. 
Τμοδο ΔΩγοιίὶτο ἀδγβ οὗ μ4]}- Ὁ] ἀϊηρ γΟΓ6 
ΟἸΘΑΥΪΥ ἰὸ ἷ8 τοϊηὰ 4 ἰοΐκοῃ οὗἨ ἀϊνίῃηθ δϑϑἰβῦ» 
800; Ὀαὺ ἐδ ΐ5 πον]θάκχο ἀἰὰ ποί δίορ ᾽ἷ8 ὁρρο- 
δὶ (10, 

ἨἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

γοτθ. 1--8. δὴ ἐΐθ οαἰϊοοιμθηίδ οὗ ἰμ9 ἀἃἷ5- 
Βοος ΜοΣ] ἃ ΚΘΔΠ}Υ ΤΩ 8}κ6 ΒΥ ἱτυργοδδῖοι ΠΡΟ. 
υδϑῇ 1) ὙΒαϊς τὸ ἐβουἵ ΤΏΘΥ 811] οομὴθ ἰο ἰδὲς 
956 ἐδπίηρ ἱπ ἰπθ οπὰ, ἐμαΐ γγχὸ Β88}1 οΔ 19 Ὀθίοσθ 
8}} Τ90Σ οὐγβοῖνοθ, ἐπί ἷβ, 70. ΟΌΡ ἔθτιρογΑ] γ06]}}- 
Ὀοΐης, διὰ ἐβογοΐουο 88}8}} ἀθβοθῃὰ ἔγοτη ον ἀπ 9 
μβοΐχιξ 88 ομἑ]άσγοη οὗὐὠ Οοὰ, δοὰ {μοῦ δἷτα ποὲ 
ἰονγαρὰβ ΟΡ πβαϊγαίϊΐοη, Ὀυὶ (οννασὰβ οὐσ ἀδείσαο- 
ἰοῦ. 2) Ἦδει αν ν ἰο ρἷδοθ ἰὼ ορρουϊίἷοι ἴο 
ἰβοα ἢ Τμαὶ τὸ Βδᾶγθ ἃ ργολὲ σόσκ ἴο ἀο, ἐδ 
Ῥυϊάΐης οὗὁἨὨἁ [80 τ4}}9 οὗὐ ΦΖογυβαίοιω, ἐμαὶ ἴδ, 
(86 βοσυγίηρ ἐμ6 κἰηρφάοχῃι οὗ αοἀ ἱπ οἰβοσβ, δὰ 
Ῥαν συ δ ῚΥ ἰὰ ουτδβοῖνοθβ, (89 βρτοδάϊηρ δηὰ (6 
ἐπι ργογυοταθηΐ ἐμογοοῦ, ΟὨΪΥ ὑβτοῦρᾷ (8 ταοβί δὶ (ἢ -- 
ἔα] Ῥοσέοστηδμοο οὗ ὑμὲ8 στοδὶ, ἱπδηΐϊο ποσῖὶς, δὰ 
"6 ΤΟΘΟΣ ἐπο ἰμὰ μκο6] οὗ ΟἿΣ βδἰνδιΐοι.-- -ΒῈΡΕ: 
Νελονκίαα Ῥογεοπαπι βαείζμπι ἀοοίογεπι ἰεπεη δ, πέγμα - 
φιμαπι αα »γοΐχαποβ αδδοοπάεγα πέσμα δοτιτη δοδίϊε δ 
ἑπχυΐϊματγὶ δεηίί, δε ἐπ εοποερίὶς υἱτέυίεπι ορογίδιεδ 
ἀευοίιιδ ρεγείδίϊἐ; δὲ φμο αογίη8 ἰἜΥΤΕΓΟ πὶίεδαπέων" 
ἐπὶπεοί, 80 πιασὶβ ἐρδ6 δόπ6 ορεγαπάο ἐδττιδεϊἐδ οἰδάρης 
ἑηϊπιϊοὶ, βεγὶ οοπίεμαϊ. 

Υογβ. 1-9. Τὴο Ὀοδανίουν οὗ ἐμοδθ Ὑῖιο κττιρκθ 
ἰηἀοροηάθηοθ ἰο {0 δΘοῃρξτοβδίΐου. 1) ΤΏΟΥ δοὲ 
85 ἰἔ (Π6Υ τῖδιι ἰο δἱά ἱ. 2) ΤΏΘΥ βεὲκ ἴἰο ἴ8- 
εἰταϊδαίθ, δα ἰζ (89 τορσγοϑοιηίδαι ἱγε οὗ ἔγεθάοιι 
ὍΟΥΘ ΣΟΌἀοΥηρ ἐμοιηβοῖνοβ ΟΊ ὮΥ οὗ δυδρίοΐοιι 
ἷῃ 8 ἀδηκογοῦβ νυ. 8) Τμοὶν ΟἿΪῪ ἀοδίρη 15 ἰο 
τοῦ {86 οοηρτορϑδίίοη οὗὨ 18 ΟΡ Ὁ]9 ἰϑδά οτϑδ. 

γόογβ. 10-19. ΤῊΘ {γίομάθ οὗ 80 ὁπεῦιγ. 1) 
ΤΏΘΥ Ῥτγοϊουὰ ἐμαὶ ἐμ 6 Υ ΔΙῸ ΘΑσΐ ἢ [0Γ 186 ν7)γ6}}- 
Ὀοΐπς δηὰ ἐμὸ βϑουγὶιγ οὗ ἐπ φοοὰ. 2) ΤΟΥ 
ΒΘΤῪΘ ἰδ6 Θποίηγ, 8) ΤΏΘΥ ΟἿΪΥ δἰπι δἱ ἀδδίγου- 
ἰῃς [ὴ6 ποοὰ Ἰοαά 6 ΓΒ. 

γοτβ. 1δ-10. Τὴ τηοϑὶ σορυϊδῖνθ θπϑτηΐθϑ. ἣ 
ΤΉΘΥ δύο ποὺ (8080 ἴσοι πὶ μουὶ τΒΟ ΔΙῸ ΚΥΙΟΥ͂. 
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Ὑδοὴ ἰδὸ ἱπάορεηάοηοθ οὗ ἰδ9 οοῃρτορδίϊοι ἰδ 

βοουγοὰ, δῃὰ ἰϊ5 νοσκ οσονηθὰ ἩΐΓ} βυσοθδϑ. 2) 

ἜΒΟΥ 8.0 πυσὰ Ταΐβον ἐδπθ ζα]δο Ὀτγοίθγθα, 80 

ΘΙταγα ἀθεῖτο ἰ0 ποθ (80 ουΐδίἀθ ΘΏΘΙΩΥ͂ ΔΏΘΥ 

ἔο ἀϊδίατὈϊηρς ἱπίοσίεσθῃσθ ΟΥ̓ διηοο ἃ ΟΓᾺΒ.--- 

Βκρα: ϑειρεῦρ λαδεπέ εἰεοίξ 7ογτὶ ρεσπαξ, ἱπέμ 

Ἑϑσιογοδ; πέὸ δοίωηε αροδίοἰϊδ, δε δὲ »γορλείδεο »εγῖὶ- 

σε οἷς σεπεῦο, Ῥεγίσζι 6Σ σεπέίδιιδ, ρεγίομδ, εχ 

7 αἱεΐς 7γγαίτίδιμε δωμδρέοίαπι οἱίαπε αἀσεδαπί. ΒΤΑΆΒΚΕ: 
αἱ Ῥδὰ] πνυυιῖίοβ οοποϑρῃίηρ (8156 Ὀγοι Πσϑὴ (2 
Οον. χί. 26) ὑμεῖ 88 Νϑβϑιίδἢ 8180 ὀχρογϊ ομβοϑὰ 
ἴογ ἷβ ρμοτζιΐουῆ. Αράὰ ἱἰξ 18 ἱπάϑϑοα οι οὗ {δ9 
᾿ιοδυϊοϑέ συϊοίβ οὗ (9 τὰ βογυδηίβ οὗ α οὐ, τ θη 
ΠΟΥ͂ τοῦδῦ 8600 ἰπαὺ ἰμδὶ ἴμοβθ οοῃῃθοιθὰ 1} 
ἰδθαι ἱπ τοὶ ίοι, γε8, ἰμἀ 964 αἱ ἐἶτλ68 ἰδεῖν οοἷ- 
Ἰδαφῦοδ, 0 ἰδοῦ τῖτ ἐμοπὶ ἴῃ {8:6 Βα 10 τΟΥΪ, 
βίδηα ἱπ Ῥγεοϊυα οἷα] ἱμ ΘΟ τδ6 τν 11} (ἢ 6 ΘΏ ΘΙ 68 
οἵ Ομ γτὶδέ δὰ Ηἰδ οδυτγοῖ, δοὰ γοὶ τ 88 τὸ Ὀ6 σοη- 
δἰάογοα 88 60-ἸὩ ΘΙ 6 ΓΒ, δἰ τ της ἴοῦ (6 ΒΟΏΟΥ οὗ 
Οοὰ. ΤΒοθο σοῦ ἀοἂ δα κθοβ ἴῸΓ βρὶ γἰΐα 4] 
δυϊἀἷπας βουϊὶ οοπάποί ἐδθιμθοῖνοθ οἰγοῦχῃ- 
ΒΡΘΟΙΥ δὰ οουγδζθουδὶν ρδϊηδὺ ἰμῃ6 δηδτα8 οἵ 
89 ΘΏΘΙΥ, δηὰ ποὲ ΔΙ]ΟΥ ἐμ ΘΙ 56 γ868 ἰο Ὀ6 ἔγί κῃ - 
οῃϑὰ ΟΥ̓ Ὁγ ἰδεῖν βίδηάοσ, Ὀὰΐ Ομ ΘΟΥ ΤΥ ῥτο- 
οοθᾶ, [Ι͂᾿ {89 οῃὰ (δ ΘΌΘΙΥ Μ11 Ὀ0 οδϑὶ ἄονῃ 
ΠῚ ραν ἴῃ ἐποὶνρ ΘοΟμβοίθηοοθ, δηὰ χηυδὺὶ 80- 
Κηον]οᾶρο ἐμαὶ ἰμὸ τοτὶς 8 οὕ ἀοὰ. Αοίϑ υ. 89. 
οη γ͵ὸ ὙΔΗΔΟΥ ἴῃ ἰδ τοϊαθὶ οὗ δηχίειν αοά 
Τοΐσοδοϑ Ὧ8, δὰ πἰγοίοθοθν Ηΐδ δῃὰ ΟΥ̓ΘΣ ἰδ9 

Τδρο οὗ Ηἶβ ϑῃβθῖ 168, δηὰ 6 ]ρ8 ὺ5 τΐ{π Ηΐδ σἱχμέ 
Βοηα, Ῥ. χονϊὶϊ. 11. 

γοτα. 1--190. σοποοτγηΐηρ ὑδ9 ταοϑὲ οὐἱ σαὶ δὰ 
βδάἀδϑὶ δἰμπάθγδῃσο ἩΠῚΟ ἢ ΟΡΡΟΒΘΒ ὕ8 πῃ ἀοΐθηοθ 
οἴ (88 δοηστοραίίοη. 1) Ετοτῃ ἡ Βοῖι 1 Ῥτοοδαάβ. 
Νοὶ ῥτί ποῖ 8}}Υ ἴγοτῃ (8.8 Οουϊδὲ 6 ΘΏΘΙΛΥ͂, ποῖ ΘΥ 65 
(65 νλθῃ ἐδ 6. ζοίση γι θμ ἀδμΐρ, δηὰ, ὑπ ον (89 
ῬὈτσοίθμῃοθ οὗ δοὶρίπα υ8, δἷπὶ δἱ' {86 ποχηὶ, Ὀαὲ 
ΤῊ 0 ἢ} ΙΏΟΤΘ ΤΈΟΙΣ ζ841866 Ῥγοροὶβ, τ ΤΩ ΚΘ 601- 
ΤῸ Ο80}80 ὙΠῸ ἐμο οὐἰδιὰ6 ΘΏΘΙΩΥ, δηἀ γοί ργθ- 
ἰομὰ δαὶ μον υνῖϑι. ἐο Ῥτοίθοὶ Ὁ8 ἔγοιῃα ἐμοῦ 
ΒΏΔΡΟΒ. ἸΤΏΘΥ οΧοὶἱθ ΟΡ ΒυμπηδηΐΥ ἰο 8]|1ὁ»ν οὐὔν- 
ΒΟΙΥΘΒ, ΤΟΥ ΟΌΓ ΒΘΟΌΓΤΙ(Υ ΟΥ 6886, (δαὶ τυ σι οδπ 
Ὀθοομλθ Γαΐϊπμουβ ὁ 08. 2) Ηον 1 ΒΕΡνΘΘ υ8. ΟὟΥ 
568], οὖ ΒαοΙ ΠΥ δηὰ Ῥδύβούθσδῃοο, δηὰ ΟΡ 
γν ΔΙ ΘΟΒΓΌ] 688 τηυδί Ὀ6 80 10} (86 ρτοδίογ; τ 
Β881} Βανθ ΟΡροΥ ΠΥ ἰο ΚΘΟΡ Οὔγβαῖτοβ ἴῃ βυῖ- 
ἰοτίκ8, μοὶ 07 ΟὟΥΡ ἱπΌΤΥ, θαι ΓῸΤ ΟΌΓΥ δαϊνδίίοη. 
8) Ηον ἴἱὑ ἴθ ἰο Ὀ6 οὐθσοοῖιῆθ. Τῆγουρσὰ ρῥγοσδυ- 
ἰἰοη δὰ {68 716 880 658, ἐῃγου σἢ ἐ8 6 ἔδαν οὗ ἀοα ἴῃ 
πῃϊοῖν 8.0 υοἠϊϊοὰ δα ΠΥ δὰ σορυΐηθ εἷρσὰ 
οουγαθ, 880 ἰπγουῃ ατοαὺ ψδίσὨ ] 688. --- 
ΒΤΑΚΚΕ: Οτοαὶ Ἰοσάβ, ὙΠῸ Βοοὶς ἰο Τὰ γί. 189 
ξοοὰ οὗ ἴδο οδυτοῖ οὗ Θοἀ δηὰ οὗ (9 οοτητηοῃ- 
ΘΔ Ι(Ὦ, ΒΡΘ ἃ ἱβοσὴ ἴῃ (ἢ 6 ἀοΥ]] 5 ογθ. ΤῈ6 ΟΥῸ88 
8 οὔνθ!. ὩΘΥΟΡ ἸἰΓἰοὰ ἤγοτῃ ἰῃ6 κοαϊγ, ἐδαὶ ἐμ 6 7 
ΤΩΔΥ͂ ᾿ἶνθ πῃ οΘοπί 8] σοτηυμυαπηΐοι ἱ 1 αοὰ. ΑὮ, 
ΤΩΥ͂ ἀοα, 1 Βανθ δἷ8δο ἃ σγθδὶ Ὀυ βίη 688 (0 ῬΘΥΪΌΤΙΩ, 
ὩΔΙΏΘΪΥ͂, 0 ΒδΥΘ ΙΩΥ̓ δου], δὰ Ὀοίί6Υ ἰῃδὺ οὗὨ ΤΥ 
ποσοῦ. Οατϑοί ἰδ δὲ 1 ΤΥ Ὀδ ζαϊ 7] ἱμοτοΐη, 
6 881} ἱξ σὸ οἱ γ00}1] δῃὰ βυοοθϑά. 

Ομάρτβε ΥἹ]. 1--78. 

1 Νονυ [Ἀ4.Ν0] 10 δϑπιο ἰο Ρ888 ΒΘη [86 γψὰ}} τγαϑ Ὀ01]1, πὰ 1 Βα βοΐ ἂρ [86 ἄοοτ, 
2 δῃὰ {86 
Ῥγοίδ Ὁ 

τίουβ δηα [89 ΒΙΩΡΌΙΒ δηά ἰῃ6 1ωμον]ε8 ΜῸΓΘ 
ὩΔη1 δηἀ ΗβηδΗΪΔῊ (86 τυ]οσ οὗ [86 Ρ4]806, ὁ 

ὃ Βοὸ ψ88 [88] δ {Ἀ10}}] τηδῃ, δπὰ ἴδραγτοὰ (ἀσοα δθουϑ [. 6. τλοῦθ {88} ΤΏΔΗΥ. 

δρροϊηΐοα, ὑμαῦ 1 ρᾷῦθ ΤΩ 
ἐπεῦς ΟΥ̓́Θ᾽ ΦοΓυδβδίθηι, ἴῸΓ 

Αμπάὰ 
Ι μαϊἰα υπίο 1μ6πι, 1μοὐ πού {μ6 σαίο5 οὗἨ “6 ΓΒΑ] Θτα. ὈΘ Ορϑηθα ὑπ01] ὑ86 βυῃ: Ὀθ Βοῖ; 
8.54 Ὑ8116 [ἀπ|}}] {μ6 Υ βἰδηά ὉΥ, ἰοὺ ἔΒϑτῖὰ βυῦ ἴῃ 6 ἀοοῖβ δῃα Ὀδγ ἐλόπι; δηὰ δρ- 
Ῥοϊπὶ ψαίομοβ οἵἉ [86 ἸμδὈϊ 5 π|8 οὗ “θγυβδ]θπι, ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 06 ἴῃ Δ18 πδίοῃ, δῃὰ οὐ 

4 οῃ9 ἕο δ6 ον οὉ δραϊηϑὲ μἷὶβ ουβο. Νοῦν [4.167 [6 ΟΥ̓ νὰ8 ἰασρθ [Ὀσοδὰ οὐ βοίῃ 
ἈΔη65] 8η4 ρτοδῖ; Ὀυύ [86 ΡΘοΟρ]ο τσεγὸ ἴον ὑπογοΐῃ, δηα [86 Πουβ68 τῦογ6 ποὺ υ1] ἀθά. 

δ Απάὰ χὰῦ ὅοἀ ρυΐ ἰηΐο ΤΑΥ͂ μοαγί ἰο ραίδβος [8δηα 1 σαίβογθα] ὑοροῦθοῦ 86 ΠΟΡ]68, 
854 [89 ΣΌ]ΘΓΒ, δη (86 ΡΘΟΡΙα6, ἰμαὶ (ἢ 
ΙἸουμά ἃ τορίβίοσ οὗ [86 ζοῃΘΔΙΟΡΥ οὗ 

60 τὺυϊλύθῃ ὑμογοΐπ, 

ΟΥ̓́ τηῖσῦ Ὀ6 ΤΘΟΪζοηΘ ὈΥ φψϑῃθδίορσυ. ἀμπὰ 
δι ΘΙ. ΘΔΠῚΘ Ρ δἱ ἰδ ἢτβί, δῃὰ ἴυυπὰ 

Τ686 αγὸ [86 ΟὨΣ]άγθη [8008] οὗὨ ὑπὸ ῥτονίησο, ὑμαὺ πθηΐ ὰρ ουΐ 
Οὗ [80 σαρανἱγ οὐὗἨ μοβο ἐμαὶ μαδὰ βθθὴ σδιτὶθα δῆδΥ [οὗ {π6 σαυιγίηρ ΔΙ ΑΥ], 
σοι ΝΟΡΟΘΒδάμποζζαρ (86 Κίηρ οἵ ΒαΡΎΪΟη δα οσδγιϊθ ΔΎΘΥ, δηά [ψ 80] 

7 σδιὴθ δραὶη ἰο Φογυβαίοαχ δηἡ ἰοὸ ψυάδῃ, δυο ΟὯ6 υπίο [ιῖθ ΟἷγΥ; Ἧ[.Ὸ ΟδπιθΘ 
πὶ} ΖογΡΡΘΌΘΙ], Φουα, ΝοΙοι δ, Αζαγδῆ, Εδδιϊδῃ, ΝΒ διΏδη,, Μοχαθ- 
ΟΔ1, ΒΙ]5ΒΏ8η, ΔΙ 

8 τῃθῃ οὗ {πὸ ῥθορὶθ οὗ [18 
9 ἐπ] οὗ Ῥαγοβῇ, ἔνο ὑἐπουβδῃά 8 Βυπαγοα βου θην δπη ὑπο. 

10 Ρμδδῃ, ἰᾷτθα Βυηάγθα Βουθητ δηά ὑνο. 
ΤὮΟ οἰ] ἄγοη οὗὁὨ Ῥδῃδί-τοοδῦ, οὗὁὨἨ 6 οἰ] άγοη οὗἩ Φοϑυδ δηά 906}, ἔτο 11 δηά ἔνο. 

τοί, ΒΙσναὶ, Νοῆππι, Βαδηβϑῇ. 
ιτ0α8 ἰλὶ8; ΤῈ οἰ] άτθη [80}5---8ὸ 

ΤῊο πυθοῦ, 1 δαῳ, οὗ {86 
ἄλογο ἴη, ἰλὶδ 

Τῆο ομιάγθη οὗ ὅ586- 
ΤῊ ΘὨΣΙάτοῃ οὗ Αὐδδ, βὶσ Βυπατοα ΒΥ 

12 τιουβϑπὰ δηά οἷριῦ Βυπάγοά απα οἱ ΐθοη. Τ}θ Ομ] άγθη οὗ Εἶδηι, ἃ ἰβουβδηα ἔνο 



80 ΤῈῈ ΒΟΟΚ ΟΡ ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

18 Βυμπάνοά ΒΩΥ δηά ἴουγ. Τμο Ομ] άγθη οὗἁ Ζαίία, εἰρίιῦ παπάγοά ΤογΥ δϑὰ ἔνθ, 
14, 15 Το Ομ ἄτοι οὗὨἩ Ζδοοδί, βουοη μυπάγοά δηα γθθϑοοσθ, πὸ οὐ] άγοαι οὗ Βἰη- 

μυΐ, εἰσ Βυπάγοά τὐλλ τος οἷρϑι, 
160,17 Το ομϊ]άγοη οὗἩ Βοραὶ, εἰσ Βυπάτοα ὑνγθηιΥ 8ηα οἱρῃί. Τμο οὨ] ἄγοη οὗ Ασρδά, 
18 ὑπὸ ἐδβουβαπα ἰδχοο Βυπαγοά ὑνγθηι δηὰ ὑπο. Τ6 οΟὨ]]άγθα οὗ Αἀοηϊκβηι, βἰπ 
19 Βυπάγοα ἐμ γ66 βοοῦθ δπὰ βενθῆ. Το δδι] άγθῃ οὗ Βιρναδὶ, ὑνο ᾿πουβαη ἔμ γθθ ΘΟ ΓΘ 
20, 21 δῃὰ βονθῶ. Τμο ομί! άγθη οὗ Αἀϊΐῃ, εἰσ δυπάγοάὰ ΒΥ δοὰ ἔνο. Τδθ οἰ] άγοα 
22 οὗ Αἴον οὗ Ηοζοίκίϑῃ, πἰ ποῦ δηά οἰ. ΤὨΘ ΟὨ Πάτα οὗ Ηδβμαπι, ἰὰγοθ Βυπάτοα 
28 ὑπθη Ὁ δπᾶ οἷρῃύ, ὙΤμὸ ομ]άγθῃ οὗ Βοζαὶ, ἰβγθο μυπάγοά ὑπθηιΎ δηὰ [ΌυΓ. 
24, 25 ΤὮο Ομ] άτεοη οὗ Ηδεῖρῃ, ἃ Ββυπάτοά δηὰ ὕπεϊνσο ΤῊ ΟΠ] ἄσοπ οὗ ΟἸθθου, πἰποῦν 
206 διά ἔγο. ΤῈ τηϑὴ οὗ Βοί)οῆθπι δηὰ Νοίορμδα, 8 δβυπάτοα ξου, Βοοσο δηὰ εἰρη. 
27, 28 ΤΏ τϑη οὗἩ Απαίδοι, ἃ Ββυπάτοα ὑπθῃτῦ δηὰ εἰρη. Ὑ[θ το οὗ Βοίἢ-δΖπια- 
29 νοίδ, ἔοΥ δῃὰ πο. ΤῈ τχϑη οὗ Καὶ ἰγ)]δί ἢ -͵θατῖπι, ΟΒΟρΒῖγαι, δηθὰ Βθογοίδ, βευθα 
80 Βυπάγοά ἴὈΓΑ͂ δηά ἴσο. ὙΤὨθ σταθη οὗ Εβδιῦδῃ δηὰ Οαδῦβ, βὶχ Βυπάγοα ὑπθηῖῦ δὰ 
81, 82 οὔθ. ΤἈο θη οὗ ΜΊΟΒιδϑ, ἃ Βυπατοά δηά ὑμθη ῦ δηὰ ὑντο. Τὴθ τηθῃ ΟΣ 
88 Β6.}-6] δῃά Αἱ, α Ββυπάγοα ὑπθητΥ δηα ἰμσθο. ΤῈ6 τὰθπ οὗ {86 οἶμον Νοῦο, ΠΗ͂Υ 
81 δηά ὑχο. Το οἰ] άγρη οὗ (86 οἶον ΕἾδπὶ, ἃ ἐμουϑαπα ἵπτο Βυπάτο ΕΗΥ δηὰ ἔουγ. 
85, 86 ΤὮο οὨΙ]άτοη οὗὨἩὨ Ηδτίμι, ἰὔγοθ Βυπατοά δηά ἱποηῖγ. Τμο ΟὨ]άγθη οὗ “6 ῖοδο, 
87 ἰῃγτοθ Βδυπάτγοά τ δπὰ ἔνθ. ΤΒ6 ομ] ἄγοι οὗ 1.οἀ, Ηδάϊά, ἀπὰ Οπο, βεαυσθὰ Βυῃ- 
88 νι ὑΘΕΙ͂ δὰ οθθ. ΤῊΘ ΟὨΣ]άσγθῃ οὗ βθηβδϑῃ, ἰμσθο ὑμβουβδηά πἷηθ Βυπάγοα δηὰ 

μ᾿ τίγ. 
89 Το Ῥυίοθίθ: ΤῊΘ οὨἰ] ἄγη οὗἩ Φεάαίδῃ, οὐὗἁἨ μ6 μοῦβθθ οὗἨ Φ6βῆυδ, εἴπ δυπάγοά 
40, 41 εουθηὶν δηά ἰἄσθο. ΤῸ Ομ] ἄσγοη οὐὗὨ Τπηπιοῦ, ἃ ἱβουβαπᾶὰ ΒΗ͂Υ δῃά πο. ΤῈ 
42 οὨ]]άτϑη οὗἁὨἨ Ῥαβδυγ, ἃ ἰβουβαῃὰ ὑπο Βυηάγοα ἔουΥ δηὰ βουθῆ. 789 οδιάγεη οὗ 

Ἡδυΐση, 8, ἰβουβαη δηἀ βονοηΐθϑῃ. 
4 Το ονϊίοβ : ΤῊΘ ΟὨ] τοι οὗἩ 9οβ86δ. οὗ Κδάγιϊοϊ, απὰ οἵἉ (6 ΟΠ σοι οὗ Ἠοάθ- 

υΔΒ, ΒΟΥΘΏ(Υ δπά ἴουΣ. 
44 Το βίηρονθ: Το ΟὨΣ] ἄτθη οὐ Αβαρῆ, 6 Βυπαγοά ἔοτὶγ δῃὰ εἰρϑῦ. 
46 Το ροτίογβ : ΤῊΘ ομ]άτοη οὐ Βμδι]υπι, [86 Ομ] ἄσθη οὗ Αἴοσ, [86 οα] άσγθη οὗἩ ΤΆ]- 

ταοῃ, 86 ΟὨἸΠ]Πἄτοη οὗὨἩ ΑΚΙΚαΡ, ἐμ6 Ομ] άγοι οὗ δία, {μ6 οἰ] άτοη οὗ Κσ'Βμοραὶ, ἃ υ - 
ἀγοά (τί πᾶ οἷαί. 

4. Το Νοίβϊοῖπι : ΤῊΘ ΟὨΠ] τοι οὗ ΖΙΒα, {μ6 Ομ] ἄτοη οὗ ἩΑΒΒΌΡἨΗΑ, [86 ΘΒ] άγθα ΟἹ 
41 ΤΑΌΡδοίμ, {μ9 ομ]ἄάγθη οὗ ΚΚογοβ, (86 οδ]άγοηῃ οὗ ὅ΄Ία, (6 οι !άσθη οὗ Ῥβδάοῃ, 
48 (80 οΟὨΠ]άγθη οὗ Τωοῦαπα, {86 ομ]ἄσοη οὗ Ηδραῦθα, (86 οὨΠ]Πάσγοα οὗὨ β'Βδί πιδὶ, 
49, 60 {86 ομη]άτθη οὗ Ηδηδπ, (π6 Ομ] άγοι οὗὁἩ Οἰ446], {86 οἰ! ἄγοι οὐὗὁἨ Οἴδδδγ, ἐμ 9 
δ1 σμΣ]άτοῃ οὗ Ἐρραΐϊδα, (86 Ομ] ἄάτοη οὐ ΒζΖίη, (μ6 ομϊ!άσοα οὗ Νοίκοάα, {86 ομ] τοι 
δ2 οὗ αἴδζζϑηι, ἐμ6 ομι]άσγοῃ οὗ 172Ζα, [6 οὐ] άσϑῃ οὗ Ῥμδθοδα, πὸ Ομ] άσοη οὗὁἨ Βεβαὶ, 
δ8 {86 οἰ] άγϑη οὗ Μουηΐπι, (μ6 Ομ] άγοη οὐ ΝΡ βμοβῖτα, (86 ο]άγθη οὗ Βαῖρυῖ, 
δ4 [86 Ομ άγοη οὗὨ Ηζϊκυριια, (9 ΟὨΣ] άγθῃ οὗ Βασ, 186 ΟὨΠ]άσγθη οὗ ΒΖ, (ἢ 6 
δδ ομιϊάτοη οὗ Μοβῖάβ, ἰμ6 οἰ] σοι οὗ Ἐΐδσβμα, (89 Ομ] άγϑη οὗ Βδγίοβ, 86 σα τοι 
δθ οἔὗὨ βίϑοσβ, 6 οι] άγθη οὐὗὁὨἩ Ταιηδῆ, (μ6 Ομ! άγϑη οὗὨἨ Ναζίδῃ, ἐ8ὸ οὐ] άτοη οὗ Ἡδέρμα. 
δ Το ΟὨἸ]άγοη οὗ βοϊοπιοη᾿ 8 βούυδηίβ: ΤῊΟΘ οὨ]] ἄσθη οὗ β'οίδὶ, πὸ οὐ] άσοη οὗ ὅο- 
δ8 ῬΒογϑίῃ, ἰΘ οὐ ]άγοη οὗ Ῥογίάβ, 89 ομ]άσγθη οὗ “98816, {86 ομ]άγοι οὗ λάσκοι, 
δ9 {86 ομλ] ἄγη οὗ αἱααεὶ, {πη Ομ] ἄτοη οὗὨ ΒΒορβαίίδῃ, 186 οὐ] άτοη οὗ Ηδίαϊ, το 
60 οἰ] άτγοπῃ οὗ Ῥοοδογοίὰ οὗ Ζοραίΐπι, {89 οὨ!]άγοη οὗ σοῦ. Α]1 ἐβὸ Νοιδίηϊτη δηά 
61 189 Ομ! ἄγϑῃ οὗ βοϊοπιομ᾿Β βεσνδηίβ, τοῦ ἰἤτεθ υπαγοι πἰ μοί δηᾶ ἵπο. Απά {8659 

406 76 (6 Υ ΜΟΙ τϑηΐ ρ αὖϑο ἔγοπι 76]-Ἰ 6], Τοῖ-βΆσοθμα, Ομοσυῦ, Αἀάοι, δπά 
Τπλτηοῦ : Ὀαΐ {Π6Υ οου]ὰ ποῖ βοῦν {μοὶ ἔδί μου Β ἢουβθ, ποὺ (δοῖν βεοὰ, ψβϑῖβοσ {μον 

ΘΖ τγογ6 οὗ 15τ86]1. ΤἈο ομ]άσοι οὗ Π6]αῖδμ, ἔμο οὨλ] ἄγοη οὗ ΤΌΡῖδ, (μ6 ΟΕ] σθαι οὗ 
Νοίοάμβ, βὶχ δυπάγοα ΤΟΓΥ͂ ἀπά ἔτο. 

03 Αμπὰᾶ οὔτ(λο ρῥχίοϑίβ: Το οἰ] άγθη οὗ Ηδθαίδα, (86 Ομ] τοι οὗἩ οζ, (86 οδἱ]ἄσθα 
οὗ Βαυ2)1]αἱ, τ ῖοι ἕοοῖκ οπδ οὗ (86 ἀδυρβίοτβ οὗ Β4γ21111 ἴ6 ΟἹ]οδαϊίο ἰο τ], ἀπὰ 

θ4 νβ οδἹ]Ἱοά δέον {μοὶγ πδῖῆϑ. Τῃοβο βουρῃΐ ὑμοῖν σορίβίο απιοησ ἴμΒο86 ἐμδὺ τ γθ 
Τοοϊοηθά ὈΥ͂ ζΘῃΘΘΙΟΡΥ, Ὀαυὺ 10 γγχα9 ποῦ Του : ἐπογϑίοτο ποῦο {ΠΕΥ͂, 88 Ρο]]αϊοά, ρὰΐ 

65 ἔτοια (86 ρχϊοβδίμβοοά, Απά (μ6 ΤΊγβῃδίμδ βαϊ ἃ ὑπο ἔμοῖα, ἐμαῦ ἐμ6 Υ ββου]ά πο ϑδὲ 
Οὗ [86 τλοϑὲ ΒΟΙΥ μΐηρα, {11 ἐΒοτα βίοοά τ ἃ ρῥγίοδί σῖὰὰ τα δπα ΤὨπτητηΐπι. 

6 Ὅὸ ψ 1016 οΘοπρτεσαίίοῃ ἰορδίμον τσαϑ ΤΌΣ πὰ ὑπὸ ἰβουβαπὰ ἴμτθθ υπατοᾶ δηά 
ΘΥ ἰμχοϑϑοοσθ. Βα βίοβ ἐμοῖσ συϑη-βοσυδηΐβ δηά ἐμοῖσ πδὶ ἀ-βοσυδηίβ, οὐ στ βοπὶ ἔλόγα 
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4067 6 Βογοἢ ἐμουξαηα ἰὮτοο Βυπατοα {πΙΓΟΥ δηα βούθῃ: δηᾶ {μ6Υ Βαᾶ το Βυπάτοα 
68 ἴογὶγ δμὰ ἔνο εἰῃρίηνρ τβϑῃ δηά εἰμρίηρ πόταθη, ὙΒΟΙΡ ΒΟΥΒΕΒ, βούοα Βυηάτοά {ΒΙΧΤΟΥ͂ 
469 βδηὰ εἰχ: ἐμοὶγ τυ]οθ, το Βυῃάγοα ΤΟΥ͂ δηα ἔνθ: ἐλεὶγ σϑίγθὶβ, ἴοὰν υπατεοά 
ἐγ δηά ἅνο: βἰχ ἐμβουβαυ ἃ βοσδὴ δυηπάγοα 8πα ὑπθη Υ δΔΒ8668. 

10 Αμπά βοιθ οὗ ἴδ9 οδϊἱοῦ οὗ (δ Δ ἢ 6 Υ8 ἣν υαπίο ὑπο τοῦῖ, Το ΤΊγβμαίμα ρανθ 
Ο ἰο ἐδο ἐγσγθϑυσο 8 ἱμβουβαηα ἀἄσγβϑιοβ οὗ ΠῚ » ΒΥ Ὀδβίηβ, ἔνθ Βυπάτοα δηᾶ ἰμἱγίΥ 

.71. γυ οβίβ᾽ ρασιηθηίβ. Απά ϑοπιδ οὗ (86 ομιοῦ οὗ {86 ζδίβεσβ ρᾷνϑ ἰο [89 ἰγϑάβιυγο οὐ (86 
ΜΟΥ ὑπ ΠΥ ἰμουβδηά ἀγδπιβ οὗ ρ0]4, ἀπά ὑπὸ ἐμβουβαῃα δηὰ το δΒυπάτεα ρουηὰβ 

“2 οἵ εἰϊνου. Απὰ ἐλαέ σοὶ [86 τεβὺ οὗ [86 ρϑορὶϑ ΕἸ τὸ τὐαϑ ὑσοη 7 ὑμουβαηα ἀγάγῃ 
ΓΘ 8Π4 βούϑη ῥυιθϑδίϑ'᾽ ρϑτ- οὗ ρο]ά, δηὰ ὑτο ἐπουβαῃά ὑπ ἀ5 οὗὨ β' ἴγοσ, δπὰ 

73 τοϑηίβ. ὁ {86 ῥγίεβίβ, δηὰ {86 1,ον 85, δἀῃα ὑμ0 Ῥοσίδβιβ, δῃὰ 08} βἴρϑιβ, απὰ ϑορεα 
οὗ 186 ΡΘΟρΙο, δηά ὑπ0 Νοιίδπῖτα, πὰ 811 [βγϑ6ὶ], ἀποὶδ ἴῃ (μι ῖν οἱϊ65; δηὰ ποι 
1ῃο βογϑῃ 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝ 

1 νον 8. 32." ἴον 425), ἅπαξ λεγόμενον. ΤΏ6 ΤΑΥΩΌμ, Ζομδίημδη οὐ 8 Κίηρε ἰγν. 4, ΓΝ 

δῦ 1 ΟΣ δ) 
Ἐν 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΤὴΦ Ογάετίησ 90} (λὲ ΟἸίν. 
γον. 1. Τθο δοιἐϊηρς ὍὉΡ οὗ ἐδοὸ ἀοοσβ οὐ ἐμ 

ξυϊοβ 15 δηιϊοἱραίοα ἴῃ ἐνο ἀοβογὶ ριΐοπ ἴῃ οἤΡ. 
ἀϊϊ, (89 οἷ, 11,1, 8, 6, 18, 14,16.) Τὶ οσσυστοᾶ 
αἴϊον (0 νὸ}} γχὰβ οοτηρ!οἰο ἃ, (σοῦ. οΒδρ. 
υἱ. 1), Ἐδο Ροτσῖοσα δῃᾶ [86 αἰπβοσα δη ἃ 
ῖδο Τιουλῖθα (οοτρ. οἷ. χὶΐ. 468-47). ον ἐδ9 
ἰθαιρ]ο-ογίοτϑ ἱπ θαΥ α᾽ 8 ἐΐτηθ, 860 {0 δοσουῃὶϑ 
ἴῃ 1 Οὔτοι. ἰχ. 17--27, δηὰ χχνὶ. 1--10(Θ, Τθ 
Κοτδίϊοα οὐ ἀοβοθηδοαηΐβ οὗ Κογαῖ, ὙΠῸ Ὑ6ΓΘ 
Ῥογσίοσθ, Ὑ6͵Θ 880 δ΄ ρΟΓΒ, ἰ0 ὙΒΟπὶ 8.6 ἱηϑοτὶ δοα 
80 ΤΩΔΩΥ͂ δα] 8. ΑἹ] οὗ ἰθ89 ρογίοτβ δῃὰ βίῃ ρ- 
ΘΙ ὝΘΙΘ [Ιονϊΐ66. Πθηοθ ἰδ9 ἱδτνοοΐοϊ ἃ {11}ς8 
χαϊχδξ ποῖ ᾿πάϊοαίο ἀϊδιϊποῦ οἷ.5595, Ὀαὺ γϑ ταῖρι 
χοδὰ ἰξ 89 δ λεπάϊαίτὶς ““ἰμ0 1,6 ν᾽ 108] δἱηρσίης 
τίν. Ὑοὶ ἤσοτιλ ἰδθ ἰαΐορ Ῥονιἰοῃβ οὗ {818 
ἶ (οἰ. χ. 28; οἷ. χὶ, 1ὅ--10) νγϑ ἸΩΑΥ σαί μον 

ἐμαὶ ἰδ Βίῃογβ δηὰ Ῥοτίοϑγϑ ἰογτηϑᾶ ὑνο ἀἰδιϊηοί 
Ἶ148, Βορατδὶϑ ἤγοτῃ οὔθ δῃηοίμεν δηὰ βορδιδίθ 
τοῦι ἔδο οὐδὸν 1ογῖοβ. Ἠθηοθ ἐμθ ἢ Χ66 ὑθ πὶ 
ΒΟΙΘ Σορσζοβοὺΐ ἔθγοθ Ὀοάΐοδ οὗ ζῶθῃ. [ὲ ἰβ Ῥτο- 
ῬΔ]6 ἐἰχαὲ (8) οροπΐῃς δοὰ διαί ἴῃς οὔ ἐμο ἐϑταρ]ο- 
ἔϑιο5 οτο τηδὰθ ὙΠῸ Βοηβ. ῬΟΥΠΔΡΒ δοζὴθ οὗ 
ἐδὸ Ῥβα τ ἱμϑουὶοὰ ἴο 80 Βοπθ- ΚΟΥΔΒ ἯΘΤΘ 80 
πϑοα. 
ΝΟΒοΙΣΔ ΒοοτΒ (0 παᾶγθ βοῖ ἰμοϑὸ [ιουΐ ἷοΑ] 

Ῥογίοσβ δί 411 (89 οἱἱυ ζαΐθβ, ρουβαρθ ἰο ρὶνθ δ 
ΙΔΟΤΘ Τοϊ σίου δδϑροοί ἰο ἷἱβ ποσὶς οὗ ἀοίθησϊης 
“ογαβδίοπι. 

γον. 2. ἘϊαπΘΏ].---ὅῬ600 οἷ, ἱ. 2. Ἐξα τ᾽ 
Ῥοβι(ΐοιῃ ἃ9 σ]οσ οὗ [86 Ῥαῖδοϑ (εαγ λαῤδιὶγαλ) 
5 ῬΤΟΌΔΌΪΥ (μ9 οἱ οἵἶδοο οὗ δ) τη ΠΑ ΡΟΒΥ͂ (᾿ αὖ 
λαδδαψίλ) νν οι ΕἸϊαΚῖτι 614 (2 Κίη δ συ. 87) 
δηὰ υἱιϊοῖι 7 οἰ απὶ 614 Μ 119 ὕΣζιδ 811}} ᾿ἰνϑά 
(᾽ αἱ δοιλ.-λαπιπιοῖεῖ, 2 ΟἾτοι. χχυΐ. ΣΝ 866 ποῖθ 
ου 6ἢ, ἰϊ. 8. Το οἹὰ οἵου τψγῶβ ῬΣΟΡΔΌΪΥ σοϊαϊ ϑά 
δηᾷ ἰἰα που θα δοἰθα 85 υἱζῖοῦ ΟΣ ὈΓΪΣΩΘ ΟΥ̓ΘΟΓΡ 
ἰο {86 ψκούϑσῃοῦ. Νοβοιαΐδῃ ῬΡΟΌΔΌΪ οοῃίθῃ- 
Ἰαϊοα ἐθι ΡΟΡΔΣΥ τοί ΣΏ5 ἰο Ῥογδίδ, δηὰ ἰδ γο- 
ὍΣΟ Θοηδοϊἀαἰοαὰ ἰμδ9 κογογητηθηΐ ἴῃ ὑμἷ8 ὙΔΥ, 
Ῥυϊιίης {αἰ Πα] ταϑῶ ἴα 86 δίρμοδὲ Ῥοβὶ εἰ οΏβ. 

γον. 8, 16 ΒΟΥ αἰδηᾶ Ὁγ.-.---αΐδοσ, 
ὡπῖΐ ἰλεν οἰαπα ὃν. Το οΘοτοτηδῃᾶ :5, ποΐ ἔο Οορθῃ 
ἐδο ρεαίοϑ {111 αἰ σὴ Δ Υ, δηὰ ποὶ ουϑθῃ ἔμ 6}, ὨΠ1688 
(89 φυδγὰ ἐδ τοδὰγ ἰο θϑἰδηὰ ὈΥ͂ διὰ ἀοίοῃὰ ἰμθσι. 

το οδιωθ6, ὑπὸ οἰ άτοη οὗἉ 5υβϑὶ τὐθγὸ ἴῃ ἐμοὶ οἰ θα, 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, , 

ΓἽ ΠῚ ἰ8 
“εξ; Φονδο 

ς5ο 

ΤῈ9 υυϑιοοσ ποτο βἰαἰϊοηοα ἐβτοῦρδβοαυίΐ ἰδ 9 
οἰίγ. Το ΝΟΣ Τοσιδὰ οὗἉ ἐμ μα ϊιαηί8 ρο- 
ὨΘΓΔΪΥ. 

γον. 4. ἘΠὸ Βουιβοα σσοσθ ποῖ Ὀτπὶ]οᾶ --- 
Α οθοσαὶ οχργοββίου, ΤῈ Οἱ (ΕΥ̓ τνῶϑ 7.1} οὗ τχαβίο 
Ῥίαοοβ. 

γεν. 6. ἤεδτγο Ὀορίῃβ ἃ ΘΟΡῪ οὗὉ ἰδο Ἰϊπὶ οΥ̓ Ζο- 
ΤΌΌΡΔΌΘ]᾽ Β ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗὨ πἰμ Υ γϑαᾶγβ Ὀεΐοτο. 8.69 
Ἑχτὰ ἰΐ, 1ὲ οουϊίηυοβ ἰδτοῦσῃ 818 οβαρίον. 
ὝοΣβοβ 6 δηὰ 7 ἤοόσῃι (8}9 {1116 οὗὁἨ ἐδ 1158. Ῥτχο.- 
ν]η096.---Φ0υάο8 Ἧδ8 ΠΟΥ͂ 8 ῬΤΟΥΪΠΟΘ οὗ (80 Ρὸν- 
δ'ΔῺ ΘΙΩΡΙΓΘ. 

ἘΠΒαῖ υϑοῖ ΠΡ οὐῇ οὗ ἴ86 οαἀρεϊνεῖυ οὗ 
ἘΠ οΒ9 ἴδεαῖ Βαᾶ Ὀδ60) οασσὶϑᾶ αἰὐὐὰῦ τ οσα 
ΜΘ ΟΒα ἄμ πσδσ, εἰο.---Ἐδίμον, ἐλαέ τὩσεπὶ ὦν 
“7 οπε εχίΐε, ἐλ εαρέϊοοε τολοπιὶ ΝιεδιολαάπεζΖζαν, εἰο. 

γον. 7.  ΟΒΘε48.---Νοὶ ι86 Νοβοιαΐα οὗ 
8198 Ὅοοκ. Απεσίβῆ. ---Ἰὰ ΕΣτα ἰΐ., Α'εγαίαλ. 
ἘλΔΑΣΑΙ ΒὮ.--- ΕΖγα ἰὶ., ᾿εεϊαίιαλ, ἹΜαΒαιλδιὶ. 
-- Νοὺ τηϑοιἱοηοα ἴῃ Εἶτα 1. ῬΟΓΒΘΡ5 ἃ ζηϊϑία κοὰ 
τοροϊ ΐοπ οὗ ΝοΒβοιιΐδθ, ἈΜΠΊΒΡΟΣΘΊΏ.---Ἰ ἢ ΕΖτὰ 
ἰϊ., 2!!Ζραν. ΝΘ .---ἴ ΕΖγα ἰΐ., ελωηι. 

γον. 10. ΤῸ 002 οὗ (ἐμΐἱβ8 τεγβοὸ 8 71 ἴῃ 
Ἑστα ἸΪ. 

γον. 11. Το 2918 οὗὨ (ἐν ἰ98 γουβδο 8 2212 ἴῃ 
Εστγα ἰἰ. 

γον. 18. Τὰο»ο 845 οὗ ἰμὶα τοσβὸ ἰ8 9410 
Εχτα ἰΪ. 

γον. 16, Βίπμτι!.---Ἰ ἘΖτδ ἱΐ. ϑαηί. Το 048 
οὗ (ν͵ῖ8 γοστβϑο 5 642 ἴῃ ΕΖγαὰ ἰϊ. 

γόον. 16, 119 628 οὗ ἰδὶ8 το σδ0 
στα ἰΪ. 

γος. 17. Τὴ9 2822 οὗὨἩ ἰμὶα γοσϑο 8 1292 ἴῃ 
Ἑετα ὶϊ. 

γεν. 18. Τὸ 667 οὗἨὨ ἐμΐβ γοσϑὸ 8 666 ἰῃ 
Ἐ2τὰ ἰἱ. 

γον. 19. ΤῊ9 
Εδξτα ἰὶ. 

γεν. 20, Το 
Επνα ἱἰΐ. 

ον, 22. ΤΏο 
Ἑπτὰ ἰΪ. 

γον. 28. Το 824 οὗὨἩ (μϊ18Β γοσβὸ ἰ5 δζά }λ 
Ἑξταὰ ἰΐ. 

γον, 24. ἙἘΤΑΣΙΡΉ.---ἰὰ στα ἰἰΐ. οταλ. 
γον. 286. αἰ 60: .---Ἰ ΕΖτὰ ἱϊ. Οσίῤδαν, 
γον. 26. Το 188 οὗὁὨ {15 τοσϑὸ ἰβ 1709 ἰῃ Ἐστγϑ 

ὶϊ., δηὰ ἀϊνϊἀοἱ ἱπίο ἐνο ραγίβ. Αἱ (μΐβ στϑσβϑο, 

ἴῃ 

ἱἷα 6028 ἴῃ 

2067 οὗ (μΐα τοσβὸ ἰ6α 2060 ἰη 

6δδ οὗ ἐμὶα τογβὸ ἰβΒ 404 ἴῃ 

828 οΥὗἩὨ θ εἰ τοσϑὸ ἷἰ8 228 ἴῃ 



ΤῈΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΕΜΙΑΗ͂, 

ὙὮΘῺ ““ΟἈἰ] τα ᾽᾽ ΘΟ ΔΏ ΡΒ [0 “τη98,᾽" (86 πϑδῆγδδ 
οὗ ἰοτγδ (ἰμϑἰθαὰ οἵ ἰ)ο89 οὗ δέ! 9715) Ὀορίη. 

γεν. 28. Βοι δ ϑπαιιανοῖι, [ὴ στρα 1. ἄζπια- 
σοί. 

γον. 82. Τηὴο 128 οὔ ἰμὶα τοσβὸ 8 228 ἴῃ 
Ἑετα ἰἰ, 

γον. 83. ἘΒο οἵμοσν Νορο (λ᾽εδο 4“λ4γ7). ἴῃ 
στα ἰἰ. Νεδο εἰσ ΡΥ. 

γόον. 84, Τὴ2οὸ πογὰ “ ομἰάτϑη ᾽᾿ τοδυτηοϑά, Ὀας 
ἐμδὸ πδιηθ8 οὗ ἔδί "Ὲγ8 δὲ σοδυτηοὰ Χ7Ὁ0} ἐν γοσδ68 
ΟὨΪΥ. 

γον. 87. 786 721 οὗὐ (μΐδ τυόσγϑοὸ ἰα 725 ἴῃ 
Ἑστγὰ ἰἰ. 

γεν. 88. Τὴ)ο 8980 οὗὨ ἐπἰ8 τοτϑοὸ ἰδ 8680 ἴῃ 
Ἑστὰ ᾿ἱ. [ἿΪὴ στα νὸ δηά “19 οἰ τοῦ οὗ Μαρ- 
ὈΪΒῈ ὁ δυπάγοα ΒΩ͂Υ δηὰ εἶχ," Ὑοῖ 15. οὔἱἰθὰ 
ἴῃ (18 ΘΟΡΥ οὗ Νοβοιοΐδῃ. 

γον. 43, Ἐϊοδον88.---ἴη Εσγτα ᾿ἱ. Ἡοάαυϊα, 
γον. 44. Το 148 οἵ δὶ γοσϑθὸ ἰ5 128 ἴῃ 

Ἑστὰ ἰἱ. 
γον. 46. Το 188 οὗὅἨ ἐδμὶΒ γοσϑὸ ἷἰβ 139 ἷἰπ 

Ἑττα ἰϊ. 
γόον. 46. ΕαδδτιρδΒ8.---Ηοῦ. Παευρλα. 
γον. 47. Βδὶα.---ἴ Εστγὰ ἰὶ. βίδα. 
γόον. 48. } Εττα σὸ ἤπὰ “(89 δἰ Ἰάτοι οὗ 

ΑἸ αν, (86 οἰἸ]Ἰάτεοη οὗ Ηδραῦ," σῖοι 15. 6 Γ0 
οὐχἱἐἰοὰ. Εἰ 6] τλδἱ. --- ΗΠ οὉ. δαϊπαί͵ 

γον. δ2. ἴα Εζγα ψγὸ ὅπά ““ἰδ9 οἰιϊ ἄτοη οὗ Α.5- 
ΔῈ, ὙΣ Οἱ 0 8 15 Βοτὸ οὐδ, ΜΟΡΒἑ δ ϑαίμι .--- 
Ιῃ στα ἰἱ, Νερλυείης (Κ᾽ τἰ). 

γον. δ4. ΒΑΠΙ ὁ Ὁ .---ἰη Εχγα ἰἰ. Μασ. 
γεν. δ7. Ῥοσίᾶα.---ἰὰ Εζτα ἰϊ. Ῥεγιάα. 
γον. 690. Α:ΏΟΣ .---ἰὴ Εστγα ἰϊ. Απιΐ, 
γον. 60. Τϊγὶγ- ὅγο Υδπι 1116 8 οὗἩἨὨ ΝοΙ ἰτεΐτὰ 6 ΤΘ 

ΤορΡτοβοηϊοα, δηὰ θῶ οὗ ϑο]οϊθομ᾽ β βοσυδηῃίϑ. 
Ἠδησθ ἐμογθ τγδϑ δὴ ΔΥΘΓΑΖΘ οὔ 1688 ἐμδῃ πἷπθ ἰ0 
ϑϑδοὶλ ἔληἶγ. 

Εον ἴ86 ΜΙ ΙΒ  ἴτὰ δοο οα οὁἈ. ἱἰΐ. 26. 
Βδο]οσθ δ δοιυυδηῖδ ποτὸ ἀουθ ]658 ἢ 056 

τ οτὰ ϑοϊουιοη οὨϑ]αγοα οὗ {ἰμ6 Οδιηδϑοΐίοβ, (8.690 
1 Κίηγσθ ἰχ. 30, 21). Τοῖν ἀοποομάδηίβ γογ9 
ῬΤΟΌΔΌΪ τοραγάρά δ6 Θδῃκργαδοά ἰηΐο [δγϑοὶ, 85 
ΨΟΓ͵Ο 6 αἱ ΘΟ (68. 

γον, 01, Αἄᾶοε!.--- στα 1ΐ. Δ ἀάαη. 
ον. 02, 18ὸ 642 οὗἨ (δΐ8 γόσγβθ ἰβ θῦ2 

στα ἰἰ. 
γεν. 6δ. 1:0 ἘΠ σσβαῖδα.---ΤῊ 6 {{10 18 σίνοι 

ΟΧΡΤΟΒΒΙΥ ἰο ΝοΒοτλΐδ ἴῃ οἷ. Υἱϊϊ, 9, θὰΐ ἴῃ εἰλ18 
118ὲ οὗ (Π089 τγᾶἴο οδτῃο ἩΐΠ Ζογι ὈθαὈ δ᾽] ὨΘΑΥΙΥ 8 
ΟΘΠΟΥΥ Ὀδίοτγο, ἱΐ, οὗ Θουγαθ, οδημοί σοΐορ ἰο Νο- 
Βουηΐδ, ὨΏ1655 ἯΘ. ΒΌΡΡΟΒΟ ἐδμδὺὶ Ὀοίὴ ἱπ ἜΣΖΙ δ᾽ 
}18ι δὰ ἴῃ εἰι18 οὗἨἩἨ ΝΟ 16 }}᾽ 8 ἰβΒ6γὸ δὰ Ὀδθθῃ 
Ἰοϊεγροϊαιοἃ ἰῃὰ (9 οτίχί δ] σοοογχὰ ἐμ θδιἢ 
Υογϑ80, ἰ0 Β)ον" ἃ ἀθοϊβίοῃῃ τηδὰθ ὈΥ̓ Νοϊιοτηΐδ ἢ ἴῃ 
}}}8 (πὸ. Ι{{π|ῶὲ Ὀ6 (Π|0 ολ80, ΜΕϊοὶ 18 ΡοΓδ ο Υ 
Ῥοββί ὉΪ6, {168 [9 Ἰαἰίον ρῥαγὶ οὗὁἨ ἰ8ὸ 701} γϑυβο 
8 8130 δῃ ἰηἰογροϊαἰοη οὗ ΝΒ τ δὰ ἴ0 ΒΒΟῪ δἷβ 
εἰί18 ἴο [6 ψοτὶς οὗ δοραγδίίοη ἴῃ ἷ8 (6. [Υ 
ὍΘ ἀο Ὠοΐ ἀοοορὺ {818 ὀχρ᾽δηδίϊοη, τ πιδὲ Ὀ6- 
Ἰίονο αὶ Ζογυ Δ Ὀοὶ τγὰ58 (6 ΤΊτβμαίμα οὗὨ Νο- 
μ6πι. Υἱὶ., δηὰ Εχτγα ἰ'. ΕΕΚΒΈ ἀοτίγοβ (06 ποτὰ 
ἔτοῃ ἑαγαεὴ, δΔῃ ἃ ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἰδ]8 χοοῖ τη θδΏ8 “ἰο 
ἴοατ,᾽ ΟΥ ““ἰο ΣογΟΥΘΏΟ6, δὰ γοΐοσβ ΤΌΣΘΒὮ 
(5.8. 11. 21) ἰο (80 βΒδι!θ. Βυῖϊ τηδῪ ἰΐ ποὶ Ὧθ 
τοι {8:9 ΠΟΤ σοι ο0 ΣΟΟΐ ψαγαδὴ (0 ρο88088) ἢ 
ΤῸο Ῥογβίδη ἰογδὴ (γΘΥΘΓ9) 8 ἰῃ ἴδυοῦ οἵ (}9 
ἴονωοῦ. [1 8 υδοὰ 88 βυποηγιιοῦδ ἩΪΐΪΤῈῺ με λαλ 
(φονογμοῦ). 8460 ὁἈ. χὶΐ. 26. 

ἜΠΙι1 Ἢ οτο αϊοοῦ τπρ ἃ ρεῖϑθαὶ τ ὕσίτ 
διᾶἃ ΤἘΒΌΓΣΩΣΩΙΣ.---ΤὨϊ8 δοοῖδ (0 ὃΘ ἃ οἰΓοΌαλ]ο- 

ἴῃ 

ουἱΐοι [Ὁ “ἴογξονον.᾽"" Το ὕζχίπι δηὰ Τυτταῖμα 
(Ὑδδίουϑε ἐμοῦ 6.6) ΕγΟ οοπποοίοα τ} (89 
ΗἰΒ- σοί Ὀτοδδιρίδιο (ἔχ. χχυϊϊ. 80) διὰ 
ψὶϊὰ (86 ΟΥΘΟΌΪΔΡ ΓΟΒΡΟΏ560 οὗ Θ0α οἢ δρρὶιοδείῖου 
ὈΥ ἰδο Ηἰκν-᾿σίϑαὶ (οοῖρ. Νυα). χχνὶὶ. 2] δῃὰ 1 
ϑῖη. ΧΧΥ ὶ. " ΏΘΩ (Π686 ΤΟΒΡΟΏ865 οοδϑδοὰ 
ΟΡ Ὑδθη ἰμ6 ὕ τίη δπὰ Τιιυπιΐ 60 Ϊοδί, νγὸ 
οδηποὶ ἰ6}1.. Ἧ᾽ 9 Βοδὺ ποιπίης οὗ ἰθϑι δῆον 4- 
Υἱά 8 χεῖχῃ. Τὸ ῬΡσορδοίβ δϑεῖὰ (0 δύο ἰδίου 
ἰποὶρ ρἷδοθ'ι Το ὕείηι αηὰ Τμαυϊοτΐαι Ὀοΐης δῸ- 
βοΐ, 86 79 ὙδΘ πὸ ΔΌΪΒΟΣ ΠΥ ἴα ἴϑγδοὶ ἰο ἀεῖοσ- 
τοΐῃθ ἐμ ὈΣίθϑι βίδίυβ οὗ [680 υὐτερὶδιογοὰ 
ΟΏ68. 

γεν. 66. ΤΟ τοῖο οοπβτιοβαῖίου ἴορο- 
[δος τῶᾶδ ἰοσῖγ δηπᾶ ἵνσο ᾿μΒουββδηᾶ ἴπγθθ 
Βυπᾶτοαῦ δηᾶ τδγθϑδοοῖο. --- ΤΠ 6 πυταδεῖθ 
αἰνοα ἴῃ (δὲ5 σΒΔΡίΟΣ, ὉΡ ἰο ἰμἷ8 γϑῦβο, δινουασξ 
ἴο ΟὨΪΥ 81.089ϑο, [ἡ Εσσϑ ἰϊ. (86 διποιιηὶ 18 29,818. 
ΙΥ νὸ δὰὰ ἰο 86 ΤΌΤΙΔΟΣ δύση ἰδ 6 Πυμῦεν οὕ εοσ- 
Υλοΐθ αἴνθῃ ἴῃ τοῦ, 67, γὸ Βδυθ οὐἱύ 89,07], Οὗ 
8,089 1655 ἐμδὴ 86 χτοδδ διηουηὶ οὗὁὨ ἐδ 18 Ὑ6Γ86. 
Ἧτο δαῦο ποίοά {86 οπίβδίοῦ ἴῃ εἰιῖ5 118[ οὗὨ [0 
ἴδια 1986. ΤΊ|ιο αἰ ΡΘΏσΘΒ ἴῃ (86 ὨΌΠΙΌΘΓΣΒ οὗ (88 
ὑπὸ ᾿ἰβίϑ αἷϑο ΒΒΟΥ͂ ΒΟ 8016 ατὸ πΌΌΘΙΒ ἰ0 
6 οδδοκοὰ ἴῃ ἰγαηβογίρίϊοη. Τὴ ρτγδπὰ ἰοΐδὶ, 
Βοίηρς {Π|0 δ8πι|ο ἰη Ὀοί(ὰ ᾿1δἰ8, 18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ οοτγτοσὶ, 

γον. 67. Θίπ κί το δπα δἰπρίπβ, ννο- 
ΤᾺΘΏ, πιεελοτεγὶπε ὠπιοελοτετοίλ. Οορ. Εδοὶ, Σ, 
8Ἠ.(. ἸΤπο86 τοῦθ ῬΓΟΌΔΟΪ ὁ συ ὰ οἵ βεγυδῃίδ, 
ἀδίΐϊηκς ἤτοι βοϊ οσμοπ᾿ 8 ἀδΥ. 

γεν. 70. 1:6 σσοσὶς οἵ τσταεβίοταίϊοη. 6 
ΤΙταΒαῖδΒα.---8'6.60. οἢ νοῦ. 60. 

γον. 71. ΤῈ στοροιἱίου οὗ 86 οὨὩξοῖ οὗ ἘΒ9 
τ θτα δβοϑιῃ8 (0 Βυρροτί (τὸ νἱον οὗ ἰδ09 Τιτ- 
Βῃδί!α δοῃίθῃσο Ὀοΐηρ 8ῃ ἰῃἰογροϊδί οι ὈΥ Νο- 
διοπιίδῃ. Τ8ο 20,000 ἀτδιβ οὗ σοϊὰ ποσὸ ἰβ 61,- 
Ο00 ἴα Εσσγα ἰΐ., δηὰ (9 2200 ρουπὰβ Βοσὸ δια 
6000 Ῥουπάδ ἔδογο, ναὶ ἱ7 νὸ δἀὰ {89 Ρθορ] θ᾽ ὃ 
εἰτι οὗ τον. 72 (τοὶ ἑουπμὰ πα ΒΖτα) τὸ δ ῦθ 6 γϑ 
40,000 διὰ ἀρδιηϑί 61,000 αηὰ δ000 {86 7. 
8ο {6 βἰχίγιβουθη ῥσίοβίϑ᾽ Ζ ΙΓΘΩΒ ὮΘΙΘ ΔΙΘ 
ο0η9 δυηάτγοα ὑμ6γ9. 3866 Σοιμδῦὶς ὁπ πυπ ΌΘΣ8 δ 
γον, 66. 
86 οΟὨἑ] τοι οὗ ἴ5:86] νγϑσο 1 ὑποῖσς οἱ- 

1168.---Τ} υἷα. ΒΟ6ΘΙ28 ἰο Ὀ6 (..}Ὸ γοαὶ δῃϊηρ οὔ {9 
ᾳυοϊδιίοη ἔγοιι (06 οἱ γτερίδίον οὗ Ζογυ θοῦ} 8 
ἀλΥ, δηὰ ἰμθὴ Νοβοσ δι᾽ 5 παγγαίίου Ὀερὶῃ 9 
δριΐῃ, ἀβίηρ δ᾽πιοϑὲ ἐμ βδῃθ ΜΟΡΒ 88 ΕΖγδ᾽ Β 
οοποογηΐης ὑμ9 τοὶ σοϊσταιίίοη. [ῃ Εζσγα ἰὰὶ ἷ8 
τ'αννεαερλω λα απὶ ζεϊδὴ ολααλ, απὰ ἰῃ ΝοΒοιῖδΒ 
ἧι ἐϑ τσανγεαηρμ ἀλοῖ λα απιὶ ἀεϊεὴ ελααλ. Τὶ 
Ἰ1|Κ0Ώ 688 88 ἀοιδι1685 ἀοϑὶηοά. 

ἩἨΙΒΤΟΕΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. Το παϊῖβ τογῸ πο ἰο Ὀ6 βυδδιιαἰο8 ἴοΥ, 
Ῥυΐ Θησουγαροπιθηίδ οὗ, ταισμ αἶπ655. Α Ρογίθος 
Βγβίβαηι οὗἩ ορϑηίΐηρ, διαιίηρ, Ὀαττίης δηὰ συδνά- 
ἴῃς 6 ζαίθβ ννὰ8 (0 ζ0]]10Υ ἐ.:6 βιοσθδδέα! ρΡ- 
θυϊαϊης οὗὨἨ ἰδ9 οἱἐγ- θυ] στῖ. Εαΐι μία} τηθα 
π6ΓΘ ἰοὸ Ὀ6 ρυΐ ἰηἰο ἰδ 9 πἰριιοβί ροβί(ἰομδ, διὰ ὦ 
ἸΑΥΖΟΣ πΌΠΙΌΟΣ οὗ 26 02νὲ πογὸ ἰο Ὀ6 ἱπάυοοα ίο 
ἀν οὶ ἰῃ Φογαβαίοιι ἴῃ οσᾶοσ ἰο 16 ἀοίεθοο. ΤῈ9 
ΟΥοΡ, βοου σε Υ δὰ στον οὗἨὨ οτυβδίθτα, 85 (ἢ 9 
οἰἰγ οὗΥ̓ ἰ8ο τοδὶ ΚΕίηρ, 2ϑ μόνα οὐ [Ἔτδεῖ, 
(ονττηϑὰ ἐμο απαϊνἰ ἀθἃ δἷτα οὗὨ ἰμ9 βοῃ οὗ Ηδοβδ- 
Ἰἴδῃ. 

2. Τπο κοῃοδϊορίοδ οοουρίοεἃ δὴ ἱτιροτγίδος 
Ῥἷδοο ἴῃ [δδοὶ. ΤΏΘΥ οοηίδίηοὰ ἐδο οοτιἰβοοίθ 
οὗἁ ΘΒ αΓΟ-Τ ΘΙ ὈΟΥΒἰῖΡ ἴοτ θ808 [δγδο]ῖῖο. ΤΠΘΥ 
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αἷδο οοπἰδὶηοα [89 οἷαἰπι! ἰο οΥοἷΔὶ αἰ χηΐϊ γ ἐμὲ 
Ὀοϊοησεά ἰο ῥγἱθδὲ δηὰ [μονϊϊθ. 186 ἔδβιπὶ γ-ἰ 68 
ἀπ τοσοϊγοα ἃ τδυϊοὰ θα ρ 888 ἰῃ Οοα᾽ 5 το- 
ἀοπιρίϊνο φογθγπιρθηί-- δὴ δ ΡΔϑὶθ τ ΐο 8 
εομοθὰ ὉΥ Μαϊμοὶιὶ (4). ἱν. Ὁ) ἀμὰ ἰδμθ δηροὶ 
ἰμαὶ δρρθατοὰ ἴο Ζδοβαγίδβδ (μυκὸ 1. 17). 719 
δΔΡρθαγαποο οὗ 89 Νοιδίηϊπι 1 186 ψΘΌΘΔΙορί 68 
8. 8 Τοτοῖ Ὁ]9 Σἰ]υϑιγαϊΐοη οὗ {1.06 ἱπιραγίϊαὶ χτϑοθ 
οὔ αἀοἀ. ἸΤδδαὶ ρσγαοθ σοι νου ὰ Ὀτίης ἴῃ 4]} 
16 αδη 1168 α5 οἰ] γϑ νγ͵β ζοτοιοἰςθηθα Ὀγ (9 
ὈΓΟΙΒΟΣΙΥ Ῥοβιίΐοα οὗ (0 Νοιδἰπίαι (οὗ Ο6μ11} 
Ὀ]οοά) διβουκς {119 ῬΘορ]6 οὗ ἀοά, (116 οἰνἱ)άτοῃ οὗ 
ΑΌσδδδαη, ἰβαδο διὰ Ψμοοῦ. 

8. ΤΊ056 ρῥτὶοϑίβ 8086 ὨΔΙΏΘ5 Ὑ6ΓΘ ποὺ ἴῃ (ἢ 9 
116εἰ5 τσογὸ σουπίοά εἶθ Βατηθ 865 ροϊ] υἱοᾶ, μα. 18, 
ποὶ δἰ ΡῚΥ 8ἃ58 Ἰιανΐὶ πα δ ὀϊεπιδὴ (869 ον. χχὶ. 17- 
21), ἴον βιιο ῥτίθβϑί8 οου]ὰ διαὶ οὗ ἐμ λο]Ὺ ἰ] η ρ5, 
δυΐ 28 βανϊηρς 8ῃ μποίδαπηεδα (8660 [ον΄Ψ χχὶϊ. 8-0), 
νοὶ ργουθοϊθα 41} οοηίδοῦ νι ΒΟΙΪΥ ΟὈ])οΟί8. 
Τοῖβ ϑῆονθ (Ὧ9 Ῥτγομηϊηθησθ οὗ οχίεγπαὶβ ἰῃ ἰδ 9 
Φον 8} τοὶ σίοΠ --ττα ΠΟσΟΒΒΑΓΥ͂ ΓΟ ΏΘΏΟΘ ἩΒΟΥΘ 
(8:6 ἀχίϑτῃηδβ δὰ ἃ ργοσὶβθ βρ᾽ γἰϊα)α] βἰζηϊ βοθποθ. 
Ἑον, δἴιον 811, ἰὺ γᾶβϑ 116 βρίἰϊαα] ἰσα ἢ τ ἢ 16 ἢ 
ὙΔ8 ἰδ Ὀδ8518 οὗ βιιοὰ δχηοίῃθβθ, πὰ Ὁ πῸ 
ΤΩΘΔῺΒ [86 τη670Ὸ ἰη(γι 516 γαϊὰθ οὗ Ἔοχί ΘΓ ]5. 

4, Τηὸ ϑηίΐγο πα Ὁ οὗ 59.718 νῆο τεϊατποά 
η Οσγτυβ᾽ ἀΔΥ ἰο 9ογβα]θπὶ 0788 δι:8}}---αὐοιιϊ 
δ0,000, οπὲ οὗὮὨ τα! ]οη8. ῬΙοίΥ, Ρδίσι οἰΐϊβι δηὰ 
ἀοδῖτο ἔον σδηθ ΤΟΥ͂Θ ἴΠΓΘ6Θ ΠΛΟὐ 768 αὐ τγοτὶς ᾽πὶ 
(9 60,000. Βαὶ νἢδ!. ἃ ταβί ἴὩ8 88 γὸτθ πτηογνοά 
ὉΥ͂ ΔῺΥ οὔ (ἢ 890 τιοίΐγ68, δὰ ψότὸ νο]ὶ βαι βῆ ἀ 
αἰ (Βοῖτ οχῖϊο!] ϑοιηθ, δόνγουον, ἰκὸ Ὠδηϊοὶ, 
γοιηαϊποὰ ἔγοαιλ εἰσ δηαὰ ΒΟΥ τροϊϊγοβ.Ό Τ|}λ0 
9 15} ΡΘΟΡΙ9 ἰ8 ἃ γέπιπαηΐ, 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

16 Τιογὰ, οἡ Πὶ8 δἷ4θ, δρροϊη 8 ναί θη ΟὉ 
(86 ν»8}}8 οὗἩἨ δοτγτυβάϊοῦι, ψὶιο πιαϑὺ αἰ] οὐ (ἢ οτὰ- 

Βοῖΐγθοϑ 0 σοϑὲ ἀὡδὺ οὐ ηἷρίιί, αδαὰ χιυϑὲ ποὺ 
οὐ αἶνο ἰ)0 Ποτὰ Ηϊπι8ο0 1 ΔΗΥ͂ τοδῦ ἈπΠ1} 116 
{οτιϊθο9 Φογυ 86] 6, δηὰ τηδἶζε8 1ῦ [ὉΓ ἃ ῬΓαΐ8ο ἴῃ 
ἐμ φαγί, [88. ἰχὶϊ. 6,7. Βιυὶ πον, θη 76 γὰ- 
δοαΐϊοιῃ ἰ8 βοδῃϊἷν τοῦ, ΝΟΙ οι ΔρΡΡοΐπί8 
τδιοβθοη, τ 80 808]} σιααγὰ (10 ΟἿ δπά [8 ραί 68. 
Τὸ ὅτϑί τπϊη ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ͂ [Ὁ (0 σουρταραίΐοη 
8 Ὀγαγίης δοαγίϑ, ῃο86 ροίϊ 008 8.4} ποί 
δἰαοίκοη απὲϊ! (6 οτά 18 ροτϑυσλάοα ; ἰῃο89 (ἢ 9 
1ιογὰ ΠΙτ5617 τυδὶ ρῖνγο. Βαὺ σβοη (Ὧθ ῬΓΑΥΟΥΒ 
Ββαύο Ὀθθῃ ρσταηϊθα σΔΓΘ τηιϑῦύ Ὀ0 ἰαἴκοη ἴον (110 
Ῥγοβοσυαίΐου δηὰ υϑίηρ οὗ ἰμαὺ ψΐο 88 Ὀθθῃ 
εταυϊεὦ. Τμαὶ (88 οοηστοραίίοι ᾿(86] ταδί 869 
ἰο. Απᾶ ἐμαὶ {πΠῸῚ ἱδμοιλβοῖγοϑ σα δπὰ χηυδὺ 
παιοῖ, (80 ἐΠΘΥ τουβὲ γουμδἷα βαερδγηιθα ἔγοσ [ἢ 
ποτὰ, δά ἐμαὶ ἔμ Ὑ}} ὈΘ Βοουγοά ἰῃ (88 τηκῖη- 
ἴοπδῃσο οὗ ἐβεῖν ῬΡϑου ΥΣ Υ δηὰ ἱπάἀθρθηάθηοα, 5 
ἐμεῖν ΒΟΠΟΣ δὰ ἴογ. 2. ἸΏΘΥΘ δτὸ δ νυ 0 
(6518 ἴθ (6 οοπρτοχαίίου, ΟΡ Οὔτοι, οἵ (9 

Ιοτὰ. Αβίδοσθ 8.0 ΔΙΤΑΥ͂Β Θηθηΐοδ χοϊπαὶηἰη 

ἐπ Ἰοπᾷ 88 ἐμ6 Κίηράοιι 8 ηοὶ οἵ Οοἀ δηὰ οὗ 
ἰἴ8 Ομ γῖβι), ψῇο ὀϑηηοῦ οπάυγο ἐμ9 δργϑαὰ οἵ 

189 Ὀϊοβδίησ, "ναΐϊσ ταϊρὶ ργοσθοὰ ἤγουν ἰδ 8 
ουτοῖ, 80 πουἹὰ τσ ταῖμον ἰηἀοοα ννῖμ 8 
ῬΟΒδοϑβὶ ΟἢὴΒ δηὰ ρἰἔϊθ, διδὰ ννοῦἹὰ τὶσἢ ἴο τα ἱὶ 
Ἰ|κὸ [80 νονὶὰ, 8ὸ {8680 ϑῃθιηΐθϑ, ββρθοΐδ!γ (μ 68, 
ΜΏΘΩ (89 ῬΟΨΟΥΙΒ οὗ ᾿ἰ0 δ΄ΓΘ τωοϑὶ δοίϊγο ἴῃ ἱΐ, 
60.126 Οὐ ἰο αἰϊδοὶς ᾿ξ ταοϑέ οπουροι σαν, δηὰ {4]} 
ὌΡΟΣ ἐΐδ ΤΕΡΓοδϑηϊδίϊγ68 τηοϑὲ ΒΕΔΥΡΙΥ ἰῃ νογὰ 
δυὰ ἀεοά, ἐμπογοίοσο ἰΐ τυυϑὲ δὶ γα γ8 Βαᾶγο βοτηθ ἰο 
60 Ρ Ὑδίο;, ἰο ργοίϑοι ἱϊ, δηὰ ὅσῃιϊ (80 Θ,ΘΙΩΥ. 
Βυϊ δρδίῃη: Βὸ Ἰἰοῃπᾷ 88 οὐδγυ πρὶ 8 ἢ ΘΙΏΌΓΥΟ, 
διιὰ πὸ οοποϊυϑίοα }:88 ποῖ Ὀδθη σϑϑοῆοι, δηὰ 
{μβεγθ ἃγθ γοὺ 8080 ἰ0 ὍΘ ἔουπὰ σδρλΌΪο οὗ τθ- 
οεἰνίπρ δηὰ Ὀδοοτηϊηρ ΡαγιἸοἰ ραηὶδβ ἰῃ (ἰ16 ροοὰβ 
δὴ οἰ οὗὁἨ 6 ὁ αγο ἢ δηὰ ἴῃ ἰΠ6 δαϊναίίοη οὗ 
(9 Τογὰ, (μαι 8, ἰῇοβα ψὴο σὴ δηὰ σπ|}ὶ}}ὶ δητοῦ 
(60 οοπρταραιΐίοη οὗ ἐΐα [κογὰ, δὰ ἰπούοαβα 
δηᾶὰ οχίοπὰ (80 [ογά᾽ 5 κἰηράοιν, ἐμογοίογα, 79: 
οἡ ἰμἰ8 δοσουηΐ, Β6}} ΔΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ 88 ΜΠ] ὈΘ 
οηρεροὰ ἰῃ (80 νὶπηΐηρ δηὰ σαϑοοριΐου οὔ 560 
ΤΑΘΠΊΌΘΥΒ ἰ0 (δ 6 ἰκἰηράοπι, νο υποτϑίαπα ἰμ9 
δ᾽ (αδίΐοι, ἀπ οδη Ῥοϊῃί ουἱΐ ἰΠ6 βροὶ ψ ἤδγο (ἢ ΟΥ͂ 
8180 σδῃ Ὀυὰ. 8. Α8 δον αβαϊοθαι, ἴῃ ΝΟ οταΐα μ᾿ 8 
{(ἴτη0, οΘχίοηἀοα δ οἡ Ὀοΐἢ βἰ(ἰ68, πὰ τῦᾶ8 δοϑδῃ- 
ΕἸ Υ Ῥορυϊαίοα, δο δἷ8δο (6 οἷτγν οἵ αοὰ ἰῃ δἱὶ 
{πη "88 μΒαὰ Βρ866 ἴογ ποῖν δα ἀἰ(ἴοπ8 (ὁ ἰΐ9 ρο- 
Ῥυϊαίΐοη. ον, ἴῃ ἐγ }, {6 σὶοὶλ Ῥοββοβϑβί ἢ 8 
οἷ αοα Π88 Ῥγοραγοὰ ἴη Ηἰ8 οἰιυταῖι ἔογ ταδῃ- 
κιπὰ, που]ὰ ον ἰμο Ὀ6 δ. ΒΊΟΙ ΘΠ ΕΥ τὐτη θὰ τὸ 
Ῥτγοῦί ΜΠ ΘῺ ΟΥΘΡΥ ΟὯ6 6Α]]6 ὦ πιδὴ Βῃοιὰ ΘΠ ͵ ΟΥ͂ 
μοι), δηὰ ᾿ὲ πογο (861 [}} δηὰ 8ι}Π| οἱ οπ γ Ὀσ1)} 
οαί, δῃὰ 8}} Βαὰ οηἰοτοά ἰη., ΕῸΡ ἰΠᾶὶ αοὰ, ν Βο 
1.188 χηδαθ 8]] (ΐη σ5 ἴον ΗἸ πιϑο 1, ἀπ ὰ ἔον (μα Τοτὰ 
80 888 Τοάθεπιθα 4]], (116 ἰοί δ᾽ ΠΥ δἴοπο, ἔγοαι 
Ὑ ΒΊΟΝ ΠΟΙ ἰδ Ἰοδβί, ἔοστη8 ἃ βυβηοίομα}} ατϑαὶ ρ60- 
ῬΪ6.---ΒΕΡΕ: Ῥγαοορὶι αμΐεπὶ Νιελεπιῖσε, πὸ αρεγίαπ- 
ἐὼν ροτίς Ηϊεν δαΐεδηι εδρι6 αὐ σαίογοηι δοἱϊδ, ἀος ἐδέ 
ἰοίο ἰεπιρογε ποοίϊβ, πὸ υἱάοϊίςοέ αἰ οδίεοίμα ἱσποῦτὶς 
λοδίϊδ εγωπιραί, αἰ εεγίς αἰϊφις ἱποαιίι8 Ἔχίετα αὖ 
λοδία οαρίμι8 »έγεαί, Ομοά εἰΐαηι τ ἡ μῦὴμ8 δεσμϊὶ 
φοοίθ ἰοία ομδίοεα αἀπίπιατια ἀεδοηί δοϊιγ εν ἀσέτε, 
πὸ οὐδεγυαηπίία μὶδε σοπυεγξαίϊοπίδ ποσίοοία ἀἱαδοῖμ 
αμὲ σολοτγίεπι Παεϊίωπι ρεγίετγδαίωτιια διὑἐπίτοί αἰ α46 
ἑρεοτωπι ππηετο Παείζωπι σιεπιρίαπι μετ αϊ τι ταρίαί. 
Αρρατεηίδ αμίοπι δοῖς 7μδέϊ ἷξε εἰ εἰωτεδοοπίς ἰμος 78" 
ἔωγεα δεαί μαϊπὶ 7απὶ ποπ οριιδ τὶ οἱαιδίτὴς δοηίϊ- 
ποηζί; σμΐα πὸ αὐυεέγδατι εἰίσα αἀαὐτγ 7}ασμϊίαξ 
ἐπιηρωυσπαπάϊ εἴυε ἱεπίαπαϊ πάεῖεα, μίροίε δεπιρίίετηια 
οσἰπιὶ δι0 ρμγίποίρα εἱίοης ἀαπιπαίἐδι ὕπάε τη Αροοα- 
ἐνρεῖ δια “οαππεα (ες 7μίωτα οὐιδάεπι δαποίε οἰυϊα(ἐδ 
φίοτια αἰοῖί; εἰ Ρογί ο᾽ως ποπ οἰαμαοηπίμν Ρὲν αἴεπι; 
ποῖ ἐπῖνι ποη οτίΐ {ἰ{ϊς.-- ΞΘ Ἴ ΛΈ Κα : Τ}Δῖ8 ἴθ {1Π|ὸ δηΑ] 
οϑυ8δ6 ΨΠΥ Οἰτ᾽68 δπὰ οουηίτῖο8, Κη σα ομλϑ δπὰ 
Ῥυηοῖρδ} 65 ἀτὸ Του πα θα, δηὰὶ Β]]6ὰ τ ιῖ ἢ ῬΘΟΡΪ9 
10 ἀοα πιδὺ ἄν 6}} ἔοσο, απὰ ΠΠ18 ΘΒ ΤΟΙ ΙΩΕΥ͂ 
Βαγθο ἃ σοτί δὶ δ αἰ ιοῦ. Οοά ρῥγουΐϊάεβ μο]ρ, ργο- 
ἰοοίΐου, δηὰ χοβί [Ὁ ΗἾἶβ8 δ υτοῖ, δα 88 8} 
Ῥτοϊθοιΐοη 18 ὙΘΥΥ͂ ᾿πδιρηΐβοδηί, αοὰ πὶ Η ἰδ 
ΔῺ 618 18 (6 Ὀδδὶ ψδιο8Δ}. 



δ, ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΕΜΙΑΗ. 

Οπαρτεδ Υ1ῖ. 1--18. 

1. ΑἊΝΡ 8δ]] (86 ρϑόρὶο γαιδμογϑθᾶ {μοσηβοῖγο8 ἱοροίῃοῦ 88 Ο06 Τη8ἢ ἰηΐο (86 βίγϑοὶ ἐμπαξ 
τσαδ Ὀείοτο {86 νίογ- χαῦθ; δηα ὑΠ6 Ὁ Βρακθ πηίο Εζγα [189 βογθθ ἴο Ὀγίηρ 180 Ἀοοϊς 

2 οὗ {Π6 ἰὰνγ οὗ Μοβϑϑ, ψῃϊοι (86 ΟΕ} ἰιαἀ οσοπιιιμδηάοα ἰο Ιβγαοὶ. Απα ἘΖγα ἰὴ 
Ῥυΐοϑὺ Ὀτουρμῦ {86 ΔῈ Ὀεΐογο [86 οοπρτορδίίοη θοῦ οὗὁἨ ταθὴ δηὰ σοπιθῃ, δηὰ 41] 
(δαὲ οουἹὰ ἢθαΡ Μιὰ ὑπάοτγθιαηηϊηρ [(μδὺ υπμάεγβίοοα ἴῃ Ὠθδυϊη 5] ὑροὰ ἴδ6 ἔγδὲξ 

8. ἀΔΥ͂ οὗ 9 βΒονθῃίῃ τοί. Απά ἢ6 τοδά {]Ππτογοῖὰ Ὀρίοτο ἴδ βίγοοῦ {Ππῶ΄ 89 Ὀδίοσθ 
[6 ψϑἰδγ-ζαίο ἔγομῃ (86 τηοσῃΐηρ 81] τη γ᾽ [ἰτοτὰ {86 Πρ ἀ)ὉῸ} Β817 οἵ (86 
ἀ4Υ]. Ὀοΐοτο [86 σηϑῃ δηά ἴμ πόσβθῃ, δηᾶ {{|ο80 ἐμεῦ οοὐ]ά υηἀογβίδηα [πὰ {86 
ὈΠΑΘΥΒΙΔΏ ΔΙ]; δα [86 οδβ Οὗ 84}1 [86 ῬΘΟρ]ο τὐογὰ αἰξοπίλυδ αὐτο [86 Ροοὶς οὗὨ [86 

4 ἰᾶν.0 Αμπα Ἐζγα [89 βοσῖρο βίοοά ὑροῃ 8 ρυϊρὶν [ονν6 Ὁ] οὗ σοοά, πῖοὰ ἐμ ῦΎ Βδὰ 
ΤΩΔ66 ἴοτ {μδ΄ ρύτροθθ; δηά Ὀοϑὶἀθ μἰπὶ βίοοά Μία ἴδῃ, δπα βθιηδ, δμα Απαΐδῃ, 
δηᾶ Ὀτγδἢ, δηαὰ ἩΠΚΊΔἢ, δπὰ Μαβδβοίδἢ, οἡ ἷ8 σιρῦ βαπά ; δῃ4 ὧμ 818 ἰοῦ Βδαηα 
Ῥεααΐδῃ, δηὰ Μ|Βμδϑὶ, διὰ Μδ)οβίδῃ, θὰ Ἠδϑᾶυ, δηα Ἡδβθδάδηδ, Ζθοβδυ ἢ 

ὅ απὰ Μοβμυ]]απι. Απά Εγα ορϑπϑᾶ ἴδο θοοῖκ ἴῃ {80 βίρμι [ἴο {Π6 6765] οὗἉ 4}} 86 
ῬΘΟρΡΙΘ; (γ᾽ 9 σψαϑ αῦουθϑ 811] {89 ρθορ]θ;) δῃά πίῃ ἢθ ορϑηϑα 10, 411 π9 ρϑορὶϑθ 

6 βίοοά ἃρΡ. Αμπὰ ἘΖτᾷ Ὀ]οβθοά {86 1.0 ἘΡ, [86 στεαῦ αοά. Απὰ 411 ἔδθ ρεορὶθ δῃ- 
ΒΨΟΓΟά, Απιθη, ἄπιθη, τὰ Παρ ρΡ ὑμ6 ῖν Πδηα8: δηᾶ ἰμοῪ Ὀονθα ὑμὶν 6865, 

7 δΔηα ΜοΟΥΒΕΙΡρΡοα {9 Γ[0ἘΡ τ} ἑλεῖν ἴδ 668 ἴο {86 στουηά. ΑἾδβο [αηα] 965υδ, δη ἃ 
Βδηΐ, δῃὰ Κ΄βογοθιδῃ, Φαΐη, ΑΚ, ΚΒΒΔΟΡοῖδαὶ, Ἡσοαμ, Μαβϑεΐδα, οἱ α, 
ΑζΖατλῆ, Φοζαρδά, Ηδηδι, Ρο ἴδῃ, δηὰ (86 1,ουἱῖθϑ, οαυβοα ἰῃ6 ἢ ποσὰ ἰο υπάογ- 

8 βἰδπὰ [89 αν : δῃὰ [89 Ρ60ρ]9 δίοοά ἴῃ ἰμοῖν ρδοθ βο [πα] ἱμ Ὺ τγϑβά 1π ἰμ9 
ὈοΟΚ ἴῃ ἐ86 ἰατν οὗ ἀοἀ αἰδιιποῦγ, δα ρᾶγθ ὑΠ6 βθῆβθ, δῃαὰ οϑιβϑὰ ἑἐΐεπι ἰο ὑπάοσ- 

9 βἰδπὰ {Π6 τοδάϊηρ. Απά Νοβϑιηῖδῃ, πιο ἐδ (86 ΤΙτββαῖμα, δα ΕΖγα ἰμὸ ῥγίοβδς 
[86 9οΥ1ῦ6, δηά [Π6 1,ον 68 ὑμδὲ ἰδυρθῦ {86 ΡΘΟΡΙΘ, β8: 4 ἀηΐο 4}} ἐμ9 ρϑορὶο, Τμὶβ 
ἀδΥ ἐδ ΒΟΙΪΥ υπΐο {80 1Ζ0ΒῈὉ γοὺγ αοά; τηοῦυτη ποῖ, ΠΟΡ μἨΠ ἘῸΣ [80 ΡΘΟρ]8 

10 νορί, Βδθὴ ἐμ  Ὺ Βοατά ἴἢ6 ποτγὰβ οὗ [86 ἰασ.0 ὙΤβϑὴ [4147 ἢ βαια απΐο ἔδοαι, ὅο 
ΥΟῸΓ ὙΨΑΥ͂, οαΐ ἰδ (αἱ [[ὐ {μΐηρ9], δη ἃ αὐ {116 βπθοῦ βυθοῦ {μη ρ5)], δῃα δβοηα 
Ῥογίϊοηϑ υηΐο ἰμθπι [Ὠ11}] ἴογ σΒοπι ποιδίηρ 18 ργθρασχϑά: ἴον ἐλὶδ ἀδΔὺ ὧδ ΒΟΙΥ υπΐο 

11 οὐυὐ [τά : Ποῖ Π6Γ ὍΘ γ0 ΒΟΙΤΥ; [Ὁ {86 ἸΟΥ οὗ [89 ΙΒ} 18 γοὺγ βίγθῃ 
[Απα] {πο 1,ονἱΐοβ 5|1116 4}1 ἐγ Ρϑόρίθ, βαγίπρ, Ηο]ά γοὺγ ρϑᾶοθ, Ὁ. 086 δύ ἐδ 

15. ΒΟΙΥ; μοῖυθ 6. θ6 γὺ ρτίϑυθά. Αμπὰ 41} {Ππ|0ὸ ρθορὶθ πδμΐξ {ποὶῦ ὙΑΥ ἴο οϑί, δῃὰ ἔο 
ἀτῖηῖκ, δηα ἴο βομα ροσγίϊοηβ δηᾷ ἴο τα κο ζτοδύ ταϊτί, Ὀθοδυθο ἐπ Ὺ δα υμάοτβίοοα 

18 86 τογαβ ἐμδὺ τόσο ἀθοϊαγοά υμΐο βο. Απά οὐ ἔθ βδοομά ἀαΥῦ όσα ραϊδμογοα 
ἱοροίμον (08 οἰὨϊοῦ οὗὨἉ (δ ἔΆΓΒΟΙΒ οὗὨ 84}} {86 ρϑορῖίο, ἐμ6 ρυίοδίϑ δῃὰ ἰΐ μον ϊοϑ, μὶο 

14 Ἑδγαὰ [86 Βογ1 06, ουϑῃ ἰο πη ἀογβίδηα [ςοῃβὶ 67] ἐμ9 πογάβ οὗ (89 ἴδ. ἀπά {μοῦ 
ἰουπα πυϊζθη ἴῃ {Π9 1 τ πΒΙΟΒ {1196 ΒΡ μαα οοτμμημαποα ὈΥ͂ [ὈΥ (89 μαῃά οἵ] 
Μοβοϑ, ἐμαὶ {πῸ σὨ]άσοη οὗ [ϑγϑοὶ βῃου]α ἄνγο 1} 'π Ὀοοίῃβ ἰῃ {86 δαϑὶ οὗ (ἢ βουθῃι ἢ 

16 τηοητὰ ; δῃὰ ἐμαὶ {μοῪ ββου]ά ρῃ 1188} δηὰ ῥσχοοϊαϊπι [οδα8ο (6 ψοΐοθ ἴο ὑὈ6 Βοασὰ 
δηα ἴο Ρ483] ἰῃ 81} ὑμοῖτ οἰ(163, δηά ἴῃ “6γυδδίθια, βαγίηρ, α6ο οτ ἢ υπῖο [86 ταουηξ, 
δηα δίς οΟἷϊνθ Ὀγδθσμοϑ, δηα ρΡἷπθ [01]-ἴγ00] Ὀγαη 68, δὰ ταυτί] Ὀγδπομοθ, δηα 
Ραΐαι Ὀσγϑμοθο5, δηἀ Ὀγαποδαθ οὗἉ (πο [Πἰςκ-Ἰοαν θα] ὕγθθα, ἴο τηαῖζο Ὀθοοΐ8, 85 1 ἐδ 

16 νυϊτθῃ. 80 [Ἀπ4] {86 ρϑορὶθ πϑῃΐ ἴοσίῃ, δῃᾶ Ὀγουρβμὲ ἐΐόπι, δά ταδᾶθ ἐπϑγιθοῖ να 
Ὀοοί8, ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΩΘ ροιῦ ἐδ: τοοῦ οὗ ἷβ βουβο [ΡΟ᾿ δἷβ τοο ], δῃὰ ἴῃ ἐμοῖς οουτίπ, 
δηά ἴῃ (86 βίγϑοῦ [ϑα 0876] οὗἨ (86 ψαΐογ- αῖθ, δα ἰπ (86 βίγεος [ξαυδγ0] οὗὨ [86 ραΐθ 

17 οἵ ἘΡμγαῖα. Αὰ 4]] (9 ἈΝᾺ πὰς μυννὰ οὗ ἰδοῖα ἐμαΐ Το γΘ οοτὴθ δραΐῃ ουἱϊ οὗ ἐδῃ6 
ΟΔΡΌΨΥΥ͂ τηδ46 Ὀοοίῃ8, δῃά δβαὺ ὑμᾶοσ (6 ὈΟΟΙΒ: 1ῸΓΣ βῖίποθ [86 ἀδΥβ οὗ ἀβδυδ, (86 
Β0η οὗ Ναῃ υπίο (μαΐ ἀΔΥ Βαά πού {86 οὨΙ]ατοη οὗὨἨ [βγβϑὶ ἄοῆθ ϑ8ὺὸ. Απᾶ ἔποσθ τ88 

18 νΕΙῪ στοαί ρἰδάμοαθθ. Αἶδο [Απ4] ἄδὺ ΕΥ̓͂ ἀδγ, ἵγοπι {μ6 ἢγβθί ἀδὺ ππίο ἐδ δϑὲ 
ἄΔΥ, Ἀ6 τϑδὰ ἴῃ ἰῃθ ὈοοΪΚ οὗ ἴ89 ἰὰτν οὗ αοά. Απά ἐμεΥ Κορὲ {16 ἴδαβί βούθῃ ἀ8γ8 : 
δηα οἡ (16 οἱρθ ἢ ἀΔΥ τγ8 ἃ δο] ὕλῃ ἈΘβου Ὁ] Υ δοοοσάϊηρ απο [89 ταδπηον [βἰδίαϊο]. 



ΟΣἾΔΡ, ὙΩ1.. 1--18. 8ῦ 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ψον. 6. ΠΏΣ ΝΡ"... Τϑδ ἡγϑαᾳσϑὲ οοπιδ δέοι, ἐμ6 ὕοστηθσ υϑσρ ὈϑίὩ ΠΘΥ͂ΘΡ τί μοῦΐ ἐδ Ἰδίίοσ, μά }- 

οαἰθδ [89 ἔνο δἴθρϑθ οὗ ἐμ τὠογοσζαθαΐ: “ ἐπογ αἰοοροϑὰ δὰ θογοά ἀονη." ΤὩΤῃο νοῦρα ἽΠΠΟΣ, ΓΙ) δυὰ ΚΓ}. διὸ 
Τττ “τ - 

δίοῦροσ δα ΤΊ. 

3. ον. 1. ΤῺΘ ΗΙΡΒΠ οἴ 13 18. υκοὰ ἴῃ γϑσα. Ἷ, 8, 9, ἘΠ ἐπ ἔτθ ΗἸΡὮΙ] ἴοσγορ ; Ὀὰξ ἴῃ γϑγ. 2, 3, 12, 16 δο ἐμ 

δ βοι “ὁ. 

ὁ ψοσ. 10. Ὁ 1122 ἼΩΝ ἴου Ρ} ἹῈ ΟΝ Ὁ), ὉΥ δυρργοδβίοη οὔ ἐδ σοϊδιΐνο, νυ ίο ἢ 8 ἦα ἤδύϑθθν ἑθδη 
᾿ ἡ Φ. ᾿ τ Φ4υ ἕῳ “᾿ -ὀ} 

Ἐη0 Ἐπ Ξ ΒΡ γθϑδίοῃ οὔ ἔδο δηθοοάϑηΐ, 4. σ. " Ηόποσ ἰο το ΠΟΏΟΥ ἰδ ἀπ 6." Οοτωρ. 1 ΟἼγοη. χυ. 12. 

4 γογ. 11. Νοίέοϑ ἐδὸ δἰ οσωιγο 896 οἵ ἐδ ἑδτϑο γοοὶϑ τ, 30» δηὰ “315. - ν 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Τλε 7ηδίτιοίίοπ 97 ἰλὲ Ῥεορίδ. 

γεσ. 1. Θιῖτθοί.--- Βδίθον “ βαυδτθ᾽ ΟΥ ρζαΖζα. 
ἘΠῸ ντεῖοτ- βαῖθ, βοοογϊΐηρ ἰ0 ΟἿΣ Υἱοῦ (880 
ὁπ οἰ. 11, 2ὺ δηὰ χίὶϊἹ 87), γὰϑ δὴ ἱπηογ βδῖθ 
σοηπηθοοίοα Ὀοίἰ, νιῖῖ} {11ὸ ἔθ ρ]6 δηὰ νυἱὶὰ {116 
ΒυὈιΘ τ μοδὴ ὙὙΔΙΟΥ 56] 6 τ 68 οὕ ΟΡ 6], ὈὉῪ νΐοὶ 
ἴΒ6ΓΘ δΒοθῖηβ ἰὁ0 Βαῦθ Ὀθθῃ ἃ ᾿αγᾷθ Ορϑὴ Βα το 
ἴυτ Ῥυ ]ο 888θα }}168. (806 Εχουγϑαθ). Ἐπχα 
86 δοτὶο, ἔζγα λαδοορἦεσ. ἴῃ ἰμ6 ποχὶ γὙϑυ8θ 
ι 'ἴ6 Εἶπτα [06 ὑσχσίϑαϊ, δἴσγα λαζζολεη. ΤὨΪΐθ ἰδ 
(6 ἄτι τηϑῃϊΐίοη οὗ Εσγὰ ἰὼ ἐμο Ὀοοϊς οὗὁἨ Νε- 
τηῖδ!. Ηδ Βδὰ οοπιθ ἰο Φογυβδίοτα ἐμ γίθθη γοδνδ 
Ῥτουϊουδιγ, σὴ ἢ δθοαϊ ἰθτο9 ἰμΒουδαβηὰ σοι γηϊηρ 
ψονν5 (1764 πι4165), Βο] ἀϊῃξς 8 οοτηπιϊδϑδίου ἔγοιι 
Ατίδχουχοθ ἰο δρροίΐηϊ τοαρίδίγαίθϑ ἰῃ Ψυάθα. 
116 μὰ ἔογοοά (86 9975 ἰ0 βορδγαίο ἤγοταῃ ἰμποὶν 
Βοδίμθη ΐγο8, δη μαὰ ἤθη ῬΤΟΌΔΟΌΪ χοϊυτηρά 
ἰο Ῥογβίὶα, 845 γὸ πὰ 86 79 »1ἷ8 δά χοϊαρβοά ἰηΐο 
(ποῖν ΟΣ Θ᾽ σοπαϊίοη. ΑΒ τὸ ἀο ποί τηϑοὺ Ὑϊ1 ἢ 
δῖ8 Ὥϑ1ὴΘ ἱπ ΝΟ} 1}} πον, ᾿ἰ 18 Ῥγοθ δ ὉΪο9 Β6 
[0] ονϑὰ Νοβϑυλίαῖ ἰο 7468 ἰο 25818ὲ Βΐτῃ ἰῃ δῃ- 
οἶον χηογϑιῃθῃίΐ οὗ ΣΟΙ. 

γόον. 2. ΑἹΙ ἴδδῖϊ οουἹᾶ Ποδσ νυν τὰ τι ᾶσε- 
βῖδπ ϊη ---ἰἰἰ., Α4ἰὲ ἰλαί ὑπαεγείοοά ἐπ λεατίησ, 
ἑ. 4., (ἰο59 οΪά δου ἰο υπἀοτβίδηὰ, 8 σοὶ 
ὅἅδΥ οὗ ἴ86 δου ϑῃῖδ το ἢ.---ΤῊ 5 γα 8 δ)06- 
οἷδὶ ““ Βα δί, ἃ τωοιροσῖαὶ οὗ Ὀ]οπίὶπρ οὗἩ ἰσυτ- 
Ῥοίβ, ὦ ΒοΙ Υ οοηγοοσδίίϊοη.᾽᾽ (μ6γ. χχὶϊὶ. 24). Α 
βροοΐϊῆο οὔονὶπς 8 δρροϊηϊθα ζογ ἰμδὺ ἄγ, Ὀ6- 
Βἰ19 ἰδ Ὀυτγηϊ-οἴογίης οὗ μ9 σαοίθ, (Νυπιῦ. 
χχίχ. 1- 6). 

γον, 8. ΕΊΎοτ Δοσηϊῃᾷ.---ἰ!., 7γοπι δᾳ ἰγλί, 
ἑ. ε.,) ἴγουι ἀοΥῦ ΟΥ δὰ ΒΟῸΣ 88 ΘΑΥΪΥ 88 γὁὦ5 
δυδὶΪ Ὁ]6θ. Τμὸ γοδάϊηρς τυδὲ βάτο οσουρίοά δὲ 
Ἰοαδὶ βἷὶχ Βουῦγβ. Αδουΐ οπϑ-αυδτίον οὗἨὨ ἰδ Ῥοη- 
(αἰοποῖ ταἱριιὶ Ὀ9 τοδὰ ἰῃ ἐδαὺ ἰΐπιθ. 

γον. 4. Ῥυ!ρὶι.---ΡΓΟΌΔΟΌΪ [86 βαῖὴθ ἰπδὲ ἐδ 
οΑ]]οἃ τἰαἰγα ἰπ οἰ. ἰχ. 4. Τὰ ποσὰ δοῦο ἱδ 
εἰσί οὐ Ὁ ἑοῦ δὰ {8676 αἀδοσπί. 10 μψ͵ϑ ἀου 1658 
ἃ ΨΟΥΥ ἱρὰ ῥ]ἹαϊίοτιΣ 80 88 ἰὁ ογὐουϊοοὶς ἃ ἰδῦζθ 
οσονα, {06 Ὲ τοῦ. ὃ). Απδ188.---Γ[00. ὁ Ρ. 
χ. 22, τ 6 .--- 366 οὗ. ἐϊ. 4. ἘΠῚ ΙΔΏ.---Νοὶ 
89 ΗΙΚί 4 οὗ χὶ!. 7. Ηρ Ἰἰνοά 'π Ζογα 40 6]᾽ 8 
ἄαγ. ἸΜδακοὶβὮ .---ὅθο χὶϊ. 41, ἹΜα]ΙΟΒ ἢ --- 
300 χ. 8’ ΖΘΟΒΑΙΔΏ.---Γοο χὶϊ. 41. ΜίδδΒα)]- 
16:|ι.---ΞῬ'ὸ0 χ. 7. ΑἹΊ {ἰἰ680 παιποα δ8 βίβδηάϊηᾷ 
ὙΠῊ Εστα ΠΔῪ Βὴγθ ὈΘ6Ὼ ῥγχίοδίβ. [ βο, ἰῃ9 
Απαδΐδλ οἵ οἰ). χ. 22 τηῦυδί ὃὈ6 Α ἀϊδογϑηίΐ 009 ἔσχο:ι 
{18 Ομ ὮΘΡΘ Ὠδηιθα. ΑΒ ΓᾺΡ 85 ἴν ΘΔ ἰγ8090 ἰδ 9 
οἰ ΒοΣ πδ)68, (ΠΘΥ͂ ΔΡΡΘΑΣ ἰο ὃθ ῥτὶϑδβίβ. 

γος. 7. δοϑΒθδ.---860 οἢ, χ, 9. βασι --- 8990 
οἢ. χ. 183. ΒΒΟΣΘΌΣΘὮ.---35600 98. σ. 12. ὅε- 
σαῖτι.---ΟΥΒΔΡ5 ἴ9 Βοο͵δηΐη οὗ οἷ. ἰἰΐ, 28. 

ΑἸεϊκτ.---Γ[.26. ὁἢ. χὶὶ. 19, ΒΒΔΌΡΘΙΒΩΙ. --- 8599 
οὗ. χὶ. 16. ἙἘΓοάϊ 7 8}.---3Ῥ.69 οἢ. χ. 10.0 Μδδ- 
Βοί δἢ .---ΤΟΌΔΌΪΥ ποὶ ἰμ9 Μαδβοϊδ οἵ γϑσ. 4, ΟὉ' 
οὔ οἱ. χ. 26, ον οἴ οἰ. χὶ. δ, θαὺ Ροββι Ὁ. 89 Μδ8» 
Βοΐδ οὔ οἷ. ἐϊὶ, 28. Σζο!τα.---ϑβ860 ὁΒ. χ. 10. 
ΑπατΙ ἢ. ---ῬΟΡΒΔΡ5 (ἢ) 6 Ῥγΐοδί τωϑητ οηϑά οἢ, χ. 
2. ϑοκαθεά.---866 οἢ. χὶ. 16.ὡ. Ἑΐαῆδῃ. ὅθ 
οἢ. χ. 10. ῬοϊδίδἘ}.---ὅ 0 ὁ. χ.ἕ 10. Απᾶ τΒ6 
Τιου θα, ἱ. 6., «πα οἰλεν Ζουϊίεε, ἴον ἰδ ἐπ᾽ τίθθη 
τηϑηἰϊοηοα 6 ΓῸ [οΥ]ί.68. ΤΏ 686 ὡογἱιθδ8 βθοῖ ἕο 
δαγο σοδὶ δος Εἔστα δηᾷ ἰὸ δδνυϑ ὀχρ]αἰπϑα ἱΐ ἕο 
ἀἰ ονϑηῦ ραγὶϑ οὗ {89 οχονγά, Ὑ8116 8:9 ΑτηθΏ8, 
(89 πίη ὑΡ οὗ ἰμ9 Βαπάδβ, ἐμ Ῥονίης δηὰ ἐδο 
ΟΣ ρος (Ἰὰ τοῦ, 6) οσουγγοὰ δὲ ἱμίογυαὶ δ 
ἀυτίης ἰμ6 τολαϊης. 16 οχρ᾽δηδίΐοη Δ Βαγο 
Ὀθθῃ Ῥυἱποῖρα!ν οὗ δοθαῖο ΗἩΘΌΤΘΥ Ἡογάβ. 

γον. 8. 8δο ἴδ 6} τϑεᾷᾶ.---Τ δὶ 8 Εστὰ τοδὰ 
δὰ ἰμ9],οΥἱθ5 σϑ- σοδὰ δηὰ δχρ)δἰμοὰ Ὑδοσο. 
ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ. 

γεν. 9. δο ΤΣ ΒαΙΒΕ.---8:60 οἡ οἷ. υἱΐ. 6. 
ΤῊΘ ΒΟ] Π688 οὗἩ [9 ἀΔΥ ἷΒ υϑοα 85 δὴ διρυτηθηξ 
δραϊπαί τοουτηΐης. Νοῖοθ ἰδο ζαοί ἐμπαὺ ἐμ9 δἰ γῇ - 
Ῥτὶοβδέ οὰὰ ψὮοδΟ τίσ 88 ἩΣΙἰἰοη “4 Ηο]ἑ 685 ἴο 
89 Ποτὰ," νπῶβ ἠογυἱ ἄθη ἰο τλοῦση. (869 [μογ. 
χχὶ. 10. Οοιρ. 1,6γ. χ. 6). 

γον. 10. οι ἃ Ῥοσίοῃδ.---β6ο ἐμο δρὶτὶς οὗἁ 
{818 ϑῃηϊοϊηοα ἴῃ δαὶ. χυΐϊ. 11, 12, πιὰ τοχζδγὰ 
ἴο ἰδ Ῥοηίοοοδὲ ΒοΟΔΒΟΏ. 
86 ἰον οὗ ἴ86 Ἰιοτᾶ 5 γοῦσ δίσϑη βίῃ, 

ἧ. 4., ἃ. τοὶ ἢ] 985 Ὑ 1ο ἢ Βρτίηρϑ ἔσο συ ζαί γὸ- 
Ἰαιΐοηβ ἰο αοἀ 18 δῇ οϑ᾽ϑπιθηΐ δα εἶμι οὗ βρὶ γιὰ αἱ 
βιγοηρίῃ. 

Ψψον. 18. Το ποδοσχαιδῃᾶ..--- οί ΟΣ, ““ἰο 60Ὲ- 
δἰάον," 

γον. 14. π ἴδ8ο ἔδοαδὶ οὔ ἴδ βουϑῖδ 
ὩΩΟΣΓὮ, ἱ. 4., [80 1688. οὗὨ ἐΔΌΘΓΩΒΟ]68. 8369 [,6γΥ.Ψ 
χχῖϊ!. 84-48. 

γον. 16. ΤῊΐθ ἱ8 ἃ Ῥτοχζηδηὶ βοῃίθῃοθ, ἐδ: 
πὰ ἰλαὲ ἰλεν «λοιιϊαὰ »νωδίδλ απᾶ »γοοίαῖηε ἐπ αἱξ 
ἐλεὶγ οἱἐδα (ον. χχὶϊὶ. 4); 40 ἐλεν ργοοίαϊπιρα ἐπ 
«εγιδαΐεπι, εἰς. Τὴο οτάον ἰ8 σίγοη οὐ {89 24 οὗ 
Τίετὶ, δὰ Π9 ψοῦῖς ἰ8 ἀἄοηθ ἰῃ τοϑα 688 ζὉΓ {0 
16... Τὸ παγγαίΐγο γυηβ {μ9 {π)ὸοό͵ ἰομοίμον, 60ῆ- 
ἔυδίης ἐμ9 (ἴπὴ9 ἴο (6 οΔΓο1988 τοδῦου. Ὅπῖο 
180 τηουδῖ, ἡ. 6., ᾿ουΐ οὗ ΟἸΐγνοθ. Ἐπ 
Ὅσα οἾ 686, ᾿αἰό ᾽εἰ2 δλεηιεη, ὈΣΔΏΘὮ 68 οὗὨ ἐδο οἱ] - 
ἰγθθ ([83ν. χὶὶ. 19). Μνυ. Ηουρδίοηι (πὰ δια 8᾽ 8 
οὶ.) (Βἴμ]κ8 ἢι τηαῦ 09 μ6 Ζαοίυτι οΥ Βαϊδηϊ 98 
ΨῈΕ“γριΐϊδσα. Βσαμοῦθο οὗ τος ἴσθϑθα, ᾿αἷε 
δε ’αυοίλ; αἰτοῦ βρϑοὶ δ οδ ΠΥ “ Ὀτδδοἶ 98 οὗ ἐδ 9 
Ανοίκ ἐγθ6,᾽" οὐ Ὀγδησῆθη οἵ ἰαηρίοά ἐγθ65.᾽ 

ΤΙ Τωογ. χχὶϊὶ. 40, ἐπ 9 οοταπιδηὰ ἰδ ἰο 186, 

1. Το ἔγαὶΐν οὗὨ κοοάϊγ ἐγθθβ. 
2. Το Ἰοδυθβ οὗ Ρδἷπὶ ἐγ 698. 
8. Τ)ο Ὀουςδ οὔ Ασυοίἢ ἰσθο8. 
4, ὙἸἼΙοτα οὗ ἐδ Ὀτοοκ. 
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ἘΠΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΤΙΑΗ. 

Ἡσοτο (δ οἷΐνο ἰγοο6, {116 οἱ ἰτοο, πὰ ἐμ τγτὶϊθ 
Ου]ὰ σοῆνθ ὉΠΟΥ͂ {110 γϑὲ θα (“ ἔγαϊ᾽" Βεὶης 
πιϑοὰ 0 Δ γγοάυδ6), ἮΒ119 {πὸ νον -ἰτ 69 15 
οἱ ἐοἃ, ρει Ρ8 Ὀδσδυδθ ἔβοῦο Βδρροπϑὰ (0 Ὀ9 
ΒΟΏΘ Ὡ6ΑΓ Φογυδδίοση δὶ ἰδὲ {{τη9. 

γον. 16. Θισθοῖ οὗ ἴδο ννεῖοσ- 8ῖ6.---Ξ’690 ὁα 
γὙογ. 1. Θιετοοῖ οὗ ἴδ6 καῖο οὗ ἘΡὮΏσαΐτη --- 
Ετοῖὰ 2 Κίηρϑβ χίν. 18 δὰ Νβϑῖ. οἷ. χὶϊΐ. 89, τῦϑ 
860 ἐμὲ (8 καί νγ88 ὩΘΔΡ ἰδ ποτιμ- τοδὶ σοτ- 
Π6Ρ οὔ δο οἰΐγ, Ὀοίοοι “ἰ8θ Ὀτολᾶ 'νΜΆ]1᾽" δηὰ 
ἐπ6 “ οἱὰ χαι6,᾿ (80 “ οἷά ραΐθ᾽" δηὰ “" ΘΟΥ̓ΠΟΙ- 
ξυιο᾽" Ὀοϊης Ροσθαρ89 (μ9 δβδαπιθ. Ασοοογάϊΐης ἰο 
Ἰζοῖ], ἐ9 Οαὶο οὗ ΕρΡδναΐπι ΤΩΔῪ Βῆγθ ὈδΘῺ δἰ- 
ἰδεομοά ἰο (06 Ὀγολά ν8}} δῃα ποὺ δῦ Ὀσθῃ ἀ6- 
δίγογϑά. Ἡθῇσθ ἴΐ 8 πο τιϑῃἰουφα ἴῃ οΒδΔΡ. 11. 
ΤΏΘΤΘ γγ83, ὙΘ ἸΩΔΥ̓ ΕἼΡΡΟΒ9, 8 ἰᾶτρβθ ρθῶ ἢ]866 
ἷῃ ἰδὸ Ν. Ὗ΄. ρατί οὐὁἨἩ 86 οἷγ, σοτγεαροπάϊηρ ἰοὸ 
{δὲ ὍΥ ἰ86 πταίοσ-ραΐϑ 1 {89 8. Ε΄ Ρατί. 

γεν. 17. ΟΣ 8ὁο.---Τ Βλὶ 8, Κορὶ (89 ζεδϑὶ οὗ 
ΤΔΌΘΥΩΔΟΪ6Β τὶτ δυο ρ᾽δά 688. 

ψον. 18. Ἐΐο σϑϑᾶ, ἡ. ς., Εσγα, 
ΤΟΥ ἱκορὶ ἴδ δαδῖ, ἰ. 4., οὗὁἨ ἐο οτπ οἷο. 

ΠΟΥ δά Ὀθοη ἤγουν {10 δεοοπαὰ ἀδΔΥ (τον. 12), (ο 
ἀδἷ8 (89 1618 ἀδγ οὗ Τίβγὶ (μον. χχὶν. 84) Ὁγο- 
Ῥασίης ἴον ἱι. ΤΊ βοϊεσιη ζδϑί- ἀδὺ οὗὁἨ ἰδο 101} 
οὗ Τίιοτὶ μδβαὰ ἀουῦθι]ο58 Ὀδθὰ ὀχοορίοα. [Ιἐὲ 19 
Ῥδϑδοὰ οὐὸσς πὶϊιοαὲ τοθπίϊοα θὰ ἰδ 9 πδυτδιΐτο. 
Ὁ δοϊϑϑῦι ΘΕΘΟΙΌΪΥ, αἰζετειἦ (Θοτηρ. ἴθγν. χχὶϊὶ. 
86: Νυῃ. χχίχ. 86: Ὠοαυί, χνὶ. 8; 26Γ. ἰχ, 2; 
Ατηοϑ Υ. 21). [1ὲ βϑϑῖιβ ἰὸ Βαῦϑ θθοη δοιμοι ἰπα 
ΙΏΟΣΘ ἰδ (ἢ 9 “ταἰ κυ  -Ἰκο 688} (ΠΟΥ σΟμγοοδ- 
(100), δηὰ γοῖ τδαῦὺ 00 Μὸ οπῃηοὶ δα ῦ. [{ ᾿ν 
δΡΡ} θὰ ἰο ἢ 1α8ὶ αν οὔ ἰδ [οαϑὶ οἵ ἐΔΌΘΣΏΔΟΪ 68 
δυὰ ἰο {86 1491 ἀΔΥῪ οὗ {Π|᾿ ῬΆϑβουοῦ σσϑοὶς, “0088- 
Ῥεῦβ (44πέ. 8, 10, δ) ΔΡΡΙοΒ ἰΐ ἰο Ῥοπίοοοβὲ (ἷπ 
ἐὴ 9 ατοοὶς ἔοτπι «κ4σστίλ.), 8 Θβρ6ο ΙΕ] Ὀοϊουρσίης 
ἰο ἐμαὶ ἄαν, τ ρΐοι 18 [Π0 189 οὔ ἰμ0 ποτὰ ὃπ [9 
1δίοσ 5608. 

ἘΠΒΤΟΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τὴο σοπδίδηϊ δία ἂγ οὗὨ αοἀ᾽ ΒΒ ποσὰ ὮΥ ἰδ 9 
ῬΘΟΡΪΘ τ͵Ὃ85 ΔΙΑ, δὰ 15 8ι1}}, ἃ ἀἰβιϊη συ  ϑεΐης 
οματγδοίογι εἰΐο οὗ (86 Φενῖϑιι παϊΐοη, Τ.6 1,6- 
Υἱίοβ τ γῸ ΟΥἱ σί ΠΑ} οηἰγυϑίοα ψΜῖι ἰη9 ἀπ γ οὗ 
τοδάϊης (6 Ἰὼ Ὀοΐοτο 5ΓΆ6] ΘΥ̓ΘΤῪ Βαυ θη γϑδν 
(θοαὶ. χχχὶ. 9-18), δῃὰ νἱθη ΦοΒοβθδρδαί (2 
ΟἼτοη, χυὶὶ. 7-9) βοηΐ μον 65 ἐΠπτουρβοαυί δ] 89 
οἰἰΐο5 οὗ Φυάδῃ ἰο ἰδασὰ ἰδ 6 Ῥοορὶθ ἔγοτιι {89 
Ῥοοὶς οὗἩἨ ἰδ αν οὗ ()}6 ᾿ογὰ, δ9 να ἀουδὲϊ688 
δίῃ (86 ον 68 ἰΏ δ ὙΔὯΥ͂ ὕλαν ἰο ἐπθ πδίΐοι 
ἔγοτα ἰἰὸ ᾶγβϑὶ. Οοἀ δ Ρθορ]9 σγοσο ἰοὸ Κοορ ἰῇ 
τηϊηά ἐπα [ΠΟΥ ΤῸ ποῖ (0 ΤΟΪΙΟῪ {89 Ἰἰαιι οὗ 
παίυγο, Ὀυὺ ἐο σοηϑϊὺ (88 ἀϊνίηθ ΟΓΒΟΪο8 ἴον 8]} 
ἐμοὶν συ ϊάδηοθ (Ἰλοιι. ἐἰϊ. 2). 

Βεἀοιμρίίοα νγὰ8 ἃ »ίαπ, δηὰ {89 ΟἸυτοῖ τγ88 
ἃ εὐλεπιθ, δηὰ ἰδο δβουὶ οὗὨἨ (9 δοιιϑῖωῶθ γγ88 {89 
ψτὶ 6 ποτὰ οὗ αοά. 

2. Τὴ ἰδαγβ οὗ ρϑηΐϊίθῃοθ πδίυταγ 1οδὰ ἰοὸ 
ἦ0 7. θη τὰθ τωυυτη 0 Ὁ Βίη, 6 Ποτὰ οοι- 
ἴοτι 5 (θα, βαγίηρ: “60 γοῦν ἬὝΔΥ, δαί (ἰδο ζαὶ 
δηὰ ἀνγίοἰκ (ἢ 8 δνγοοὶ ΤῸ δἰ οϊβδ ὙΠῸ 
Βαιμοὰ οὖν βινίουν᾽ β ἴοοὶ τὶ ἰθασϑ οδγὰ δΐπιὶ 
ΒΑΥ: “Ἃο ἱπ Ῥοδοθ᾽" (1}μκο γΥἱί. δ0).,. πο γθ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΑ4Υγ0 ὈΘ6Ω τσοὶ ἰπαὺ γ88 ΟΪΥ πΊοΡ6 Θχοὶί6- 
τηθηΐ, πίιβοαῖΐ ἃ τοϊϊκίου Ὀδθῖ8, Ὀοίὰὰ ἴῃ ἐπ 
Ὑθορίηρ δηὰ (86 τηογυἰπηοηὶ οὐ ἐμ8 τοί ἢ οὗ 
Τιοτὶ : γοὶ νὸ οδηποί Ὀὰὺ Ὀοϊΐοτο ἐδδὲ ἰθθγῸ γγὰ8 
8 Ὡυοΐουδ οὗὁὨ ἔσθ ἀονυοίϊοῃ ἴῃ (9 τπηογοτηθῃίΐ, ἃ 
τη δὶς οὗὨ (86 ΒΟΥ βυσοσθαβίοη ἰδὲ γοδομβϑὰ ἀονπ 
ἰο 5΄᾽΄᾽ταθου δὰ Αμηδ. 

8. Το Ὀοοίδα οὗ ἰβΒὸ ἰἐδΌδγηδοὶο- ἴθ δϑίθ 6 ΓΘ 
ΤΑοτηοΥἶδὶδ οὗ (6 Ὀοοί 119 οὗ [δγϑδοὶ (οη Ἰοανὶης 
ἘκγΥρὶ) ἰδὲ θορδὴ δ ϑυοοοίβ. ΤὯμθ ΣΩοΙΟΥΥ͂ 
ψγουἁ Θῃοοῦγαρο Βυγα ἰἰγ δηὰ μἰδάμοθα, Ὀτίη ρ- 
ἴπκς ἴο ἐπουρι 8 οὗ (119 Ρϑορὶθ ὕδοῖ ἰο ἢγϑὶ ρτίη- 
αἷρ]08, δηά τηδικίης ἰμοεπὶ ἰο 166] (86 Ὠϊνηο Ῥτο- 
ΒΘΏΟΘ 8ηἃ ῥγτοίθϑοιϊοη (300 [,6Υγ. χχὶϊὶ. 438). ΤΠ 
τοοΐβ οὗ 86 δουδεβ τγόγὸ Ὀδιι]θτηοῃίοὰ δὸ 88 ἴο 
Ῥγϑοϊυάο ἀδῆρον (θεαὶ. χχὶϊ. 8) διὰ ἐμ9 Βοιβοϑ 
πορο ον, 89 Ὀυϊἀΐηρ οὗ Ὀοοιΐ 8 οα ἰδ σοοῖβ 
Ὅ 4.8 (ΒΘΥΟΙΌΤΘ 8 ΥΟΥῪ πδίυγαὶ ἱμδίηρ. ΤΒοΥ πουἹὰ 
ποὺ Ὀ6 ἰπ (ἢ 9 ὙΔΥῪ οὗ (δο του] 6, δὰ σοῦ] 
αν ἷπ οϑοὶὶ 0489 δοιωθνμδὶ οὗ ἀοχηεϑίΐο Ἀγχὶ- 
ΥΔΟΥ͂. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψετθ. 1--12. ΤΈο ΒοϊάδΥ οὔ ἰδο [,οτὰ 5 ΘΟ στο- 
κειΐοῃ. 1) 1ἰ5 οδυβθ: ἰμ6 οχίοσίον οὔθ 1168 ἴῃ 
(89 ἐΐπηθ, 1 6 (89 ϑουϑηί τοοηί ἢ, (ἢ 6 ἰγὰθ οἵ ἴὰ 
(9 Ῥτοοίβ αοἀ 88 αίἴνθ, δἰῃοθ Ηθ δ88 βεσυτοὰ 
(6 οχἰβϑίθῃηοο οὗ {89 σοπρτορδίϊοη Ὀοΐογθ {0 
ψον]ά, ἰοτιοὰ ἐμοὶν οἱἱγ, σίς. 2) [8 οοἰΘΌτα- 
ἰιἰἶἰοη. Τὸ οοπρτορδίίΐοῃ ΒΏΟΥΒ ἃ Ἰοηρίη ἴῸΓ 
αοάΒ πογὰ, 0.68 ἐξ πῃ χσοοά ογάογ, δηὰ Ἰ᾿ἰβίθι ἰὸ 
ἰει πὴ τόυθσθθοθ 8) [15 Ὀ]οββίης : βδάπθϑα 
ἰυτηθὰ ἰἱπίο ἦογ. ΤῺΘ ΘΥὸσ ροσιοδηθηὶ οἱοαθ 8 
ἴῃ {86 ἐγὰ9 δουυΐϊοθ οὗ ἀοὦ, 1) Οἱ (δο 5ἷάα οἴ 
(89 σοηφροχδίϊου : Βυῦ ρον Ὁ ἐμ 9 ποσὰ οὐ αοά. 
2) Οπ (89 βἰ496 οὗ ἰδ ἰθβϑοβεγβ---ἰδο τἰσὶ μ δ ἀ- 
Ἰΐης οἴ 0 ποτὰ οὗ ΟΘοὐ---οουμϑησοβ ἢ [86 
Ῥταίβϑο οὗ αοἄ, νοῦ δα θη (ἢ9 δϑϑοηίϊης 86- 
Κηονϊθάριηουὶ οὗ ἰμ9 σουρτγοχαίἑοη, σου πῖσᾶ- 
ἰΐοπ οὗ ἐμ6 ἀϊνίπο ποχὰ, {π9 ὀχ ρ]απαιΐοη δᾶ δρ- 
Ῥ᾽ἰοαιΐοι οὗ ἐμ 9 δῖ. οἱ οί 5168 γεβίρῃ δίϊου 
ἰο (΄οἀ᾽ 5 ποτὰ δηὰ Ὀοΐῃκ.---ΒΕΡῈ : ̓οσανεγαπέ ἐρεὲ 
»οπίϊῆοονι δυῶπι, οὐ αἰαίο ζέδγο πιαηάαία δἰδὲ ζεσὶε, 
φιμ αφογν ἀεδεαπί, τορἱϊοατεί, μὲ σωπιὶ οἰυϊίαίε δεα 3. 
δσαία, ορεγὶε φμογῶθ ρίαοί(ὶ 7220 δἰγιιοείωγα σοπδεγ σον οί, 
56 δίσιμέ απίεα »τορίεν περὶ ,χζεηίίατ τεϊ σιομὲδ οἱσέίας 
οἰΐαηε γωΐπα δοχωετεία.---- ΑΒΕ πα: Ενθῃ ἰη6 δοι- 
ΤΩΟῺ ῬΘΟΡΪΘΟ πιυδὲ ἰαἶκο οαρο ἰμαΐ ΠΟΥ͂ Β.8}} Βα γο 
[89 τοτγὰ οὗ ἀοὰ ρῬυτθ δηὰ οἷεασ. Ὑοῦηρ ΡΘορὶο 
βου]ὰ Ὀ60 πιδάο ἰο Ἰἰδέθῃ ἰο ἐο ἀϊνῖηο γοργὰ ἔγοπι 
(μοῖν οὨΙ]ἀποοά, ἐπὶ ΤΟΥ ΤΩΔΥ Ἰοῶτα ἰο ἔδρων 
αοἱ. 1 ἰὰ (86 ΟἹὰ Τοδίαπλοπὶ 41} Υἱβοῦσέ ὀχ ορ- 
ἐἰοῃ βατθ Ὀδθῃ ΟὈἸϊ χοὰ ἰο Ἰἰδίθη ἰο [89 Ἰανγ, ΒΟ 
ἑποχουβαῦϊο ἐὺ 8 1Γ {110 ῬΔΡαΟΥ 4068 ποὶ ΔΙΊονΥ ἐμὶς 
ἔο (89 Ρ6ορ͵]θ. Ποδγοτϑ δ ουϊὰ ποὶ Ὀδοοτηθ ἐϊτοὰ 
δηὰ ἐτηραίΐθηξ δύθη ἱΐ τ8.6 ΒΘΡΩΟὴ 18 Τί ΒΡ Ἰουρ. 
ΤᾺο ῥγὶποῖρδὶ ὯΝ οὔ ἰδ βεσυΐοθ οἵ αἀοἂ δοῃαϊείς 
ἴῃ Ῥγαΐβθ, δηὰ ἱπ ἰμἷβ τὸ Κϑδο ὉΪ9 6 Οαοὰ- 
Ῥγδίβίηρς δηροῖὶβ. Τῆι βἰπρίηρ οὗ (ο]]οοἰβ, Ῥταγ- 
6.8 διὰ ἸΒαπϊδρί νΐηρ8 βῃουϊά Ὀ6 ἐπ δὴ ἱηὲθ}]}1ρὶ- 
Ὀ1]9 Ἰαηρύαχκο, ἰδὲ (86 ΒΘΑΤΟΡ ΣΩΑΥ Ὁπάογβίδπαἃ 
δηὰ ὃθ Δ0]9 ἰο Τοβροῃὰ ἀὔθῆ. ΤῈ Αἴβθὴ ἧχι ἃ, 
ῬυὈ]ΪΟ δου δου! ἃ 6 βυης ὈΥ 680} δὰ 411]. 
1 ν δου! ὰ ον [86 ΚΏ668Β ΟὗἨ Οτ ᾿θατίϑ ἱπ Ρᾶγ- 
ἐἰουϊαν Ὀοΐοσο ὑμ9 Πογά, ἰὑ 18 ῬτΟρΡΟΡ ἐδμδὶ ἴῃ ουἱ- 
ΔΓ ροδίυγοθ δἷβο 170 δου ἃ ΒΟΥ ΟΌΡ Βυαπιὶγ 
οίοτο αοὰ. ῬγθδοβοΥΒ τησϑὺ ποί ἴον χϑὶ ῬγΑΎΟΥ 
ἴπ ἐῃ9 δυστδηροιηθηί οὗ ἀϊνίηθ βοσυΐϊοθ. [7 ἰϑδοῖ- 
ΟΥΒ ΡΟ] ἸΟἿΥ Κηθο] ἀονῃ δὰ ῥγὰν ἰο ἀοά, ἐὲ ἐφ 
Ῥτορονρ (δαὶ ἐμ ὈθδγοσΒ δἷβϑὸ βῃουὰ ζ4}} Ὡρόοὰ 
ἐμεἷν Κηθοβ τὶϊ ἐμ6πι. Τοδοῖοτα ϑδου]ὰ δἷτα 
δὲ Ἰυοϊάἱγ ἱπ οχρίαἰαίης ἰδ9 τοτὰ οὗ αοά. 1 
αοὰ αἰνοδ υ8 8 ᾿ογίι} ἀδὺ τὸ διου)]ὰ ποὲ ζογχεοῖ 
{δ Ῥοοτ, 

Βε)οὶοο ἰπ ἐδ Ἰωοτὰ αδἰνγαγαΐ Ἰμαί 8 1) ρμοκϑεῖ- 
10, ἴον ἰῃ σοτητηπμηΐοη Ἡΐΐὰ ἐμ βοτὰ τὸ Βᾶγθ 
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δοπδοϊδιΐοη, Ῥχγουῦἶδβα, 86 ]ρ, γοίγϑϑσηθεῖΐ, δέο., ἱπ 

δρϊἰο οὗ 4}} (89 ὁ6] δι ἱ (168 δηὰ αἰ Πα} 1165 οὗ δαγίὰ. 
2) ΝΟΟΟΒΘΑΓΥ; [ῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ ἀΔΥ ἰδ ΒΟΙΥ (0 (80 Ποτὰ, 

διὰ οὔὖΥ οοπάυοί τουδὲ ΟἸΝΔΥΒ ΒΟοῦΟΣ ἔπ6 Γοχὰ, 
8) ὙΒοϊοδοιιθ; ΖῸΣ ΟΥ̓ ἰῃ ἐδ Ἰοτὰ ἰβ οἂν 
βιτοσίη, δηὰ ρυΐδβ υ8 ἰ5 [89 ροκί(ἰοῃ ἰο γγαὶξ πῖι ἢ 
Ῥαϊίθῃοθ, τηδῖσοθ υ8 δ κ1}{}, δη ὰ χκυδνὰβ Ὁ8 ἴγοιι 
ΑἸ] βἰταγίῃρ. Φ0γ ἰπ (6 [ογὰ 8 οἂν βιγθῃριδ, 
ἴον 1) ἰῃ οὔγβοὶτοθ γὙ͵ὸ δὸ Ὑ6ΔΚ δηὰ δοβίίδ- 
εἰς. 2) ἴπὰ ἰδ9 ζυποθ8 οὗ ἰμ9 Ιογτὰ ἴδ ρύδοθ 
ἴον ᾷτδοθ. 8) Ῥυϑοίβεὶγ ἰδ8 ΟΥ̓ ἱπ ἰ86 [ογὰ ἰ8 
διιοὰ ἰο οδ}88 υ8 ἰο 476 81] (παΐ ἰ8 Θοιαργο θη ἀοὰ 
ἷω δἰγοσίηιἭ. ὙΠ (9 ῥταγον, κἰδά θα τὴθ νἱ τ ἢ 
ΤῊΥ ΒοΙΡ, δῃὰ 16. τὰ 0 ἰπ Τὴ66 ὈΘ ΓΩΥ δ θη ρί, 
δδῃ ΟὯ9 βαΐπ ΔηΘΥ ΘδΟἢ ἀΔΥ δοηδβοϊδίϊ ἢ δηα 10Υ͂, 
ἩΒαίθΥοΡ ἰαδὶς Ὀ0 ὈΘΙΌΓΘ Ἀἶτη, 

Τιδήουπααί! οη---ἰΒο αἰ γηθ σοτοταδῃ---ἀοα τ 8 68 
(μδὲ (89 οοῃφτορϑίίοι ϑμουϊὰ οοϊεθι ίθ ἐμ Βο]]- 
ἀαγ. 2) [ἰ8 ἔογαι; ἱξ ὀχμὶ ἰι8 ἐι86} 4180 δχίϑυ- 
ΠΥ; ἴῃ (86 ΟΙαὰ Τοδίδιπδηΐ ὈΥ ὈοοίμΒ, πα ΐο ἢ 
δανθ ἐμοὶ} δἱ ζοϊ βοαιίοι ; ἰπ ἰμ9ὸ Νονν Τοβίδιηθηὶ 
{βγοῦ ἢ ΟΥΒΟΣ οογθιμοηΐοθ, Ὑ 16 ἢ τὸ ποὶ 1688 ζ0}} 
οὗ τωϑαμίηβ. 8) [(8 οδοοί. Βοοὶχηδιΐοι ἰο Θοὐ᾽ 8 
ΜοΟτὰ δὰ ν]]], δὰ ἴγοω {δὲ ἃ σον βοδίίου οὗ 
86 Θῃιίτο 11 ἴ8.---ϑτα ΒΕΚῈ : Ομ τἰβίίαπα Βανο ἰη ἐδ 
ὙΟΥ]ἀ πὸ οοπιϊπαίΐης οἱ, δηὰ {οἷν Ἰϊἴο 18 γταΐῃ 
απ βοοίΐηρ. Υ6}} ἴον ἰμθτω, {Πμ θη, 1 (ΠῸῪ δ γὶνθ 
ἴο ἄνγ8}} ἰῃ 1} οἰϑσῆδὶ ἰθηὶ8. Ἡ Ὁ. χἰϊ!, 14. Α58 
{η9 ὅονγϑ Βακὰ ὑἐμποὶρ ποϊἄδγϑ δηὰ ζοβϑιΐναθ, 80 
ἢδλτθ πὸ Ομ τ βί ἰδ, Ὀυὺ ὑροπ ἰδο οοπάϊιϊοη οἵ 
Ομ τ ϑιΐδη γοθάομμ. Οοἷοιβ, ἰΐ. 16, Το ὀχοχοῖδθ 
οὔ ἰγὰθ το] ρίου ρἶτεβ ἃ ἰγσϑῆα}} Βϑδτὶ δηὰ ἰογζυ] 
οοπβοΐθηοο; Ὀαΐ 1480 ἩΟΤΒΌΐΪΡ αἰγο8 ἢ ΘΏΟγ- 
ἷῃρς ἰσου]9, δὰ ἰογίασοβ {19 Θοῃδοὶθῃοο. γεσα. 18-18, Τμὸ ζοδίϊναὶ οὗ ἱμ9 ρϑορὶθ. 1) 

ΟἼΑΡΤΕΕ ΙΧ, 1-..38, 

1. ΜΝονυ [Δῃ4] ἴπ 186 ὑπο Υ δηά ΤΟυγ ΒΒ ἄδγ οὗἨ {88 τιοπίμ (86 ἙΟὨΙ] ἄτοη οὗἁἨ ἴβγδοὶ 
ὙΘΓΘ 8ΒΒΘΙΩὈ]6α ΜΙ} [Ἀϑηρ, δηα ὙΪῸ} βϑοκοοί]ο8, δηα θαυ ἀροι ἔμοτὰ [ἡ. 6., ροη 

2 μοῖν βοδᾶ9].0 Απὰ {μ6 βϑαὰ οὗ [βγδ6] βορασχαϊθα {βουβοί νοθ ἥγογα 411 Βίγ ὨΡΌΥΒ [80}8 
οὗἉ βίγδῆρϑῃςβ5], δηα βίοοά δηα οοῃἤοεβοα {861 βίῃϑ, δηα {89 1πἰαυ [168 Οὗ ὑδοὶν ΟΠ ΘΓ. 

8 Απὰ {8Β6Υ̓ Βίοοά υὕρ ἱπ ὑποῖὶν ρίδοθ δῃὰ τοδᾶ ᾿π (δ9 θοοῖὶζ οὗ [86 ἰὼ οὗ [86 ΓΒ {ΒΕῚγ 
Οοά οπό ἔουτίἢ ρᾶτί οὗἩ 1} ἀΔΥ ; 8π4 αποίῤον Ἰουχίμ Ῥδγὺ {86 οοηοββοά, δηὰ ποτσ- 

4 βδῖρροά {89 ΚΒ} ἱμεὶν σοά. Το [πὰ] βίοοά Ἂρ ἀροι {86 βἰαῖτβ οὗ [86 1μονἱύο8, 
9αϑῆυδ, δΔηα Βαηὶ, Κδάχωϊοὶ, Βμβοσδηΐδῃ, Βυμηὶ, ΘΒοσοθιδῆ, Βδαπηὶ, απα Ομ θμδηὶ, πὰ 

ὄὅ οτγἱοα ψ| ἃ ἰουα γοῖοθ υπίο {Π9 1.0 Ε}Ὁ ἱδμεὶρ αοά. ΤἸδοα [Πα] πο 1,ον ΐοα 76- 
Βῆυδ, Δηα ΚιΔαπ)16], Βδηὶϊ, Η 859) Ὀηΐδα, ΘΒ γ 8}, Ἡοα δ, ΘΒοθαηὶδῃ ἀπά ῬοΙ]18- 
ἰδἢ βαϊά, βιδηὰ υρ απα Ὁ]688 (ῃ6 0ῈῃὉ γοῦν σα ἴοΓ ουϑὺ δῃηά ϑνοῦ [[τοτὰ δἰθγη Υ 
ἴο μόν ἀροῦν δηα Ὀ]οεθοὰ Ὧθ [{π|6 0 Ὀ]66864} (ΠΥ ρ]οτίουβ πᾶπῖὸ [(86 παᾶπιὸ οὗἉ {Ἀγ 

6 γσἴουυ], ψ]οἢ [ἀπά {{] 18 Ἔχα] θα δῦογθ 411 Ὀ]θθβιηρ δῃὰ Ῥγαΐϊβθο. Τδου, δυοη ἕλοιι, 
αγί 1, ΒΡ δἱοῃθ; ἰδοὺ μαϑὲ ζ3416 βϑδανϑῃ, [86 Βοάνϑη οὗ ἤθδᾶνυθηβ, ψΠ 41} [Ποὲν μοϑί, 
{86 οδτνίῃ, δηὰ 8]1] ἐλίλοα ἰῃδὺ ατὸ [μογοῖῃ, [89 5688 δῃὰ 4]} ἐμαΐ 18 ἱμβαγεῖῃ, δῃὰ ὑβοὰ 

Ἴ ῥγϑβοσναδὺ ὑβθηὶ 8}] ; δπά (89 μοβδ οὐ μϑάνϑα πογβὶρροία [μΒ66. Του ατέ {π6 ΟΕ 
ἐ.:.6 αοά, ψο ἀϊάϑι ομοοβο Αὔτϑπι, δὰ Ὀγουριὐοβὲ [πὰ Τοσί ουἱ οὗ τ οὗ ἐμ ΟΠ 4]- 

8 ἄἀθε8, δῃὰ ργαγοδϑῦ κἷτα {86 πδῖηθ οὗ Αργδμδια; δηᾶ ουπάοδί 18 μοαγί 1108] ὈΘΙΌΓΘ 
166 δηα τηδασδὲ ἃ [186] οονοῃδηΐ τὶ Εἶπ ἰο ρίνο {86 ἸΔηα οὗ 80 (λπαβη 68, (86 
Ἡ 68, ἰῃὴ6 ΑΑτηοτίίοθ, δῃὰ ἴμ6 Ῥοσ ΖΖιίεβ, δῃ (ῃ9  Θυβ᾽ΐοθ, δα {86 ΟἸγραβῃ οβ, ἴο 

9 ρἷνο {, 1 ϑφαν, ἴο ιἷβ Βο64, δα Βαβὶ ροσίοστωθα [8 Ὺ ΜΟΓᾺΒ ; ἔου ἰβοὰ ατὶ σὶρ θοι : 
8η4 ἀ᾽ἀβὲ Β66 (δ 4! 1 οἰοη οἵ οὺν ΤΠ οΥΒ 'ὰ ΕρΥρί, δηα Βοαγάεβὶ {6 ]Ὶ ΟΥῪ ὈΥ͂ [86 

10 Βοὰ 88 [Ξεδ οὗ γϑϑ8]. ἀμὰ βμονϑαδί, βίσῃηβ δπαὰ τομἄθτβ ὑροὸὰ ῬΒαγδοῦ, 8η4 οἢ 
811 Εἷα βουνδῃίβ, δηα οὐ 4}] (ὴ9 Ῥϑορὶο οὗ 5 Ἰαπᾶ : ἴον ἰδοὺ κμονοβὶ [Πδὐ {ΠΟΥ ἀρ} 
ΓΟΌΑΪΥ ἀραϊηδὺ μοι. Κο αἀἰάδ᾽ ἔβοὺ [δηἀ ἰδπου ἀϊ4817 ροὺ ὑμι66 ἃ δι, 88 {ύ ἐδ (8]5 

11 ἀΔΥ. Απὰα δου ἀἰάει ἀϊνίἀο Π9 βο8. Ὀϑίοτο ἵδη, βο (δαὶ [804] (Π6Υ πϑηΐ ΓἸΓΌΝΚΝ 
[86 πιϊάβέ οὗ [Π6 βοὰ οἡ {6 ἀτγ Ἰδῃὰ ; δπὰ ἰδ οὶν ρουβθουτοσβ ἰδοὺ ἱῃγονοβί ἰηΐο {86 

12. ἄθορβ, 88 ἃ βίοῃϑ ἰηΐο {86 ταὶ Υ παΐοσβΌ Μογθουοῦ [884] ἰδοὺ Ἰοαἀοβὲ ἔμθπὶ ἰπ (89 
ἀΔΑΥ͂ ὉΥ 8 οἰουάγ μ11]]1δῦ; δηά ἴῃ 186 πἰραῦ ὉΥ δ ρΡ᾽1|8ὺ οὗ ἤγϑ, ἰο γίνο ἴβθπι Ἰρὰΐ ἴῃ 

18 [ὴ9 ΜΕΥ ὙΒοσεοΐῃ 1Β6Υ βῃου]α ρο. Τῆοα οδταηοϑὺ ἀονπι α͵8δο [Απά [που σϑτμοϑὲ ἀουπι] 
ὌΡΟΣ Μουηΐ Κἰπαὶ, δῃα βρακοϑὶ πῖτὰ (βοτὰ ἔτοα Βοδύθῃ, δπα ρψαγοδὶ ἰμθπὶ τὶρῃΐ 

14 Ἰυαάρταοηΐβ απὰ το Ἰατγα [1618 οὗἁὨ ὑγα ἢ}, σοοᾶ πἰαίαϊοθ δῃα οομητδπατηθηίβ: δηὰ 
ἐπὴν Κδὴ Ἰγαονσῃ πηΐο ἐμοπὶ ΒΥ ΒΟΙΥ βαθθαίι, δη ἃ οομηπιδηἀοαβῦ ὑβοπι Ργθοθρία, 



88 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΑΠ. 

15 [πῃ] βἰαίαίοθ, δπᾶ Ἰατβ, ὈΥ͂ ἰλ9 Βαῃά οὗ Μίοθοϑ (ἢ γ βοσυϑδῃῦ: δὰ σαγαϑέ ἰμοτα Ὀσοβά 
τοῖα μϑάνοη [0 {μον υπροῦ, δα Ὀτουρμίοβί ἔστι πσαΐον ΤῸ ἰμθαι οὐὔΐ οὗὨἨ {86 τοοὶς 
ἴον ὑπερ ὑπ 1γβῦ, δηα ῥχομλιβοάβὶ ὑμϑῦλ (δαὶ {ΠΟΥ ΒΒου]ά ρὸ ἴῃ ἕο ροβϑεϑα (86 Ἰδπά 

16 πῖοῖ ἰμοὰ μαάβὺ βυόσῃ [ΠΠἔὺρα ὉΡ (δ γ ΒΔΑ] ἰο ρῖνο ίβοω. Βυΐ [6] {867 δῃὰ 
ΟἿΓΡ Δ μοΥΒ ἀοα]ῦ Ῥγχουά]γ, δηθὰ Θῃηρα {π6 1} ὩΘΟΙΚΒ, δηα ΒοΑΥκοηοα ποῖ ἴο ΒΥ 

17 Τοοτασδαῃαγχθηίβ, ἀπά το ιυβεα ἕο οὔΘΥ, ποίβεν σογο ταϊπα }} οὗὨ [λγ ποπάοιθ ἱμαὶ 
ἴδοι αἰάδί ἀπιοηρ' ἔμβθτα; Ῥυὺ [6π4] μαγαθηθά {{ποῖτ᾽ Προ].5 πα ἴῃ {861Ὁ σθ }] οι δρ- 

ἰηἰοα ἃ σαρίαϊῃ ἰο τοΐασῃ ἰο 8 ὶν Ὀοηᾶδρο [π ρῬίαδο οὐ “ἵπ, ἐλεὶγ τεδοϊϊον,,᾽" τὰ 
ὕσγρί]; Ὀαΐ ἴδοι ατί α (ἀοᾶ τεΔαῪ ἰο ρασάοῃ [ἃ αοα οὗ 0058] στ,βοίουβ 8δη4 τηοῦ- 

18 οἰ], Β] ΟὟ ἰο δῆρεοσ, δῃᾷ οὗ ρτοδὺ Εἰπάμοϑθ, ἀπα ΤὈτβοοίκεβδὲ ἱμβθὰ ποῖ. Ὗἴεδ, σι θοῃ 
{Π6Υ δα στηδάθ [Υ̓ θὰ, {μ6 07 βυβθὴ τηδ 6] ἔμθπὶ 8 τρο]ύθῃ οδ]ΐ, ἀμα βαϊὰ, ΤᾺΪ5 15 {Πγ 
ἀοά ἐμαὺ Ὀτουραῦ ἴμ66 ρ ουὖῦ οὗ Εργρὶ, δῃὰ Βεαά υτουρβὶ [ἀηἀ πτουρὩι] στοαῦ ῥτο- 

19. νοοδίοῃϑ ; γοὺ [4847 [Βοὰ ἴῃ ΠΥ τα δῃ 0] τρθγοὶθϑ ἐοσβοοϊκοδί ἐμοῦ ποῖ ᾿π {86 π|}- 
ἀδΓΏ658: [86 Ρ1Π18Ὺ οὗ [86 οἱουὰ Ἡ αλτῷ ποῦ ἵγοτα ὑβϑηλ ΕΥ̓͂ ἀΔΥ, ἰο Ἰεδα ἰΒοῖὰ ἴῃ (89 
ὝΑΥ; ποΙμ6Γ ἴμο Ρ]11ὰΡ οὗἩ [086] ὉΥ͂ πἰραΐ, ἰο ΒΏΟΥ ἰἰθαὶ 1Ἰσῃῦ, δπὰ ἰῃ9 ὙΔΥ 

20 σμογοίη ἰβ6Υ Βῃουϊὰ ρο. Του ραγοβῦ 4150 [Απά ἴμου ραυθβϑῦ] ἐμ γ ροοά Ερὶτῖν 
Ἰηβίταο ἴΒοτω, δηα πὶ 6] ἀοϑύ ποῖ (ΠΥ ταδηπᾶ ἔγομι ἐμοῦ τουΐῃ, ἀπὰ ρσανοβὶ ἐμοαὶ 

21 ποῖον ἴον {μεῖν {μῖσβί. Υϑα ζοσΥ γϑαῖβ [ΛΗΑ ΤΟΥ γ6815] ἀἰάδι [μοὰ δβαείαϊῃ ἐμ θα 
ἴῃ {Π6 ὙΠΠᾺΘΓΏΘΒΒ, δὸ ἐλαξ [ΠΟΥ Ἰδοκοὰ ποίδϊηρ; πον οοίβοθ παχοᾶ ποῖ οἱ, δηά 

22 ὑμοῖν ἔθοί βινγ}]θὰ ποὺ, Μίογθονος [Δπὰ] βοὰ ρσαγαβὺ ἵμοῖὶ ἰπράομηβ δηά πλ- 
(ἴοηϑ8, δῃὰ ἀἰάβί αἰνιθ ἐμθτὰ ἰηΐο ΘοσΏο Β [οὶ αἰδβίγιοί8] : Βὸ {86 Ὺ οα 6 Ιαπά 
οὗ Βίβοῃ, διὰ ἐδ6 διὰ οὗ ἔμ Κίηρ οὗ Ηϑβῆθοῃ [ρογλαρϑ, ἴΠ6 Ἰαμὰ οὗἁ βίδβοι, ἐμ Κίησ 

28 οὗ Ηε5ῃοη], δῃά ἰδ ἰδπά οὗ Ορ, Κίηρ οὗ Βαβῆδῃ. Τβοῖσ σΒ] ἀσθη αἷβο συ ]  ρ] 1ϑᾶβὲ 
ἴδου [Απᾶ {μοῖν δ] ἄτοη μου ἀἰάβὺ τα] 1}01γ] 88 186 δβίδτβ οὗ θάνῃ, δῃὰ Ὀγουρμ- 
οϑὺ ἐβοπι ἰηίο {86 ἸΔηά, οοποογῃΐηρ ΜΙ ΟΒ ἴδοι Βαάδβέ ῥσοσζαϊβοα ἴο ἐμοὶν ἔβίμοσβ, ἐμαὶ 

24 {6 Ὁ Βῃου]ὰ ρῸ ἱπ ἴο Ῥοβϑοββ 6. [50 [4147 ἐμ ομλ] άσθη ϑηΐῦ ἴῃ δηα ροξθοββεα {86 
Ἰδηά, απὰ ἴδοι βυθάποαβε Ὀοίοτο ὑμθηχ {86 ΣΒα  ἰδη59 οὗ {89 Ἰαπά : [86 Οἀπαδηϊίοϑ, 
δηα ραγνοϑὲ {βοτὰ ἰηΐο ὑμοῖγ Βδηάβ, τ ἢ ὑποὶν Κῖηρδ, δα ἐδθ ρβορῖὶο οὗ {86 Ἰαηά, ἐμαὶ 

20 {ΠΟῪ πιϊρῦ ἀο ΜΠ} ὑμοῖὰ 88 ὑΠ6Υ που]ά. Αὐα {860 ἴοοῖκ βίσοηρ οἰξῖεβ, απά ἃ διὶ 
Ιαηά, δῃα ροβϑοαβϑα μουβοβ {8} οἵ 411 ροοᾶβ, ψ9115 αἱρροα [οἰβίθσῃβ 6 ΝΜ], νἱπογαγᾶβ 
διηα οΟἸγογαγάβ, δηὰ ζγυϊδ ἰγθοθ πὰ Δθυπάδηοθ: 58ὸ [8Π6] {Β6Υ αἰἱά οδΐ, δῃα σσοτὸ δ]1οά, 

20 δῃά Ὀϑοδιηθ ἔδί, δηὰ ἀοϊρμίθα ὑμοιηβοῖνοβ ἴῃ ΤΏΥ ρτοαὺ ροοάμεββ. Νονογίμ6 1685 
[ἀπά] ΠΟΥ͂ ογὸ ἀἰβοροάϊοηϊ, απ τ ρ6]16ἃ δραϊηδὶ ἴΠ66, δηἃ οδβϑὶ (ὮΥ αν Ὀο πᾶ 
ὙΠ ΙΓ ὈδΟΙκΒ, δῃα β᾽ϑτ [ὮΥ ΡῬτορμοίβ τ ΒΊο ἢ ἐοβεϊ 6 ἀραϊπδὺ ΤΠϑτὰ ἴο ἕυγη ἔδμοτα ἰο 1866, 

27 διά [μοῪ σπτουρμύ στοδῦ ργογοοδοηβ. Ὑδοσγοίοτο [Α π4] ἐβουὺ ἀο] γογοάδὶ {ποτὰ ᾿πίο 
[86 Βδῃὰ οὗ 16] Θῆθηλοθ ὙΠῸ νοχοϑά ὑμθπ: δηα ἴῃ {86 {τη οὗ {πεῖ ἰγου } ]9 στ Β θη 
ΓΒΕΥ͂ οὐἰοα [6] ΟΡΡΓΘΒΒΟΙΒ ἯΒΟ Ορρσϑαβοῦ {μϑῖὰ : δηά ἴῃ (86 {πη οὗ {μοῖὶγ ὀρργϑϑ- 
βίου ὑβ6Ὺ ου]647 υπίο ἔμθο, [884] ἰοὺ μϑαγάεβι ἐΐθηι ἴσο θαύϑῃ ; δῃὰ δοοοσάϊη 
ἴο ΓΠΥ͂ τη} 110] τηθτγοῖοβ ἔμβοὺ ψανοϑβὺ {6 πὶ ΒΑ ]ΟΌΓΒ, 0 βαυϑα ὑμοπὶ ουὖΐ οὗἉ {86 δὴ 

28 οὗ ὑμοῖσ δῃθαιδθθ [ΟρΡΡγθββοῦθ]. Βαυΐ δἴϊος ὑπον Βδά χεβϑί, (μι Ὺ ἀἰά δν}} δραὶῃ [8 6Υ 
του τηρά ἰο ἀο ΘΥΪ] βοίοτο 60: ἱδμογοίοσϑ ᾿ο ϊοβὺ ἑβου [δηὰ ἕδου ]οἴ65ι}] Ποτὰ ἴῃ 
(89 μδπὰ οὗἉὨἁ {πεὶῦ διαθιηῖοβ, Βὸ ὑπαὶ ἐμ Ὁ Βα (6 ἀοταϊηίοῃ οὐοσ ἴβοαι γαῖ τ Β θα 
[4η4] με γΥ τοίυτηθά, δῃὰ ογὶϑα υπΐο ἴδοο, [84] ἴᾷουὰ Βοαγάοϑι ἐΐσην ἔγοπι Βοδύθῃ ; 

29 δ:ηα ΣΩΔΩΥ͂ {ἰτη658 αἰάδι που ἀο]γοῦ {μι πὶ δοοοσαϊπρ' ἰο {ΠΥ τλθτγοῖθϑ; δηά ἰοββοαδι 
δραϊηϑὺ [0] ποῖα, ἐπι ἴοι ταϊρ ὐοβὲ τίη ἴΒ6 πὶ ἀραΐπ υαηΐο (ἢν 14: γοῖ [884] 
ΠΟΥ 4641} Ῥγουα]γ, δὰ μοαγκοηθά ποῖ υηΐο (ΠΥ Θοτατοδηαπιθηίβ, θυΐ [84] βπποα 
δρδῖηβύ (ΠΥ Ἰυαρτηθηίθ, ΟΝ 1 ἃ τάδ ἄο, ἢ6 888]] [ἴνὸ 1ῃ ὑβοῖα [ΠΟ Ὦ ἃ Τη8Ὼ Β88]] 
ἀο δῃὰ ]1ν 1 δοιλ], δια νι άγον (Π6 Βῃου ον ἴμχαγο ἃ τοϑιβυϊηρ βῃου α6Γγ], δηὰ 

80 Βεαγάθηρα {πο ὶγ ποοκ, δηά που]ὰ τοῦ βοὰν [ἀἰὰ ποὺ μθαγ]. Ὑοὺ [4] ΤΩΔΗΥ͂ γοΔΓ8 
αἰάβὲ ἰδου ἔογροαν (μοτὰ [. 6., δοὺ ΠΟΥ ΘΑ ΥΡῚΥ ἰοτα γα (Π6γᾺ], δηα ἰοβο Ποαδὺ ἀσαϊηβὲ 
[0] ἔμθτὰ ΟΥ̓ ἐδγ βριτὶς ἴῃ ΒΥ οὐδύλναι [ὉΥ [80 μαπᾶ οὗ [ΏΥ̓ Ρσορ 6.5]; γοῦ που]Ἱά 
ΠΟΥ ποῦ ρίγο δὰ [δηὰ {ΠΟΥ αἸα ποὺ σίγο 687] ὑδμογθίοστθ σανοϑῦ ἔμβοὰ [Δηᾶ ἵμοῦ 

81 γεαγοϑι] [Β6πὶ Ἰηΐο {6 μδῃά οὗἨ [86 Ῥθορὶθ οὗ [89 Ἰδηᾶβ. Νονοσίβε]οββ [4] [ὉῸΣ 
[ΒΥ ρτοαῦ τλθγοΐθϑ᾽ βάϊτο [ἴὰ ΤῊ στοδῦ τηθγο 168] ὑμου αἰ δὲ ποῦ αἱδοῦῖΥ Θομβαπιο ἴθ ο6πι, 

82 ΠΟΥ ἴουβαῖκο {ποπι; ἴον ἰμοὺ ατέ ἃ ργβϑοϊουβ δΔη4 τρϑσοὶ ἃ} ασοα. Νον ὑδογείοσο [πὰ 
ΠΟΥ], οὐῦ αοα, [86 ετοδέ, {6 σοὶ ΒΥ, δηά {πΠ6 ἰουτὶ 016 αοά, το Κοορεδὺ οουθηδης 
Δα ΤΩΘΣΟΥ͂ [[86 οονδηδηΐ δηά [86 ΤΩ ΓΟΥ], ἰοΣ ποῦ 411 (δ6. ἰγου Ὁ]9 [αἸΒΌγ6Ὲ8] ϑϑϑῖα 
11|}16 Ὀαΐοτο ἴμ6ο, {μαὺ Βα οοταθ ὌΡΟΣ υ8 [ουῃα 118], ὁπ. Οὐ Κίηρβ, ΟὨ ΟΌΓ Ρῥσίῃοοδ, 
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Δα οἢ ΟἿΓ ῥγίοϑίβ, δια ὁ ΟἿ ῥσοριδίβ, δα ου οὺν {δ μι γθ, δα ὁπ 411 {ΠΥ ῬΘΟΡΙΘθ, 
38 εἷποθ {80 ἔπιθ οὗ ἴθ Κίηρϑ οὗ Αβαεγσεία υπίο (μἷ8 ἀαγ. Ηονθοῖ [4] ἰδοῦ ατίό γυδὲ 

ἷπ 8}1 ἐμαῦ 18 Ὀσουγσιῦ [Θοπ635] ΡΟΩ 8; 
: ΠΟΙ͂ΟΙ μανθ ΟΡ Κίηρθ, ΟΟΓ ῥυίῃοοϑ, ΟΟΓ ὈΓΙεβίβ, ΠΟΓ Οὔ ἔδίῃοτβ 84 ἄοῃο πίοκοαὶ 

ἴον ἴδοι μαϑὲ ἀοῃο τὶ δύ, ναΐ [854] τὸ ἢδνθ 

Κορ [ἀο026] ἐδ γ ἰδν, ΒΟΥ μοδυκθηθῆ υπΐο {ΠΥ ΘΟΠ ΘΠ ἀτηθηΐβ δπα ΒΥ ἰθδϑυϊ πη 68, 
85 πον ἢ ἰμου ἀἰάθὲ ἐεβ ΗἾὟ ἀραϊπβὺ [10] [μ6πΔ. ΕῸΓ ὑΒΕΥ Βανθ ποῖ βεαγνϑὰ [866 ἰῃ 

ἐμοῖς Κἰμρσάοτα δπά ἴῃ (μγ ργτοδὺ ροοάηθ8 []οββίηρβ οὗ ργόβρϑῦυ] ἐμαὶ ἔμοὺ γαναβὺ 
16), δῃά ἴῃ {86 Ἰαγρο δηά ἴδ Ἰδπὰ στ βὶοῖ ἵμοὺ ρσανοβὺ ὑϑίογο ἔῃ θπι, μοί μον ἰυγηοά 

86 {ΠΥ ἔγομαι ὑπμοὶν τ ϊοϊκοα πόσα. Β6}}014, τὸ αγό βευναηΐβ [18 ἀαυ, δηά [α87 70. 186 
Ἰδηα μαὶ ἔμοι ραγεβί ππίο οὐγ ἔμ οσβ ἰὸ δαῦ ὑΠ6 ἔγαὶϊν (Βογθοῦ δῃα (Π 8 ροοα {Πϑγϑοῦ, 

87 Ῥ6Βοϊά, τὸ αγὸ βουνϑῃίβ ἴῃ 10: δηὰ 10 τ] 6] ἀοἢ τυ οἢ ἱπόγθαϑο αηΐο {16 Κἰπρθ ΠΟΤᾺ 
ἴδοι μαϑύ βοῦ οὐδοῦ 08 Ὀθοϑι86 οὗ ΟΌΓ 81:8: δ͵80 [84] {6 Ὺ Ἀανα ἀοταϊηΐομ ΟΥ̓́ΘΡ ΟΌΓ 

88 Ῥοάϊεθ, δῃι!ᾷὰ οὐδοῦ οὐ οδί(]6, δ ὑβοὶγ ρ᾽θαβυσο, δπὰ τὸ αγὰ ἰπ στοαὶ ἀἸβίγοββ. ἀπά 
Ὀοσοδυβα οὗ 4}} {818 τὸ τῦδκϑ δ βιτο οουεπαπέ, δια τεὶῖΐο ἐ; δηὰ ΟΌΓ Ὀσϊποοβ, [μον το, 
απά Ῥτὶεβίϑ β68] επίο ἐξ [τ οῃ 1Πὸ β68]6ἀ οονθηδῃῦ]. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἋΣ Ὑος. 8. ΑΥ ἰμῦ δθδ. ἴον ΠΠ2. 

8 Μά γ, 28. ὉΘΟΡῚ. ΤῊ Ασάγηιβϑη ἴσττω ἰδ Ἰοαπὰ ἴῃ δαάξοα ν. 14, τόσο 1ὑ [5 Ῥοοιίςαϊ. 

8 ον. 96. 2} κι μὲ ῬΏχαδο (9061 Κίηκβ χὶν.θ; Εσγα χχἕϊ, 36, δηὰ μογο) ἐμ Ἰϑοσθ Ὀθοοση68 Ῥαὶϊίδ" ἢ, δϑ 

{7 ἴτοτω 1) ποὶ 1). 
4 ον. 38. ὈΤΡ ΓΒ ἕοσ ΠῚΞῚ Ὁ. 
δ. οΣ. 38, ΠΝ. Ὑπμαὶ ἐμ: 5 Ὡοΐ δὰ δαϊϑοίϊνο τί ΓΤ υπὰοτγίοοα ἰ58 ουἱάομξ ἤγοσα ἐξβ 806 ἴῃ ομδρίοσ 

ττοι εν 

χὶ. 23, 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Τῆς Οοηγεεεΐοη. 

ΤῊ σδοηίοδϑίου σοσοτάἀοα ἴῃ (5 ΟΡίοῦ 118568 
Ἰδυχοὶγ ἰδ Ἰαηχυδρο οὗ [86 οάον βογτιρίυγοβ. ΕῸΥ 
ΥΟΣ. 6 8606 ΡΒ. ἰχχχνὶ. 10: ἔχ. χσχ. 1], δπὰ σι, 
Χχ. 14. ὸΣ τσοσ. 9, 8660 ἔχ. ἰϊϊ. 7. ΕῸΡ στο ρ. 10, 
860 76γ. χχχὶϊ. 206. τοῦ τοῦ. 11, βοθ Ἐσχσ. χύ. ὅ, 
10. ΕῸΣ τον. 12, 866 Εσ. χἰϊἹ. 21. ΕῸΣ υοσ. 18, 
Β0660 ἔχ. χὶχ. 206. Ἐοστοτσ. 1, βοο Ῥβ. οὐ. 40, 41. 
Εον τόρ. 16, 860 2 Κίημρθ χυὶϊϊ. 14. Ἐον συϑν. 17, 
Β00 5. Ἰχχυ δ. 11; Εχ. χχχίν. 6. ΕΌΓΡ σόν. 2ῦ, 
Β60 σαί. νΥἱ. 10, 11. ΒῸν τὸν. 27, δο0 Ψυάρ. ἱϊ. 
14,18, Ἐργ τόσ. 290, βθ0 ἴωου. χυὶϊἱἱ. ὅ. ΕὌΥ υϑυ. 
88, 8860 ῬΒ. οΥτἱ. 6. ΕῸΡ τον. 8ὅ δηὰ γογῦ. 86, 860 
οί. χχυῖϊὶ. 47, 48. 

γεν. 1. ἘΠ ὈΥΥΘΏΓΥ δηᾶ ἰΟΌΣΙΝ ἄδγ οὗ 
1815 το ΟΕ .---Το ᾿Αἰζόσοιὶ νὰ ἰδ 22 ἀαΥ 
οὗ Τίοεὶ. Τνο ἀδΥβ δίιου 8 {18 βρϑοΐϑὶ ἀαΥ οὗ 
[αδιΐης δῃὰ οοηῃΐοϑϑίοῃ. [Ι͂ὑ τῦδέ ποῖ ὍΘ 60}- 
Τουαπάθἃ πὶιὰ {Ἰιὸ Τοηι-λαϊ-κίρρωτγῖηι οὐ ῬΔῪ οὗἁ 
Αἰοποπιθοΐ, το τνὴϑ (19 ΤΟ} οὗ ΤΊδεῖ. 

Ἑϊαττ προῺ ἘΏΘΙΩ, ἱ. 6., ὁπ ἐἸιεἷν μοϑδάδ (869 
1 βαπι. ἷἱν, 12). Βοί οαστὶ ἃ δῃὰ δϑ!οβ σοσὸ υδβοά 
οα ἰδ οδὰ 85 ἃ βίῃ οἵ βοσσον. ΟὐΡ. 2 ββδηι. 
χὶϊ. 19. Ουνρ Ἐπ. τογϑίοῃ 888 Ὑσγί(ἰθ Β6ΓΘ 
Βϑοϊζοϊοῖδμοα, Ὀιϊΐ ΘΥΟΥΥ ΤΠ ΘΓ οἶδ [85 ὑδοὰ 
φαοσκοιοίὰ ἴον ἰ ΗΘ. ΡὈΙυγαὶ. 

ΤῊΐθ ἔπδίϊη κ, πιουγτηΐϊ πα, δὰ οοηΐοθδίοι ὙὙ55 Ὡοΐ 
δ ε'ννίηρς οὗὐἠ (6 ροπδυϊστι 0 ἰδ8 ΟἰΒΟΥ οχίγοσῃθ 
ἔγτοιι [06 0Υ δὰ καἰδάῃηοβα οὗ 89 ΤδΌΘΤ8610᾽ 5 
ζοαβί, αὶ ὑπ6 δοιΐοῃ οὗ (86 Βατὴθ το] σίου ορὶ τὶΐ 
νοι τοοοχζηϊςοα Οοα᾽ Β χτοδὶ ἔδυοσγθ, Ὀυΐ τ Βῖοῖ δὲ 
189 88216 ἐπι Σοσοσηῃϊσοα (Π9 χτοδὺ ὌΥΤΟΤΒ οὗ ἰδ6 
Ῥθορὶο. 

γον. 2. Τηὸ δεμε-πεολαν ΟΥ ΒΊΣΘΏΚΟΙΒ τ ΤῸ 
ἴοτοῖ ΣΏΘΓΒ γὴ0 δα ὈΘΟΟΙΩΘ τηϊχϑα τ (89 79 νν8 
ὉΥ σοτμτπογοΐα] ἱηίοσοϑί ΟΥ ΌΥ Σρδυσίαρο. ΟΟΩΏΡ. 
οἶδΡ. χὶϊὶ, 8, 27. 

γεν. 8. Απᾶ τϑϑᾶ.--- Ῥγοῦ Ὁ α8 Ὀοίοτο, ἔστω 
τοδάϊηρ ἤσοτα 86 δἰρὶ» ρ]αἰίογαι ἴο {}}0 στοδῦ τὴ0]- 
(140, ἀὐὰ {μ9 1ϑνῖ68 ὀχρ]αϊεΐπρ ἴπ αἰογϑης 
Ῥατίϑ οὗ ἰμὸ οσγονὰ. Οπο-ουσοδ ρατῖ οὗ ἴδ0 
ἅδγ ---ΓΟΌΔΌΙΥ Βα] νΥ ἰοὸ ποοῦΌ Ἀμοῖδοσ 
ἑουσίε ρῥεσῖ.--- ῬσΟ ΘΌΪΥ (δ τοβὶ οὗ ἐμο ἰἴπη6 11}} 
ποοῦ. ΟΟΏΡ. οἶδΡ. Υἱϊΐ. 8. 

γεν. 4. Βιαίσα.---θοο οὐ οὔδρ. υἱϊϊ. 4. ὅ6- 
αὮτια, Ἐδηΐ, ἘΚδστηϊοὶ, Βαμα ἢ, ΒΒοσο- 
Ὀΐδῖ ἀρΡρϑαν ασδΐῃ ἴῃ τοῦ. ὅ, θυ Βα, Βαηὶ 
(3) απὰ ΟμϑῃδβὩ δτο γερἰαοοά ἢ οτο ὉΥ ΕἴΘΒἘ- 
ΌὩ ἰδ Ὦ, Ἐξοαϊ] ἢ, δὰ Ῥουδβαβίθἢ. 80 ἰμοτθ 
ΒΡΡΘΑΥΒ Ο αγὸ Ὀ66 {νῸὺ τηογομηοηίθ. ΤῸ [ὼ0- 
Υἱίο8 τηϑη(ἰοηοὶ ἰπ (86 ἤουσ ἢ γο 86 ὀροποὶ {ἢ 9 
δοΥΥΪ 9 ἩΪΓὮ ἃ οι ΟΥΥ, ΡΟΣ ΒῸΡ8 ἃ ἀοχοίογυ, δηὰ 
(π6 8 ἐδ 1μουΐ 68 τηϑοιοηθά ἴῃ (86 Δ΄ γογ89 ὃ6- 
ἔα (.}9 οοηΐεββίοη. Ἐπ: 15 ρου Δ Ρ8 2έπποΐ 
οὔὨ οἶὰρ. χ. 9. Ἐδῃὶ (2) ἴδ Ῥοσβαρ8 Βϑηΐηδ οἵ 
οἰαρ. χ. 185. ΟΒθηδῃὲ 18 ῬΣΟΡΔΟΪ Πδηδη οὗ 
οἶαρ. χ. 10. 

γον. δ. ΕΘ Βα] 8Έ.---Ἰ οδδΡ. χ. 11 7}α4λα- 
διαλ. ἘΤοᾶ ἢ .---ὅ60 ομαρ. χ.ὄ 10. ῬϑτδαίδΒ. 
-ου Βα Ρ8 εϊαταὶ οὔ σλαρ. χ. 106. Τ}19 ΟὨΪΥ 1,6- 
Υἱἱο8 χηοπίϊοηθα 88 βοα]ΐηρ ἰῃ οἤδρ. Χ. 80 879 
ποὶ τηϑηἰϊοηϑα ΒοΓΟ δγο, ἰδ ου, ΚΙ 4, ΔΙοδ Δ, Β6- 
Βοῦ, Ζαοοῦν, ΚΒ δηϊδὰ (2), ΗΠ οὐ ἢ (2). 
Βιδμᾶ ὉΡ δ ἃ Ὁ1666 ἴ86 Τιοτᾶ γοῦυσ οὔ 

ἴοσ θυοσ δῃᾶ ονόϑσ.--- Τἷδ {16 εὐρὶὶ μου 68 ΟΥΥ 
οαὐ ἰο ἐμ Ῥϑορῖθ (βοτοϑ δδυΐῃρ ρου ρ5 βοδίοἀ 
{ποταβοὶυθδ), δηὰ ἐδ θη {ΠΥ τα ῖθ {Π|86 Θοῃΐοββίοι 
ἰο αοάἄ, ἀουι]688 ἴγοτῃ ἃ. εἰ ἀοουπιοπὶ ρΓ6- 
Ῥαγϑὰ 70 (6 οοοδϑίοῃ, δο ἰμαΐ 41} 6 οἷσι βρϑαῖκ 
ἰοχοίμοσ, δ ἃ βὸ ἴω8ξθ ἃ βίτοῃρ τοΐοϑ ἴο Ὁθ δεοδρὰ 
ὈΥ 411... Το Ηθῦτον οἵ ἐδ᾽8 οοῃζοββίου 8 αιἶὶθ 
Ῥαγθ δῃηὰ Ἰαυροὶγ Ῥογγονοὰ ἔγοπι ἰδ οἷον 
ὈοοΪκΒ8, 

Αμπᾶἃ Ὀϊ]οαδοῦᾶ Ὀ6Ὸ ΤΥ κἸοσίου δ ΠΘΣ:ΏΘ.--- 
ἤοτο ἰμ6 Επι, Ῥίοὶ ἷ8, τυ ἢ τσαῦ σοπυοτεῖσε, ΔῈ 8ἃΒ- 
ΒΟΥ Ϊο ἢ δὰ Ὀγ ΝΟΒ δι ἶ Δ Ηἰπιβ οὶ ἐπ δὴ ο᾽δ6π- 
Ἰδίοσ ἴοττα ἰο αοά, ἰδυθ: “Τ6 1,οΥ:ίθο βαὶά, 



40 ἘΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

Βιδῃὰ ὉΡ δυὰ Ὀ]688 (8οὸ 1,οτὰ, δέ6., δηὰ ἐμὸν [ἰ.6., 
18:0 ΡΘ0}]9] Ὀϊθαδοὰ ὑπ γ σαἰοτίουβ Ὡδιίηθ, τ ἰοὰ ἷ8 
χα] θὰ ἀὔονθ 4}} Ὀ]οδδίηβς δηὰ ῥγαΐδο.᾽ ΤῈ6 
ποσὰ οὗ (9 Ρ60Ρ]6 (6 Ὀδρχία 1} υϑνγ. 6. 

γος. 6. Ἐΐϑθανϑι οὗ βϑανθ:8.---[πἰθηδῖγο, ΓῸΓΣ 
ἐπα ὑϑθθὴ 88 ΜΠῚΪ δα. δοϑῃ ἤὕδαύθῃη. ἙΕΐοδιὶ οὗ 
ϑανοε---{. 6., (80 δηροΐδ. 

γεν. 7. Ὅτ οὗ ἴδο ΟΒα]ἄθ68δ οαηποὶ Ὁ6 Μυρ- 
μοὶν ὉΥ 86 Ῥοσβίδη χυή, 88 18 (9 ργοδϑηΐ Ῥγ6- 
γα ἰὴ ΓΒΡΟΥΥ. ΤῸ Οἰαϊάθοδ οὐ Οδϑάϊπι ἴῃ 
ΑὈτΔΒδι᾿ 8 ἀΑΥ͂ (οΥ ἰπ Μοδβοϑϑ᾽ ἀ8ὺ) Ὑ67Θ ποῖ 80 
ἴον δου !. Οἱ ν88 ὭΟΓΘ ᾿ἰΚΟΙΥ ἰῃ πογίμοτη Μο- 
δοροίδιηϊβ, ἐπουχ ἢ ΘΟΒΙΓΟΘΙΥ͂ 80 ποῦ ἰ0ο Πδγϑ 88 
Οοτίβ. Τμὸ ϑοιμϊιὶο δίοοϊς ἰοὸ τνυιϊσὰ ΑὈγδἢ δι, 
Βοϊουρεοά δόθῃὰ ἰο Ὀοϊοης ἰὼ πογίβοσῃ Μοεο- 
Ῥοίδιμρ)ΐα. 

γόον. 8, Το Ηϊνἱϊο5 ἃτὸ Ἰοϊξ ουὐ οὗἉ 18 Θ΄ απ}9- 
Ῥαϊίοη, ῬΟΥΒ Δ ΡΒ ἰο ρ͵θ880 ἐμοὶ ἀθβοθῃάδμπίβ, [ἢ 9 
Νοιηΐ. (869 7205}. ἰχ. 7.) 

γεν. 11. ΜΠ ΑΒῖΥ--ἰὴ ἰὯ6 8689 οὗὨ υτυἱοϊϑηί. 
ΟομΡ. ἔχ. χυ. ὅ ἴον ἰ)ο ὕχυτα. 

οτβ. 18, 14, δυδεκιηδηῖα, Ἰαννα, αἰδιοῖθα, 
Θοσσδη ἅσηϑηϊδ, ρσθοθρίδ.--- ἰἢἡ δῆσον ἰδ 
πογὰβ ἃγὸ (ἰὰ ὑδο δβίηρσυϊδν) τειλραλ, ἑἰοταλ, λοξ, 
φεΖιοαῆ. Τἴδο Ἰαδὲ ποτὰ 18 ἱγαηδβ αἰϑὰ ἰπ ΕἸ. Υ. ὉῪ 
“ἐ ΘΟ ΔΗ ἀἸηθη δ᾽ δηἃ “Ρτϑοορι 8." Τὴ πιϑδἡ- 
αἢ δ85 1. ἰ4ο6 οὗὨ ἀἱδονίταἰπαίίοη δὴ ἀϑοὶδίοι 
α ἷδ, Το ἑογαΐ 8 8 οοὔθ. Τλ6 ἀοὰ ἰδβ ἃ βορδ- 

Ταῖθ ἄθοσθο. 78 μεϊσισοαλ ἰδ ἃ δ᾽ }0}9 ογάοσ. ΤῈθ 
δα͵οοιΐνοθ ““τἰ ρα," “ἴσιο, διὰ ““χοοὰ,᾽ δ΄θ ὁχ- 
ΔΟΙΥ ΔΡΡΥΟΡΤΊδΙ9. 

γον. 17. Αρροϊηϑδϑδᾶ ἃ οαρῖαΐ.--- Νύη). 
χῖν, 4 ἱἰ 8 ΟὨἿΪΥ βἰδίεὰ ἰπδὶ {πο Υ Ῥτοροβοϑὰ ἰο δΡ- 
Ῥοΐπί οὔθ. Τὸ Ῥγοροδιεἶοι Βα Ὀ6Θ πῃ ΓΘΔΙΪΥ 68 Ὁ- 
το οαἱ. ἵπ ᾿ΠΟΙΣ σΘ Ό6]1]}10η.--ἼΧΧ.: ἐν Αἱ- 
γύπτῳ, τοδαϊηρ Ὁ ΥΘ ἴον Ὁ“. ΤΒο ΓΧΧ, ἐδ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ σἰχί, Οοωρ. Ναυπι. χῖὶν. 4, ΤῈῸ ποσγὰ9 
ἰῃ ΗΘ. σοτῃθ δά ““ἴο ἰμοὶς Ὀοπάακο.᾽" 

γεν. 18. ἜδΙ16 16 ΤΏ Θοά.---Ηρτο “8 (Ὀγ 
ΕἸοΐπὶ,᾿ δηὰ ἱπ Εχοά, χχχὶϊ. 4 “(1950 ἐγ ΕἸο- 
λεῖτα.᾽ ΙὩ 6δο} δ486 ΟὨΪΥ οὴ9 αοὰ ἷδβ τοΐεσγοὰ ἰο. 
ΤῊδ Ρῥ]υτα) δἰν]9 οὗ (ἰὯ9 βοῃηίθησθ ἰὼ Ἐχοάυβ, Ὀοὶἢ 
88 ἰο [10 ἀοιπηοηϑίγαιγθ δηὰ (0 γογῦ, 18 ΒΡ 
8 ΘΟὨ ΟΥΤΩΣ (0 [6 ῥΙυγχα] ὕογπι οὗ ΕἸοδ. 89 
ΤΩΟΪίοη ΟΔΙΓ ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥΘ ὈΘΘ6Π 8 ΘΟΡΥ͂ οὗ ΑΡρἷὶβ Οὗ 
Μηονΐβ, ΟΥ 1 ΤΩΟΥ̓͂ το ὈΘΟῺ 8 σμοσυῦ. Ιηδεοὰ 
Αρ᾽β διὰ Μηδνὶβ ΔΥ ΒΑγΘ Ὀθοὴ ΕΖΥΡρίΐδη ΤΌΓΙΩΒ 
οὗ (89 ῥτϊημονδὶ ΘΒ ΐτα. 

γεν. 19. Το δδονν ἴδοι Πβδϊ απ [6 σαν 
Ὁ βοσϑίη ΒΟΥ δθουϊᾶ μο.---Βοιίοῦ : ἰο δλεά 
ἰσλέ οπ ἰῆεπι απα ἰδ τραν, εἴς. 

γεν. 20. Του κανοοὶ 615δοὸ ᾿ΕΥ κοοᾶ δρὲ- 
τἰϊ..---οίογτί πα ὁ (9 ὁνοηί ἀοδογι δὰ ἰῃ ΝΟ. 
χὶ. Οοαρ. 188. ᾿χὶϊὶ. 11. 

γεν. 22. Απᾶ ἀϊᾶδαὶ ἄϊν!ο τ᾿θτ ᾿πἴο ὁοτ- 
ὩΟΓΣΑ.---αί μοῦ: 4{πᾶ ἀἰάεί ἀδίγίδιίο (λόπι ἱπίο αἶ8. 
ἐγίε. Τὴ ποτὰβ ““δηὰ ἐδ Ἰαπὰ οΥ͂ (πὴ 6,᾽" τοείλ 
γείΖ, Ὀοίογο “Κίορ οὗὁἨ Ηδθμηθοη,᾽᾽ δϑοὰ ἰὸ 0 88 
ΕΣΤΟΡ οὗ ἰσδῃβογὶ ριΐοη. ““1ῃο ἰδηὰ οὐ Αἰμου, κίης 
οἵ Ηθββῦοι, δηὰ (89 Ἰδηὰ οἴ Ομ, Κἰηρς οἵ Βαι  δη᾽" 
ἦ4. ῬΓΤΟΌΔΌΪΝ [89 τἱχῆξ σοδαϊηρς (σοπιρ, θα. 1ἰ. 
20, 80, δηὰ 86), ΟΥ 1Π6 οἷ ἤογπιαΐα ἸΏΔΥ ἤΑΥΘ 
θ6θῃ οογτυρίοα, “{Π6 Ἰαπὰ οὗὨ βίποη, κίῃς οἵ (9 
Απιογίίοβ, γῆο ἀ τοὶῖ δὲ Ηθδθοη,᾿ Ῥοαΐ. 111, 2, δία. 

γεν. 24. ὙΨΙΓᾺ τοῖς πίη μη.--- αίμον, δοίλ 
ἐλεεῖν ζέηρε. 

γον. 28. Βοοδιο ἕαϊ.---Τ 8. 5 ΗΙΡΉ δ ἴῃ 
88. υἱ, 10, δπὰ τηυσδὶ Ὦθ δἰσίοἱγ χε ογοὰ “τηδὰθ 
ζαι,᾽" (..6.,) ἰΒΟΙΏΒΘΙΥΘΒ. 

γον. 26. Β1ονν ΓΔῪ Ρσορῇῃοῖ2.---ΓῬΓ600 1 Κίηρο 
χΧΥΪϊϊ!ἱ. 4: 2 ΟὨτοῦ. χχίν. 2]. 

γεν. 27. Τοῖς ϑϑεηῖθασθο νοχοᾶ ἔδοσι, 
διηᾶ ἰπ 1886 εἰτηθ οὗ ἱμοὶσ Ἰσοῦῦ!]ο.---Βοίίον: 
ἐλεὴρ ορργϑδοτγε, ολο ορρυοιοά ἐλεικ, απ ἐπ ἐλο {πα 
9 ἐλεὶτ ορρτεβδίοη. 

γον. 29. Τ᾿ οαιδοάδκὶ δκαϊποὶ.--- δι μοτ, ἐφ- 
ἐὐβεάεί ἰο.---8.ο 'ῃ τον. 80 δῃὰ τον. 84. 

γον. 82. ποθ ἴδ τσηθ οὗ ἔδο Ικῖτιρα οὗ 
Δδογτία, ἱ. 6., ἰη9 ἀδγβ οὗ Ῥὰυ] διὰ Τί ρίδιἢ- Ρ116- 
ΒΟΥ (2 Κίηρε χυ. 19, 29). Τἷθ εἰπιὸ τῦδβ ΙΏΟΣΘ 
ἐπ ΔῊ (γοθ οϑηίυτθα Ὀοίοτο Ν μοι ἶδ μ᾽ 5 ἀΑγ. 

γον, δ8ὅ. π ΓῺ ατοαδᾶῖ κοοᾶποδα ἴδεὲ τπου 
ξανοδῖὶ ᾿ΠΘ:.---ΤῊδι ἴδ, ἐπ ἐλὲ στεαί »τοσρετίίν 
(στον ἐλε6ὴ) ωλίοῦ ἰλον φαυεεί ἰλόπι. β ἷῃ τοῦ. 2ὅ. 
“ΤΥ ροοάπθδβ᾽᾽ ἱ8 ποῖ ἀοὐ᾽ 8 πιοχὰ] δἰἰσίθυίο, 
Βαϊ (ὴ 6 ρτοδρουϊ Ηθ ρατο ἐπ ότη. 

γεν. 88. Τιιΐα τοῦδὸ ἰ8 (ἢ 9 δγαοὶ οὗἉ ἐμ ἐθῃ( ἢ ΟἿ. 
πῃ ΗοῸ. ΑἸιΒουρὰ ἐδὸ πογὰ ““σογϑηδηΐ᾽ ἱβ ἰη- 
δβογίϑα, ἰὰ ἰβ νδγγδηίθα ὉΥ 106 ;86 οὗὁὨ ἰμ9 γογὺ 
᾿ μέλαν 86 ζ.}} ὀχργοδδίοῃ Ὀοΐης “δυο ἢ 

οσὶ τ. ᾿ 

ἩΙΗΜΤΟΞΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, Τὴ τὸ τοᾶσυοὶ δὶ (δ τοδαϊΐηοβϑθ οὗ [δγδε] ἰὸ 
4}} ΔὟΔΥ ἰπῖο Δ᾽] Ἰδῆοοα ὙΠῸ 80 Βοοίμθη, γὸ 
τηυϑὲὶ 8180 ΤΔΥΥοὶ δἱ (ἰἸοἷν γοδαϊη 988 ἰο9 χοίαγη (0 
{πο βοραγαιίϊΐοῃ Ὀδθίογο {86 ἰθϑίΟΩΥ οὗ {μποὶν 
ἶανσ. Τθοτθ ἰδ ὯῸ ρστοαίορ ὙΠ ΔοΣ αἰδρίαγοά ἰο 
8 ἰη ἰδ Ὀοοϊ8 οὔ ἔστα δὰ Νοοβοσαϊδῃ ὑπ ἰδ 9 
δροεάϊηοδβα οὗ (6 σοῦὶς οὗ {πθ80 Τοίογιῃθσβ ἰπ 
ἀγονὶης ΔΎΔΥ ἰδ 9 Ῥοορὶο οὔ [δγδ6]ὶ ἤγοπι 8} Δ 668, 
ἯὝΒΘΓΘ ῬΘΟΌΒΙΔΕΥ ἰθίοΓοβί δὰ ρογβομδὶ δοίη 
μδὰ ἰογιηθὰ α ἀουδὶ9 δὰ στωοϑδί ροίθηξ Ὀοῃὰ. 
ΤΆΘΓΤΟ τηυϑί πα το 66 ἃ Ῥγοάϊ κου τἱ Ἐ} γ ἴῃ {89 
οἷά Μοβαΐο δοτα ποι γοδὶι. ΝΟ τρθτο ΡΒ] ΟΡ Εἷο 
ΤΟΙΌΣΤΩΘΥΒ πουϊὰ αν ἀατοὰ ἰο Ὑϑηίυγο ΟΠ 80 
Τδαϊοδὶ ἃ τηουοσηθηὶ δρδίηδβί 860 ἀρορ-ϑοδίοα ἰ6ῃ- 
ἀοποίθδ οὗ ἐμ 6 Ῥβορῖο, δῇὰ πὸ Ῥθορ]Ὲ Ὀυὲ ἐδ)059 
ΒΟ 84 ἃ ἰγγ ἀἰνίηο οἱάθ ἴο ἐδμοῖν 11{6 πουϊὰ 
Βαγο Βοδυϊοηθά ἰο δυο ἢ ἃ ῥσοροδβι(ΐίοη. ὙΠ 4]] 
ἐμοΐὶρ ΘΥΓΟΣΒ, ΒΟΥ ζῦσἢ ἴδογο ἰδ ἰὸ δαϊηΐγο ἐπ 
1δτδοὶ ! 

2. Ενουυ οογοηδηΐ Υἱ( αΟοα τασδὶ, ΟὉ το δὴ} 8 
βίο, Ὀ6 Του δὰ οὐ ρΡϑηϊϊοη( 4] δοπίδεβδίοη οὗ βίῃ. 
Ἐοὸν αοὐ᾽ δ ρστδοο, δ ϊοὶ 8 (9 ουπίοηϊ οὗ ΗΪΐ8 
Ῥατί οὗ ἰμο οονοπδληί, οδηποὶ δηΐοσ ἃ 800] ἐμαὶ 
Ματῦοτα ἐκ τνἱοκοάποβδα. δοη Ὀδνϊὰ δοῖσζπον- 
Ἰοάροά πἷδ δῖα υπίο αἀοἀ, αοὐ᾽ 8 ἵοτίνϑηθδδ ρουτοιὶ 
ἰπ ὌΡροη ἰδ βδοὰ]. (8. χχχὶ!. δ.) Αὔἶαον {μὲ 
ΘὨΔΡίοΣῦ οὗ σοπίομδί ἢ οοσθ8 ἐδθ οδδρίος οὗ {89 
οογϑηδμῃί, τὶ 18 παίυχαὶ 188.08 οὗ ΓΟΙΌΥΠι. 

ὃ. Τοινΐθ σοηοδβίοι 18 δ ῬΤΑΥ ΟΡ, δ᾽ Εἰ οὰ ]}ν ̓ ξ ἢ88 
Ἐ0 Ῥο(ἰιΐου ἐπ ἰ(. 1 18 (Π9 Ἰαγίηρ οὗ τθ 6 δοὰ!] Ὀείονθ 
6οὰ ἱἰπ ἐμ6 διἰϊπἀϑ οὗἨ δινδιίης. Οἴἶδη 186 Ὀδδὲ 
Ῥαγὶ οὔ ἃ ῬΎδΥΟΣ 1β ἰἰ8 γθθ θδυβαὶ οὗ αοα᾽β χζοοὰ- 
Ὧ688 δηῃὰ ΟἿΓ ΟὟΏ Βδοσχί-οομιΐηχθ. ΤῊΐἷ8 ἱ ΠΟΤ 8 568 
ἐμο Σοσορ νἱγγ οὗἩ {Π|8 δου]. }ὲ γϑίροτεβ νου] ]ῖ- 
ΠΟΒΒ, ἰὨστΘα805 ζα ἢ, τηαΐτοδ ἐη6 δρὶ τὶ ογο- 
εχ οἴθασοσ, δὰ Ὀγίωρβ ἱΐ ὁ γαρρογτὶ Ὑἱϊὰ 
ἈΘΑΥΘΏ. 
4 ΤῈο ἀϊείτοαβ οὔ ἴδγδοῖ υπᾶορ 18 ΡοὶἑἸοοὶ 

Ὀυτάοῃϑ ἰδ τοσοζηϊβοα 88 ρατί οὔ ἰδο ἀϊδοὶ ρ] 18 
μοι αοἀ πδἃ οχογοίβϑα οὐϑν (ἢ πδίϊου ἰβτοῦσὶι 
ἢϊ8. οηιϊῖγο ἰβίοσγ. 9 οογθῃδπί ἰδ ποὶ οοῃβὶ- 
ἀογοὰ δ Ὀγοκδθὴ ὉΥ ἀαοἀὰ ἴῃ δὶΪ ἐπΐ8. Ηο δεὰ 
Ὀδθη ζαϊξ ἴα]. [Ι͂᾿ὰ το ἷβ ὙΔΥ δγ8ὸὶ] βοοα οἱ 8 
κτῖδο9 ἰὼ ἐδ πιΐἀβὲ οὗ (9 Δ] οἰΐουϑ. Απ ἰπβάοὶ 
ιοᾶτὶ πουϊὰ Βδτὸ σοβδγάοὰ αοαά 85 δρδηδοπίηξ 
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ἩΪΐθ Ῥεορὶϑ, απὰ βδνθ βϑϑὴ ἰπ ἰδεῖν υἱοϊβοεϊ πᾶ68 
ΟὨΪΥ ἰμ6 ογάΐπαγυ ἔσίο οὗ πδιΐοῃϑ. Εγθηίβ δ.θ 
ἰο θ6 υάρσεα ποῖ ὮὉΥ ἰδεῖν ουὐἱπατὰ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ, 
ας ὉΥ 189 δι] αὐτο ἐσα ἢ, οα τ ΙΘΒ ἔθ 6 0 ΣΟΔῚΪΥ 
ἀορομά. Α ροάὰϊγ βου υπάοτϑίαπβ (μἷ8 βοογοῖ, 
διὰ ἀγα ἴσου ἰὶ στϑδὶ Ρθ869 διὰ βίγοηρίι. 

ἩΟΜΙΓΓΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΔΟΤΙΟΑΙ 

Τότ. 1-8. ΤΊιο Ροηϊοηἰ αἱ πὰ Δ 6ἰ-ἀὰγ5 οὗ (ἢ 9 
Τοῦ ι᾽8. σοῃστορξαιίοη,. 1) ΤΟΙΣ {ἢτη9 δηἀ σα 089. 
ὙΠΟΥ͂ τουδὶ αἸιοτηδίθ τὶϊ ἴδοίβ δὰ ἐοβίϊνα 8 ; 
οὐρὴ Οοά᾽ 8 ἴδυοσβ τηυϑὺ ὑτοτιρὺὶ υ5 (09 ΟὈδοτυθ 
(δε. 2) ΤΈΘΙΡ αἷτο---ἰο ΘΟὨε88 δ᾽ 8, ΟἿΣ ΟὟ ἢ 
85 Ὑ6]}] 85 8080 οὗ οὔὐῦ δῃησοβίοσβ, πὰ ἴο ῬγαΪἶβθ 
(οὐ ̓Β τιοτοῦ 85 οοπίσαδίοὰ νὶὰ ἰμαπὶ (τοτγ, 2). 
8) ΤῊΘ ΣΩΔΏΠΟΓ οὗ (μεῖν σο]Ὀχαϊΐοη. Οοσαρδίϊοη 
τὶ! ἢ αοα᾽ 8 ΒΟΙΥῪ 1ΔῸ ἴογταβ ἐ89 Τουπάαίΐοη τὰ] 6 ἢ 
86ῖ]ρ8 8 (0 ἃ σἷχϑὶ υηδεγβίδηαίϊηρ οἵ δβἷη, διὰ 
Υὐσιὶ ἀρρτϑοίαιΐου οὗ ἰῆ9 ζγδοθ. Τδθ δἷπὶ 18 ρ6- 
Ηἰΐθποθ, 88 δἷβδο ἔα}, το ἢ σου ἷρ8 ἐμ9 Τογά 
(τοῦ. 8).---ΒΕΡκ: Ἀ]απὐϊεείίια οεἰοπάμων, σμαπία 
“ταίία ἀεοοίϊοπὶς οπιπεα ἐογα Ῥεότγδοη δ πουῶηι ροδέ 
“κεία ἐχεπορωσία οοποοπίωπι 7εσεγίπέ, μἱ υἱαοἰϊοοί 
46 (οἰα ἱπίεπίϊοπθ ἃ δοείογιιπι οοπίαρσια ἐχρεγσαίοῦ 
αἀἰϊοΐπο ζααάετὶ σοη)ωπσεγεηπί, ἱρδαπισῶα δαποίΐ χα ά εν 
εοπαἐέοπεπι οἰ δεγηιοπα σοηϊτηιατοηπί 6. δοτγίρίο, αοεὶ 
αὖ ἐπιρίοτωτα οοπδοτίϊο δοραταίἐ δεσμγίοτε ὠπρίογεη 
οριιδ, φιοά 7απὶ ἀμάμηι οαρεγσηΐί; τὰ ἐδεί, σοπσγοδ 
7αεί ὠτὸδὶα εἰσεφ ὅὁ ποπιογο ρμίογιμη ἐπϑίζμοτεηί.-τ-ο 
ΒΤΑΒΚΒ: Οομἤεϑβδβίοη οὗ ΟΌΣ βὶ 8 Ὀοΐοσο αοα 8 αἢ 
εἴἶδεοί οἵ ἰσχὰϑ σομίγ 108. ἔοὸγ (ἢ 6 βᾶῆθ. Κυςἢ 6ου- 
[εβϑίοη 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ 1). Α8 τοραγὰβ ἀοὐ νιοὸ ἀ6- 
ΣοΔη 5 ἰΐ ἐ 111. 12, 18), ὙΠῸ 8180 πῖβϑ!8β ἰο 9 
Τοσοχηΐβοα ὈΥ͂ ΙΩΘῺ 88 ΠΟΙΥ, δι, δηὰ ἰτυθ, δηὰ 
Ὑ|1 ποὲ ἴοτχίῖτνο ΔΗΥ͂ εἷη πὶϊπουΐ σοῃίοϑβείοη. 
(Ρ8. χχχὶϊ. ὅ.) Α8 σορατὰβ (86 Μεαϊδίου; ἴῸὉΣ 85 
Ἦὸθ Ἤδοηΐοββαα ΟΤΥ βἢ8 δηὰ (ἢ Β᾽η8 οὗὁὨ (9 τ;80]6 
νον] Ὀοίοσο αοἷ, νῖι τοτὰβ δηὰ ἀδοά ἐδτουρὰ 
δυ δονΐης Ῥυηἰβτηοηί ἴον ΗΪ8 ΡΘΟΡρ]6, 80 σηυδί Ὑ70, 
ΤΑΛΟΝ ΉΤΟ, ΘΟ 088 ΟΌΡ ΟΥ̓́Ώ 8128, ἱ ἱποοὰ τὸ 
τὴ ἶδ ἰο Ὀ6 ΡΑΓΙΔΚΟΥΒ οὗ 86 τοῦτ οὗἩ ΟὨσὶθί. (1 
Φοδη 1. 7, 8.) 8) ΑΒ τοραγάβ ἰῃ6 Ηοὶγ δρὶτί 8 
οἴβοθ οὗ οσογγϑοίοη, τ ΒοΒ6 Ἰοσὶς ἴξ 18 ἐο δομυΐ 69 
ἐμ βίῃῃοσ, 4) ΑΒ Τορατβ ΟἸΓΒΟΙΥΟΒ, 0 ἱΥ τγθ 
Μ|}1} ποῖ οοῃΐθββ ἯὙ6 Ττοιηδίη Ὁποῦ Οοα᾽ 8 τχϑίδ. 
(1 Φομὴ ἱ. δ). δὴ) ΑΒ χοραγὰβ ΟἿΣ πο ΌΟΥΡ : ΥὉΣ 
ἡ τὸ δυϑ ῥσγουοϊοϑα ἷπι, βο Ῥσογοοδίϊοῃ χησδὲ 
Ὧο ἀοπὸ Δ'ΔΥ, δηῃὰ ΓΒΟΓΘΌΥ ἰῃ6 ΒΟΟΣ ὈῸ ρίνγθη 
ἰο αοὦ. Οαοά ν᾽ βδοβ ἰβαῖὺ ρα] 9 ΑΘΒΟΣΩὈ] 168 
κου Ὁθ Βο]ὰ ἐπ ἐ! 9 Θμυτοῦ. ἨροΡ. χ δ. Ὑμοα 
0 ΚΘΟΡ Ῥοῃηϊίθηι αὶ δη ζδδἰ- ἄγ, ΟΥ ρὸ ἰο ἰἢ9 
ΒΟΥ δοτησωυμίοη, ἯΘ δου] 7148ἰ, Δ δδὶ 6 4]]} 
δΔἀοτητηοηΐ, ἐπ ΔΡΡροδῦ ἴῃ ρμῥἱδίηῃ ἀσοββ, ΣᾺ 
δοποϑὲ, Βα Ὁ]6 Βοατίβ. 

γοτβ. 4--:-ὅ, Θοὐ᾽ 5 ζα {7 Ἶπ 685 ἐο ἰ86 οογοπδηί. 
1) 18 Ῥχορδγαιϊυ δοιἱυἱίγ, [10 1οἱδ 1.86}}7 ἴδι 
ἀόοτη, δπὰ ρἶνγοβ (6 Ῥτοβρεοί οὗ στοδὲ δηὰ ρἷὶο- 
σίους (μΐηρθ (τεσβ. 4-8). [18 βαυΐϊῃρᾳ δοιἑν ἐν 
(τοσβ. 9--11). [κε ἰακοθ ἈΪΥ ΡΟΩ ΤΊΒΟΥΥ, ΟΥΟΣ- 
ΘΟΙΏ68 {1.160 ΟΡῬΓΘΟΒΒΟΥ, δπαἃ Του δ Εἰ ΘΡΆΠΟΘΒ 
δηἃ Ῥογρίοχίιο8 οὐ ἰἴῃ παίυσο. 8) 18 ρσγεβουυ- 
ἴῃς δὰ ροσΐίβοιηρ δοι νυ ἱἶοβ, 10 ΒΟΥ ἴμ9 τᾶν, 
διὰ Ῥχουϊάςβ ἴον αοά᾽β δοοῖ,, ἰῃὰ ὈΟΑΥ δηὰ βου], 
διὰ ἱποϊίοβ ἰδ ἰο ΔΡΡσορστίδίθ (16 Ῥγοσηΐβδοδ (Υου. 
8.) Τὴθ μοαὶ οὗ ἐδ ΟΙά δηὰ Νὸν Τοθίδιηθηι 
οοὐθῃδηΐ 119 ἷδ, ἐ 8 δι γ δηὰ ΒΟδΔΥΘΩΪΥ ἱπ- 
Βοσϊίδηοο. 1) ΤὮρ ῥστοτηΐἶδο οἴ {}19 βαῖωθ.0 Αἱ (ἢ 
ΘΟ] Ὡς οὗ ΑὈτδμασι; ἐπ θη ἷπ {6 γοβροῖ. 2) ΤῈ6 
ὝἭΩΥ ἰο ἃ, ἸΤΒχοῦρ {μ9 ἩΣΙ ΟΣπ 685 οὗ Ασδὶδ ; 

ἰθθὰ ἰβτουρσίι {09 τι] ογη 688 οὗὨ 116. 8) ΤῊΘ 
ῬοΟνΟΣ Μλΐοὶ. Ῥγοσοθοὰβ ἔγοπι δύ, Ῥαγίϊου Δ ΥΪΥ ζυτ 
ἴδταθὶ διίοσ ἐξ βδὰ οδίαϊμϑα (19 βαπὶθ [ῸΣ ὺ9 
ΔΙγοον, ἩΒ|1ῚΘ τὸ γοὺὶ 'ορ9 ἴον ἰΐ.- ΞΘ ἼΑΒΚΕ: 
Ουν κογᾶ, Βοαυ οὶ Βαίμον αἶνοβ ϑασ ]γ σοοΐ 8 
ἷῃ ροββεββίοῃ ἰο Ηἰβ δύσῃ, ἐῃ ογάον {18ὲ {{) 6 Ὁ 
ΤΑΔΥ͂ ἢδγο ροοά ΒΟΡο οὗὩ 86 ΒοαυΘῺΪΥ ᾿πμθτ ἰδ σο. 

γον. 106-20, αοἄ᾽ἱδ ρατάἀουϊηςς ζταοθθ. 1) [19 
ἄἀοοθ8 ποὲ χοΐυβο ἰξ ἴῃ ερὶ9 οὗὨ οὺν ἀϊϑουϑάϊθῃσο 
(τος. 16), ἐπ βρὶἐθ οὗ ζδαὶ.] οββῆοθθ (νοῦ. 17), ἐμ 
Βρ᾽1θ οὔ ορϑπ Ὀδοκβιἀϊηρ (νον. 18). ποῖ τοοτο, 
Ηϑ δϑιιοννβ 118 σταδοΐουβ ὑῬσοβθῆσα ἰο Ἰθαὰ τι9 ἴο ἐδ:9 
λ ἢ ρυἷὶζθ οὐ ἐμ οαἸ]ΐπς (γον. 10), αἷνοβ Ηἰ8 ροοὰ 
8δη4 ΗἨΟΙΥ βρίνι [ῸΓ ἰηϑδιρυσιΐοη; αἶγοβ δἷβδὸ ἐ}}0 
Ὀγοδαὰ δηὰ ναίορ οὗ 119 70. Ὠυηρονῦ δὰ (δἶσδὶ 
(τον. 20). 2) Ηθ ρυμῖϑμοβ ἱῃάδοα, θυὶ δθοτάβ, 
οΥοη ἰπ ἰμ9 ἰΐπιθ οὗ ρυπβισηθηξς Ἔχρουΐ θη 068, 
Ῥτοοῖβ, δῃἃ δάνμῃοοβ οὗ βγϑδοθ (Υ6 1.5. 21--28), 8) 
Ηδ Ὀχγίηρβ ὺ8 το! ὈϊοΒβδβοὰ ἰοὸ 16 ᾿σἷζϑ οὗ ἐμ9 
οδ} Πρ (τοτβ. 24, 36), 

γεσα. 20,21. Οοὐ᾽β κγδοΐουϑ οδγθ. 1) Ηθ ῥγο- 
γἱὰο5 οὶ 70} ὈΟΑΣῚῪ δὰ δρὶ [8] ὩθοΟββ᾽ εἷς 8. 
2) Ηο φτσονίάοβ ἰξ ὈΥ χτοδὲ διιὰ βῃ18)]}, βίδυι ης 
δηὰ ἰπδὶροϊβοδοί ταϊγαοΐοθ. 8) Ηθ Ῥγουϊάθβ ἰδ 
ἀυγίης ὑπὸ τρδτοῦ ἰδτουρὰ (89 τ] ΘΓ 688, ὑμδὲ 
ΗΘ τοδῦΥ ὈὉτίης ΗΐβΒ ῬΡθορ]6 ἑπίο Οδηδδη. 

γον. 21. Το νίβιοι οὗ 86 αἰνίπο σᾶγο. 1) 
15 ϑῆῃοΡ: ἘΘοἠ οἴϊοη Β6ΙΡΒ, μοὶ ἰῃ ἃ βίδει]ϊης, 
Ὀυΐ ἱπ δῃ ἱππεῖ καὶ δοδηΐ τᾶν, αὐἱοίγ, γε8, βου ὶὶ Υ 
Ὀ]οββίῃρ. 2) 18 σοαβοῦ Τ]10 ἔα (ἢ οὗ Η 18 ρθορὶθ 
8 Ὀοδύ ἰνγὶοᾶ, ὀχοσγοΐβοα, δηα βίγοηρί οπμϑά ἰὴ {}}18 
ΜΟΥ, 8) 18 αἷπι. Τ)ιδῦ (89 ΠΟΙ ]Υ χΔΥ δοουδίοται 
{ΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ ἴῃ 8}} ἐΒ'η ᾳ5, τοι ἰΏ (86 ἑηδιρηϊδοδπί, 
ἐο Ῥοσγοοῖνο 6 οὐ δ Βοϊρίῃηρ αν Βαπὰ, δῃηὰ β})α)}} 
Ἰοδσῶ ἰμὸ γί 0 16ὲ 411] δηἃ ονουυ ἰηρ, ονοῃ {110 
δῖ σοτηστλο-]δ66, Ὀ6 ἃ οα1186 οὗ ἰΒδη 8 δῃὰ οἵ 
70... -β ΑΒΕ: αοἀ Ρυπΐβδοβ {6 ροσβθουΐογβ οὗ 
Ηΐ8 Ῥθορὶθ δῃοσ οι 68}}7γ. Οὐ ΡΠΠΪὰν οὗ οἱουά, 
ψ σ ἢ ΒΒΟΥΒ 18 89 ὙΔΥ ἴ0 ΟΣ οΥου δίῃ ς ἔδί ΠοΥ- 
Ἰαπά, ἰα ἐδιο στο πἰδίγῪ οὗ (9 ροβρεὶ, ἴὼ τ ὶοῖ αοὐ 
8 ἰτυὶγ ῥγοβοηῦ δπὰ γονουίυ. ΑἸ που αοὰ 
ἄοοβ ποὺ ἑτηχη οἰ 6 ὈΪδΔ66 Δ}1 ἰδ 9 σον ἴῃ ὕγυϊ- 
[0] δηὰ Ῥἱοδβαῃξ Ὀ]δοθθ, ΠΟΥ ρμἷνο ἰμϑῖὰ Ὀτοσὰ 
ἵγοστη ΘΑΥ͂ΘΙ,, ΒΟῸΣ δίοσ ἴγοσα {6 σοόςκ, δί}}} 116 
εἶντοβ ἔβοτω, ποίν βίῃ, ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ ΒΟΌΓΣΙΕἢ- 
τοὺ δηα οἱοι ἰπρ τ Βογ ἢ ΠΟΥ δου] Ὀ6 δ6- 
ἐϊδδοά, Μαὶίί. τἱ. 81, 82: 1 Τί. τἱ. 8, Το ψὶοκοά- 
ὯΘ8Β8 οὗἩ τιδηκίηὰ 8 80 στοαὶ σμοη ]Ἰοΐϊ ἰο 186], 
(ἰδὲ ΠΥ το τοὶ ει οΡοα ὈΥῪ {(μ6 ἀἰνηθ Ὀθηοῆί 8, 
Ὀαὶ ἱπάοοὰ Ῥασοσηθ ὝΟΥΒΘΟ, δπὰ ἴῃ {μ6 δ σΒοδὶ ἰη- 
ται τὰθ ἰοτγαταβ οὐ αοά, τοί τη 6Υ]}} [ῸΣ φορά, 
ΑἸΙΒουὶὶ τὶ τ8 8 8 τυ]ϊιιυθ οὗἁὨ δβ'ῃ5, ψ 1} 
αοά ἰδ ρῥΙ]οπίθουβ γοἀοῃρίϊοη. ῬΒ, οσχχσχ. 7. ἴ,οὲ 
ὯῸ ΟἿΘ ἐβογοίοσθ ΒῈῪ πὶ (αΐη, ΜῪ δἰὴβ ἃτοὸ 
τοδίοῦ ἰδδὰ ἰδ 8 Ῥοββὶ Ὁ]9 ἰο ζογαίυσοι ἀθῃ. 
ἷν, 18, 

Ἄογβ. 26-81, Οαοα᾽ δ οἀὐποαίΐηρ Ἡϊϑάοη. 1) 
αοἀ ἰπάδοορα οἰιαβιΐθεβ, Ὀυὲ Ηδ δραῖὶῃ [8 ΙΩΘΓΟΥ͂ 
(τοσθ. 26, 27). 2) αοἀ 88 ΤΙΟΓΟΥ͂ ΙΠΔΩΥ͂ {ἰπη68, 
Ὅυϊ Ηθ 6δἷ8ο δάσωοῃΐβμοβ ἰο ζ0}1ὸνν ΗΪ8 ῥγϑοθρίβ, 
ἴῃ 18:0 ΟΌΒΟΥΎΔΙΟΘ οὗ τ οἷν Τ8Ὼ [88 ἷ8 1} (ΥΕ ΓΒ. 
28, 29). 8) Ηδ δἀιηοῃΐβιεβ ἃ Ἰοῃρ Μ 110, δὰ 
Ῥυπΐδδοβ δηὰ ἱπόγϑαβϑα 1Π|8 Ῥυῃἰβμτηθαὶ ἰοὸ {110 
αἰτηιοδὶ ἱ7 Ηο ἰ8 τοὶ ᾿ἰδίομοα ἐο, Ὀυΐ πονοσί οἷοβδ 
ΗΘ πονοῦν γίνε δἰπη δὩ ΤΟΙ ὉΡ ὙΒΟΥᾺ δὶ 8 Ῥοβϑί- 
16 ἰο Βοὶρ (νοσβ. 80, 81). 

γετβ. 26-37. Το στουπὰβ ἴον (86 γε; (ἰοι ζὸ τ 
Τουρἰυθ Β8 δὰ τοσοῦ. 1) αοὐἀ᾽β υπτνολγὶοά 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ἰἱπ (δ9 γῬββδὲ (τεσγβ. 26- 81). 2) αοὐ᾽β }08- 
ἐσθ δὰ ον ρυϊὶ ἱπ (9 Ῥσοβειί, ραγιο]ΑΣῚΥ 5 
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ΠΟΥ ἃτὸ ἴο ὃθ τοοορῃΐδοα ἰῃ σοπηῃθοίϊ οι ΥἱιΒ ΟΌΥ 
ἐγου Ὁ]ε8 (τ τβοβ 82--ὅδ). 38) Τμ9 ρβτγοδίωοδϑδ οὗ 
ΟἿΌΣ ποοᾶ δῃὰ ἰσγου]ο (τότ. δθ, Ἵ" 

γον. 82-37. Το ἀουδδβοιηδαί οὗ 9 σοβτομα- 
ἐΐοι δί (89 ργοβοηΐ ἰΐπιθ. 1) Ἡ βογοὶῃ ἰΐ δοπδίδϑιϑ. 
2) ἮΒαι 8118 σδιδο. 8) Ἧ Βαὶ 118 αἷτω.-- -ὅταπκα: 
1ὲ 8 ὙΘΥΥ͂ οοὨβοϊϊυς ἴἰοὸ ἐδίηϊκ οὗὨ {1} ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ 
οὐ νΐο Ἧο δδ8 βῇονῃ ἰ0 ΟἿΓΡ δῃοθδίοσγα, 10 
8:6 βδῖαο Θοἀ ᾿ἰνοβ γε. 9 τωυδί μοϊΪὰ οὐσβοῖνε8 
ἴῃ ἰσγὰο δῖ ἰο ἐμι9 Ῥγοσωαΐβοβ οὗ ἀοά, 70. ὑμ6γ ν}}} 
ὭΟΥΘΥ ἔαὶ]ϊ. Ἤοα ἰθ6 χοῦν δο ἱγοϊνϑά ἴῃ [89 
ξιεαϊοοὶ ἀδῆρσον αοΥ σᾶγοβ 70. ἐμδῦλ {86 ταοϑβί, 
δηὰ Κηονβ ΠΟῪ (ὁ τοδοῦϑ ἰβϑῃ. ο δῖ ο.)δ8- 
εἰεεὰ Ὀγ αοὰἂ τΠδὺ τϑ πιδὺ ποῖ Ὀ6 οοπάθιηηιηοά Μὴ [ἢ 
ἐθο νοτὶ ἃ. μου αοὰ νὴἱίδιοβαὲ ἰο ἀοὶ νος Ηΐ8 
Ῥ60}16, Ηο ἄοεδ ποὶ Ἰοοῖ δί ταὶ ἰδ 9} δυὸ ἀθ- 

βογυυοῖ, Ὀαΐ δὶ Ἡμδὲὶ Ηΐβ ἐτυπηοδϑυγα Ὁ]9 ΤΩΘΓΟΥ͂ 
ἀϑιιδηβ, ἸΤμοδο ἯΔΟ μᾶνθ ρῥγογοϊκοὰ αοὰ ἰο 
ΔΏΚΟΡ ὉΥ ἰδοῖὶν δ᾽ὴ8 αν 11{{160ὸ Βαρρίῃθδε ἰο ὁχ- 
Ῥδοί 80 Ἰοῃᾷᾷ 88 ἰδ 6 4Ὸὸ οὐ Ἡἱίμουΐ γμεῃίίεποα. 
Ττυο οοπίεδβὶ οἢ---οοηΐοδδίοη οὗ ἐδὸ ἤδη οἴ Θοὰ 
δηὰ Ὀο] ον ηβ ῬΥΦΥ͂ΘΓ, δ΄ (80 τὶζῃξ τοοδῦβ ὉΥ 
ΓΒ ο (8.0 ΘΩΘΙΩΥ͂ ΔΡΘ δρδίῃ (0 9 ἀγίυθῃ διΌΘΥ. 
οτὰ, δ ἰγοῦ Ὁ]6 ἰδ ργοϑϑηῖΐ, ἐμ 6 Ὺ δϑοὶς {μ6ο, 
εἰς. ἴδα. χχυϊ. 16, ΑἸ(βουρὰ ἃ ἔαϊβο το] σίοπ 
ΠΊΔῪ ΒαΥΘ ἃ βιϑδαί δρρϑᾶσδῃοθ οἵ βαῃοίϊγ δηὰ 
Ρἱοίγ Ὀϑίοτθ Ῥθ0ρ]6, γοὶ ἰδ ἰξ ἐπ {86 εἰμὶ οὔ αοά 
8 ἄτοοὶ δροπιϊπαίΐϊοη. δαὶ Ὀοδαυί ἃ] βυστηδπιο δ 
85 αοἂ. ΟἹ βου]! τοδὶ ἐμϑλ ν9}}, ἐμδὲ (μου 
ἸηδΥθδί ΓΘΙΘΙΠΌΘΥ (ἤθϑτὰ Ἡ6η σοηδοΐθηοθ δοσΌδΟΒ, 
δηὰ πβοὰ μοῦ δί ἰῃ ἰσοῦῦ]ο, (μδὲ ἔμου τα γεδὲ 
ποὶ ἀοδροῃά, 

Οπάρεεε Χ, 1--80, 

1 Νοῦν ἰδοδο ἐμαὲ βοδ]οα [πὰ οὰ {μ9 βοα]οὰ ἀοουπηθη 8] τεσ ΝΕΒομλϊδ, ἔδ9 Τίιγ- 
2 βΒαίδα, {86 βοῃ οὗ Ηδοβδ δῇ, δῃὰ ταδὶ μὰς [ἰ. 4., Ζε  6ἰκ18}} βοσγδίδῃ, Αζαγίδῃ, 96- 

8, 4, δ τομιῖδῃ, Ῥαβδυγν, ΑἸπδσίδι, Μα]ο 8}, Ἡδιίυβῃ, ΒΘ δηϊδῖ, Μα]υοῖ, ΗἩδτγῖπι, 
6, 7 Μετετοοίῃ, Ομδάϊδι, θδηΐθὶ, ΟἸπηοίβοι, Βασυομ, Μεβμυ]]πι, ΑἸ ἢ 8, Μ|))απαΐπ, 
8, 9 Μααζίδῃ, Βι]ραὶ, ϑμδπιδίδ ἢ: {ἢ 686 φροῦδα (86 Ὀχίοβδίαβ. Απὰ {86 1ονιίε8 : θοῖἢ 96- 
10 βῆῃιδ (6 Βοῃ οὗ, Ασϑδηϊδῖι, Βιπηυὶ οὗ [Π6 Βοη8 οἱ Ηοπδάδά, Καὶ δάτηϊθὶ ; δῃὰ {ποῖὶγ Ὁσχὸ- 
11 {γοη, Κ'ΒΘΌΒΕΪΔΕ, ἘἸΟημα; ΚαοΙϊία, Ῥεὶαίδῃ, Ηδηδη, Μίοδα, δμοῦ, ΗΔ δὮ, 
12, 18,14 Ζαοουν, Βοσορ δα, ΘΒοθδηῖδῃ, Ἠοαΐδῃ, Βαπὶ, Βοηυΐπυ. ὙΒ6 οδίεἔ οὗὨ 186 

ΒΟΊΡΙΟΣ Ῥδυόβῆ, Ρδῃδί-οδΌ, Εἴδι, Ζαίίηυ, Βαηὶ, Βυπηϊ, Ασρβὰ, Βεραὶ, Αἀο- 
11,18 πἰ)δὴ, Βίρναὶ, Αἀΐῃ, Αἴον, ΗΠ ΖΚ 88 [ὑ 6., Η 62εἰ}, Ασζυν, ΗἨοάϊ δ, Ηδβῆυπι, 
109, 20,21 Βεζαὶ, Ηδυῖρἢ, Απδίβοίδ, Νοῦαὶ, Μαρρίδβη, Μοβμυ] δ πι, Ἡοζὶν, Μοβιθζαῦθοὶ, 
22, 28, 24 Ζαάοκ, Φαάαιυδ, Ρεϊαίδι, Ηδηβδη, Απδίδῃ, ΗΠ όβμοβ, Ηδηδηΐδῃ, Ηδβδυῦ, ΗαἪ]- 
25, 26 ἸοΒεβῃ, Ῥ1]Ὸ μα, Βμοῦοὶς, Βοθυμι, ἩΒΒΑΌηδα, Μδδβοῖδη, δὰ Αδμδη, Ηδῆδε, 
27 Αὔδῃ, Μίδ)] οἷ, Ηδσίηι, Βαδηδῃ. 

28 ΑΑπά ἰδ χοβὺ οὗ [86 Ῥϑορίοϑ, {86 ῥγιοβίβ, (89 1,ονϊίοβ, {Ππ6 ρογίοσβ, {π8 βί ὩρΈσβ, (ἢ 
ΝΟ πῖμα, δηὰ 811] {Π 60 ὑμαὺ ὨδΔα βοραγαῦθα ὑπθυλβα  ν68 ἴγοτῃ [86 Ρθ0}]6 οὗ {π6 Ιδηὰ 
υπίο {δ6 Δ οὗ αοά, ὑμοῖν πῖνοθ, {πεῖν ΒΟΏΒ, δηὰ μοῖν ἀδυρὨίογβ ΘΥΘΓΥ͂ ὁπ6 Βανΐηρ 

29 Κπον]οᾶρο απα Ββανΐης Ὁπαοσβίδηαίηρ ; (Π6Υ οἷανο ἴο ὑποῖγ Ὀγθίμγθῃ, ὑἰμοῖγ ΠΟΌΪ]68, 
δα οηἰογοα ἰπίο 8. οὐ786 δηὰ ἰπίο 8}. οδί, ἴο ψ]ὶς ἰὰ οὐ αν, τοῦ πῶϑ ρίνοῃ 
ὉΥ [{86 Βαμπᾶ ο1 Μίοβεβ (16 βοσυδηΐ οὗἨ Οοά, δῃὰ ἰο οὔδβοσνο δῃὰ ἀο 411} [86 οοτὰ- 

80 ᾿ηϑηαπηρθηίβ οὗ (Π6 1,0ῈΡ ΟΣ 1ογὰ, δηὰ ἈΪ8 ἐμὰ ἀπ τῦνα δηὰ ἷβ βιαίι 8; Απὐάὰ ἰδὲ 
ψὸ Μοῦ] ποῦ σίνο οὖν ἀδυρδμίοτβ υπίο 186 ΝᾺ 6 οὗ [86 Ἰ6Δηα, 8οΥ ἰδἴζο {μον ἀδυρῃ- 

81 ἰθγ8 [Ὁ ΟΟΣ Βοη8: ἀμπαὰ ἐγ (.6 Ρ60Ρ}]6 οὗἉ (86 ὈΣΙΩΣ ὙΔΙΟ ΟΥ ΔΩΥ͂ υἱοί 8}8 οἢ 19 
ΒΑ ΔΙ ἀΔΥ͂ ἴο 561], ἐλαέ τὸ ψου]ὰ ποὶ ΤΟΥ͂ ἰῦ οὗ μοπὶ οὐ {89 Βδθδι οὐ οἱ 86 
ΠΟΙΥ ἀαγ: δηὰ τθδὺ γὸ σου] Ἰϑανο [ἰ. 6..ὄ ἰδᾶνο [86 Ἰαπὰ ἰο 116 υη{1}164] ἐπ βαευθηίῃ 

82 γεδγ δῃὰ {86 Ἵχϑοίίοῃ []Π08}} οὗἨ δυοῖν ἀθθὶ [Πδη4]. ΑἾβο [Δπὰἃ} τὸ τηοδᾶάθ οσάϊ- 
ΠΒΏΘΕ6Β ΤῸ 8, ἴο Ομδγρθ ΟΌΤΒΟΙ 68 γοῚΪΎ πὰ (86 (τὰ ρατί οὗ 8 βιιοῖζοὶ ἴῸγ [86 Β6Γ- 

88 νἱοῦ οὗ 0 Βουβο οὗ οὖῦ αοἀ; ἴον [6 βῃουογοδα [{Π0 Ὀγοδὰ οὗ δυγδῃροπιθηί)], δπὰ 
ον 186 οοπέΐπυδ)] τοὺ οἴἴἶδδσίηρ, δηὰ ον [86 οοπϊηυδὶ θυγηϊ-οβετίηρ οὗ [80 ΒΔ Ὀ θα ἢ 8, 
ΟΥ̓ [Π6 ὩΘῪ ΤῊΟΟΙΒ, [0Γ (86 βοὺ [δδϑίβ, δὰ ἔου 80 ΒΟΙΥ͂ ἐλίηρδ, αῃμὰ ἴον 180 5 η-οὔδσ.- 
Ἶηρθ, ἴο τηδῖκθ δὴ δίοῃοιηθηΐ [ὉΓ [βσϑοὶ, δῃὰ [07 8]} [89 σόοσκ οὗ [μ0 βοῦβο οὗ ουσ Οοά. 

84 Απὰ τὸ οδϑί ἴῃ ἰοίβ διηοηρ [86 ῥγίοδίβ, 6 1,ουϊῖθθ, δα ἰῃθ Ῥθορΐθ, ἕο ἴθ ποοά- 
οϑδτγίηρ, ἰο Ὀτίηρς ἰῦ ̓ πύο [80 Βουδθθ οὗ οὔὐνρ Οοά, δἴοσ [86 ΒοιΒ68 οὗ ΟΌὟ δι δοτὰ, δὲ 
{ἰπιο5 ἀρροϊηὐθα γϑᾶσ ὈΥ͂ γεδγ, ἴο θύσῃ ἀροη ἴδ ΔΙδν οὗ [89 Τ᾿ΟῈ οὐσ Οοά, 88 ἐὲ ἐδ 

86 τὺῦυϊ(ἰοη ἴα ἐῃ9 ἰαὰτ : Απά ἴο ὑσίηρ (89 βγεί-ἔγυϊί οὗ ΟΣ στουπάὰ, δῃηὰ ἐμθ βσδὶ-ἔγυϊιι 

15,16 
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86 οἵ 8]] Γταὶϊὶ οΥὗἔ 41] ἔσϑεβ, 
ΒΟΓΏ οὗ ΟΌΣ 50:8, δὰ "ἡ ΟΌΓΡ οδίϊ 16, 88 11 

ΘΔ ὈΥ͂ γοδλτ, υπίο {86 Βουθο οὗ ἐδ9 [0ΕΡ: αἷβὸ {86 ἤγεὺ- 
18 χει ύδῃ ἴῃ ἰ(ῃ6 αν, δὰ (16 ΠγβιὩρΒ οὗ 

ΟἿΣ Βεσάβ δῃὰ οἵ ουὺν ἤοοϊεβ, ἰο Ὀτίηρ ἴο 6 Βουθθ οὗ οὐσ αοὐ, υπίο {Π6 ργίθϑίβ {μὲ 
87 τρϊηϊβίοσ ἴῃ (06 Βουδο οὗ ουν αοἄ : δηά ἐλαέ ψὸ ββου]ὰ Ὀγίηρ (δ6 Βγδί συλ [Ὀδρίη- 

ΠΪΏΡ} οὗἩ οὐγῦ ἀουρὰ [ρτοαίβ], δῃὰ [οὗ] οὖσ οβδγίῃρβ [οὈ]α 008), δμὰ [97] [86 ἔσυϊα 
οὗ 8}} Ἰῦϑῃμοῦ οὗ ἰγϑϑϑ, οὗ [Π6}} πίὶηθ δηὰ οὗ οἱἱ, υπῖο (δ ρυγϊθβίβ, ἴο {8:6 οβδιη 6 1 οὗἉ 
16 Ὠουδο οὗ οὐγῦ αοἄ : δηὰ (δο {165 οὗ 
Του ῦθβ τοὶροῦ ἤανο [80 {659 [ρεγλαρδ, 

88 οἰἴἴ65 οὗ ουγν Π]ρθ [βοῦν]96]. Απα [86 
1 ονϊίοθ, βοὴ {μ6 1,ον]οα {86 ρετνδαρε, 

οὖν στουπῃά υπΐο ἴδο 1 μον ῖ65, {μ0 [8.9 Βα 16 
δηα (ΠΟΥ (86 1 μον ΐο5 ὈΑΥ͂ {{Π68] ἰῃ 811} [86 
Ὀυεδῦ (06 βοὴ οὐ Αδγοῃ 818}} Ὀθ σπῖτι ἐῃθ 

Υ] μ66: δηὰ (89 1μον᾽ῦε8 εἰ8}1 Ὀγίηρ 
ὌΡ {86 116 οὗ {86 {{{πε5 [86] ἀπο {86 Ἀουβο οὗ οὔὖν αοά, ἴο ἐδ0 σμδτΆΡΟΓΒ, ηΐο 

389 [δε οὨρίηρ ἀηΐ0} [Π6 ἐγθαβαγο ὨουβΒθ6. ΕΣ (πο ΟΕ] ἄγη [8008] οὗ βγδϑὶ δῃά {89 
οὨΙ]άγοπ [80}8] οὗ [μονἱ 5}14}} Ὀτίηρ (86 οἤἴδσίηρ [ΟὈ]α 10} οὗἁὨ ἴμ6 οοτι, οὗὨ {80 ΠΟῪ 
ψῖηθ, δὰ [01] (6 οἱ], απο 4116 σμαμΆθΟΣΘ, ἩΏΘΙΘ το {8:6 γ6886]5 οὗἩ [6 ΒΒΩΟΙΌΔΕΥ, 
δηα [86 ῥγιοβίβ ὑἐπαὺ ταϊ! βίο, δηὰ [6 
Β8Κο [89 Βοῦδο οὗ οὖσ αοά, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Ροσίοσβ, δῃὰ {πο βἰροσβ : δηἀ τὸ {111} ποῦ ξοτ- 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΣ, 

1 γος. 81. Ὑ-Ὁ9 ΜΟῸΣ ἴον ΚΦῸΝ] ΠΡ» ΘΙ ΓΟΘΤΙΠΙ ΟΣ). ΤΆΟ οἰμρδίϑ 15 ἐο Ὁ δ)]οὰ ἴτοτα Ἐχ, χχὶ!, 
1, ἌΠΟ τ ΟΣ ΠΡ 2ΘΤΗ, ΤΒΘΣΘ ἐδ ῬΓοποΙα σοΐοσα ἐο ΥῊΝ οἵ {π6 Ῥτϑοθάϊῃρ γ6 56. 

4 ὅτ. αἵ. ὈΣΡΌΤΙ γμτο διὰ ἽΣΥ ἴῃ τοσ. 38. (Ρίο] ρασί, δοὰ ΗΤΡ. ἰαΐ, οἵ Ἵ2)})., ΠὈἵὄΡ πὸ ἴον ἐμ ΔΏΔΙΟΚΥ 

οἵ Ὅσαι. χίν. 29. οπὰ ΧΧΥ͂Ϊ. 832, τηυ δὲ τοίου ἰο [89 Ῥαυΐηρ δηὰ ἠοὲ ἰο ἐδ τϑοοίνϊης ΕΠ ποα. ἡ 

ἘΧΕΈΘΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

Τῆς Οουεπαηέ, 

Ψοχα. 1-8. Βοσαδῦβο οὔ 6850 ὑνγϑη γ- ἐπ γ96 ΔΙ 68 
δἤϊθοῃ δσὸ βυρροδϑοὰ ἰο ὃ6 Του πὰ ἴῃ (Π9 Ἰδὲ (6Ἀ. 
χὶϊ. 1--7) οὗ 89 ὑυΐοδίϑ ψῆο οδηλο τὶ Ζογαθα- 
6] ἰπ ἰμ6 γγχοδοάϊορ οοϑηίυτγΥ, ἰἰ 18 μο1 4 ΌΥ͂ ΣΙΔῸΥ 
ἐδαὺ 818 11δὺ σοῃίδί Ω5 ΟὨΥῪ ἵατα ἹΥ ὨΔΠλ68, δηὰ ἐδπεΐ 
8659 ἔδιι 198 ΟΥΘ χοργοβοηιϊοὰ Ὁγ ἀοδβοθηἀδηὶδ 
ἴῃ πὸ εἰχηίησ, ΕΣΖΣΘ, ΓὉΓ οχδαιαρῖο, βἱίρηϊηρ ἴον εἷδ 
δηοοϑίοῦ ϑοραῖδθ, Βαϊ 89 ψγὸ δη Νοβοιλῖδιι ἴῃ 
ἐμ ᾿ἰδι, δῃὰ αἷ80 86 ὙΟΥῪ 1, ον ΐθδ (Υ618. 9--18), 
Ὑ80 ἱπάϊν  ἀ. Δ} δίοοὰ προὰ ἰδ6 δβίἰδὶσβ οἡ (89 
24ι}} οὗ Τί οσὶ (ομαρ. ἰχ. 4, δ), ᾿ξ ἰ8 ὈοίίοΣ ἰο διρ- 
Ῥοβο ἰμαΐ (89 δἰταἰ αὶ γ οὗ (6 πδηγ68 18 δοοϊ ἀοἢ- 
14], δηὰ (μαὲ δι Ὁ δῖα 68 ΟὨΪΥ͂ οσοὺν ἴῃ ἐδ6 118. 
οὗ 0 ῬθΟΡΪθ, τοῦδ. 14-27, 17 ὁνθὴ ἰμοσο. Τ|}Ὸ 
ΟἿΪΥ αἰϊοτηδίϊνο 8 ἈΑΥΒ ἴῃ ἱνο ϑαίαγοβ: τί, 
ἐπα (89 [ὑογἱ68 Οὐ (0 5ἰαἷγβ διῃουϊά 6 σ6]]9ἃ, ἴῃ 
ἃ ῬΗἱδίη δἰβίουϊοαὶ βιδιϑιηθῃῖ, ΟΥ̓ μον Τα Υ 
Ὠδιηδε; 8βηὰ ΒοΟΟΠΩΪΥ, (δὲ ἔδυ παλο8 δὰ 
ΘΥΒΟῺΔΙ Ὡδλ68 Βῃου ἃ 6 Β0 ΒΙΓΔΌΡΟΙΥ ταϊχοά. 

Μοεοὐγοὶ; ἰν 8 ἰο Ὅ6 ποίεὰ ἐμδὺ {1}6 δια! Υ Πδππι 68 
οὔ οἰδρ. υἱὶ. δῃὰ οὗ Ἑζσγα ἰΐ. ἂγὸ ποὶ 8]} τοροδίϑὰ 
μβοτθ. ο αγὸ δϑυπάδηϊ ονΐάθηοθ οἴ ἰδ ὙΟΥΥ͂ 
δοΟΙΩΓΟὉ 11.860 Οὗ (9 88:16 ὨΔΙΩ98 ΔΙΠΟῺ (᾽ (δ 9 ΒΥ, 6]- 
ϊ65, δῃά δ ἰμΠΘΟΤΥ͂, τιΐοῖ ἰμδὲ ἴδοι ψ1}1 οχρ] δίῃ, 
ΒΘΟΙΏΒ ἰ86 οαδίϑυ Ὁ ἴ6Γ6. 

ΨοεΣΒ. 9-27. 8699 ΔΌουϑ ποίθ. 
ον. 28, Το σϑϑῖ οὗ [89 ῬΘΟρί]ο, ἰ. 6., ὑδεΐ 68 

8ὸ οἰϊοΐα ρσίνθη ἰπ τόσα. 14-27, Το ποσὰ σοϑέ 
(ΗοὉ. ελεαν) Βαϑιηβ (0 ΘΔΥΥῪ 18 ἴοτοοϑ ἰο {86 Οἱ ΒΘΡ 
οἾ48808 οπαμηογδίθα, ἰο τῖϊ, ἐλ τϑεί οΓ (δ6 ρμγίοείε, 
εἰς.; ἰδὲ 8, Ὀ69᾽ 1658 ὑπ 080 Θῃυ πιοσαιθὰ. ἘἸΥΘΣΥ͂ 
οὔθ δενίηκᾳ τη ον θᾶξκο 8 Βαυνυΐηᾷ πῇ ἅθε- 
δἴδῃ ἀΐπᾷᾳ.---Ἴ μὶ5. οὐ θα} αυ8}1ῆ68 (86 σΘΏ ΓΑ] 
παῦσε Ὀοίοτο ᾿ξ, Νοῖὶ Δ}} (116 σοϑί, Ὀὺ ἐμ ο89 Ὑδ8Ὸ 
δὰ Κηονίθαρο δπὰ υπἀογδίδηάϊης, ᾿οϊποά (μποὶν 

τοί γθη ἴῃ (ἢ 9 ΤΟΎΤΩΙ. 
γεν, 29. ΟΙανθο ἴο τδοῖς ῬὈτοίδσϑοε, τμοῖσ 

Σ.ΟΌ]96.---ΤΠδὶ ἰ5, ἴο {πεῖν Ὀχοίγοη, (λ6 οἰίοΐο, 

ΔΌΟΥΘ τηθηἰϊοπο. Οοσασαδη ἄσαθα Β, εἰο.----69 
οπ οδδρ. ἶχ. 18, 14, 

γον. 81. Ὅὕο ψουἹἱᾶ Ἰοανθ ἴδο βουϑιῖβ 
γόοαδσ πᾶ ἴδ9 ὀὁχδοίίου οὗ ϑνϑεν ἅθὉ1.--Τ|κ9 
τοσὺ παίαεὴ (θα γν6) ΒΘ ΓΘ Β6ΘΙ8 (ὁ Βᾶ νθ 8 ργορηδηῦ 
ταοδηΐϊης. 6 ωοιμϊὰά ἰεαυς {ζωϊέοιν ἰἠ6 ἰαπά εαοΐ 
4ευεπίδ γεαν (οοταρ. Εχοά. χχιϊὶ, 11), ἀπά τγεπιΐΐ αἔ 
(λαέ {πιδ (111.}) ἐλα ἀεδὲέ 9. ευεγν λαπά, 8.60 θοαί. 
ΧΥ. 2. 

γον. 82, 8ο τδϊτᾶ ρΡετί οὗ ἃ βῃόϊεοὶ-- Τ" δ 
ἰῶχ, ἐπ τοι Ἰα14, Ὀοσαιηθ δια νναγὰ ἃ μα] 86- 
Κοὶ. (869 Μαίί. χυὶΐ. 24, νίιιοτο (5.0 αγοοῖς ἴδ 
ἀϊάγαολπια, ἱἰ, 6., ἃ ΔἸ 58}16}.61.) Τὴ) ΒΑΙΓ βΒΒοῖκοὶ 
ἰαχ οὗ ΕΧ. χχχ. 18 ἷβ δῃοῖ ον σηδίίοσ, ποὺ δ δῃ- 
Ὠμδὶ ἱδχ, Ὀυΐ ΤΑΏΒΟΙΠΙ ἹΠΟΠΕΥ͂ (Ο ὃὉ0 ἔδίζοη δὺ ἃ 
ΘΟΏΒΕΒ 88 ἃ τηδῖΐς οὗ (86 Ποτὰ 8 ΟΠ ΘΓΒἾΡ. 

γον. 88, Τὸ σονν-Ὀσχϑϑά .--- εὐ. 2ελεπι λαπι- 
πιαατεκείλ (Ὀτεδὰ οΥ̓͂ δυστδῃροταθηι). Τ]|ο ΟἹ ΔΟΥ 
Ῥίγαθο 8 ἐελεπι λαρραπίπι (Ὀτεοσά οὗ ἰμ6 ζδ06). 
ΤΏ οουἔσαδὶ στϑαῖ- οδοτίηρ.---Ποῦ. πιπλαιλ 
λαιιαπαλ.,---Ῥ Πὰ 6 οοὨτίμπθαὶ Ὀστηῖϊ- οδθχίηᾳ. 
--ΙοὉ. οἱαιίλ λαιίαπιίάδ. 8.0 18 διονγετεολά ἰδ 
οδ)]6ἃ ζελοπι λα! απιαλ (Ναπι. ἱν. 7). 8.0 οα)]]οὰ 885 
οὔϊεσθουγχίηρ ἴῃ ἀϊδιϊποίϊοι ἔγοπι ἐμ οσοσδδίοηδὶ 
οὔδοτίηβ. Ἦοτγο, Δ γὙ7ἷὸ 866, ((6 ΟΕΥΙ ΚΒ 8ΓΘ 
(8ο89 οὗἁ 686} ἀν, οὗ ἴῃ 9 βα Ὁ ἴΒ8, δὰ οὗ ἴ89 
ἸΘῪ ΏΟΟΣΙ.---Τὴο δοὶ ἔϑαδβι!β δτὸ τηϑηϊἱομοάὰ 
ΒΘΡΑΓΔΙΘΙΥ ψἰ{ ζαπιεαδ ([01]. 

γον. 84, ΕἘ᾿ἣοσ ἴ᾽86 υντσοοᾶ-οδοτὶῃ.---Π οὐ. ζυνγ- 
δαπ λαείζίπι. Τ]110 ἴδαβ οὔ (δα ποοΐ- οἴδετίπς (70- 
Βαρδσμ, 8. ,, 11. 17,0) οπ {9 141} οὗ ΑὉ δτοδθ 
ἤγοτα ἰδὲϑ ἱηϑιϊταἰΐοι οὗἨ Νεδοιαϊδθ. [11 τ (89 
ἀΔΥ τ θη ἰΒο80 δϑεϊρηϑὰ ἰο ἐπ ἀυΐϊγ Ὀτουρμὶ ἱπ 
πὸ νοοὰ ἴον (89 δ'ίαγ. (8.69 1,ον. Υἱ. 12) 

γον. 86. 18 τοι ἔσττιἱϊδβ οὗ 411 ἐστι "5 οὗ 811 
ἴΣ668.---ΞῬ.60 1,6Υ. χἰὶχ. 21 δπὰ δον. Ὀευὶ. χχγνΐ. 2. 

γόον. 86, ΤἘο ἔσαϊ Ὀοσῃ οὗ ΟἿΣ δΟΠ8.---Τιδὶ 
δ, ὈΥ Ὀτίηκίης τοἀθιρ(ΐοι -ΠὨ ΠΟΥ͂, 88 ογτὰογοα ἴῃ 
Νιαιῦ. χυὶ, 1δ6, 1. Οαῖεῖὁ9.--- ΠΟ. δελεριοίλ. 
Ηοντο ὠποΐφαπ δεαδίϑ, ἃ8 οοπίγαβίοα πὶῖ ἐμ Βοτὰδ 
δηὰ δοοῖκθ Ὀεϊογ. Τ680 ὙΟΓῈ 8]80 χοἀϑοπιθᾶ, 
(896 Νυπι. ἢ. 6.) 
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γον. 87, Εἰστοῖ ἔσαϊα οὗ ΟἿζ ἄοτιαὮ (κτοαίβ 
ΟΥ̓ στουηά χηθη]).---ὅοο Νυι. χΥυ. 20. ΟΒοσίη ρα 
--οἡ, διν. 811 ϑροοΐὰ] οδονυΐηρθ. ΟἸδιΏΌΟΣα.---Ηςοῦ. 
διελοοίλ. ἸΤᾺΘ 660}18 ΟΥ ΘὨΔΙΏ ΕΣ ἐπ ἐπ 9 σουτίϑ οὗ 
1π9 ἰθωρὶθ. ἈΠ ρμ Βανθ ἴ86 Ε{{ΏΠ66.--- Μὴν 
τοδὰ πιϊσλέ ραν ἐἰλεδ, αι οἱ αι [86 βἰδίεπιθαὶ 
οὗ ἐ86 πεχὶ τοτβοἬ. 116 Ά9.---Ἴ Πογὸ τοδὺ Ὀ6 ἃ 
ΥΤΘΘΒΟΏΔΌ]9 ἀουδι τ ῇηοίμον σπηοσλαλ Θγοῦ ἸΩΘΟῺῚ5 
ἍΠΠ|ασο, πἀηΐθδα, 88 ἰὰ 1 ΟἜἼγου. χχυϊΐ. 26, ἱξ ἰ5 
αυδ)ῆθαὰ Ὅν δῃοί ον ποῦῃ. [0 ΧΩΔΥ͂ ἸΏ0 Δ ΠΘΤΘ 
Δ ΒΟΥΥΪΟΘ᾽ ἴῃ (89 τοϊαἰίοι οὗὨ βοσυοηίβ ἰο Θοά, 898 
οἰδονογο. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδαΐ {80 οἱ(ἐθ8 οὗ ὑγουὶκ ΟΣ 
ΒΟΣΎΪΟΘ χηυϑὲ ΘΔ (ἢ 6 ΘΟΙΙΤΥ ἰΟΎΤΩΝ, ἰδ ΒοΔ ΣΟ ΟῚΥ 
οΣΘαὉ]6. 

γον. 88, Το ἴ89 οβδιηῦοσα, πο 186 ἔσθα- 
Βτχο Ὠοτιδ6.---ΒΟΙ ΠΟΥ, 0 ἐλθ ολαπιδεγε ο7 {λα ἰγεα- 
δυτα λοιο, ο᾽ο οὗ ἐλ Ὀυΐ]ἰη ρ8 ἐπ (86 ἐθταρὶθ ἃσθα. 
86 Ε ἃ 9 οὗ ἴ89 ἴι66 Ὀο]ουοά ἐο (89 ρεὶθδίϑ 
(Νυπι. χΥὶὶ, 26-28), ἐμ οἸἑ]άτεη οὗ Αδγοη. 

ἩΙΒΞΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τπὸ παίυταϊ Ἰοδογβ οὗ 8 Ῥ90Ρ19 δτθ Ἰαυ οὶ 
ΣΟΒΡΟΏΒΙ0]9 ἴον {(11.9 ῬΘοΟρὶο᾽ 5 σοηἀποί. ΤῊΘ ΡΥ 6Βί8, 
1μονϊίοθ, δηὰ οἰΐοῖβ, (ἢ 9 ποῦ ]68 οὗ {86 πϑδίΐοῃ σϑᾶ- 
ΑἾἸΥ 8πὰ ἃ 70] ὁ. Νοβοταῖδα, 89 Τἰγββαίδα, 
Ῥυὶδ 8 ΟὟ Ὠδῖηθ ἢτβὶ ἰοὸ (80 δΒοϊ]οίηηῃ σϑίοντ- 
ἀοουταθπηί, ἀπ ἐμθη ἢθ9 οδυβοβ ἢ 6 ΠΟὮΪΟΒ ἰο βοὶ 
{ον πιδῖλθ8 ἴο ἰδ 9 ᾿πδίσααοπέ. Α σοΐοσια Ὀοσυα 
(80 οὐδοῦ ὙΔΥ ἴῃ (:9 ἸΟΥΘΡ οἶτ01605 οἵ δΒοοϊοὶ 18 
δρὶ ἰο ἀορεπογαίο ἰηΐο ἐδ 9 ΘΧΟΟ8868 οὗ Σουοϊυϊίοη. 
Τὴο Βιοαϊϊης δα] ββουϊὰ Ὅθ ἰβγόνσῃ ἰὰ αἱ [89 
Βουγο68 οὗ ἰδ Βίγοδιηβ, ἱζ ἐμ9 ταίοτα δΡὸ ἴὸ ὃὈθ 
ουτγοά. 

2. Ἐπ Ῥοΐηίβ βρϑοΐδ!ν ἰπάϊοαϊοα, Ὑδονοΐῃ ἐμ 
ΤΟΙΌΣΤΑ τἃϑᾳΕ τοοδὲ τ δϑίῃβ, 8.0 (1) πιδγτΐδρθ δ]- 
Ἰδιοοβ, (2) βδ θα "-ΟὈβεγύδησθ, (8) ὑϑατυ, (3) 
ἐδ ρ]ο-ἰαχοα οὗἩ ἰμ9 ἰδἰγὰ Ῥαγί οὗ ἃ βιβοϊζοὶ, οἵ 
νοί-Ἶγυΐϊϊ5 δηὰ οὗ {ἰπ9ὸ86. Οὐ ἐμθθθ γμοΐῃϊβ τγϑ 
ΤΟΥ͂ Ὀσθ]ογο ἰδ 6 ῬΘΟΡ]6 δὰ Ὀθθῃ Ἔβρθοΐ! Ὁ Το- 
ΤοΐδΒ. ΤΠΟΥ ΜΟΥ (ἢ Ροΐηίδ τ ΘΓ ὑμοῖὶν οογοί- 
ΟὐδΏ688 τουϊὰ οροχζαὶθ ἰο υπιϊοστηΐπο ὑμῖν Ρἱο ν, 
δὰ ἰδ (π9 ἐπίερτιΥ οΥὮὨ ἰπθ οΘοϊπτποῦν θα ἰδ. 
ὝΔ8 τοὶ ἐμαὶ, τι ὶο 68 Ὀθοοῖηο 8 αἰβιϊποιΐγο 
ἰγαΐὶ οὐὗὁἨ ἐμὸ 1δγδο} ἰδ σϑοθ, δἰγοδὰν ἴῃ Ν69- 
το Β᾽ 5 ἰΐπηθ οί πηΐης ἰο ἀογυοῖον ἐἰβοῖ 

8. δ η 6 Ῥ6ΟΡΪΘθ ΖΧ͵ΤΟῪ γοτλΐβϑ9 ἐπ ἰἢὯ6 Βυρροτὶ 
οὗ σοϊϊ κίουβ συ ϊνίϊοσοβ, (μ 9 ζουπ δἰϊοι οὗ βοοϊοίυ 
δῖ ΒΔ κου. ΤῸ ΠποΓΔΪ ἰοῃ9 οὗ ΔΩΥ ῬΘ6ΟΡ]Θ οδῃ 
ΟὨΪΥ Ὅθ ουϊιϊγαϊοα δοὰ δυαδίδϊ πο ὃν Βγβίοιαδιϊσοὰ 
τοϑί οάβ, (Ὁ παίυ τα] ἀθργαυἰ τησδὲ ἰδ κθ δάνδη- 
ἕαρχο οὗἩ ἰμὸ Ἰδοὶς οὗ αἰϑοὶ ] 9, διὰ Ῥσουθ ἴοο 
Βίγοῃ αὶ ΤὉΣ ΣΤ]  γ. ἘΒοΙ σίου, πὶ Δ ἔσθ δὰ 
δἰ κι βοῃδο, 8 δ οχοίΐο, δηὰ τοσδὲ Ὅθ ὑθῃοΣ]} 
οαεϑὰ 7ὸν ἰὼ (δὲβ βἰπ- στόνσα οασίμ. Τδθ σοδὶ οὗ 

ΝοΒοτοΐδ διὰ οἰ Ρ γϑίουτω τ ἴον (ἢ 9 ἐβογζοτιρ 
οϑἰδ Ὁ] βυτιθπΐ οὗὨ σοὶ] σίου γἱΐθβ 19 ἃ ννῖϑθ Ἔχατη- 
Ῥὶο ἰο 4}} γβο δοτιϑ δέϊον ἑοα. ἮὮΒοσο πο βίαὶο 
σδηηοί ΘὨΐοσοΘ Βυ 0} 8 γοδαϊῖ, ρα Ὁ]ο ορ᾽ πίοι σαπ 
Ὀ9 ;ηδάο. 

ἨΟΜΙΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

γόον. 1. Τὸ υδαὶ (δ οοῃπδίἰ ἀοταίΐοη οὔδμο 1,ογ᾽ 5 
Ταὶ! ἢ ἔα]. 658 ἰο ἐμοὸ οογοπααὶ Ἰε 5 5: 1) Τὸ Ρ6- 
πἰΐοη06 84 σοπγυογβῖοι Ἡ ἰοὮ ΘΟ [56] {τοῦ ἢ 
οὈθάΐϊοηοθ. 2) Τὸ αὶ! }----ραῦὶ συ] εὶν ἴῃ {89 ἴδΔοὲ 
ἐμδὲ ἐπ βοτὰ δἰνγαυβ ἰκϑθοὸρβ Ηἰἱβ οουθῃδῃί τ ἢ 
15, δῃὰ ἰδαὶ ἰΐ 18 ΟὨΪΥ͂ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ͂ ὑπαὶ τὸ Ο) ΟἿΌΡ 
Ῥασί βῃοῦ]α οοπᾶτστῃ δῃὰ τηδϊεἰδὶη ϊ. 8) Τὸ Βορϑ 
(δαὲ ἐπ9 Τιοτὰ ν1}}  βοῖ '8 ἴγοθ δηὰ δυεσιηουθ 
ες τ ἰο ἐμο ρὶοτίουπ ἸΙοΣΥ οὗὨ ἰδ ΘΙ] άΣου οὗ 
αοά, 

γετβ. 81, 82, Το Ῥγϊποῖϊραὶ ἀυΐϊ 68 οὗἨ ἐβὸ σοι- 
ξτεραιϊίοι δπὰ 1.8 Ἰροῖαῦογ8: 1) Τὸ Κορ ἱδοιὼ- 
βοῖὶνοϑ πηϑροίοἀ, δηὰ ρῬαγίἰσυ]αΥ  δβορδγαϊοαᾶ 
ἴγοτα ἐδὸ νου ὰ. 2) ἴο ρῥγδοίΐοϑθ οοπιτηυηξοσι 
ὙΠῈ (μ0 Τογὰ, δηἃ οδρϑοΐδ!!υ ἴῃ ἰδ ὙΔΥ ἐπδὲ 15 
Ὀρηοῆοΐα)] (ὁ 8 ἴῃ (ἰἷ8. τιοχία! βίδίθ.0. ΒΕΡῈ: 
ῬΡογτὸ ϑαδδαξίδηνιιδ ογαίξίοτιιπι αο ἀευοξίοτιἑδ ποεῖτα, 
ἐπι φια υαδαπιλιδ α ἐεπιρογαίίδυδ ἀασεπα δ, μὲ αἰεγπὶία» 
ἐξ ραιάϊα αυμοῖιιδ ὁ Ἡπογ απ, γϑοία αἰεὶ δερεῦ- Ὁ 
τὸ αἀδίσπαίω» χυια ἔμίυγα φωϊοίοπι υἱία αο δεαΐα5 
ἰαυσαϊίοτιὶδ ἐπιϊζαξιν : δοὰ αἀὗξηι δαδδαϊλὲ αἰϊεπίσενμε 
φυαγιπ ττοίαπατε, οὑπὶ ἰαστοπ οοσιί αξίοπεξδ ἴῃ, ἐδην- 
ῬῪΟΥῈ ποβίγω οταϊοηΐδ ἐπιροτίωπιθ πὸδ οοπεέιγδαπὲ, εἴ 
“πησηιοτία δἰυα αεἰφοίαξίοπδ ἱεπιρογαίίιση, τετιαπ αὖ 
ἀπιοτὸ ᾿πίζπιο πιίδιπέ ἐχίγαλοτγε.--- παροπετέ αδἰπῖβ 
σἵπαπι, υὐαϑ οἰ ἤσωδ οἰ οπίπὲ οπιδ, εἰ ἐπίγωτ ἐπ 
Ἡγυϑαΐεπι, οὐπὶ οδίοοίαπιετι 8 οατπιαϊίδιιδ διυΐίος 
απὶπιὶ ποείτὶ πιοίιιδ ὁπεγαπίεδ, Ρον ἀο εἰ ἀτῦιδ πιοας 
ἱεπίαπιοηία φιϊείοεπι ποδίγἃ οογαἰΐδ ἀεο ἀεδίίαπι υἱοΐατα 
οοπαπέι., (οἸΩΡ. οἶαρ. χὶϊὶ, 15. 

γοτβ. 88--40, ΤᾺο ἰΔ5}.8 ἰο νυν}: } δὰ σδολ ΤΩ ΟΠ ΟΡ 
οὗ (9 οοπατοραί οη ταδί βυ Ὀχηὶν αἰπιβεῖῖ, 1) Τὰ 9 
οὔἴδοσϊη 8 ἩΒΙΟΩ τηυβὲ 6 τηλάς αἰτοοιΐγ ἰο {6 
Ἰμοτά ἔον {110 ογϑαίΐοῃ οὐἨ Ηἰἷδ Ὀυϊ] ἀΐη 5, ἐσροπδοβ 
οἴ (11ὸ βοσυῖοϑθ, δί6σ. 2) Τὶιθ ἀοίηρ ἴαἱ ν]ιϊοῖ 85- 
δἰβί {89 δΒογυδῃίϑ οὔ ίμ9 ᾿οτὰ. Ε,ἸΆΒΚΕ: ΜῪ 
αοά! 1 σοπιϑιαῦον (αὐ 1 ἰο0 ταλο ἃ οουοπδηὶ τσ ἰιἢ 
ΤηῸ9 δὐ ΠΥ Ὀαρίΐϊδιῃ. 1 Ὀδβοοοὺ}; 1860 δΒρθ8]ὶ ἐμὸ 
ΒδΙΏΘ 880 ἰῃ [η0, ἀπ αἷτγὸ σὼθ ἴῃ ΣῪ Ὠοατὶ 89 
Ῥὶοάρο, 9 Ηοὶγ βρινγῖι (2 ὅον. ἱ. 21, 22; 2 (ον. 
γ. δ). ΥΘο τυοσδὺ μοῖ ΟὨ]Υ ΟΤΒΕΪΤ 8 Βαγο ἃ Ομ τὶβ. 
ἐΐδη ξ68] ἴοσν ἰγὰο σοὶ σίου, Ὀὰὶ 6180 ἱποῖὶΐο οἰ οτΒ 
ἰο δί, δῃὰ δἀπιοηΐϑαῃ ἱμοὰ (ΗϑΌὉ. χ. 24; Ῥβ. χὶϊχ. 
2). Μαγτίδεοθ σῖτἢ (86 ροά]θββ δγὸ ἀἰβρ) οαδί ἢ ς 
ἰο 6οἀ, δπὰ ἀδηζοτουβ (1 Τῆπι. ἰϊ. 14). Νοίδῖης 
ταῦβὶ ὈΘ6 δΒῸ ΠΟΣῚ (0 υ8 (παὶ ἀὲῤ τὶ μάταν 08 ἔσοτα 
(89 δβοσυΐοο οὔ ἀοὰ, 
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ΟΒΆΡτκα ΧΙ. 1--86, 

1 Αντ ἰδ6 ΤΌΪ]618 οὗἩ [89 Ῥϑορὶο ἀπ ὶῦ αἱ Ψογιιβαίθπι: (86 τοϑὲ οὐ (86 Ῥθορ]θ δἷβο 
[8πἀ {μ6 τοϑὺ οὗ (86 ρθορ]6] οδϑὺ ἰοίϑ, ἰο ὙΠΌΘ ΟΠς οὗ ἴϑῃ ἰὸ ἄνν6}} ἱπ Φογυβα οπι, ἐμ 9 

2 ΒΟΙΥ ΟΕ, Δηα Ὠἷπθ Ῥασίβ ίο ατυοῖΐ ἴῃ [18}6] οὐδοῦ οἰ[65. Απῃά {π6 Ρθορ]θ Ὀ]6ββϑα 8}} 
[86 ταϑὴ ἰμδὺ ψ1]} 1 ΡῚΥ οϑογθα ἐπθηλβαῖγεβ ἴο ἀ108}} δὲ Ψογυβα]θαι. 

8 Νον [Ἀπᾶ] {8686 αγὸ {86 οἰϊοῦ οὗἨὨ [86 ῥχγονίῃοθ ὑμαὺ ἀπτοὶῦ ἴῃ Φογυβαϊθια: Ὀαὺ ἴῃ 
{86 οἰἰϊε8 οὗ Φυάα!ι ἀνοὶ [8πα τοι ἀποϊὺ ἴῃ [86 οἰ(ὴ68 οὗ θυ ἀ8}}} ΘΥΟΥΥ͂ οπὸ ἰμ Ἀ18 
Ῥοββοββίοῃ ἴῃ {πον οἱ 168, ἐο «το, Ιδτα 61 [. 6.,ὄ (ῃ6 Ῥ6ΟΡ]6], [86 ῥγιοβϑίθ, διὰ {86 1.- 

4 υἱΐεβ, δηά {μ6 Νοίβίηϊα, μα (86 Ομ] σθαι [8018] οὗὨ βοϊοϊηοῃ Β βοσυδῃίβυα Αμπῃά δὲ 
“6 γυβ8] 6 πὶ αὐτοὶ οογίαϊηι ΟΥἨ Τὴ6 Ομ] άτϑη [8015] οὗἩ Φπάδῃ, ἀηὰα οὗ [86 Ομ] άγθη [80}8] 
οὗ Βοη)διαῖη, ΟΥ̓́ {86 ΟΠ] άσθῃ [808] οὗ ΨΔυάδῃ; Αἰμδἰδῃ, [Π6 βοὴ οὗ 1]Ζζίδι, (86 
80η οὗ Ζϑοβασδα, (86 βοῇ οὗ Ατωδσίδῃ, [86 βοη οὗ Κ'βαρμδῦδα, (ἢ6 βοῃ οὗἠἨ Μίδπμα,α- 

δ᾽ 166], οὗ {μ6 οι! άγοη [808] οὗ Ῥεσοζ (ἱ. 6., Ῥῃδιοζ)ὴ: δῃὰ Μδβεοίδῃ, ἐμ βοὴ οὗ ΒὋ- 
τυσὰ, ἰ86 βοη οὗ (01- βοζβὰ, {86 βοῃ οὗἩ Ἠοζαίδῃ, [86 βοῃ οὗ Αἀδίδῃ, [86 βοὴ οἵ “οἷα- 

6 σὶρ, {86 βοὴ οὗ Ζθοβδυίδῃ, [86 βοῇ οὗ Α'ἈΣ]οΩὶ [ΘΒ 618} Β Δ πλ11}γ]. Α11 16 βοῃβ οὗ Ῥο- 
χ6Ζ ἐμαὶ ἀν ὶῦ δὖ Φ  γυβδ] οπὶ τσόγ6 ἴον Βυμαγοα ἐμ γθθ-θοοσο δηά εἰραύ νδ] δηΐ τηθη. 

7 Απὰά (680 δὺο 19 ΒΟ}8 οὗ Βοη)αιηίη; Κ'4}}]1ὰ ὑῃ6 βοῃ οὗ Μοβυ] απ, [86 βοὴ οὗ 
Φορά, [86 βοῃ οὗ Ῥεάφϊδι, (8 βοῃ οὗ Κι οϊαίδῃ, [88 βοὴ οὗἩ Μϑδαβοϊδῦ, [86 βοῇ οὗ 116], 

8 {8ὸ βοη οὗ 76βαῖδῃ [. 6., 158818}}. Απὰ αἴογ τα Οδθραὶ, 811, πο Ὠυπαγοά 
9. ὑπ ΘΩ͂ δηά οἷσί. Απά 406] [89 Βοη οὗ ΖΙ τὶ τὐαϑ ἐμ ῖν ὀνοσβθοῦ: ἀπά ΔΦυάαϊμ [δ9 

10 βοὴ οἵ βοηῦδῃ τὰϑ βοοοῃὰ οὐϑῦ [86 ΟἸΔΥ̓ [πὑ1τῶ8 οὐϑὸῦ {89 δϑθοοῃὰ οἶἰγ]. ΟΥ̓ ἴΠ6 ρῥγίθβίβ: 
11 Ζοάκῖδῃ ἰμ6 βοῃ οὗ δοίασί ", δοίη. Ταϊδἢ, [86 δοῃ οὗ ΗΚ ἢ, [0 βοῃ οἵ Μο- 

Βθ.] ]8πὶ, {μ6 βοὴ οὗ Ζβδάοκ, ἐμ βοὴ οὗ Μογαίοίῃ, (86 βοῃ οὗ ΑἸιλταῦ, ιὐσαϑ [μ6 συ]6γ οὗἁ 
12 {86 Βουβο οὗ αοά. Αὰ ἐδμοὶν Ὀγοίμγοη {μαὲ ἀϊά [6 ψοτῖς οὗὨ ἴπ9 ἤοῦβθ σοῦ οἷσί 

 Βυαηάγοά ὑπΘΏΪ δηᾶ ὑνο : δηᾶ Αἀδίδῃ, {86 βοὴ οἵ Φογοίδιι, [89 βοὴ οὗ 614] 188}, 111. 
18 βοῃ οὗ Ατοζὶ, [89 βοὺ οὗ Ζϑοβαγίδι, [6 βοῃ οὐ Ῥαβϑδυσ, [16 βοὴ οὗ Μδ]ο δῇ, δμα 153 

Ὀγοίβσοη, ομϊοῦ Οὗ 1110 δῖ μοσβ, ἔσο δυπαγρα [ὈΥ δηὰ ἵντο : δηᾶ Ατλδβηδὶ, [86 βοὶ 
14 οὗ ΑζΖαγοοὶ, (86 βοη οὗ Αδβαὶ, 0 δοὴ οὗ ΝΜ βδβ ἃ ]]ουλοίῃ, [ἢ βοὴ οὗ [πλπλοῦ, δηα {Π|6 17 

Ὀτοίμγθῃ, ταὶ ρ ΒΥ τπθη οὗ γδίουσ, ἃ δβυπάγοά ὑπθηὶγ ἂπα οἱρῃΐϊ, ἀμ ΠΟΘ ]Σ ΟΥΘΥΒΘΟΓ 
τὐαϑ ΖΑΌαϊ6), (89 Βοη οὗἁ οηθ οὗ 6 σγοδΐ τχθῃ [80} οὗ {86 τηϊρὨ γ]. 

15 ΑΪδβο [ἀπά] οὗ [86 1μοντῦοϑ : Βμουηγαῖδα {86 βοὴ οὔ Ηδβϑμυῦ, ἰδ6 βοὴ οὗὨ Αζυκαπι, 
16 ἐδμ6 βοὴ οὗ Ηδαβαίδῃ, [896 βοὴ οὗ Βυμπηὶ; δηὰ ΚΒ ὈΡοίμαὶ δα “οΖϑθδά, οὗ {86 οἰΐοῦ 

οὔ 86 1ανίϊοα λαά [6 ογογειρι οὗ [τὐ6γ6 οΥ̓6Υ] [16 ουϊτγαγα ὈυΒ1η6ε8 οὗ ὑπ6 Ὠουβθ οὗ 
17 αοἀ. Απάὰ Μαϊίβδηϊδῃ, (᾿ὸ βοη οὗ Μίομα, 86 βοὴ οὗ Ζαθαϊ, (86 βοῃ οὗ Αβδρᾷ, ιϑα8 

[86 Ἀγ Ο1ΡΆ4] ἴο Ὀορίῃ πο ὑμδη κθρίνηρ ᾿π ῬΥΑΥῸΡ [ρέγλαρϑ, ἰμ 6 οἰϊοῦ οὗὨ [86 ρῥγαὶ.6- 
Βοηρ ἯΠῸ ρᾷνο {Π8ῊΚ5 αὖ ῬΥΑΥΘΓ-ΒΟΙΨ]Ω6] : δηαἃ ΒΑ υ δ 6 Βθοομα διηοηρ 18 
ὈτοιΆσοη, δηᾶ Αράδ {᾽6 βοὴ οὗ Ββαιηηλυδ, {86 βοὴ οὗ Ο6Ὅ814], [6 βοὴ οἵ Φοδυϊδυη. 

18, 19 ΑἸΙΊ [80 1,ονἱΐοθ ἴπ (ἢ ΠΟΙῪ ΟἸΥ͂ τὐογό ὕπο δυπαγοα ἔουτγβοοτο δῃα ἔουσ. Μοτο- 
ονοῦ [Ἀπ47 [Π6 ροτγίοτβ, ἀκίζαρ, Τὶ πλοη, δηα ὑμοὶν Ὀγοίμτοῃ ὑμαῦὺ Κορὺ [86 ραΐεβ, 
“ύογὰ ἃ Ὠηαγοα βου  8δηα {ὕ0. 

20 Απά [δο χοαΐάυθ οὗ [βγϑδ], οὗ [Π6 ῥγ᾽οβίϑ, απὰ ἴθ Ἰμον 68, τσϑγό ἴῃ 411 [86 οἰ(165 οὗ 
21 ΦΔυάδῇ, ΘΥΘΣΥ ὁη6 πῃ 18 ἱπβουϊίδηοθ. Βα [Απ4Ὰ] (86 Νοιβίμϊπι ἀπτοὶὺ ἰη. ΟρΒεὶ : 
22 δῃὰ Ζηβ δῃα (Ἰβρδ 106γ6 ΟΥ̓́ΣΡ ἴ6 ΝοΙΒ᾽ηϊ. ΤῊΘ ΟΥ̓ΟΥΒΘΟΥ αἷδο [δῃα {80 ΟΥ̓ΘΙΒΘ6Σ] 

οὔ τλ6 1 ον ἰ69 δὺ ὁ Γ05816πλ τὐαϑ [02Ζὶ, (86 βοη οἵ Βδῃηὶ, [6 βοὴ οὗ Ηδδμδίδῃ, ἐμθ 
ΒΟὴ οὗ Μαιίδηϊδῃ, ὑδ6 βοὴ οὗ ΜΊοΒδ. ἜΒΕΤΟΙ {80 Βοῃὴ8 οὐ Αβδρῇ, [86 βἰροτα 

28 “610 ΟΥ̓ΘΥ {86 δυδίηθδθ οὗἨ {πὸ Βουβο οὗ . ον ἴὑ [{86τ0] γψὰβ {9 Κιηρ᾿Β οοτα- 
ΤΑΔΠἀπηθηΐ οοποογηΐπρ ἔμοηι, ἰμαὐ ἃ. οογίδί ἢ ροτίϊοῃ βου Ὀθ [Ὁ {86 βἰπροῖβ [8π4ἃ 
ἃ Β076 ΟΥ̓ ΠΔΠ66 ΘΟΠΟΟΓΏΪΏρ [Π90 ΒΙΏρ618] ἀπ6 ὉΓ ΘΥΘΣΥ ἀΔ4Υ [(86 (μΐηρ οὗ 8 ἀΔΥ οἱ 

24 115 ἀΔΥγ]. Απὰ Ῥοιδδδῃ, {86 βοῃ οὗ Μοβῃϑζδαθοοὶ, οὗ {86 μι] άσθῃ οὗ » (6 Β0Ὰ 
οὔ δ ἀὐ πὴ, Ψγ 88 δ΄ (86 Κὶπρ᾿βΒ βδηὰ ἴῃ 811 ταδίοσβ οΘοποθγηϊηρ [86 ὈΘΟΡΙΘ. 



40 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

2Ὡὅ ΑπάᾶαΓ[Λ8] ἴον ἰδ9 ν᾽ ]αρο5 τσ ὶτι ἐμοῖς 86] 48, δοπιὸ οὗ [πΠ6 Ομ] το [30η9] οὗἩ Φαάδεῖ 
ἄπεὶο αἱ Κι τ]  βοατθα δηά ἐπ {μ6 ν᾽] ρο8 [ἀδυρῇίογ8] ἐμβογθοῦ, δηὰὶ δὲ Πιθοη, πὰ ἐπ 

26 {μ6 νἱ]αροβ [Ἰκαρίοιο] {μογθοῦ, μὰ δἱ 96 καῦ2Ζθ6] δῃά ἴῃ (86 υἱ]αροθ ἐμογοοῦ, δυάὰ 
27 αἱ Φοϑῆυδ, δῃὰ δεἱ Μοϊδάβδῃ, διὰ δἱ Βοίῃ-ῃεϊοῖ, δῃὰ δἱ ΗἨδΖαγ-βϑῃυαϊὶ, δῃὰ δὲ Βϑοῖ- 
28 β88ρβ, δῃὰ ὑπ ἴῃ ν᾿] ᾶρο59 [ἀδυρ 618] ἐπογθοῦ, δῃὰ δἱ ΖΙΚ]ασ, δοά αἱ Μοϊοηδῆ, διά 
29 ἴῃ {86 ν]]αρο8 [ἀβαυρμίογ8} ὑμογοοῦ, δμὰ αἱ Εη- τ τηοη, δηὰ δἱ Ζαγεδῆ, πὰ αἱ ὅαν- 
30 τουτἢ, Ζαηοβ, Αἀυ]δηι, δηὰ ἐπ ὑμοῖν ν᾿] ρο8, αὖ 1.Δο 8} δηα 186 86]48 ἐπογοοῦ, αἕ 

Ασοίκαν, δηά ὑπ [6 νἱΠᾶρε8 [ἀρ ὕογ8} ὑμοσοοῦ Απὰ ὑμοΥ ἀπ οὶ! ἔγοτα Βϑογιθιοῦα 
ἰηίο [89 γΑ]]6γ οὗ ΗΪπποια. 

91 

92 ἐμοὶν Ν μπιλοῖ ἀρ 
83, 84, δὅ ἰαἴπι. 

ΤῊῸ Ομ] άγοηῃ αἷϑο οὐὗὐἨ Βοη)γαπΐα [δηὰ ἰμβὸ βοῃβ οὗ Βοη)διΐη 
ἀιοοῖξ αἱ ΜΙοΒ Δ} [ἀντοὶῦ ἔγοτα αοδα ἰο ΜιΟΒΙΙ5}}} δῃά Αἴ), δά 

Ὠ οΓΒ], απά δὖ Απδίμοιίμ, Νοῦ, Απβδηΐδη, Ἠαζῦσ, Παπδῆ, Οἰὺ- 
δαϊά, Ζεοθοῖπι, Ν᾿ ῦδ]]αί, 1.οα, δὰ Οπο, (6 ν]]6 7 οὗἉ ογαϊὑϑπιθῃ. 

ἔγοια ον 
οὗ], δῃᾷά ἐπ 

86 Αμπάοῦίδο [μον ὑθ8 τῦογ6 ἀἰν!βίοηβ ἐπ δυάδα, απά ἴῃ Βου)διαῖῃ [ἀἰν βίο οὗ ὰ- 
δ τὐεγό ἴο ΒΘῃ) δα]. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 ον. 11. ΓΙΘΓΙΡΓῚ Ἰαδυοκὰ οἵ θοΐπε δὰ ϑιτοῦ ἴοσ ΣἸΏΣΊΠΣΊ, ταν γ ἴον ΓΏΓΙΓΞ, “φμ!ο σὲ ἐλα δορύπαπέηρ οἵ 

ῬΓΑΥῸΣ Ὧ6 μάγο εἶλδιϊκο." 

ἘΧΈΘΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΙΤΊΟΑΙ, 

ΤᾺ Ῥίασον 977 Αδοάε.Ἐ 

γον. 1. ΤΠ) σϑδοὶ οὗ [89 ὑΡθ00ρ]6 8]δο --- 
«πὰ ἰδλε τεεὶ 97 ἰλε ρεορῖε---ἰ αὶ ἷ5, Οὐ ΒΟΣ ἐΒδὴ (9 
ΤΌΪΕΥΒ. 

γον. 2. Ῥπαὶ ὙΠΠΠΠΚΙΥ οδοτγτοᾶ ἱβϑσο- 
Βοῖνθε---ἰ. 4., ἰ8089 οὗ (6 Ῥδορΐθ, Ὀθβίἀθ ἰδ 9 
ἐοηίἢ Ῥαγί οἰοβθ ὉΥ Ἰοί, ψῖο αἷϑο οοῃϑϑηϊθα ἰοὸ 
ἂν 6}} ἰῃ 7οτ 88) 6 88 {89 ρμἷλοθ οὗ ρστοαίοδὶ ἀδῃ- 
ξεν δπὰ ποοὰ. (866 οδδρ. υἱὶ, 4.) 

γον. 8. Το χοϊαϊΐνο οοπϑίγυοίΐοαυ δουϊὰ Ὁθ 
πυϑοὰ νυ Ὀοίῃ οἸδιιβοθ, ἰλιι8: ποῖ ἐΐλέδ6 ατὰ ἐλὲ 
εὐ» 977 ἐλε ρ»τουΐποα τοὴο αἰιοεῖϊέ ἕπ “εγιβαΐεηι, ἀπά 
ἐλοδα ὧΐἂο ἀιοεῖξ ἐπ ἰῪδδ εἰξΐεε 9. ἡ μαάασαλ (εὐενν οπὲ ἐπ 
λὶα »οδεεθδῖοπ ἐπ (λεῖγ εἰ([68)---τίο οἱΐ, ]εταεῖ, εἰς, 
Ιατα9]----ἰ, 4., (86 Ροορὶθ οὗ ἰβϑγϑδοὶ δθ σουἰσϑδιϑὰ 
νἱὰ γτίοδία, Ἰωονίιο8, εἰ6. 8.6 οὨἑΙ ἄγος οὗ 
Εἰο]οσαοΣ 8 δοσν δῃῖ8.--- 8300. οὐ οδδρ. Υἱὶ. δ7. 

γον. 4. ΑἸΒΑΙΔὮ ναβ οἰίοῦ οὗὨ 9 Βορ6- ῬΒδ- 
χοίβ, οὐ σδίάγοη οὗὮὨ Ῥοτοὸς (Ρμαγεσ). 8660 αθυ. 
χχχυὶϊϊϊ. 29: 1 ΟἾγοῦ. ἱν. 1. ἴὰ 1 Οσοη. ἰχ. 4 
89 8 οα]]οὰ ζιλαΐ, απὰ διἷ8 ξοΟΠΘΑΙΟΔΥ͂ ἰγθοθὰ ὈΥ 
8 αἰ ογουὶί ᾿ἴπ9. 

γον. ὅδ. Μαδγοίδῇ ν5 σι ἱοῦ οὔ ὑπὸ ΒΒ} 1] 165 
οὐ οἰ άγοο οὗ 8.6] αι. Ηἰἷδβ σταπάξαίμον ΟοἷΒο- 
το} ἰβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ (89 5812 85 ἰδ ἔδίμ6Γ οὗ ΕΒα]]ὰη 
ἦὰ σἤλΡ. ἰϊϊ. 16. Ηρ ὶ9 οα] θὰ Αφταἱαλ ἴα 1 Οἄτου. 
ἷχ. ὅ. ΕἸΒΙ]ΟΙ .---ΗΠοῦ.: λαελ-λίϊοπί. Νοὶ 8 
ἸΩἢ 8. πδηη6, Ὀυΐ ἃ ἤααιΐϊ γ᾽ 8 (1110, ἐο νεὶξ, (80 
οἰ άγοη οὗ Κ]ιοῖδ, δι 8 ̓ 8 ϑοῦ. 8.660 1 ΟἼτοιυ. 
ἶχ. ὅ. ΤΊιο60 ἀοδοοηάδηίϑ οὗ δ οἷδ ἃ τὸ οουπι θὰ 
ΠῚ (μο80 οὗ Ῥθατγτος. Ἅλαίαλ δηὰ Ἀααεείαλ 
Ὕ6ΓΘ ἐπι (6 ομἱοίδ οὗ συ. ὡεμεῖ οὗ {πὸ Β0.}8 
οὗ Ζονδῃ, τυϑῃιϊοποὰ ἴῃ 1 ΟΒγοι. ἰχ. ὖ, ἰ8 οταϊιἰοὰ 
Β6Γ6. 

γον. 6. ΤῊ ΐθ γυοσϑθ ΔΡΡῬΘΟΘΣΒ ἰο ὃΘ οὔΐϊ οὗ ἱἰ8 
ῬΊαοο. [{ βμουϊὰ ργοοϑάϑ υϑγ. ὅ. 

4 ΤῊ δ σπαρίον ἰβ ἱπ| δι ὴν σοηπηοοίθα νἱτἢ σΠαΡίοΣ 
υἱΐ. 4, Βηονίης ΝΟ οτ 8} 8 ρα οὗ ἱπογοβδδίηςκ ἰἢ6 ρορυ- 
Ἰαϊίοῃ οὗ ἰῃο οἰϊγ. ΤῊΘ μκοῃθαηϊοκίοη δηὰ ἐῆϑθῃ ἰἢο σοἢ- 
ζοβδίοη δηὰ οσονοηδηΐ οασηθ ἰῆ Ῥᾶγοη οί 4}}γ---ἰῃθ Τοῦ- 
ΤΟΣ 88 πρό οὔ (Π6 ργοσθββ ἰῃ ἐΠ6 ῥαπ. δῃηὰ ἴῃ Ἰδξξογ ἃ8 
ΘΠ ΡΟΒοΪορίοα Υ Ὠδρροπίης ὙΠὲ1Ὸ6Ὸ ΝΟ θυ ίδἢ γωδ 18» 

ΠῚ ἑωγίης ἰδ ΡΙδη. 

γον. 7. Το ἔδαιν}γ οὗὐὠ δοδαῖϊδῃ ἴῃ Βεοηϊδηίη, 
οὗ νοι Ε4411π τδϑ οἰϊοῦ, ἱ8 ποὲ οἰδογπ δθ 
Κηοτη. 54.4110᾽5 ροάϊΐχτοο 18 αἰ ΓΘ. ΠΥ τϑοϊκοηοά 
ἴα 1 ΟἼτοη. ἰχ. 7. Το ἰοχί ἰὰ Οἰσοηῖο 65 18 ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἀοίθοί: νθ. 

γον. 8. ὅαΌραϊ δοὰ ξ34116ἱ δτὸ οἱμβονς Βεη͵δ- 
τοῖο οΘἰϊ οἴ. 

γόον. 9. ὅοσθ] ἴδο δου οὗ Ζίοὗ τί νγὰβ ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΡ 
(Η6Ὁ.: ραξκίά, ἐπισκοπος) οὐον Ὀοίδ 1119 δ δ (68 
δά Βοηϊδαίίο5 οὔ (1109 οἷϊγ. Ηἰ8 οδδθ νγ88 ροϑ- 
Β' ὈΪΥ ἃ ροϊΐοϑ οπο. Φδαάᾶδῃ 89 δοῃῃ: οὗ ἰδ δα 
τοα8 οὐεν (λδ δεοοπά οἷΐψ (μοὲ δοΘοοσπιᾶ ονοσὲΣ ἴδο 
οἱ τγ).- -ὸ δοοοῃὰ ΟΥ̓ ἨΔ5 8 γυν0}}- Κη ἢ Ρατί 
οὗ Φογυβδίοα. [{ πτδϑ ἱμοσοὸ Ηυϊάδι (16 ῥτο- 
Ῥθείο88 ᾿ἰἰνοὰ ἴῃ Ψοδ᾽6 1 5 (πιο. ὅ60 2 Κίηψε χχὶϊ. 
14, πιοτὸ (9 ΕἸ. γοΓθ. 89 ““601160 20 ἴον (80 
ΠΡ. πιιδλπδλ. [Ιἡ ΖορΆ. ἱ. 10 (86 Εοκ. γτογβ. 888 
“ἐβοοοπὰ.᾽᾽ [{ τὰϑ Ῥεοῦδοϊγ (86 ρϑιὶ οὗ ἐμο οἱ 
Ὀαΐὲ ὉΡ ποσί οἵ (ἰμ6 ἰϑωρὶθ. Το Ρρβτδ)]οὶ οδδρ- 
(ον ἰῃ 1 ΟἌγου. (6 8Ρ. ἰχ.), νοῦ δϑοτη ἴ0 δ 
ΥΟΥΥ͂ ΘΟΥΤΟΡΙ ἴῃ 8 Το , ΔΡΡοατΒ ἰ0 δαυθ 
109], ἐμ! δοπ οὔ Ζίοδτὶ,᾽᾽ ἴῃ “ΕἸαδ, [86 δοι οἵ 
ὕσσὶ, ἰὴ δοὺ οἵ Μὶομεῖ,," διὰ ἐο ἴδατοὸ ““Φυΐϊδῆ, 
(89 βοὴ οὗ βδηυβδ,᾽, ἰὰ “Ηοάδαγνίδ, ἰδ 9 δβοη οὗ 
Ηδδοαυδ,᾽" (16 ἤοτιου 6 Βοη͵αδαιϊίο, δὰ {δ9 
Ἰαιοῦ δὴ δησοβίον οὗ βϑδ|]υ. Τμαί ᾿ἰδὶ αἷδο ἱηΐτο- 
ἄυοο8 88 Βοηϊαδταϊίθβ “" Ὁ ποἰδα, (6 βοὴ οὗἩ Ζ26Γο- 
δῃι,᾽᾿ δηὰ ““Μοβθυ ]]δηι, (ἢ 9 Βοη οὗ 5 ΡΒ δ ΐδμ, 
(10 8οὰ οἵ Βουοὶ, (9 δοη οἴ [θη 78}.᾽᾽ 

Ὅοο] δηὰ Ζυάδῃῃ πογὸ ἰμ9 ἔνγο ἰηϑρϑοίοτα οὗ 
ΟΥ̓́ΘΟΓΒΘΘΥΒ ΟΥ̓́ΘΡ ὑδπ0 Φυάομ᾽ῖθ8 δπὰ Βεηδαιίία5 ἰα 
{86 Θῃιἶγο οἱΐγ. 
όγα. 10, 11, ΤΏοτο 18 στοαὶ οοηἴαβίοπ ἴῃ ἐπ ΐ8 

Ῥασί οἵ ἰδ γοοογά, δπὰ τὸ δῦϑ οἱ μοϊρϑὰ χωποὶι 
ὉΥ 1 Οβγοῦ. ἱχ. Βοιϊδ 1158(8 βανσ Ὀϑοῃ οορὶοὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴτγοιη 6 ἀοίοοιϊνο σεοογὰ. ϑαδίδῃ, 
Φοίασι Ὁ δὰ ϑδοβῖν σοτὸ ἰμ6 Βοδὰβ οὔ ἰδτγοθ 
οὗ {μ9 ὑπγοηίγ-ἴουῦ δου γβοδ οὗ Ὀγ1οδί8 ἰῃ αν 8 
(πὸ (1 ΟΒτοῦ. χχὶῖν. 7, 17). 8 
δὲ ρμορτῖοθὶ Ὀθϑέοτο (86 οαριϊνιΥ (1 ΟὭτοη. νἱ. 14). 
ΤΏΘδΒ6 Πδ1η68 ΔΡΌΘΔΡ ἰο Ὀ6 ὕγαχιηθηίβ οὗ ἃ σοοογὰ 
ὙΔϊολ ἴὰ 18 ζυαϊ 665 βιονοὰ (9 ποδὰβ οὗ ἰμθϑὸ 
ζδτηἰ1196 ἷῃ ΝΟΒϑσοΐα ΒΒ ἰἐθ. Τὰθ ΡΌΓΘδΘ “ΤΌΪΟΥ 
οὔ ἰπ9 Ββουδο οὗ αοἀἂ (πεσίά δείλ λα-εἰολέπι) οδα 
Ὀοϊους ἰο Αδἰιαῦ οὁΣ βοσαΐδι. Τμὸ Ἐτρ, τόσα. 
ΜΓΟΏΡΙΥ ἰηδοσίδ “ ν͵2ὸ8.᾽ [{ 856 {1{}]9 οὗ (πὸ δἰκὰ- 
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Ῥείοσί. 8.0 2 ΟἼγχοη. χχχὶ. 18. ΑἾϑὸ Θοτρδ ΓΘ 
1 ΟὨτου. ἰσχ. 11. Αἶϑο 8.06 1 Ομγοι. χὶϊ. 27, 
ὙὮΟΤΘ 7οΒοίδάα (πεσία οἴ {119 Αδτοπὶ 65} Β601Π18 [0 
Ὅο (86 δ81ὴ9 88 Αἰϊλα Ὁ {80 δέ μον οἵ Ζαάοκ. 
1 τοῦ. 1 2ο δαΐδ, ᾿86 δου οὗ ϑοίασὶ Ὁ, ἰβ 

ἀου .}655 τυοηί, δαιὶ ἐδ ἕοσια ἰῃ 1 Ομ τοῦ, ἰχ, 
10 5ουϊὰ ὃὉ6 ζο])ονοά, ἰο τὶϊ, Τεααίαλ απαὰ «7ε:λο- 
ἑαγίδ. ἴῃ νον. 11 (45 ἰὰ 1 Οἤγου. ἰχ. 11) {119 
ποτὰ ἴδ δοὴ οὗ Μοσαϊοι β δγὸ ουὐ οὗ ρ͵δοθ 
δὰ δῃοιυϊὰ ἔο]]ον ΑἸ Ὁ, Ἃ8 Μονγδὶοιλ τγ85 
Κταπ δι ον (1 ΟἸτοι. Υἱ. 7) οὐ στοαί-γδηαία 6 
(Εεσα νἱὶ. 8) οὔ Αὐλιυρ. ἔν ἐμὶ8 ἰαβὲ ἀἰϑογορ- 
ΒΟΥ ἯἯΘ ΓΩΔΥ͂ ΔΌΡΡΟΒΘ ἰδ)6 ἐν ἶἴὸ δοαυθῃ668 ἴῃ ἐδ9 
δἰ χἢ-ρυϊοϑιβοοὰ οὗὨἨ “Απατίαμ, ΑΒιιαῦ, Ζαάοὶς 
(οὔθ Ὀοίοτγο ϑοϊοπιου, δηὰ ἰδὸ οἱμον δἵδοῦ 8.01ο- 
ΤΔ0}} δ΄Γ6 ἐμ οσσαϑῖοα. ΟἿ Ἶϊ8ὲ Βα8 ἔδκοη {ἐμ 
Ἰδιίον, πιοτὸ Αἰ θ᾽ 8 στοπΐλί ο ἰ8 ΑΣανΐδ, 
δηὰ ἐδ οἱβοὸνρ Ὧ88 ἰδίζθῃ (86 ἤοσιμ δ ὙΏΘγΟ ΑἸιϊ- 
5 κνυδηάίδι βοὸς 8 Μογδαίϊοίῃ. [79 189 ““ἴα- 
{8 0» δηὰ “φγδηάζαδι μον ἴῃ [86 ἰὐΥΤ ΔΙ] 8018, 
ἀδηοϊίης (86 ΡγΟΧΊ Δ Υ οὗ [9 ὩβΠ165 ἰῃ ἰῃ9 ΣΟ- 
οογάδ, ποῖ ("9 δοίιαἱ γο]αἰΐουβ 1 .] 

Ψον. 12, Δι ΓΠΟὲΣ ὈΣΘΈΒΣΘΕ ---{. 6.,ὄ (86 Ὁτο- 
{ΓΘ ΟΣ ἰἰμϑέο κα οὗὁἨὨ (9 οἰϊοῖβ οὐὗὁ (6 ῥγίϑβδίβ 
ὙγΠΠ096 ὨΒΙη68 ΓΟ ἰοδί ἷπ {8:6 ΔΌΟΥΘ ΥΟΟΟΥὰ (88 τ 
ὮΔΥΘ 8665 ἴῃ 6 ργϑοϑάΐηρ ηοἰθ). Αδαΐδδ 9 
οἰἱοῖ οὗ ἰδο οἱ άτοῃ οὗ Μασ ἰδὴ, ἐδ Βολα οὗ (6 
ἈΠ οοῦτϑο ἰη θαυ  ᾽ 8 ἀΔΥ (1 Οἴτοι. χχῖν. 9). 

γον. 18. ΟΒοί οὗ ἴδ δἴμοτε.--- 6 οἸαυ59 
ΒοΘΙ8 ἰο0 ὃ6 ουλ οΥ̓͂ Ρ͵ΪΔ06, (Ὁ τχ δ ΒαΤΑΪΥ 800- 
Ῥοβα ἰπδὲ ἐμὸ δ᾽ οἶδ} τ ἶΥ ῬΟΥΘ 8}} οἰ ἱ οἶδ. 
Αἀδΐδὰ δὰ 242 ἰπ εἶθ. κἰ ἡ δύο}, ΟΥΘΡ ἩΒοΙ ἢθ 
Ὑ8.5 οἰϊοῖ, ᾽υϑὲ 85 ἴῃ: 9 ΥΘΡΤ ΒΘ δι γ68 οὗὨ (δ ΒὲρἘ- 
Ῥυΐοϑί δ ἔλ τ ἢ γ δηὰ (86 ἴδηι}}165 οὗ Φοἀαϊα νι, Φοἷα- 
Τὶ δηὰ 7Ζαομὶη δὰ 832 ἴῃ ὑποὶν ἰκϊ βίοι Κ (τον. 
12). ΤΙ δ ρθγ4869 ““οἰίοῦ οὗ ἰδ9 ἕλον 8᾽᾽ Ὁ6- 
Ἰοῦ 5 ἰο 8}} (8696 οδὰ τγο0 οἵ [Δ 1}}}169, δΔη ἃ τγ89 
ῬΤΟΌΔΌΪ δἱ 86 ᾿θδᾷ οὗὨ (ἴθ 115. οΥὐἰ ζίπαϊγ. 1ἰ 
ΤΑΥ͂ ὮΔΥ9 Τοπηὰ ἰἰ8 ροἶΔο0 Β6ΤΘ ἴγοσῃ (ἢ. ΔΊΟΥ 
οὔ (86 ῬὮΏΣδϑΘ “τ ΚΕ Υ τηοη οὗ γΔ]᾽ ΟΌ ᾽ πὶ Ὑ6 Υ. 
14. 8.6 2 Οἤτοη. χχῦὶ. 12 ἴογ ἃ οοἰϊοσαϊΐοη οὗ 
πὸ νγὸ Ρἤταϑοϑ. Δι θδΒϑὶ ( ].αεϊαὶ ἴῃ 1 ΟὨ του. 
Ἶχ. 12) γ88 οἰἹού οὗ ἰδ οἰ ]άτοη οὗ [πηπῖϑν, {119 
μοδὰ οΥ {0 εἰχίθοην ἢ σουτβθ ἴῃ αν 5 ἐΐτηθ. 
1Π|18 ροάίχτοθ ἰπὰ 1 ΟΒγοη. ἰχ. 8 Δ ΘΡΟΙΥ͂ 8 ΘΟΥΤῸΡ- 
ἐἴου οὗ (ϊ8 056. 

γον. 14. Τοῖς ὈτΣΘΙΏΤΘΩ.---ῬΤΟΌΔΟΌΪΝ δὴ οτ- 
ΤΟΡ ἴἔος “λ Ὀγοϊμτοη᾽ ' --ἰδὲ 15, ΑἸ δ 5418. 
ΤΏΘΙΣ Οὐ σΘΘΣ νγὰ ΖΑὈ4196].---Πὸ νὰ ραλί 
(966 οἃ τον. 9) οὗ 41} (89 ῥγίοβϑίβ.: [19 18 δα]οὰ 
205 ὁ (λα πιίσλίψ οπο9---ἃ ῬΏΓαδο (δ αὐ Βοοτὴϑ ἰὸ ἀ6- 
ποίθ 8 Γαι λυ ΚαῸ]Θ ΔΏΘΟΒΙΣΥ,. ΤῊΘ ΠΟΙ ΌΟΥΒ ΒΟΓῸ 
δυὰ ἰῃ 1 ΟΒτοη, ἰχ. 18 αἰ ον ὉγΥ δ08. ΕΥΓΤΟΓΒ ἴῃ 
ὨΌΠΙΌΘΥΒ Βπὰ ἰπ ΠΔΏ168 δ΄Θ δ] ποδὶ ποοοδϑί (68 ἴῃ 
ἰσδηβοτὶ δίῃ. 

γόοτα. ἰδ-17, ΤῊΐ8 Ἰβὲ οὐὗὁἨ Τιον 68 οτηὶΐα (ἢ 9 
ὨΛΙΊ68 οὗἨ “ἤεγεδὴ, αΟαἰαξ αὐὰ Πεγεολιαῆ, ξἴνθηῃ ἴῃ 
1 Ομ ρου. ἰχ. 1δ, 16: θυὲ οοπίαϊηϑ ἰδ 6 Ὡδπι6Β οὗ 
ϑλαδδείλαὲὶ Δῃὰ .οζαδαά ποὶ τιοπιϊοποα ἐθοτο, [ἢ 
[8ἷ8 118ὺ (τοῦ, 14) γὸ ἤαγο ἴδ βοὴ οὗ Βυππὶ 
(ὦ. ὁ.» Βαηΐ, οη6 ΟΥ̓́ΈΒ9 ἤδη }} 195 οὗὁὨ Μοτγαγ), τ 6 ΤῸ 
ἴῃ 1 Ομιγοι. ᾿ἰχ. 14 τὸ δηὰ “οὔ ἰδ Βοῃβ οἵ Μο- 
γατὶ." ΑΙ Ό ΙΔ ἤότο ἰβ Βαλδαλζχαν ἰὮθτο. 
ΖαΌ αὶ μοῖοὸ ἰ8 Ζιολτί ἰμοσο. ΑἸὐᾶδ Βοτγο 8 Οδα- 
αἱαῆ τἰἈΡγΘ. ΟΥ̓ ἐδθ Τωογἱ 64} οἰ τοία, ΒΕ ΔΌΒοΙ αὶ 
διὰ 7Ζοζηραὰ μαᾶἃ ἴμο ονυθχείι οὗ ἴδ οτιῖ- 
σνατᾶ Ὀσυδίη 988 οὗ ἴδο Βοτιδο οὗ 6.0ά ---ΤΗ δὶ 
8, αϑηα ρα ἰο 1.9 θοου ]δν ἀορϑυι θη οὗ βοσυΐοθ 
88 ἀϊγοοίοτβ ἱπογοὶῃ (οορ. 1 ΟὨτου. χχυὶ. 29). 
Το εϊμοίραὶ ἴο Ὀϑαῖ [80 ἐμδηϊεαρκί νης 

ἴπ ὈΣΑΥ͂ΟΣ .---Ἰ 0 Υ Δ} “{8ὸ οὨϊοῦ οὗὨ 89 Ὠορίη- 
Ὠΐη βαγθ {ἰὉ(5 ἰο ὑταγεν.᾽" ϑοιαθ νουϊὰ χοοά 
ἐελί αὐ ἰῃμβιουλὰ ΟΥ̓ ἐδ εἰ αλ, 8, ταοδὲ πδιίυγ 8) σοῦ- 
τοοϊΐοη, γο βουϊὰ {1608 ᾿ιὰγνθ “1110 οἰ ϊοῦ οΥ͂ ἐπ9 
ῬΓαΐθθ- ϑοη [80] κα γο ὑμϑηΐτβ (8 ἰἰγοάυοίοτ) 
(9 Ῥγσαγϑν," 

γεν. 18, ΤΏ!686 εἷχ (οΥὶ αἷπ6) 1ου 04] οἰἑοδ 
δὰ ἃ οομβι ἐλ ῃοΥ οὗὮ 284, 

γεν. 106. ΔΙεϊκιιΌ, ΔΙΤΏΟΣ.--Τῆο 11οὐ ἴῃ 1 
ΟἼγοη. ἰσχ. δ 45 81.8}}}πι (5 οἰιἱοῦ,. οὗ 4}}} οὐὰ 
ΑἸιϊτδη, δ ἃ τραΐο9 ὑῃ 9 ὨθΟΥ 212 ἰπβίοα οἵ 
172. Τ89 βοσουπὲ ἰπ 1 Ομ το. 8 τη ἢ ΤΟ 6Χ- 
ἰϑηἀοά οἱ ἐμὶδ τηδίίον οὗ (9 ρογίθγβ, ἐδι19 βίλον - 
πα ὑπαὶ {μῖ8 σεοογὰ (08 18 1μαΐ 4180) ἰδ Ὀυΐ αὶ 
ἔταστοοπίὶ οὗὁὨἨ δὴ οἷάοῦ ἀοουθηί. οί οορίοϑ 
Βαγθ Ὀθ65 τιδργοὰ ἴῃ (ἢ ἰγδηβοσὶ Ὀἱη(. 

γον, 20. Τοἷθ τοτθθ δοϊουρσϑ Ὀοΐπγοο γον. 2: 
δηὰ γον. 2, δἴϊον 7ογυθϑαϊθι 18 ἀἰδροβοὰ οἵ. 

γον, 21. Τοϊδίηι--- ΟΡ Ὠ9].---38ϑὅὸ0. οἡ οἷ δρ. 
1, 20, 

γον. 25. Το μαζία (860 οἢ τϑῦ. 9) οἵἁ 8]1 {119 
Τμονῖ659, ἱποϊυαάϊηκς 6 Νοιπἰηΐι, τὰ9 ὍΖΖΙ. 
Το Ἰαβὶ οἱαυβο δβιουϊὰ γοδὰς 76 δίπχετα ο" ἰλδ 
2058 07 42αρὴ (οΥ δοτηο οὗ {ἰ10 Βοτ8 οὗ ΑΒδρ]", {16 
Β' ἢ ΖΟΥΒ,---8606 ΒΑΙΏηΘ δοηϑίχῃιοίἑοη ἐὰ ΥΟΤΥ, 20) τ0678 
ΟὔΕΡ ἰδὲ διιδὶπό8 07} ἐλ6 λοι δε οΓ αΟοάα. Τὶνὶ4 “« Ὀιι51- 
Ὠ658᾽ 8 ποὺ [Π6 “ουὐπνατὰ Ὀυδίῃο 55 ̓ οἴ γον. 106, 
(τί Κο11}) τὸ ἀἰϑγροραγὰ ἔμ9 ΑΥΒΏΔΙὮ, τὴ 
ΤΩΔΥ οοηβίἀ ον 22} 5 ροάϊστοθ 88 χκοίΐπρ οἱ ἰπ ἐπ ἷ5 
Ἰαϑὺ οἶδ 86, ἰἢυ8: ““{(ἰ0 Βοη οὗ Μίοα, οὗὮ ἐδ 9 Βοῃ5 
οὔ Αβδρὴ ἐδ βίπφοτα ἰη (ἢ) βΒογυΐοθ οὗ (.)9 ἢου89 
οὗ αοἀ.᾽" [πᾳ {1118 6889 (ἢ 6 Ῥαγα οὶ Ὑνἴ{}Δ σον, 17 
σουἹὰ ὯὍο διἰνϊ κίηρ. ΤΏΘΓΘ ΤΟΥ͂ ὍΘ δὴ Οτη ΐβεῖοπ 
ἴῃ ἐμαὶ γσοσδὸ Ὀοίογο Μαιϊδηΐϊαι, δπὰ (8 ὕχσὶ 
ΤῊΔΥ ὍΘ ἐπ 9 ἔγϑβϑὶ οἵ ἐμ ἰἴγοο ᾿θδάϊης βίῃ ροτγα---- 
Βαϊ υ ἰδ δ Αὐᾶδ Ὀοΐης (λ9 οἰμονῦ ὑπο. αὶ 
8606 Πποχί ποίο, 

γόον. 23. Βοδᾶ: ,20ν ἐξέ τσας ἰδλ6 ἀἰηγ7γ᾽ 4 οοτεπιαηά- 
Φηξ σοποεγηπῖησ ἰλεπι απά ὦ διγ86 ογώϊιαποε 707 ἰλ6 
δίη7εγ8 707 εαοὴ ἀαν᾽ δ ἀιγ (ἰἰς, “89 ΐπρ οὗ 8 
ἀΑΥ οἱ ἰἰ8 ἀλγ᾽᾽). [{{Ζ2] νλβ ραζιά οὗ (9 ονἐ68 
ΦΟΏΘΓΟΪΥ, Ὀὰὺ 116 ΑΒΑΡὮ 1168 (οοἷς ἐπΓῺ5 ἰπ ἀϊ- 
χοοίϊηρ ἰδ Ποτίἰσαἱ ποσὶς. Τ|ιΐθ 29 τογβο--- 
τηδ τί παρ [ἢ 9 Βίηροῦβ (ἴὰ {86 Ρ] τα) {}ν0 τηδῖῃ δα Ὁ- 
)66αὶ, ΒοΘ 4. 0 ΒΟΥ ἰπαὺ οὖν Εἰ. Υ, 1: σἰκὰς ἴῃ 
βιορρίηρ ὕει 'β σθηθαϊοσΥ (ἰπ τον. 22) δὲ Μίοδα, 
αηὰ ἐμθη Ὀοσίπηϊης 8 ΠΟΤ Ῥαββῆρο, Τ1}16 δία580ο- 
Υὶ[65 ἰοοῖς ({π19 γον, 85. {ἢ 9 Αἰ ΔΒ ἢ ΠῚ ΜΠΙοἢΑ, 
ΒΏονϑ, ἸΤθοτο 18 ῬΥΟΌΠΟΪΥ βοῖηθ οοῃἤιαβίοη Ὁθ- 
ἰνϑθῃ ΥΟΓ. 223 δπὰ Υογ8. 1 δπή 17, 17 τγῦϑ ΠΛΑΥ͂ 
λυᾶρο ἔγοιυ (6 ϑηθ8. ΟὈΟΙΏρΔΓΘ [9 ρϑβεδρβο πα 
1 ΟἸινοη. ἰχ. 

γον, 24. Ῥει μηδ οὗὨ ἰδ 6 Ζογδμί[οα (ον Ζητ. 
Ἀ108) νγῶβ αὖ [86 Βαπᾶ οὗ [Βο9 Ἰεῖπρ .---Τ}]}9 
ἄοοδ ποῖ πιϑδῃ ἐμαὶ ἣ6 ν8ὰ5 δἰ δβιι8α, Ὀυῖ ἰπαὺ ἢΘ 
ὝΑΛΒ 6 Κίπρ᾿ 8 βροοῖδὶ δρθηΐ. Οομρ. 1 Οἤτοπ. 
χχίϊὶ, 28, σθοτο ἰὴ 6 6165 8 το Βαϊὰ ἰο Ὀ6 δὶ [06 
πδηὰ οὗ ἐπ 50η8 οὗἩ ΑἌτοη. οι Ββ ἢ ἶαἶν᾽ 5 οὔοο 
ΤΑΔΥ͂ ὮΔΥΘ ἰβκοη Ὠἰπιὶ οἴΐοη ἰο δα, βπα δ ποι] 
ἱπ8 Ὀ6 {δ 6 ρφο-Ὀοίποοη Ὀοίνθοη ἐμ6 κίης δηὰ 
ΝΟ θην δῆ, 

γεν, 26. ἘΞ 7611: ΑΥὐΌα---ἰ. 4., Ἡρῆτου (1058. 
χὶν. 10. Φ6 υἱ]αροα ἴμοχϑοί.--- 3, ἐλδ 
ἀπισλίεγς ἱλεγεοῦ, Τὸ μνοτῇ ἰδ ἃ αἰβδιθηί οὔθ 
ἔγοπι ἰδὲ δὶ ἐπ Ὀθχὶππὶπρς οὗἨὨ {π8 γογ89 (λαΐζάγ). 
ει ἰ8 τορϑδιοὰ δὔϊοσ δίθοη, Ὀυὶ ἐπ οἵπον ποιὰ 
ΤΟ ΌΡΠΒ δἴιοΣ 76 αὈζοοὶ, Τ}19 υ80 οὗ ἀδορἢίογ5 
ἴῖογυ ἀοροπήάθηϊς ον ἰ8 δοπιοῃ ἰῇ (ἢ ΘΑΥΙΪΟΡ 
ὈοοκΒ. ὨΌΟΣ. --- ΒΠου.]958 809 Φέποπαλ οὗ 
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Φοϑῆι. χυ 22, ϑοϊεαῦ5696).--Τ. ΖζαδΖχεεὶ οἵ 
Ζοβὶ. χυ. 2]. 

γον. 26. 9888. --- ΡΡΟΌΔΌΪΝ ἰδ ϑδλωμηα οὔ 
Φοβὶ). χνυ. 26, (π6 ἰοιίθτβ ἰπ Ηδῆτον Ὀοίηρ οδδὶἵγ 
τοϊδίαιοη ἰῃ ἰγδηβουρίίου, ἈΠΟ ἰ5 Εἰ 
ΜΙ], ΒΘΙΒ.ΡΒο]οι1.---Το Μειλ-»αϊεέ οἵ 7208}. 
χχὶ. 27. 

νον, 22. Ἐϊακδι- ΕΒ. π|8]---Ἴκὸ 841} ἐμ0 δῦογο, 
ὁχοορί Ἡθῦτου δοὰ Μοϊδάρῃ, ἰ8 ἀπκποόνῃ. 
ἘθοσδθΌα ἰ5 Ὠὶν 685-δϑοῦα, ἰνγοηϊγ-γο τὐΐϊο5 

Βουιη.- ποδὶ οἵὕ Βοῦτοι, δὰ θῇ σηΐΐϊο8 ποδί οἵ 
Μοϊω 8}. 

γεν. 28. Ζι τας, οοπδρίουοιϑ ἰῃ ανὶ᾽ 8 ἢΐ8- 
ΔΟΥΥ (1 δ8.πι. χχχ.), ἰ8 δαρροβοὰ (0 Ὁς Αϑἰυ), ου 
{86 τγοδὰ ἔγοπι Εἰ ΜΙΐπ ίο Αδάθῃ. Μοϊεοιϑῆ--- 
ῬΟΒΘΙΟΙΥ ἃ τυϊϑίδιθ ον ἰαάπιαππαλ οἵ Ζοδβὰ. χν. 
80, [ἡ ΟὨΪΥ τοαυΐϊγο68 8 πιόπε ἀγορροὰ δηὰ ἃ ἀαἰδίλ 
οἸδηχζοὰ ἰο 6 ζαρλ. 

γον. 29. ΕἸ -σσηοσι ἰβ δροΐκοη οὐΐη Ζοβῃ. χυ. 
82 88 ὑνὸ ρίασοϑ, Καὶ! βυρροβϑδβ ἰβο ἔτο [οὕ 8 
οἴοϑ0}Υ ποϊ σφ Ὀοτίος τ ΐο ἤπια} στον ἰπίο οΏ6. 
ΖατιϑϑὮ --- Ζοτεαὴ (7 οδἷι. χτ. 88) οΥ Ζογαὴλ (Ταὰκ. 
ΧὶΙ!. 2) 18 Ζαγαμ, ἐουγίθος τὰ }}]65 γγοδὶ οὐ Φογαβᾶ.- 
Ἰοὼῶ. ϑασσασῖδ ἰο 16 τι ῖ]98 βου ϊ ἢ- τοδὶ οὐὗἩ Φοτγυ- 
βαΐϑθτι, ου ἐδι6 βίορο οὗ (10 ταοιχηί δ᾽ ἢ σου ΓΥ͂, δηὰ 
δὐουϊ οἷραὶ πιΐ 65 ἔγουι (89 Κ'Βορ οἷα οὐ Ρ]1}18- 
ἰΐηο ρἰδίη. [{ ἰ8 16 ἱϊθ8 ἔγοια Ηθῦγοῃ. 

γον. 80. Ζβοδ ᾿ἰ8 Ζαπυδ, οὕ, Ῥοσῦδρε, ΚὮ. 
βδθυϊι. Αυ]]ατ---ἰἀοηιἰ βοἀ Ὁγ αΑνκεαῦ πὶ} 
8... Μυάπχυν, οα (86 οδϑδὶ βἰ ὁ οὗ δαγ ϑυτ, Ὡδν 
βοοοῦ. 1ΘΟΒ98---36 χηΐ]65 δου ἢ - τοδί οὗ Φογα- 
βαϊο. ΑἈΑΠΟΙΣΔΕ ἰβ ον 9] Αδδμεοῖς Εγοῖα 
Βοοτϑμθῦα απὶο {116 γα ον οὗὨ Ηΐαποαι (ΟΣ τ] ῸΥῪ 
οὗ ἰμ)ὸ ϑοῇ8β, οὐ' δοῃ, οὗ Ηϊπηοτι) 8 ἃ ἀἰβίβῃοο οὗ 
ὨΘΑΡΪΥ ὕ0 πιΐϊθ8. 

γον. 381. Βουοᾶ: απα ἐδλα ολίϊάγεπ 9. Βεη)απιίη 
ἀιυεῖς ἤγοπι Θεδα ἰο ΑΠολπιαφὴ απὰ 441)α απα Βειλεῖ 
απά ἠξγ υἱασε. ΟιΘΌα .67290Δ. ἹΜΊΟΒΣΩΒΒΕ ἰ8 
Μυκῆιαθ. ΑΑἴα ον “{ἐ 18 ὑσοῦδοΪ Το]] οἱ Ηαἦαν, 
8δΒ ΑΝ ῦ8 ΈΓΌΒ ἰδίηκ8. ἘΘΙΒΟΘ] 16 Βεϊίϊη. 
ον, 83, Διυδῖδβοῖδ ἰα Απαία, Φογουθ᾽ 8 

τ Β.Ρ͵δοθ. ΝΟΌ ἰδ ῥοῦ ΝΟΥ βοπινϊ, δο- 
οοταϊης ἰο Τἰουϊ, ΟΟΝΕΒ᾽ 8 δαρρεβίϊοη (φμαγίετιν 
ϑιαίεπιοπί οΥ αὶ. Ετρὶ. βμπά. Ἰμοπάουῃ, ὅδ. 1876). 
Δ:αΣ ἢ 8 ππἰζο ἢ. 

γον. 88, Ἑΐαποσ ἰδ ποὲ ἰδοεϊ:βοὰ, ἙΪΒΣΩΔῊ ἰδ 
ΕἘτ-Βα. Οἰτιαΐμ ἰ8 απκηοπτη. 

γεν. 84, Εἴαδϊ᾽ᾶ ἰδ Βαρροβοὰ ἰο ὃ6 ποῦ ἔγα δ. 
ΦΘΟΌοΣϊΣ ἰδ ποὶ ἰἀοηιβοεὰ, ΜΘΌΔΙαϊ '8 Βοῖϊΐ 
Νοῦα]4. ποαρ [γα άδ. 

γον, 86. Σιοᾶ 15 γάδα (544). Οχο ἰδ ὃδο- 
Ἰἰενεὰ ἰο Ὅ6 πὰρ [γάάα, δὐ Κοῖγ Αὑπα. (869 
ΨΑΝ ΡῈ ὕΈ:05.) 86 ν8]1100 οὗ ΟΥΑΙ ΒΙΏΘΕ «-- 
ἑ. ὁ., ΟἸΔΡ δε ΐπι (866 1 ΘΒ το, ἱΥ. 14) 88 ὑγοδδ- 
ὉΠΥ ἰπ {86 Υἱ οἱ ΠῚ Υ οὗὨ Τυγάάη, 

γον, 86, Βολᾶ: “πώ οΓ ἐλ6 Ζιευΐίεε αἰυΐϊδίοηδ οΥ 
“ΤἽιααὴ τοροπὲ ἰο εηγαπῖπ, Ἰῆοθβο [ον] ο 8. γοῦθ 
ἐγηηϑίογγοα ἤγουν Τοτιηοῦ βίϑίϊουϑ ἰῃ Φυἀοπὶίο 
(ον 8 ἰο Βἰαἰΐοηβ ἰῃ Βοη)ηδαίίο ον δ. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΈΠΟΑΙ,. 

1. Τονυβα οι γᾺ8 ῬΘΟΌ  ἰΥὶν ἰἶ6 ροβί οὗ ἸδαΌΟΥ 
δηὰ ἄλπσου,---οὔ Ἰαῦον, Ὀθοαῦδο (ἢ ον οδίϊοη9 
τπολ]Ἱὰ γοαιὶγθ σΘοπδίβηϊ σαδταϊΐηρ, δηὰ οὗ ἀδηροτν, 
ὈδοβΌ56 (6 Θποίηΐδβ οἵ ἰῃ9 7618 νψου]ὰ πϑιυγ 
δοποοπίσηϊο ὑπεὶν οοντίϑ δρζαϊπδί {πὸ ΠΟΙΪῪ οἷΐϊγ. 
Α υἱπἔῖης οδονίης οὗ ΔΗΥ (0 ἀντγο}} ἰπ Ζοσυβα]θπὶ 
Ἧ88 ΠΟΤ ΟΣ 8 τιϑτῖς οὗ 80]}-ἀοηΐα) ἴον (ἢ} 9 84}κ0 
οὗ οοιίΥΥ δὰ σοὶ ρίοθ. Τὴ6 ΡΟΡΌΪΔΡ Ὀϊοδβίης 

{611 ἀροῦ δυο, Ετθη ἐμοόβο ψῆο ἀϊὰ ποὲ 5ο το- 
Ἰαηίθον σου]Ἱὰ ηοὲ Ὀυὲ δἀπηΐτα (μ18 ἀονοιίου, δη ἃ 
λοῖπ ἴῃ (μ6 βϑῆοσδὶ δἀτεϊγαϊΐοη. ΗΔΡΡΥ ἰδ ἰδ 6 
ῬΘορὶς, ψτῆθτϑ ὑμ 979 18 δαοὶ! ἃ σδῦδο ογΥ (6 ρυὉ- 
᾿Ἰἴο ἔανον. 

2. ΤῈΟ δά αἱ οπ8] ρορυϊαιΐοι οὗὨ Ζοτυβαίοτα ἴη- 
οἴυάοά τηϑη οὗ υάδλ, τηθὰ οἵ Βεοπ)δειίη, [ονϊί68, 
δηὰ Νοιμίηϊα, Τμοτο τγοτο, ἀουδι16 885, τοι δὲ 
ΟΥ̓ (6 ἔθ ἰγῖθ65 τ ργυοβοσυθὰ ροάϊΐργοαβ ταΐϊῃ- 
εἰοὰ νὶςἢ ἐμὰ γοϊαγηοὰ 76:8, 88 νὰ πὰ ἔουν σ6Ὲ- 
ἰτῖο8 ἰδίου ΡΒ δημοὶ ταϑηςἰοηοά 58 οἵ [86 ἰγῖο οἴ 
Αββον ([υϊο ἱΐ. 86), θαΐ ποηδ οἴ ἐμ680 δϑϑῖ (ὁ 
Βαγθ Ὀθοα γϑοϊκοηϑὰ ἴῃ ἐπ ρυ δ] α σοπθδ]ορίοϑ. 
ΤΏΘΥ δά ηοἱ δοπθ Ὀδοὶς νὶ αἰ Ζογυ ὈδδὈ6], ἴον ἱέ 
8 ποὺ ῬγοῦδΌ 16 παῖ τῇδ (1 δηγ)} ἔγουι (λ6 γϑαϊ- 
Ὡδηΐ οὗ ({Ἰ0 θη ἐγ 68 ὑγοηῦ ἰπίο σδρι νι γ απὰον 
Νοδυσδδάμοσζαγ, ἅΠ]6 88 γγΘ δοηβίἀδν {86 δσοταΐῃκ 
(ο Φογυβαίθαηι οἵ ““ ἀΐγογα οὔ Αϑὶιοῦ δηὰ Μαυδϑεθὰ 
διὰ Ζερυϊαπ᾽᾽ ἴῃ Ηδσοκίδμ δ ἀδῪ (2 ΟΒσγου. 
ΧΧΧ. 11) τγγὰβ 8 σοϊηΐπᾳ [ῸΥ ἃ ρετιοδηθηί δΌοάεο. 
Βυὲέ νῦ ΣΩΔΥ͂ ὈεΙΪ6γ6, ἰμαί, δἴδν (ἢ6 τεΐατη, 
δίγαρὶοῦβ ἴγοτι 8:6 τοιιηδηΐ οὗ (6 πουίβογη 
Κιοράοτα ᾿οϊποὰ (6 5 ε:ν8 δὶ 71 6γυβδίθπι, ἴον {παὶ 
ἴπ (80 Βοιίῃβ!. 8 γοιηηδηΐ ργοδβοσυθὰ τ ἰγτυτἢ 
δΔιεαίϊηδβέ δὶ} ὑμ9 ἰτηταϊ σγδιίου οὐ μβααί ῃθῃ πδιΐοηβ 
ἷβ οὐϊἀϑθηὶ ἔγοταῃ 89 δρροδγδῃοο οὗ Θ4]1166 ἰπ τὴ 9 
Νεν Τοδίηιαθαΐ ρεγίοα, τϑϊοσὰ οοαϊά ποὶ ὃθ 
ΟΥ̓ΤῚ ἢ ρ' δἰ τρὶν ἰο ἰλ9 Μδοδαῦθαη ἰηδαθηςοβ, Βα 0} 
Δ8 ΔΓ ἀοβου δὰ ἰὼ 1 Μαδοοαδῦ. τ. 21, 864. 

ἨΟΜΙΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ὕεγβ. 1,2. ἴὶ τΐσθξ ὍὈ6 το ῦῪ αἰ βίουϊ: ἴον (ἢ 6 
ῬόοτοΡ ἔδυ] ο5 οὗ τ 6 σου ρστοζαίἑϊ οη ἰο δηὰ πιοδὴβ 
οὗ βυδπίβίοπσο ἱπὰ Φοτγυδβαίοιι, 88 ἰ 6 ψὙῶδ8 Ππ0Ὸ 
Ἰοπον 8 ΤΟΥ 8] οουτί {6 Το, δηὰ ἃ ἰτοορ οὗ μἷχθοτ 
ΟσοΥΒ, νῆο οουἹὰ δοῇἴοτὰ ποτ δπὰ ραΐη ἰο 186 
ἴονγονῦ οἶβββεβ, ΤΌΘΥ παῖρϊ δηὰ ᾿ξ τιον οαϑὶοῦ 
ἴο μοὶ δἷοης ἰπ (6 δΟ.ΠΤΥ, ὙΒΟΓΘ (ΠΟΥ͂ σου] 
ουϊεἰναΐο {86 στουμἃ. Νονογί μβο]6θ8 Νοιθιΐδἷὶ 
δηά ἐπ Βοδάδβ οὗ 6 οοπηργοραίϊοη δαά ἴο ᾿πρἰϑί. 
ὍΡοπ ἰΐ ἐπὶ 88 ΠΙΔΏΥ 88 ροδϑὶ ὉΪ6 βῃουϊά δ6ι(16 
δραΐη ἰπ Ζογαδβαϊθαι. ον (ἷβ (Π6 0 τ ΓΘ ΤΟΥ͂ 
Ὀτγροηΐ χοββοῦβ. [1{ γὙ85 οὶ π0 οοπϑίἀογαίϊοι 
δίουοϑ ἐδαὶ ὑπ6 οοῃατοραίΐου ουϊὰ ΟὨΪΥ (μη 6 
ὙΟΡΓΒῚΪΥ γοργοδβθηιθα ἰο (ἢ 6 ποῖ οτίηρ Ῥϑορίο, 
δηὰ τοιυ]Ἱὰ οὨἿΥ Ὀθ ἴῃ ρατί βδοῦσο, ἰζ ἰὶ ροββοϑβοὶ 
ἃ Ἰαγρο, ταϊρίγ, δηὰ ἤουτίβιΐης οἰ οὗ οἱέγ, ἰο 
νοῦ, ἴα ἰἰπη65 οὗ ἀδύκοτ, 6 οουϊὰ πὶι μάταν 88 
ἰο ἃ ἰγυδί ΤΟΥ ΒΥ δϑυ]πι. Το πιαΐῃ ρμοϊηὶ 'ψγ88, 
(αὶ 88 ΠΙΔΩΥ͂ 85 Ῥοδδί ὉΪ6 οὗ (6 σοῃρτομδίϊοι 
τα ϑὲ ᾿ῖνο ἴῃ αἰνοσὶ ῥτοχί τ ἰο (9 Τειρὶο δὰ 
119 βογνῖίοο. (δὶ (οἷν σοπηθοίΐοη τ ῖἢ αοὐ σουϊὰ 
89 Ὀοίίον 6 αν Ββοσρὰ δηὰ ἔογιϊ βοά, πὰ Ὀ6 ῥτο- 
τηοϊρὰ δηὰ δομπδοοσγαίοα, νι λΐϊοἢ δ 80 ἀθδίγθὶθ 
ἴον ἱ, ΤογΘ Ὑγαὸαβ ἰδ0 οοπαϊἀογλίϊου ἴμδὲ δου 
ΔἸ} ὑροὺ Ζίου δηὰ {80 πιουπίαϊη οὗἩ 6 ὨοπΒ6 οἵ 
(89 Τωοτὰ τοβϑίθα (89 Ῥτοηιίβε8 οὗ (Π 6 ρχορβμοίβ, 
ἀπά ἐμαὶ οβρϑοίδ!γ ἔγομι ἐμοῦ (ἢ 6 δὺν δπὰ (86 
ποτὰ οὔ πὸ ᾿οτὰ δῃουϊὰ φοὸ ἔοστί ἢ. ([εβ. ἰὶ. 2-Ἴ; 
Μίοδα ἰν. 1.) ΤῊΘ οοπρτοβαίϊοη βῃου ὰ ἴδο] 186] 7 
σαἸ]οὰ ὕροη, 88 τηυοἷ 85 ἰδ ἴῃ ἰ[8 ροῦσοσ, ἰο Β6}0 
ἴῃ (89 ἔ] Δ] ποὺ οὗὁὨ βονι ΡΤ Ἶ868, 8150 (0 ἔτ ΠΟΥ 
88 τῆῦ0}} 88 Ῥοβδὶ Ὁ]6, (9 Βοπουίηρ οὗ δε [οτὰ 
(γὼ ἴὰ ΨΖοταβδ]οπι. [1 Βα σογίδιἶγ ἴῃ 180 
Ρτορδοίίο ποτὰ ὁ νδγτδηὶ ἰἰαὶ ἰἢ9 Γοτὰ που]ὰ 
6 γὸ ρῥζοίθοὶ δῃὰ Ὦ]688 ἱβ. Αἱ Ἰεδδὲ θα 8}}} υΥ- 
ξουὶ 66118 888 Ομ γἰϑιίθηάοτῃ ποὶ ἰο ϑοδίίον ἐϊθ6] 
ΒΣΙΒΟΣ δοά {π {8 ὁ. ἰηῖο 81} δοτί 5 οὗ βοοίβ δβΒὰ δοτω- 
ταυηἰ ἶο5, ποι ον ὑο ὉΘ Βα ἰ5θ θα τὶκὰ ἐ..9 ΟΌΘΟΣν- 
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δη06 οὗ ΣοΙ κίοι ἴα (δοῖν μουδ65, Ὀαὲ ἰο Ὠο] ἃ αὶ ἢ- 
ΖᾺ}}}Υ ἰο (89 οὔθ οδαυτοῖ, τ ϊοὰ ἰᾳ Του οὴ 
αοᾧ 8 ὙΟΤὰ δῃὰ σου θὰ νἱτἢ Ηἰ8 ρυουι δε, δὰ 
ἡπδίοδά οὗἁ ἀδβρϊοϊης ἰδ οι δοσουηίὶ οὗὨ {8 ἱπδίρηΐ- 
ἤσρδποο, ῬΟΥΘΡΙΥ, δη ἃ ποοάβ, 11 (86 Ιηοτθ ἰο χαΐβθ 
ἰδ ὉΥ αἱϊ 861 οοηβοοταίἷοῃυ ληᾶ ρναϊὰἀθ, ουϑη 
006 Βδουϊὰ ἰΠΟΥΘῸΌΥ βυ ον ἀἰβαάνδηίασοα, δά 
οὐ ἀδηξοσβ, θὰ που] ἷγ (δΐηρθ, δὰ βιουϊἃ 
ἄταν ἀροη δἰπιβοϊἔ εἰΐ κι 8 δηὰ ρμογδϑουίΐοη. 
“λῃηά οἱ υχ Βο]ὰ ἔχϑὲ {116 ργοζοβϑίοη οὗἩ ουῦν ἤα ἢ 
πὶ μουν πψανογίης, ἴοτ Ηθ 15 {18 {ἃ] ἐπ αὲ ῥτο- 
χαϊϑ6 ἃ ; ποὶ ὕοτβαεῖπρ [ἢ 6 Δ58ου} Ὁ] ἢ ας οὗὨ ΟΓΒοΙ το 5 
ἰσσοίμον, 88 ὑπ ΙΠΔΏΠΘΤ οὗἁ δβοῖαϑ 13. (ἩοὉ. χ. 
29.-926) Τδαῖ ἴπὰ ἩΒΊΟΝ ἃ βοσὲ ἢ.8 δρροατϑὰ (ὁ 
6 Ῥγοίοτδ]θ ἰῃ ῬΟΤΟΥΡ οὗἁἨ Ἰονϑ δηὰ βαποὶϊίν })ὰ5 
Ῥτονοά {8610 ζοη θυ ἶν, ἰὰ στοδὶ ραγὲ τὸ ὯΘ τῃ6γ9 
ΘΕΟΥ͂ ΔΌΡΟΔΓΔΏΟΟ. 

γοτβ. δ--19. 1ὲ 18 ὙοτῪ ποτ Ωγ οὗ ποΐσο ἐδαὶ ἴῃ 
ἐπ πυϊηδοτίης οὗὨ ἰἢ6 ᾿ῃδανὶίαηίβ οὗ 76 Γι 34]|6 πὶ, 
ποῖ {80 τγὶοδίβ Ὀὺΐ ἐμ ἰγὶ 068 οΥ̓͂ “δῇ δηὰ Βοη- 
ὁατοΐπ ἰαἶζο (9 Ἰεδά, δ ΟΥ̓ ἐμοπ {0]1ον (89 
γι 818 δῃὰ 1 οΥἱτ68; 80 τη οἢ ἐδθ Ἰογ9 ποτ ἢ Υ 
οὗ ποίΐοο, Ὀθοδι89 ἷῃ (6 ΠΟῪ οοηῃστοραηίίοη, 7οὶ- 
Ἰοινίηρς ὑἐδοὸ οδρ(ἰνἱίγ, δοοοτάϊηρς ἰο (μ6 οπίΐγθ 
αϊτοοιίοι τὸ δΙσ 118 ἀονο]ορτχθῃί ἰοοῖκς, αη ἃ δοοοτά- 
ἴῃς ἴἰο Ἔνοσγι βίης οὶ γα σομϑἰἀογοα 85 οὗ (ἢ 9 
ἔτοδίοβὲ τηοπιοηίΐ, (Π9 δἰ ΚΒ -ρτἰοδίϑ, δὰ [86 ρτίθϑι- 
Βοοά ἴῃ οποσαῖ, Βαὰ ἃ Ῥαγιϊ σου αυὶν δἰ σὰ δἰ χη ϊ- 
ὁΔῆ60. [Ιἐἷ8 658 ἱΥ (6 δοπβοϊουβῃ 988 Ὑ6ΓῸ ἱπαϊ- 
οαἰοά, ὑπαὶ ἰμὸ ῥυίοδιϑ δηὰ 1ουϊίοδ, πῃ βρίἐθ οἵ 
ἰλοῖν ἀἰδιϊποϊίου, τ σὰ ἐπ ᾿οτὰ μαὰ δρρονίϊοηθά 
ἐο ἐδλ πὶ (ὴ9 αἴαΐὶτϑβ οὗ [9γαοὶ, δὰ Ὀθθὴ ὭΘτΘΥ- 
{8ι01655 ποίἷηρς δί δ]], ΣΥ (π6} Βαὰ ποί Βαά ἃ οοη- 
δτοσαίίοῃ ΔΘΩΓ δηᾶ δρουηὰ ἔθϑῖ, δηαᾶ 10 (πὸ γ Βαὰ 
ποί βυισοοοαρὰ ἰὰ οδἰαϊπίης και βίδοίουυ ἔγυϊῃ [Ὸν 
{πο ῖν αοἰἰνιγ, πδιθ ον, 4 κομαἷηθ δὰ ἰσγπθ ῥἱοίγ, 
Ὑ|16 8 Θου ἃ Βα ὈΒίδη 4 }}} ρτονο ὑπο το γο ποῖ 
{Βοτο ἱπ γα, Ἰου]ὰ 4180 (δὲ ΟἸσἱδιΐδη ον θβϑίβ, 
(Βα 15, Ῥτοδοθο 8 οὗ ἰμ6 ροβροῖ, ταὶς ῬΓΘΒΟΥΥΘ 
8. ᾿ἴτοὶ Υ δομβοϊοιιβη 685 (μα ἰ{ 18 ποὺ Θῃου ἢ (Ὁ 
θαι ἰο βᾶγο 2701] Ο Βα ΐρ τὶ τοῖν ὈγοίΒγθα ἴῃ 

οἴἕοο, ἐμαΐ (ΠΟΥ͂ ἃγτθ ποιμΐπρ, διὰ σαῃ ττοδὲ δυὰ 
βίο Ὗ ποιπῖηρ, ᾿ἴ ποὺ δοῦλο, ᾿7 ΟὨΪΥ ἃ δι1.}} οοῃ- 
ξιοζαιΐου βίαμὶ ὈΥ͂ ἔμ οῖα, πὰ ψβοιῃ {10 δ66ι ψ]}16}} 
ΕΠ ΟΥ͂ ΒΟΥ, Βρτΐηρθ ὉΡ, ρστονϑ, δὰ Ὀδδγα ἔγιιϊ, 
ΒΤΑΒΚΙ: ον, 8. ἴπ ΘΥΟΓΥ ἰἴτὴ9 ἰμογ6 ΓΘ ΒΟΙη0 
Ῥίουϑ δὰ (αοὐ-ἰοδτὶηβ Ρ6ΟΡ]9 ννῖιο βοραγαίθ (Βοῦ- 
ΒΟΥ 65 ἔγοτα (ἢ 9 του], αδπὰ βοοὶς (6 σοοὰ οὗἨὨ ἐοὶν 
Βο11}8 σαύμοῦ (δὴ οὗ (ἰιοὶν Ὀοάΐο5. 

γόοτβ. 256-86, ΒΘ οπθ Ἰοοἶ8 δ ἐΐ 9 Βρ869 
σι ΐοι (6 Φον 8} σοη χτοριίίοη ἰηπαδιοἄ τουπᾶ 
Φογυβδίομι, ΟὟ ὙΘΥΥ͂ Βη14}} τῦῶ9 86 ἰοΥΓΙ(ΟΥ͂ 
οδουρὶθαὰ ὈΥ (110 Ῥθορΐὶο οἵ Οοιῖ, {Π|0 ΟὨΪΥ τοῦ 
Μοὶ, ροβϑβοβδϑοὰ ἃ οἷθαῦ Κπονϊοᾶρο οὐ {10 
ΟἿΪΥ ἰσὰθ πὰ ΠΟΥ αοα Α ἴον πλῖϊθ5, ὕγοῦλ 
ἰγοθ ἰο βὶχ, ποτίῃ δηὰ βουϊϊ, ϑαϑί δ ποϑί, 
θοτηρτβοα ἐ}|96 οηΐγο ἀϊφίγ οι. Οοιπιραγοὰ νἱιὰ 
ουν σουοίτγίο8, γθ8, ούθὴ τὶ ἢ ΟΌὟΤ ργυου 668, {118 
ἀϊβίινιοῦ δρροαῦβ ἰοὸ 18 δἰιηοβί 88 8 υδῃϊβ ιἷπος 
ποίη. Απά πονοσίβοϊ ο58 δὶ ΡΟ ΘΥΒ [0 (80 
Βα] υσαιϊΐοη οὗ δηϊϊγο Βυτπιληΐϊ γ, ἴον {80 ἰγλῃ8- 
Τοτηαιΐου οΥ̓͂ ΔἸΪ 6 γτοϊαϊΐοηΒ, δηὰ ἔον (86 βυῦάἀιυ- 
ἱης οὗἩ 4}} οἰγουτπηβίΔ 668, 48 αοὐ ἐπ ποτὰ Ὀ66α 
ΔΌΪ6 ἰο ρυΐ ἰῃ {ἰ6 Ρ60}]6 οὗἉὨ ἐμ οα919, πὰ ἐμ, δὲ 
{80 8ᾶπ|9 {1τπ|89 ᾿ηϑὶ καἰ βοδηί, δπαὰ ᾿π ἸΠΔΗΥ ΤΟΕΡΘΟΙΘ 
τῇ ΒΟΥ ὉΪ6 γϑοθ, τὶ οὴ ουϊἱγαί οἀ (86 στοιηά ἔμ γ9 
ΟΥ ταϊβοα οα(1]9} ΠΕ ΔῊΥ ΒΟΥ ΒΌΓΟΙΥ ΠΟΓΟ 8.808 8 
ἰφβιϊ ΔΟΗΥ͂ ἴον Ῥδ}᾽ 8 σοτὰ, “οὐ Βα οσοβοη ἐδ 
γος ἐπίῃ ρδ οὗ ("6 νουῦ]ά ἰο σοπίοαπα {86 {1 58 
ὙΥΒΊΘῈ το τη μι γ.᾿ (1 ον. ἱ. 27.) ΑἜ δοπβο]ϊης 
Ῥτγοιηΐδθ 8180 ἴοῦ Ομ γιβίϑη οτα ἰῃ 0590 ἰἶπι68 ἰῃ 
ΜΓ ΏΪΟΣ ἰδ ΘΌΡΘΘΥΒ 85 μοι ἰΐ τγοτο Ὀοΐης σοτὰ- 
Ῥυθδβοὰ οὐ 4]}} βἰάθα, δῃηὰ σμθὰ ἷΐ 15 ἴῃ ἰγυϊὰ 
Ἰοϑίηςς Ῥοϑιιἷοα δἵϊονς ροβϑίϊΐοῃ. 1,οὺ ἰ6 1089 ἴῃ 
Ἰοησία δυὰ Ὀγοβάϊιι, ἴῃ οτὰον αἴζουσαυὰβ ἴο ραὶῃ 
80 ΤΟ (806 τότ ἴῃ μοῖρ, νοη ἰδ 6 ραΐο8 οὗ 
611 οδπποὺ ΒΎΔΙΙΟΥ ἀρ [89 σματγοῖ οὗ ἴμ9 ᾿οτά, 

ΞΤΑΒΚΕ: ον. 26. αἀοἂ οοἸϊοοία ὑο Ηἰ 86} 8 
ΟὨΟΓΟΣ ἔγοτα ΔιΏΟΠβ ἸΏΔΏΥ ὈΘΟΡΪ65 ὉΥ ἰδ6 ποτὰ 
οΥ̓͂ ἐπ ροθροὶ, ἰΒαῦ (0 ἈΘΔΎΘΏΪΥ ΦοΓΌ ΒΑ] πὶ ΤΥ 
δο Δ]]οα. 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΙ͂Ι. 1--47. 

ΝοΥ [Απὰ] [Πε80 αγό ἐπ ῥτίεϑδίθ βῃὰ ἐμ6 1,ον ύοβ ἐμαῦ στοῦ ἃρ τὶθ]ϊ ΖογΆΡΡαθοΙ 1 
2 186 βοῃ οὗ Κμοδί 16] δῃά Ψεββυα : βογαίδι, Φογοιαΐδῃ, ΕΖγα, Ατηδτιδα, ΔΙ] αοἈ, Ηαΐ- 
8,4, δ ἐαδιι, ΒΒΘομαπίδα, Βθμαπι, Μογοιλοίῃ, ΙΔἄο, Αἰπηθίμο, Αραμ, Μ|Ίδταίη, Μδα- 
6,7 ἀϊα, ΒΙΊσΘΙ, ΚΘΒοτηδίδῃ, δηά Ψοίδυ, Φοααΐδη, 8411, Αὐροὶς, ΗΠΚίδἢ, Φοάαίδῃ. 

ὙἸμε80 στ γο (86 Ομ ]οΥ οὗἉἨ 116 ῥγοβϑίβ δὰ οὗἉ ὑμβεῖν Ὀγοίβσεμ ἴῃ ὑπ ἀαγ8 οὗ θεββυδ. 
8 Δίογοογος [Ἀπ47 ὑπο 1,ον ϊοϑ : Φοϑῆυα, Βίππυὶϊ, Καάμιϊοὶ, Κ'Βογορίδῃ, Φυάδῃ, αηά 
9 Μαιίβδηϊδῃ, ευὐλϊος, τυσα8 οὐεν ἴῃ {πα ηἸκϑρί γπρ, 6 δῃὰ μὶ8 Ὀγθίβσθη. ΑἾβο [Δπά 

10 Βεϊκδυκίδι δὰ Τπηὶ, ἐμοὶν Ὀγθίμ θα, ὑσεγθ οὐδοῦ δρϑίηβί ἔἤϑια ἴῃ {μ0 ψαύομθβ. ἢ 
Ψοβδυδ ὁ Φοϊακίτι, Ψοΐαϊκῖτα α͵8ο [πὰ “οἱακὶπι] Ὀορδὺ ἘΠΊΔΒΒΡ, δὰ ἘΠΊ ΔΘΒΣΡ 

11,12 Ῥεραὺ “οΐδάα, δηὰ “οἰαάδ Βοραὶ Φοπδίμδη, δηἃ “οῃηδίμβδῃ Ὀερα δαάάυκ. Απὰ 
ἷπ [86 ἀδγβ οὗ “οἷακίπι τοῦθ ῥτίοϑίβ, ἐμ οἰ ἱοῦ οὗὨ [μ6 δ μ6Σ8 : οἵ βδγαίδι, Μογαίδῃ ; 

18, 14 οὗ Φεγϑηνίδη, Ηδηδηΐδα : οὗ Εἶτα, Μοβῃυ δὰ ; οὗἨ Αὐλδσδῃ, δοβοβδηδῃ ; οὗ Μο- 
1δ Ἰῖοι, Φοπαίβδη; οὗἩ Κι βθυδηϊδῃ, Φόβορα; οὗ Ηδγί, Αἀμᾶ ; οὗ Μογδιοία, ΗΕΙΚαὶ ; 
16, 17 οὗ Ἰ4ἀο, Ζεοδατίδῃ ; οἵ Οἰπποίμου, Μοβηυ]] δα ; οὗ ΑΡἰδ ἢ, ΖΙοΒ τὶ ; οὐὗὁἨ Μὶηΐα- 
18, 19 ταΐη, οὗ Μοδάϊΐδῃ, Ρι] αὶ; οὗ ΒΊΊσδ, βμδιιταυδ; οὗἩ Βιθιλαίδῃ, δ μοπδίμδη; Απὰ 



δρ ἸΤῈΞ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΝΕΗΕΜΤΙΑΗ͂, 

20, 21 οὗὨ Φοίατ!ν, Μαιίομαὶ ; οὗ Φοδαϊδῃ, 022]; οὗἩ 411αἱ, ἘΚ 4114]; οὐ Ασοῖ, Εθοσ ; οὐ 
22 ΗΚ Δἢ, ΗΒ Όδῃ ; οὗ 96 δία, Νοίμβαηθοὶ. Το 1, ον ῦθθ ἐπ [86 ἀΔγ8 οὗἔἁἩ ΕΠ] 166 810, 

Ψοίαάα, δμὰ Ζοβδηδη, δῃὰ δάάυα ψοσο σοοοσάθα [δοοογάϊηρ ἴο {μ6] οἰϊοῦ οὗἩ (ἢ 
28 ΑΙΒΟΥΒ: 4190 [84] [86 ῥσίθβίβ, ὕο {Π6 τοῖσι οὗ Παγίυβ {μ6 Ῥογβίδῃ. ΤῈ ΒΟ} οΥ̓͂ 

Τ,ονὶ, (86 ομϊοῦ οὗἩ 86 ἔδίθοσβ, τοσο τι οη [Γϑοοτγαρα] πῃ ἰμ6 θοοΚ οὗ 86 ΟἸγοῃηΐο]οϑ 
[Ὀοοῖϊς οὗ [ὴ6 ονδηΐβ οὗ [86 ὔπμοϑὶ, ουϑὰ ἀ81}} 0 ἀδγ8 οὗ Φομδῃδῃ, [86 βοὴ οὗ Ε)14- 

24 810. Απὰ {86 οἰϊοΥ οὗ (89 1,ονἱῦοθ : Ηδϑμδ δ, Θμοσοθιαῖ, δηὰ “9}6β 084 [86 Βοὴ οὗ " 
Καάπλῖο] νι ὑμοὶν Ὀσχοίμγθη ΟΥΟΡ δραϊηβὺ ἴῆσθτα ἴο Ῥπμα απά ἴο ρῖνο {Π8ηΚ8, 8ο- 
οοτάϊηρ ἰο {86 οσοτητηδηατηοηΐ οὗἩ Πενία [Π9 τηδὴ οὗ ,) ΓΑ ΟΥ̓́Θ δραϊηδὺ ψαγα, 

25 Μαιίδηϊδη, δηὰ ΒαδακὈυκίβῃ, [884] ΟὈδαϊδι, [ΠπΠπ 66 βδ'ρϑυβ)]. ΜδβΒυ] δα, ΤΑ] λοι, 
ΑΚΙΚυῦ, τῦόγὸ ρογίουβ ϑορίηρ [86 ψαγὰ δ ὑῃθ {ΠΟΘ ΠΟ] 48 [γθϑβυσὶε8] οὗ 186 χαΐοϑ. 

26 ΤΏΘϑθο τὐογὰ ἴῃ [86 ἀδγΥ8 οἱ δ. Ἰδκίπι 0 βοὴ οὗ Ψοϑυδ, [89 βοῃ οὗ Φοζδάδι, δῃὰ ἱἰπ 
{86 ἄδγβ οἵ Νοβϑηγίδῃ [86 ρονϑυμου, δυά οὗ Εζγα (86 ῥγίϑϑί, {μ9 βοσῖθδ. 

27 Αῃά δἱ {δο ἀραϊοβίϊοῃ οἵ 89 ψ18}} οὗἉ Φοσγυββί θη, {ἢ ΕΥ̓͂ δουρὺ [80 1μον ΐο8 ουἱ οὗὅὨ 
811 {πεῖν Ρ]δοθθ ἕο Ὀσίῃρ ἰθαὶ ἰο 96 ΓΌΒ8] θη, ἰο Κθαρ (86 ἀοραϊοαίζου πὶ σία οεα 
[ὁ Κοαρ {8 ἀραϊοδίίοη δηὰ ἔδδιϊνιγ}, ὈοΒ πὶ ἢ ὑμδη Κασίν!ηρΒ πα τ δἰηρίην, 

28 οὐδ, Ογταρ δ 8, ρβϑα] οσῖοθ δα τὶ ἢ μάτρα. Απὰ {0 ΒΟ οὗ [86 δΒίηρετβ σβίμογοὰ ἰῃογα- 
ΒΟ1 65 ἰορούμον, Ὀοίἢ ουὐ οὗ [86 Ῥ]αίῃ οουηίγΥ [οἰγοῦ 0} τουπὰ δθουΐ «ἀγα βα] θα, δὰ 

29 ἴτοαι [86 γἱ ]Παρο8 οὗ ΝΝοίορμαϊιὶ ; αἷβο [884] ἔγοτα ἴθ ἢουβο οὗ ΟἼ]ρΑ] [Β6.}-ρΡΊ]ρ817, 
δηά ουἱ οὗ {86 86]48 οὗ ἀοδα δῃα Αζιηρδνοίῃ : [Ὁγ (86 βίηροιθ δα Ὀυ}] θα (μοὶν υ]}- 

80 Ἰασεβ τουπᾷ δρουΐ ϑεγυβαίθθ. Απά [86 ρτ᾽οβίϑ δῃὰ {86 1,ουῦθϑ ρυγ δοὰ {πϑιλβοῖ νεϑ, 
81 δηὰ ρυτὶβοά (19 Τ501 6, δηα (86 ραΐοϑ, δα {6 ψ8}}1. Τθοη [πα] 1 Ὀτγουρμῦ ὑρ 

[86 Ῥυΐποοϑ οὗ δυάδα ρου (μ0 ψ4]}}, δηα δρροϊηϊθα ὑνο στϑδί οοπιραηΐοβ οὐ ἰλέπι 
ἐλαΐ σαυό {Δ} ἾΚΒ, ιυλογοοῦ οτα πϑοῦ οἢ ἴπ6 τρῶς μβαπὰ ἅροὰ (ἢ 6 ν81} ἑοναγὰ μ9 ἀυσπρσ 

92 ραΐθ [χὈΌΪΒΕ γχαῖθ]. Απὰ ἴον βοὴ σψοῦΐ Ηϑμδίϑα, πα 841} οὗὨ (Π6 ῥγίῃμοεβ οἵ 
ὃ), ὁ δυάδῃ, "βιῚ Αζαδγίδι, Εζγα, Μοβϑ ] δι, Φυάἀδἢ, δηθὰ Βϑη)δηλη, δορὰ ΒΘ δ 8}, 
ὅ δηα Φ6γου δῃ, δπᾶ οογίαϊπ, οὗἉ [86 ῥγίθδίβ᾽ βοὴϑ τὶτ ἐγαμπιροίβ ; παηιοῖν [06 ργιοδίδ᾽ 

παηιο8 λαυὸ ἽΠΗΗ οιυιξ---ἶογα [οίΐοιν ἐδ 1,ουϊξοδ᾽ γαπι68] ΖεΟΒΑγδἢ (86 Βοη οἵ Φοηῃδίμδῃ, 
{86 δοῃ οὗ βιμοιημαίΐδῃ, {86 βοῃ οὗ Μίαϊδηϊδῃ, [89 βοῃ οὗ Μ|ιοδαίδα, [6 βοὴ οὗ Ζδοουσ, 

26 {Π6 βοῃ οὐ Αββρῃ: πὰ ἢ18 Ὀγοίμσοι, Θμθιλδίϑῃ, δὰ Αζασϑοὶ, Μ|Π]|4] αὶ, ΕἸ] δ] αἱ, 
Μααὶ, Νεαίβδῃοοὶ, δηὰ Ψυάαδϊι, Ηδηδηὶῖ, τσὶ [86 τα σ816 4] ἱῃδίσυτηοηὶβ οὗ αν {86 

87 τοϑη οὗ 6οά, δηὰ Ετζγβ [86 βοσίδο θοΐοτϑ ῃθπι. ἀπὰ δἱ {δο ἑουμπίδίη ρσαίθ, ψ ο ἢ 
ΜΆ ΟΥΘΣ ἀραϊπδὺ ὑμοπι, [Πα οὐοῦ ἴμ9 ἔσυμίδὶη ραίθ δηὰ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ {π6ηλ}, {Π6ΎΥ 
γγϑηῦ Ἂρ ΟΥ̓ {86 εβἰδὶγβ οὗ (86 οἰἱγ οὗ Τϑαυϊά, δὖ (89 βσοΐϊῃρ ὕρ οὗὨ [80 ν4]}, αὔονο ἰδθ 
δουδο οὗ Πανὶ, Ἔουθὴ υπίο {86 Μψδίοσ σαΐθ θαϑυνασα. 

905... Απᾶ!δο οἰδον οοπιραην οἱ ἰΐσηι ἰλαΐ σανό (ἈΔῸΪΚΒ ψοηῦ ΟΥΟΥ ἀρδίηβί ἰΐοόπι, θὰ 1 
ἴον ἰμϑπι, δηά {86 881} οὗἉ [89 Ῥϑόρῖὶθ, ὕροὶ ἴΐὸ ψ8]}} ἔγοπι θογοηα [ρ881] {86 ἴονγοσ 

9 οὗ [86 ΦσΤβοΉ8 ἀνθ αηΐο (Π6 Ὀτοδα 18}] ; δῃὰ ἴσοπι ἀΚΌ εἶχα 16 χείο οἵ ἘρἘ- 
Ταῖτ, 8η4 ἀρονο [088] 186 ο]α ρείοθ, αῃὰ ἀὔοόονϑ [Ρᾳ53}] 189 βαῖο, δὰ (86 ἴον Γ 
οὗ Ἡδηδηθοὶ, δῃὰ [Π6 ἴουοῦ οὗ} Με, ονθὴ υηίο {86 βῇθδρ ψαΐο : δῃὰ {67 βίοοα 

40 5.}}} ἴῃ (6 ῥγίβοη ραΐθι ὅο [Ἀπα}] βίοοὰ {8} ὕττγο δσοπιραπῖοδ οὗ ἔδδηι δαὶ σαυα ἰδ} Κα 
41 ἴῃ 186 Βουϑο οὗ αοά, δηᾷ [, δηᾶ {μο Βα] οὗ [6 τΌ]ο.8 ψὶ ἢ τὴ: Απά [86 γτχίοϑίβ ; 

ἘΠ]: αἰκῖτι, Μδαβϑοίδη, Μιηίδηη, ΜΙοΒδίαμ, ΕΠ οθπαὶ, Ζοοβασίδι, απά ΗἨδηδηΐϊδιι ψὶτὰ 
42 ἰτυροίβ; δηὰ Μαββοίδη, δμὰ Κ'ῃοιηδίδῃ, δηὰ Ἐ]θαζαγ, δπαὰ []2Ζὶ, απὰ θβοβδηβῃ, 

δηᾶ ΜΔ] αἢ, ἀπὰ Ε]δηι, δᾶ ἘΖου. Απά (λ9 βἴπροσβ βαρ Ἰουά [τιδάρ ἐλεῖγ υοῖοα 
ἰο Ὀ6 Βοαγά], ψ } δ οΖγδ δῃ ἐλδὶγ ΟνΘΥΈΘΟΥ. 

43 ΑΪβο [Ἀ14] ἐμαῖς ἄδγ {Π6Ὺ οβδιεὰ στϑαὺ ββογίβοοβ, δηὰ το)οϊοθᾶ : ἔου αοἀ μά 
ταδθ {Πθπὶ σο͵οϊοθ ψὶθ στοῦ ἸΟΥ͂ : [8η4] [86 τῖῖνοϑβ α͵8ο διὰ ἰῃθ ομ]άγθῃ σχο]οϊοθα : 
8Β0 ἰμιδὺ (ὴ9 ΟΥ̓ οἵ Φεγυβαίοιη 8 ἤδασαὰ ουθὴ δία ΠΣ 

4 Απὰ δἱ (δδῦ {ἰπιθ 6 Γ0 βοπλθ [116 }} δρροϊηΐθα οὐἊεὲσσ [06 ομδιθοβ [πιο ψ γε] 
ἴον {86 ὑγθαβυγοβ, [0γ [86 Οβ ΥΪηρΒ, [Ὁ (δμο βγϑὶ ἔγυ 8, ἀπὰ ἴῸγ {π6 {{{π68 ἴο σϑίμοσ 
Ἰηΐο 6 ουὖὐ οὗ ἐμαΣ υλλρὶ [07 ὑπ 86145 οὗἉ (86 οὐἴ1685 186 ροτίϊομβ οὗ (9 ἰὰνν [ἰ. 6., 
δρροϊπιοα ὈΥ ἴδο ἰ410] ἴον ἐμθ ῥὑγίοδίβ δῃὰ 1,δνιῖθ8: ἴ0Υ ὁπάδ το]οϊοθα ΠΡ }ΟΥ οὗ 
Οὐδ 1068] ἴον [86 ῥγεβϑίβ δηά {860 1,ονΙοθ (Παὐ παὶο [(μαὺ βἰοοα αὐ ἐλδὶγ ροδεί8]. 

45 Απὰά ΡοίἈ 86 βίῃροιβ δῃὰ (86 ρογίοσβ Κορὶ [9 ψαγὰ οὗ ὑμεῖὶνγ αοά, δῃὰ ὑμ8ὸ ψαγὰ οὗὨ 
1λ6 ραν βοδίου [πᾶ {πο γ Κορί ἐῃ9 ψαζά (οσ οβδυρθ) οὗ ἐμεὶγ ἀοά, δηὰ 186 πασά 
οὔ ἐδο ρυγδοδίίου, δηᾶ 8ὸ ἀ]α α͵8ο [ἢ βίῃηροιβ δῃὰ [δ ροτίοτβ ἔδορ ἐῤεὶγ τσαγί], ἃ“- 

46 οοτάϊηρ ἰο {δ οοτηταδπάτηοοί οὗ Πενία, απὰ οὗ ϑοϊοιμου δἷϑ βοῦ. ἘῸΡ ἴῃ [80 ἀξ γ8 



ΟΗΑΡ, ΣΙ]. 1-47. ζὶ 

οὗ αν ά δὰ βαρ [866 ποΐθ] οὗ ο]4, ἐλεγδ ἰσεγὸ ΟὨλοῦ οὗὨἩ [86 βἰῃσαγα. δῃᾶ βοὴρϑ οὗ 
41 ρταῖβο δπὰ ἐμδηκβρί νης υπίο ὅοα. Αμὰ 4}} [586] ᾽π [86 ἀδγϑ οὔ Ζογα θὈΔθεὶ, δπὰ 

1 (860 ἀδγβ οὗ Νεομοιῖδη, γᾶν ἰδ6 Ῥογίϊοηβ οὗὨἩ Π6 δβίῃρϑιβ δια (ῃθ Ῥοσίθυβ, θυ θυ ῦ 
ἄδγ Βἷ8 ροτίΐοη [{8μ6 Βϊηρ οὗ 8 ΑΔΥ οἡ 18 ἀΔΥ], δὰ ἰδ6γ βδῃοιβοα [ἀφαϊοαίοά, αϑ 
ἔπ, 1 Οἤγοη. σαυὶ, 28] λοίν ἰλίπρε απο (μ0 1Θν 68; δηὰ [6 1,ον ῦο5 βδηοιβοα ἑΐσηι 
υπίο {86 οὨὶ]άτοη οὗ Αδγοιῃ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 ΨαΣ. 38. ὑ)}0.) 1οσ (7), ἴτοσω ἔδο τοοῦ ἴ7}3", δοοοσάϊης ἰο Ενγαϊὰ, ΤῊΘ ὑδααὶ ἔογτι (8 Ἵ}) οὐ 7). ΜΑΥ 

ἴξ οἱ Ὀ6 ἔζουῃ ἕν, τταοὰ 1 κο ἃ Ἡορῆ. ρασε οἱ ]ο 1 

ἘΧΕΈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

Τὰς εαϊσαίίοη, 47 ἐλα Ἡαΐε. 

Βοΐοτο ἰδ σΘΥΘΙΛΟΩΥ͂ οὗἩ (89 ἀοάϊοδίΐοη 8 ΣΘ6- 
Βοδγβϑὰ, ἃ Ῥγοὶ πὶ ΠΟΥῪ διαἰοιοηΐ σεκαγάϊης (6 
Ρτίοϑὶβ διὰ [}μουΐί05, 88 Οἰιϊοῦ δοίοσϑ ἰῃ (6 ἀθάϊ- 
οδίΐοῃ, 15 τιὰ.}9. 

Ψοτδ. 1-9. Το ΐθ 15 ἃ 118. οὐἁἨ 16 ρυϊποῖρηϊ ῥυίοϑίϑ 
δὰ [οΥἱι95 γᾶο σατὰθ ἩΪῚ Ζογ αὐ ΔΌο] ἔγουι Βὰ- 
Ὀγΐο ἰ {89 Ῥτγοσοάϊπα σοηίυτγΥ. 

Ἧο δῪνθ ΔΙΣΟΔΟΥ͂ βροΐκοη οὗ ἰλ 9 σεοίεπίαξ ἰάθη- 
ΔΠ  οὗὁὨ πδπι68, ἴῃ τα Υ οὗ 8.656, τὶ! (089 ννῖ}Ὸ 
δεαϊοὰ (8 Οογϑηδηῖ (08. χ, 1-8). [6189 αιοδίϊοα 
δ ὮΘΤτο δοκοὰ, “Δ γ, θη, αγὸ ποὺ {6 Ὡδηχοδ 
οὔ (ὴ9 δβϑδϊοσα ρυὶ ἀοχη ἰῃ γογβ. 12.321, 85 [89 
Τορτοβθηίδι γ68 οὗἩ ἰδ) οἷά ρτἾ68ι}}7 Βουι.598 οὗ Ζ6- 
γυῦ αὈοὶ 5 ἀν (ἢ9 ΤΟΡΙΥ͂ 15 ἰμαὶ [9 868160Γ8 
Ψ6ΥΘ ἰη ΕἾ 551} 8 ἄλγ, Ὀὰὺ 1.1.9 σορτγοδοηίδίἑνθ5 
οἴ (8 Ῥτγίοβι υ ἔβα 68 ἰὰ νοῦ. 1-2] τοῦθ οἵ 
ΖοΐϊαἸεἶ πὶ ἄγ, ΕἸ α 5} 08 ἔδι μον. 106 ῬΘΥΒΟπΒ 
ΜΟΤΘ Ὠοὲ [ἢ 9 58126, ληἀ ἤθησθ τῦσ ὧο ποὲ Ἰοοῖς Ὁ 
186 5819 ὨΔΙη68, 6 ΔΥΘ ἴἢγ66 868 ΟΥ ὩδΔηι165. 
Ϊπ οἷ. χὶϊΐ, 1-7 νὸ ἤανθ [Π0589 οὔ Ψ}69}118᾽ 8 {Ἶτ29 (ἰ. 
ἐ.. Φογυ 40 6]᾽ 8); ἰῃ οἷ. χὶΐ, 12-21͵, νγὸ Βα θ 8130 
8089 οὗ Ζοἱαἰκί πὶ’ Β ἀδγ. [Ι͂π οἷ. χ. 1.8 τ ΒΔ Υ0 
.ο86 οὗ ΕἸ 85} 8 ἀλΥ. 

1δαὶ δηοίθι ᾳυδβίίΐοη 8 ναϊδϑὰ ὮΥ (δ ἔδοί ἐμαί 
ἰη Εζγα ἰἱΐ. 86.389 δηὰ Ναοῖ. υιῖ. 890-42 ΟὨ]Υ ἔουν 
οΥάο ΓΒ οὔ ρυῖθϑίϑ 8709 βαϊά ἰοὸ βαῦθ οοϑ ὑρ νὶϊ ἢ 
ΖενυΔΌοὶ, ἰο νὶϊ, (.)ο96 οὗ Φ6ἀαΐαι, [πιπλογ, 
Ῥιδῆυν, Ηατγίαι, ἐ. 4., ἐο 2ι}, 84, δι δηὰ 16ι}} οτ- 
ἀοτϑ, ῬαβθυΣ τοργοβοηι πρ ΜΔ] οἢ δ, (599 Νοῖι. 
χί. 12), τ ἰϊθ θγῦθ δῦὸ ἰννϑοϊγ-ῖνο απ} 169ὅ. Τ 6 
ΔΗΒΉΤΟΥ 18 διρχοϑίϑα ὮΥ Καὶ! ἰμδῦὺ [ΒΟΙ6 ἴον Υγο- 
Ῥτοϑϑηὶ σγηθὰ ἔπ} }} 198 (Δη ποῖ (ἢ ἔοτ τ ΡΥΙ ΘΒ} 
ογἀ678) δηὰ (686 τοργοϑϑηΐ 88 ἰηΐογίον αἱν᾽βίαη 
ἴηο ἐπϑηϊγ-ῖτνο, ὑνχὸο οὐ [Π9 παη65, 761 δηά 
Ηδτνίπι, Ὀοΐης δοοϊ θη 8}}γ (ἢ βδῖὴθ τὶ ἔπτο οὗ 
1η6 ἴον, 1 Καονν ηοῖ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ἩΠΥ {0.6 701} 
ΘΟΌΓΒΟΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΓΒ ΏΔΥ͂ οἱ ὃὉ9 ἰπιθηἀοα ἰπ οἷ, Υἱΐ. 
89.42 δηὰ ἐμ ἰποηΐγ-ῖννο ἤατῃ 1659 ὈοΊοης ἰο [8.656 
ἴουαν. Καὶ} 8 τοδαδουΐϊῃηρ 866η}9 ιἰοοοίἑγ. 

γον. 7. Δι ᾶ οὗ ἴμοῖς ὈσΣΘΊὮΣΘΕ.---Τ 8 065 
ποί τοίου ἰὸ ()}6 1,ΟΥ] 08, [Ὁ ἰΠ60} ΔΘ Θϑρ6ο8}7 
τηϑητϊοηθα τ πιοάίαἰοὶν δἰονγαγὰ, [{ 8 ἃ ΡΉΓΤΛ59 
ἴῃ δρροπί(ΐου, (08 “« οὨρἱ οἴ οὐ (9 ρΡνυὶθϑίϑ, βδιη }γ, 
ἰοῖν Ὀτοί γθη.᾽; 
δόδῆῦδ οὐ Φοϑῦσδ, (6 δἰ ἢ -Ῥτίοϑὶ δἱ ἐἢθ Τὸ- 

ἰυγη ἴγοπὶ ΒΗ γ]οη ἀπἤὸρ Ογτγὰβ (Β. Ο. δ86), 
ὩΘΔΡΪΥ ἃ Βυπι το γϑλτβ ὈοίΌΤΘ. 

γον. 8. Ἧ δγο δ᾽ γοδὰγ βδονγη ἰδηΐ ἐδθ ἰά6ῃ.- 
ἘΠῚ Υ οΥἮὨ παδπιϑβ ἤογθ ἩΓΕ (ἢ 086 ἱπ οἷ. Χ, 18 8οὶ- 
ἀφηΐλῖ. 8.6.9 ποί68 οἰ δ. Σ. 1-18, πὰ ἰδο ὅγεί 
916 ἴῃ (08 δὔλρίοΡ. Ἠοποο ἰἰπ9 ἰὰθηϊ βοαίΐοα 
οὔ Τυάδι;, Μεαιιδηΐϊδ δῃὰ Βεακῦθυϊκίδι πὶ Ηοαϊ- 

ἦλῦ (οἢ. χ, 10), Μαιιδηίδι οὗἨἩἨ οἷ. χὶ. 17, δυὰ 
Ἰδαϊευ Κίδῃ οὗ τον. 25 (οι ἰάθηι βοιιίοα 61] 
Βυχιχοδβίϑ) ἰ8 ΔΏ ΟΥΤΟΡ, 8ἃ8 (ῃ680 ᾿αβὺ ἰΠ γ00 Ὑ6ΓΘ 
τηθῃ οὗ ΝοΙι θη δ᾽ 8 ἰΐπιο (896 τοῦ. 26), τ αι ῖ]9 ἐμ9 
ἄγοι (Ὦγθ9 679 οὗ Ψ68.1}08᾽8 ἀαΥ, (5800 Υ6 78. 1, 7). 

Τοῖθ Μαιιδηΐαῖ δὰ ἷβ Ὀγοίἤγθη ΜῸΓΘ ΟΥ̓͂Σ 
89 τ᾿ δηϊτορκί νίπᾳ (᾽ αἱ λεγνεάο ἡ) ἴῃ 9 6888π8᾽ 5 
αγ. 1890 Μαιϊδηΐδιι οὗ οἷ. χὶ. 17 νλβ “' (86 ρῥγ]- 
οσἷρα!] ἰο Ὀδρία (Π6 {πδηϊκδαὶ ν πρὶ ἴα ΡΥΘΥΘΡ ᾿᾿ {ΓῸΗ 
μα(-ἰολ Ἰαὴλ ψολοὐλεὴ Ἰαί-ἰἐρλ αλλ) ἴὰ ΝΟΒ ΘΔ Ὁ᾿ 5 
ἰαγ. Το ῬθΓαΒ68 δγὸ ποῖ ἰἀθηϊ 68]. ΟὨδ Γαΐου 8 
(ο 8676 8] τοῃ, ἰὴ6 Ο6Ρ (0 ΟὨΘ. 

γον. 9. Βαϊ κί δὰ ὕποὶΐ τοῦτο οἰ ἱοΙβ οὗ 
(0 Τιονἱιἶσαὶ Τοῖαγβ, 0, ἴῃ 7 6Ε 88 ἀΔΥ, Κορὲ 
(86 τδῖοθϑθ ΟΥ̓ΟΡ βδρηΐϊηβϑί (ῃ9 ονὶ 68 δοπιπλὶ8- 
βἰοηδὰ ἰο βἰπρ (6 (δὴ Καχίτησ8. Αἤιδλπιαν ταυθί 
ἴ61Ὲ ἃ Διο ΟΥ ζυατὰ, ΟΥ̓́Θ ἱπ οἷ. χίὶ!. 14 δηο ὰ 
ἴῃ Εσοῖς. χχχυ . 7. 

Ἄόοτβ, 10,11. Το ροάΐχτοθ οὗἉ ὑπὸ πἰρἢ- τ ο5.8 
ἔτουι Ζογυ Δ ΌΟ6]᾽5 {ἰπγ0 ἰο ἐδ ἰἴπ6 οὗἩ ΑἸΟΧ Δ 6 Ρ 
(89 ατθαῖ, ἐ. 4., ἔγοια Β. Ο. δ86 ἰο Β. Ο. 882. ΑΚ9 
ΝΒ πη 48 σονγηπθηὶ οὗὁὨ Φογυδβαϊοα γ)͵ὲ5 Β. Ο. 
40.484, τὸ δανὸ (8 ΚΟΠΘΑΙΟΜΥ͂ οατγγὶ θα ἢ 66Ώ- 
ἰΌΓΥ Ὀογοηὰ ἷπὶ ὉΥ ἃ ἰαῖος δδηὰ. Φομαῖθθ 
9 οΥὐἹά θη Ὁ ἃ τηϊβίαϊο ἴῃ ἐγδηϑογιριΐοη ἰοῦ υοἠα- 
παῆ, 88 ἴῃ ΥγΥ6γ8. 22 δῃὰ 28. 

γόογ. 12-21. ΑἜὄὔἸϊδὶ οὗ (9 τοργϑϑθηίδιῖϊνοθ ἴῃ 
δοϊα)κῖ τ᾿ Β ἀδγ οὔ ρυ ΘΒ ΕΠ} ἢο1159085 8056 ὨΔΌ195 
ἃτο οὐἰαἰηοὰ ἔγοιμ ἰἢ ο80 οἰ οἴβ οὗ 9 ργῖθϑὶβ τῆο 
οα9 τὶ Ζοτυ Ὁ ΔὈοὶ, α8 σίνοη ἴῃ Υογ8. 1-7. 
ἹΜο]ο τι --- Ναϊϊμελ. Ἡαιέμδὴ ἴα οταὶ θὰ (809 

γον. 2). ΒΒΘΌΘ:ἰδὮ --- δλεολαηϊαῆ. ἙξατίτΩ τος 
ολυῆι. Μθταϊοῖι --- Μεγοηιοίλ. ΜΕΟΙαρλὶα 
--Ξ- Αἴίαπη. Μιαϊδπλῖπ᾿ κι Τοργοθϑηίδιῖνο ἰ8. οὔ" 
(ει, ---ἀτορροὰ δοοϊἀθηϊδν ἰὼ ἰγαπϑοτὶ ριϊοη. 
δια ]Ἰ]αὶ -Ξ- ϑαϊα. Το80 Θμλημβοβ ἴῃ 8 [1δὶ οὐἱἷ- 
ἀφηιγ ἰηἰοαάοὰ ἐο Ὀ6 ἃ ΘΟΡΥ οἵ οὁη9 ἰπηπαιοά δι 9 Υ 
Ῥγϑοοάϊης ἕοτπι ἃ φοοιΐ ᾿ἰπβϑίλποθ οὔ 186 πποοτ- 
ἰαἰπιγ οὗὁἨ Ὡδίμθβ ἰῃ ἐμθυθ οἷά κοηῃθδίορίοαὶ τὸ- 
εἰβίογϑ. 
ον. 22, 28. Αἡ ἱπίονἼοοίοα βἰαδίοπιθηὶ ὈΥ (ἢ 9 

Ἰδίου βαυπά. Τὸ 1οΥἱο8 ΓΘ ΤΟΘΌΪΑΥΪΥ τὸ ἐδ 6 
ἰϊπι6 οἵ ΑἸοσδαηᾶδοῦρ 9 ατοδὶ χοσοταθα ὈΥ (ἢ 
Ὠδίη68 οἵ (μοὶν οἰ ϊοῦθ, δὰ [ἢ 6 ῥγίϑίβ αἷβο, ἱμλιϊ 
8, ἰο {π τοΐχῃ οὔ θαγίυϑ (σοήοπιδαηυ5). Βιυῖΐ 189 
Ὀοοῖὶς οὔ ΟΠγοηίοὶο9 (1 Ομτγου. ἰχ.) οὐἷν 6 η- 
ἰαἰηδὰ ἐποὶν πδπη65 ἰο Φομβαηδη᾽ 8 Εἰ κα -Ὀσ  οβι]οοά, 
Τοδὶ ἴδ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ Φαδάυδ᾽Β (ΐπιθ {6 τοοονά 
Ὑ8.5 Ὧ0 ἸΟΏ 6 Θηφτοδβδοα Κοὶϊ 8 οἴδογί ἰο τϑδ ΚΘ 
{Ππ6039 0 Υ808 ΓΟΐΘΥ (0 ΝΟ τα Δ ΒΒ {Ππ|0 88 (δ 9 υ]- 
εἰπιδὶθ ἰδ ἰχϑοίουδ Ὀαὶ ἔογοοὰ. 1.6 ἀδυ5 οὗ 20- 
Βοηδῆ δηὰ (ἰ9 ἀδ γα οἵ 7 λἀάιια σδηοὺ τηθδῃ 1110 
ἄδγβ ἰῃ ΜΠ σ ἢ (ΠΟΥ ΤΟΓΟ ᾿ἰνίηβ 85 γοῦῃρ ΠΠΘ ἢ οὗ 
Ὀογ5, Ὀαὶ (86 ἀδγ8 οὔΠοἷν δοί το ἰσῆ-ρυίθϑι Βοοι], 
Ησδηοο ἐδ9 Ῥατγίυβ ἐδ οί Νοίυϑ, Ὀὰ1 Οοάο- 
το ηΌα9. ᾿ 



δ3 

γεγ9. 283.-2ώ6, ΤΊ Γουϊο8 ἰη οἷ εἰ 8 ἄλγ ἀπά 
πὰ ΝοΒοι 18 (9. ἘΓΑΘΏΔΌΣΔΆΕ --- ΗἢΔ988Ὁ- 
ὨΪΔῺ π σὮ, ἰχ. ὅ. 
ΒΒΟΣΘΌΐδ ἢ (600 οἷ. ἰχ. δ). ϑοδββσα, τἴδ9 

βοιι οἵ ξδδσιθὶ. ὅοο οἷ. 'ἰχ. 4, νἰογο οέελυα 
απὰ βαπὶ απά Κααπνεεῖ ἰδ ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ ἴοὸγ ““ εβίιυα 
θη Καάηνῖ6).᾽ Τμοβο ΟΣ Ἰοδογ οὗ (89 βίῃ ᾳ- 
ἵπς ᾿ονί 68. 
ἹΜαϊίδ 88 ἰ5 ΡῬυΐ ῬτοΌΔΟΪΥ ὉΥ τιϊβέαϊκο δπιοη 

πο ρογτίοτβ. Ηρ νγδδ ἃ βίῃ οσ. (809 οὗ. χὶ. 17). 
ΤΠ βδῖμδ σοηδυὶς ἸΠΑΥ͂ ὉΘ τηδὰο οὗ ΒΑΚΌυκ ΝΣ 
δηὰ Οὐδάϊδη (ΑὉ44). 8:66, 88 θοίοτγο, οἷ. χὶ. 17. 
ΜΘ τ ]]ατὰ 186 ϑλαίίωπι ἴα 1 στοῦ. ἰχ. 17. 

Ῥοτῖοσδ ἰσοϑρέηκ ἴ89 υνασγᾶ δὴ 89 ᾿Ἰσϑαδυσίθ8 
οὗ ἴ80 μαῖ68.--- 860 1 ΟἜγοη. χχγΐ. 16,17. ΤΉ 686 
ΓΘ ἐμ δίουθ- δ ΟΣ Β δἰϊδομοὰ ἴο ἰδ γαγίοιιβ 
ἔδιο8, ἵΠῸΣ δηὰ ουἱον, Ὀο]οησίηρ ἰο {π9 ἐδπιρ 9. 

γόος. 26, Δοϊαικίαι τγδ8 ῬγοΟΔΌΪ δἰ μὸ-ρ τί οὶ 
ἩὮδη Εζγα αδτείνοὰ δὲ 726 γυβαίοθαι, ΕἸ δδὶ Ὁ Β18 
ΒΟ. ΒΟΟΏ δυο Ο 66 ῃκᾳ. 

γον. 27. ΤΠ Ρτ οὶ ἰπαΐ Δ ΡΥ βἰδιϑτηθη βοχετγάϊηρ 
ἐΐπο ρῥυϊθαίβ δηὰ 1 ονυϊίοϑ Ὀοΐπρ οπἀοὰ, Βοτο Ὀορὶ πη 
ἐπ δοσοουηί οὔ (6 ἀοάϊοοίίϊοη οΥ͂ (6 να] ]ῖ8. Οαϊ 
οὗ 411 ᾿μοῖσν ὑϊαοϑᾶα, ἴον {116 [ρου 65 ὙΘΓΘ Βοδί- 
ἰογοὰ (πτουρδουΐ {10 Ῥτουΐμοθ (809 οἷ. χὶ. 8). 
Το ἴσϑϑρ ἴδ9 ἀοάαϊοεαϊέου υυἱτὰ κἸαἄπ 985. --- 
Ἰηπδιοδὰ οὗἨ βυρροδίηρ ἃ Ῥγοροδί(ΐοη νδη ἰηβ, γ9 
ΤΩΑΥ͂ ἰδ 6 φέρε λαὰ ΔΒ ἃ οοῃογοίθ δῃὰ σϑδὰ {0 ζδέρ 
ἐδ6 ἀεαϊεαίίοπ απὰ 7εειἰοῖψ. 

Ῥβαϊῖοσὶθα δη πδιρα ἀἰδογοὰ πὶ δ᾽ ἐκ ὩΓΥ 
ἕγοιιμθ, οὔθ δηοίμῃοσ, πο πεδοῖ οὐ Ῥβα]οσυ μοαὰ 
ἸΏΟΤΘ δἰσίηρθ ἰθδὴ ἰδ6 ζίπποῦ ΟΥἹ τρ. ΤΉΘΥ 
ὈΟΒ ταί μον τοβοιι θα ον χαϊίν ἐβπη ον ΒΑΓ. 

γον. 28. Τὴ δοὴδβ οὗ ἴ8ο αίηρβοτια.--- ΠοὉ. 
Βεπό λαπιδλογετίπι. ΤΑΙ ἰ5 (πὸ συ ϊὰ ΟΥ ΘΟΠΙΡΟΏΥ 
οὗ βίη χοτβ οὗ ἰὴ ἰβτὸθ ρστολὶ 1 ουϊ(] αὶ ζδπ}}}}65 
οὗ Αβϑαρ, Ἡδιδῃ δὰ “οδαίδυη. 6 ρὑ]δὶπ 
ΟΟΥΕΥ στουσπᾶ δρουῖ 6. ΒαΊοσῃ. --- Η οὗ. 
λακκίξκαν βφευϊυοίἢ ψεγδλαϊαγίηι. ΤθογΘ 8 ΠῸ 
ΡῬἰαἷπ οσουηίγΥ χυυηά δΌοαυϊ Ζογυβκίο, 180 Ζίξ- 
ζατ τοδί ἤθγθ ὉΘ Βἰ ΠἸΡῚΥ “οἰτουϊ ᾽᾽ (περίχωρος). 
Οουῖρητγο τον. 29. 

1 χίχκαν ἰδ ᾽ὸ βανὸ Ὠατθ ἰἰ8 βροοῖδο τυϑαπΐης 
οὗ “(6 γα ]ον οὗ Φοτἄδη᾽᾿ (65 Κ-οἱ] ἐποὶβί8), ἰμ θα 
γγὸ πιυιϑὺ ἱπβοῦὶ ὠπιβ “λαίζτθ Ὀοΐνοοη λαζκίκκαν 
δηὰ δευϊυοίδ (ΤῸ δὴ οπιϊϑϑίοη ᾿κεῖ ἕο Βαρροῃ) 
ουὰ γεϑδιὰ “(6 γΑ]]Ὸ οὗἩ Φοτάδῃ δηπὰ ἕτοιιυ (ἢ 6 
ΥἹΠ]α 65 τουπα δϑουϊ 6 Γυ Βα] οι." Το ἰάοα (δαὶ 
(6 νἀ] οὗ Φοτάδη δἱ Φεγϊοῖιο οοιυ]ὰ δ βϑαϊὰ ἰο 
6 δευϊνοίἡ ψεγυδλαϊαψίπι (του δου 79 Γ88] τὴ) 
8 Δοβυτα, 

ἩΤΘτοΟΡΒΘΙΩΙ, (86 σοὶ ἶο ποὺ Ἡἰβοαέ δτ- 
ιἴοῖθ, 8208 ἰο ὯΘ ἔον Δείορλαὴ, 8. Ῥίαοθ ὩΘῸΓΡ 
ΒούΒΊθμθαι (ἢ. υἱΐ. 26). Βεῖξ Νειϊ, πίοι ἰ9 
Τουτίοοῃ σαὐῖ98 ψοϑὶ οὗ Βοι]θθπι, ΒΘοῺ ΘΒ ἰοο 
ἕατ ο΄, 

γον. 29. Απᾶ ἔγοσαε 89 Βοιιδο οὗ ΟἹ] κα] .--- 
Βαίδπον, ἀπά ὕγοηι Βείλ-λασσίϊσαί οτ ΒΒ -ΟἸα]. 
ΑἸ μου ρ γθ ΒΒου]ά Ἰοοῖ 70Υ ἃ 711}}}16 οὐ ἃ Βοῖι- 
}1}}11186 ἴοσ {6 πιοάθγη πδτηθ οὗ (δἰ ρ͵806, γοὶ 85 
ΠΩ ΒΘ) ΠΑΠῚΘ ΟΟΟΌΤΒ ΠΑΡ Φ9οΓυθδίοτα, 79 ΣΩΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΒΘ Βοίι-Φαλ οἷοκο ἰο δι Β]θμθαλ ἰο ὃθ9 ἐμ9 
τοοάθγη γοργοβοηίδίϊγο. 
ορα ἰδ6 πον 9729Ὁ4, οἷχ οΥ ΒοΥθῃ τΐΐοβ ποτὶ 

οὗ Φογυβδίθα. δασοδυοῖδ ἰδ μοὶ ἰἀοης βεὰ, 
γεν. 80, Το ρυτί δοδίίουι οὗἉὨ ρῥγϊϑαδίβ, 1,ου 68, 

Ῥοορῖο, ζ6168 δῃὰ τ }} τκβ δοοοπιρὶ ἰδἰιϑὰ, ἀουδί- 
1689, ὉΥ ἃ βουΐθβ οὗὕ ργοβογί Ὀθὰ βδογὶ 668. 

γον. 81. Βεδὰ Ἰ  ογαγ, ἀρροϊπιεα ἔϊοο ργϑαΐ 
ἐλαπκερίυΐπρα, ἔ. 4., ὑπὸ στοαὶ ἰβδηϊδαι νη ς- Θοτ.» 

1ΠῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΊΙΑΗ. 

Ῥϑληΐθβ. Ῥογθϑρ85 (89 ἐλοάλοίλ 'ὰ γον. 27 μ68 (μῖ5 
δοπογοίο τηδαπίην. 

διιᾶάδμ ἰ5Β υδοὰ ἴα (8 γὙογβὸ 70. 89 Ἡ8Ὸ0ΪΘ 
Ῥοορὶϑ οὗ ἴδιδοὶ. 
ὙνΒοσϑο οϑ υυϑῆξ οἱ ἴ86 τἰρδῖ Βα. --- 

λιν Ιγ, ἀπά »γοοεδδίοηϑ οη ἐλε τίσλὶ λβαπά, Τὰθ 
ὙΔΟΪ0 Ρδβδβθ βδουϊὰ χοδά, απά αρροΐπίεα ἰο 
ἐλαπκεσίυϊπο - οοτεραπΐεα απα »τοσεσείοη. ΟΥἈ ἐλα 
γίσλι λαπά, οἵα. (ἷ. 6.. (Ὰ6 οὔθ οἡ {110 τί σ᾿ Βοπά). 

ΑἸ πουρὰ ἰξ ἐβ ποὶ τηϑοϊϊουοθ, γεὶ ἰΐ ἰδ οἶθδνΡ 
(84. (6 ἔνγγο Ῥγοσϑθββίοῃβ δίδτίοά δὲ ἐμ σα ογ- 
εοϊο, (89 βδιιθ δ οι ΝΟ θαι Βαά δίλτί ο 
ἰο οχδυΐηθ (89 γαϊηοὰ τ)|8}}9 οὗ 0 ΟἿΕΥ͂ οα αἰ 
ΔΙΥΪΥΑΙ (ομΔΡ. ἰδ. 13). Το Ὑυδ᾽]εγ-ραίθ γὙῶβ δὲ 
ΟΡ βου οὗ (86 Ῥγχεδοηὶ 9484 αδίϑ (βεθ οἱ σδδρ. 
ἰϊ.183). Ὁπηκ-Κ8ῖο.---(596]. δ 

οτα. 332-34. Τποτο Το] οοὰ ἰδ οπο ἐμβδηἶεβ- 
αἰτίης σοΙΡΘΩΥ οὗ ΠυοΥἱίο8 (0 (6 τίρῃϊ (ἑἐ ἐ., (ο 
ἐμ δου} οὨθ- δ᾽ Υ (9 Ῥτγῖποοϑ οὔ Φυάδδα (ἑ. ἐ., 
οἰιϊοίβ οὗ (86 δηξΐγο 29 ϑὰ Ῥοορὶ6) πὶῖὰ [1ο- 
Βιαἰλα δὲ ἐμεῖν μβοδὰ, ΤὴλΘ πδπι65 ἴῃ γ6 78. 88 οὐ 
84 διὸ ἰδ 8 πδιῃ68 οὗ ἐμ686 Ῥτίποοϑ. Τ1δὸ Ὡδιῖποῦ 
οὔ υάδε διὰ Πειηλδταΐϊη δτὸ ποὶ ὑπὸ ἐγὶ 08] πϑιηθα. 

ψον. 85. Απὰ οοτσῖαΐη οὗ [86 ρυϊϑϑῖβ' βοιδ 
τσ ἢ τττιταροῖα.---Τ υἱἷἱϑ δουϊὰ οἷοιο ἃ βϑοϊϊου, 
85 ἰῃΠ9 πδπι68 ἐμδὲ ΤΓ0]]ΟὟ ἀτὸ ποὶ οὗἨἉ ργϑϑίϑ Ὀυϊ οὗ 
1οΥνἱϊο8. Τὰ ρῥγίοϑιβϑ᾽ πδιῆοὸδ ἤδυθ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἀτορρεοᾶ οαἱ. [πα ἰμ6 οοττοβροπάϊηρ 15ὲ οὗἁὨ (19 
οἶον Ῥτγοοοϑϑίοῃ (86 Ὀγίοβδίϑ᾽ πδῖρθδ δ΄.Ὸ ρίνοτι 
(829 τοσῦ. 41). Ῥσιθοῖδ᾽ Εοῃδ, ἑ. ἐ., δου οὗ (δ 9 
Ῥτίοβίβ, ἡ 6., Ῥυἱοϑίϑβ. 
Ζοοδιαυ δὴ, δὰ Αϑδρμΐίο, 18 Ἰοδᾶοσ οὗἨ ἐμ οϑθ 

πῶο Ὀδαν ἰδ Ὀανίαϊο ᾿πϑιτυτηθηδ οὗ τη 516. 
γεν. 86, Ζοοβανῦίδη μδὰ οἷσί τ ἢ Ἶπι, 85 76ς- 

τδιΐδη μαά οἰσαὶ πιὰ πἷτὰα ἴα ἐμ9 οἰλοῦ Ὀδυὰ 
(566 τον. 42). 

Ἑπτὰ ἴ89 δοσί 96 ποηὶ Ὀοΐογο αἷϊ οχοορέ ἐμ6 
ἐπδηκϑρί νη - σΟ ΡΥ οὗ τοῦ. 83], }.5 88 Νοῖο- 
ταϊδὰ ἰοοῖς {18 ροβί(ΐοη ἴῃ ἰὰ9 οἷον Ῥαπὰ (569 
γοτϑ. 88, ον ΒΝ 

γον. 87. 6 ουπιεαΐη- Καῖ τὸ ὃδοϊΐοντο ἰο 
Ὦδγθ Ὀδ6οη Ὡθλν ἐμθ ροοὶΪ οὗ δίϊοαπι, πὰ ἘΠΘ νσ8- 
ἴοτ-καῖθ ἰο Βα Ὀθθῃ δὴ ἰαίοσίοῦ κδίϑ ποῖ ζιν 
ἔτοτα {6 Ῥτοβϑϑηὶ βουϊ ἢ νὰ] οὔ ἰδ9 ἤδτγϑδιι. (899 
ἴοτ (8980 δηά (ἴι9 βίαϊτβ οὐ (8ὸ οἷἵἱγ οὗ θανιὰ 86 
ποίο8 οἡ οὗ, ἰἰὶ. 16, 96; 4130 βο9 ἔχειιν.). Ἧ79 πιϑ 
τοδὰ {πΐδβ γοσβο, ἀπά οὐεν ἰλε Τουπίαὶπ σαία απά ἐπ 
ροπὶ ο7 ἰλοπε ἐλὲν τοεπί ἐρ οὐον (λὲ δἰαὶγε ΟΥ ἐλα εἰν 
07 Ταυϊά αἱ (λε σοὶ ὦ ο7 ἐλα τοαϊξ αἀδουν ἐλε ἤοτιδ6 
6 Ῥαυϊὰ ευεη ἱπίο ἰδλ6 ὠρφίετ.- σαίε ϑαφίυατά. Ὧ οχ- 
ΗΪαΐα εἰνῖ8 ἀοβογὶ ρίϊοα (μὰ58: ἐμαὶ εἶθ Ῥτο θϑϑῖοα 
Κορὶ δίους ἴῃ βοιι ναὶ] οὗ Ζίοι πη] ᾿ὸ τοδομιϑᾶ 
ἃ Ροΐπὶ οὐ (᾿9 ἀοβοϑας οὗ (δὶ τναῖϊ οὐοῦ δραϊπδε 
9 ουπίαϊπ-χαὶθ δηά (89 ροοὶ οἵ Β΄Ἰοααι. Το γΘ 
ἰε ψου]ὰ Ὀ6 οὐεν ἐδό 7οιπίαϊπ- σαί. ΑἹ ἰῖ8 γμοΐδὲ 
ἰς ἰατηοὰ πον (“ἴα ἤτγοηΐ οὐἨ ἔδοῖα ᾿), Ἰοανϊς 
{89 τιδίῃ Ὑγ8}} δὰ ρδϑδίηφ ὑρ οὐοῦ (9 Ἰΐπ6 οἵ 
(Ἐ9 κτϑαὶ δἰαῖτβ ἐμαὶ 16ὰ ρ ἰο μο οἰϊγ οὗ ανίά 
(Ζἴο"), Ὑϑθτο δὴ ἵππον γγὰ}} τὴ ὋΡ δῃά δϊἱοηρ 
ἔπ: ϑαϑίϑγῃ ογοδέ οὔ Ζίοηυ. Τα ΐβ ἴθπον γ)8}1 μαὰ 4 
ῬΙδο9 οἱ οὰ Μείλ- δαυϊά Ὀεδῖον ἴθ οα ἴδ δβἰὰθ οἵ 
9 Τγτοόρώοι γαῖ]ογ. (Ον ἱἴ ποθ᾿ αἱ Ὀ6 ἰτδσιδϊΪαιοὰ 
“ρηϑβί," πο ἐδο ΒοίΒ- βανίἃ πὰ Ὅ0 γμ]δοοᾶ 
δΌονο). Τὴ ρῥτοοοϑβίου πουϊὰ 8 0888 δου 
Ζιοπ᾽ 5 ϑαδϑίθτῃ ἴγομπέ δῃὰ ὁσοδδ οὐϑῦ ἰοὸ Ορδεὶ δυά 
(80 τγαίοσ ριίο δἱ ὁ ροϊηΐί πθοσο 86 Τγτορώοι 
788 ποί 80 ἀ60Ρ δηὰ Ὀτοδί, 

γον, 38. Δι [89 οΟἴδοσ ὀοσρϑην οὗ ΒΘ .λ 
[δαὶ κανὸ ᾿δαηΐτα. (8.909 οὐ τοῦ. 8]). 

Βοοὰ απ ἐδε εεοοπὰ ἐλαπχεσίυϊηφ ἐοπιραην τολίολ 
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τοεπέ ἐπ (λ6 ορροοίία αἱγεοίίοι, απᾶ ολίιοὴ 7 7οϊουεάᾶ 
απὰ λα" ἰλὲ ρεορία (ποι) ὡροπ 1Ὺλ6 τοαἱδ ραφέ (δε 
ἕοισεν Οὗ ἐλὲ ιγϑασεα εὐεη 0 (λ6 ὅὁγοαά ταὶ. ἘΥ 
4418} ὈΘΟρΡ᾿Θ᾽᾽ δ8ΓΘ τιϑδῃΐ ὑμοδ9 80 ζοτιηθὰ {}10 
Ῥτοοοβδίου, ποῖ {8:6 Ῥϑορὶο δὲ ἰαῦρο. 7.9 Ηοῦ. 
φισ᾽᾿ αἴ ΒΟΥΘ ὙΠ 6 υδοᾶ Ὀοΐούλθ “0 ἴοτγοῦ οὗ (9 
ξαττδοοα ᾽" ταῦ δὺ τθ8ῃ “ ρμαπὲ.᾽ 9 οδπποὶ ὁ0ῃ- 
οοἶτο ἐπ Ῥτοοϑβϑίου 8 ρδδβίῃᾳβ οὐοῦ ἃ ίοοῦ. (860 
ποίθ ΟἹ Υοῦ. 87, τ ογο {8 ῬὮγδϑθ "“ΔΌΟΥΟ (ἢ 9 
Βουδο οὗὨ αν] ἀ᾽ οσουτ). ον “ἐπ ἰονγον οἴ 
ἐπ ΓΙΓΏΔΟΘΒ᾽᾽᾽ δηὰ “ἐδ Ὀτοδὰ ν4]},᾽" 6866 οἢ οἷ. 
11. 8,11. ΑΙδο δο0 Εχουγευμβ. 

ον. 89. ΤΏ μαῖο οὗ ἘΕΙΡΗχαΐσα τιυβὲ πᾶνϑ 
Ῥόθα δὲ ἰμ9 ποσί ἢ- Θαβίοση ὄχι γθια γ οὗ ἰδ Ὀτοδά 
ὍΔ}. ἘΠ6 ρῥσχίδοι καῖ νὰϑ οὐ ἰδ ΒοΡί( δἰ ἀθ 
ΟΥ̓ {πὸ ἐθταρῖο, ποὺ οοπηθοίοα πιὰ ἐπ γῬαΐδοθ 
Ῥτίβοη οὗ Φ4ὁγ. χχχὶϊ, 2. 8.0 Ἐχουτβυβ. (ΕῸΡ 
(89 οὐδοῦ Ἰοοδ)} {168 ΒΟΤΘ τηθῃίϊοτιοά, 866 ο. ΟἾδΡ. 
ἵϊ, δηὰ Ἐχουτγβυϑ, 

γοτα. 40-42. Το ἸαἰίοΡ ρατὲ οὗ τονγρ. 40 δηὰ 
ὙΟΥΒ65 41 διὰ 42 Ὀοΐοης Ὀοίοτο (9 ζογσλον ρατί 
οὔγτεον. 406. ΤθογΘ ΤΩΔῪ πᾶν ὈΘΟῺ ΔῊ ΘΓΓΡΟΣ οὔ 
ἐγϑη βου: ρυοη, ΟΥ ἷξ ΙΏΔῪ Ὧθ ἃ Γουχηθ88 οἵ σΣ6- 
ἑοῖο, 

ΟοτΡ. γον. 41 νὰ (ἢ 6 ἤτϑι ρασὶ οὔ γϑὺ. 8δ, δηὰ 
Ὑ0Γ86 42 π 1} τουβ. 8ὅ δηὰ 86. 

γόον. 48. Θτϑαὶ βδοσίβοϑμ, ἑ. 6., ἐβαηῖ. οὔδον- 
ἰηγ5 Ὑ]ῖοῖ ποτ θαίθῃ ὉΥ {110 ΟἿ ΌΤΘΓΒ 'ἢ ἃ ΒΔΡΡΌΥ͂ 
οαϑύ, δον “189 ἴοοά οἴ (ἢ οἴδογίηρ τοδάϑ ὈΥ 
το ἀπίο ἰ8οὸ Πογτὰ ᾽᾿ (Ἰμογ. 111.) 

γον. 44.5 Αἱ 188 {1π|6.---Βνϊ ἀο. Ἰγ (89 εἶπιθ 
οὔ ἐπο ἀφαϊοσαίιΐοη, ἔβδοσῃο.---ΠοὉ. “Ἰηοη." 6 
ἘΣΘΩΑΘΌΓΣΘΒ (ΟΓ 8ίο0γ65) σοτργὶβοὰ ἐδ 6 ἐπ γθ0 δογίϑ 
ϑηυπιορδίοα, ἰο τὶϊ, 86 δτει- γα 8, (ἢ {1{}105, ἀπὰ 
π6 ἔγϑο- Ψ1}}} οὔοτίορθ. ΟυὐἷἣὝ οὗ ἴ86 80ο]18Άἅ:.-»--- 
ἘΔΙΠΟΥ, σοοογαϊης (6 ἰδλ6 Πεῖάε. Φ.6 Ροστίομ δ 
οὗ [886] νγν, ἐ. 6. (λὲ ροτίϊοπα αρροϊπίεα ὃν (δε ἰαιο 
(65 ἴῃ ππδυρη). ἘῸχ τιᾶδἢ χοϊοἱοϑθᾶ ἔοσ ἴ89 
Ῥσχίϑαῖβ δῃηἃ Σονϊῖϊθα ἴδδὶ τ αἰϊοᾶ.--- αι ον, 
,γν συααὴ τοϊοϊοοά ἐπ (6 ρμγίεδία απ Ζευϊίεα ὧἡο 
εἰοοά αἱ ἰλεὶς ροείξ., ἸΤῺΘ ῬθὺΡ ὁ εἶδαν χκατὸ ἐδ 
Ῥτεϑβογὶοά οἴἶδογίη κα [0 [Π6 ῥτίοδίβ δηὰ 1 ονΐίοθ, 
8ο ἰδὲ {0 γῸ Ῥῶ8 ὯὨῸ 86η86 οὗ Ὀυγάση ὉρΡοΩ ὑδοτα, 
ἼΟΡ ΔΩΥ ζεϊοιΐου Ὀθίνθθῃ (μ9 1 ουἱίο5 δηὰ ἰμ8 
ῬΘΟΡΪΘ. 

γεν. 46. 189 εἴτι κοσ δῇ ἅ [δ 9 Ροσῖϑσα ἴοτυιοὰ 
ἔνο ἱπιροτίδης Ὀοάϊΐοθ8 οὗ Ιμονἱί65, ΤΠΟΥ ἰεϑρὶ 
186 νγασᾶ, ἰπαΐ. 86, Ῥοσίοττοϑα ἐμοῖν δρροϊηίοὰ 
ἀυιϊῖοϑ. Τθο Ὑ6γ86 8 Στ ρτοΟρΟΥῚΥ αἰνἰ ἀοα ἴῃ ἐδ9 
Ε. Υ. Τὶ βου] τοδὰ, 4η4 ἐλεὲν (ἰ9 ρῥυϊοβίβϑ διὰ 
1,ενι659 οἴ τον, 44) ζερί ἐλὲ τυατὰ 97) (λεὶν ΘΟοά απᾶ 
ἐλε τοατὰ 97 ἐδ ρωτυϊεαίίοπ, απὰ δο αἰά αἶδο (λ6 δἴπ- 
ἐγ απὰ ἰδὲ ρμοτίεγε ζοῶρ ἰλεῖγ ιὐατά͵ ΤΠ6 ῥγίοβὶθ 
διὰ [1,οΥἹίο5 δἰἰοπάοά ἰο ἐμοὶν ἀυϊΐε8 οὗ ρμυῦὺ- 
}ῖσ τοσβδὶρ δηά ρμυτγίγίηρ, δηὰ ἰμ9 βἴησογβ 
δηἀ μογίοσβ οὐϑοσυοὰ ἰμϑὶρ δρργοργίδίθ ζμῃο- 
Το 8. 

όοτο. 46, 47. Το ταῦ ὈοΐοτΘ ““ΑΒδρ᾽" ἰδ χζο- 
ὩΘΧΔΙΪΥ δαρροδοά δὴ δστγοῦ, διὰ (89 υϑγ80 8 χγοδὰ 
“ἴον ἷπ (9 ἀδγβ οὗ Ῥαυϊὰ, Αβαρὰ οὗ οἱὰ γγὰ8 
οδΐεξζ,"" Τῖ5 πι]ὶ ὀχρὶ δῖα 89 βἰησυϊον “ οἰΐϊοῖ,᾽" 
(89 ΡΙυγαὶ Κτὶ δοΐῃς ὑπβυρροτιοθα). Βαϊ 8ι}}} 

Φ ΤῊ ορίηΐου ἐπαῇ γογβ. 4{-47 δτὸ δὴ ἰπϑογίίοῃ ΌΥ͂ δῃ- 
οἶδον μαηὰ μα Νοδοιη Δ ἢ 5 ἰ8 ἑυυπαοα οὐ 6 δἤβηρθ 
ἔτοτῃ [Π6 19] ῬΡογβοῦ ἴο 0 84 ρούβοῃ, δια ἤγοση ἴἰδο ε65- 
δατηρίΐοι ἐπὶ ἤΟΙΘ 18 ἀοβογίρϑα ἐπ βϑῦλθ ἰγαπβαοίίοῃ 
88 ἴῃ οἷ. χἱἰϊὶ. 10.132. ΤΏ ἔοστιον δγριυπηθηῖ ἰ8 ἴοο νψοαὶς 
ἐο ἰσυϑε δγτποτο. (Ηἔἶον ψοῦἹὰ ἱΘΡΡΙΥ ἴο Εσγα οἢ. υἱΐ. 1 
ΤΉ Ἰαϊέον γχιιλοηὺ 8 ὈΏ561688, ἴ0Γ ἐδο ραϑδᾶρθο χὶ 
10.13 χοΐοσχϑ ἰο ἃ ἀἰβοσοιξ ουθῃΐξ. 

ἱέ ἷ5 ἀἰβῆσυν ὑο 809 ΜΕΥ Αϑδρδ᾽ 5 βολδῃὶρ δου] 
80 τηϑηϊϊοηθὰ μπὲ Βογθ. [ἐ ΔῪ Ὧθ δι ρροδίοα 
(μαι 80 Μαδβογίίοβ δῖ τος, δὰ ἐμαὶ (ἢ 9 401} 
διὰ 47ι}} γοῦϑ98 ὔϑθος Ὀοΐηρ σοιηουθὰ) β)υουϊὰ 
τυ ἰοχοῦμ ον, “4 4}1} 1δνδο]᾽᾽ Ὀοΐπας δβιιδ]οοῖ ἰῃ Ὀοίδ, 
δυ(ἰοἰραίοα ἰπ γον. 46, ἔγοτα τον, 47, (δὰ: 707 ἐπ 
ἐλς ἄαψε 9, Ταυϊά απ Απ“αρὴ, ο77 οἷά, ολίφ ο ἰλό 
δίησεγο απ ἐοησε οΥ ἈῬγαΐδα απά ἰλαπκεογίυΐϊπσ ὑπίο 
Θοά,---απὰ αἷξ 7Ζεταεῖ ἐπ (λ6 ὅαγε 97) Ζεγωδδαδεῖ ἀπά 
ἐπ ἰδε ἄαγε οΥ Νελεπιϊαλ σαυε, εἰς, Ἐτοῖὰ Πανὶ 8 
ἀδγ ἰο Νομι θυ ἢ 8 1:6 ΟδΥΘ οΥ̓͂ [56γΔε] ἴον (9 [,0- 
Υἱ 98] δἰ ροτγα δηὰ ρογίθγβ Ὑγ88 τηδυκοὰ, 
Βανι βοᾶ, ἰ. 6., δτοισλὲ αἬ οοπδεοογαίεα οτ ἀεαϊ- 

οαἰεά, ΑΒ ἷῃ 1 ΟἸγοη. χχνὶ. 28. 
Το [ονϊίοα Ὀτουρὶ 88 ἀοάϊσαϊοά ἰο ἐδ Ῥυίϑβία 

ἐη6 ἐἠλα οὗ {ἰπδὲ το τδϑ ἀδαϊοαϊοὰ ἰο ἐμ θμι. 
(Νά. χυὶἱὶ, 26.) 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΤΟΑΙ, 

1, Βοίξῃ ἰδοὸ Ηοῦ. λαπιζζαὴλ δὰ ἰμὸ Ογϑοῖὶς 
ἐπκαίϊπία ἀοδτο ἃ ““ἀοαϊσαίίοα ᾽ 88 (86 ἱπίἸαἰοη 
ον Βορίπηΐϊης οὗ 8 ποῦ ἰπΐηρσ. ΤθθΓο 18 0 ποίΐοη 
οἴ οοπϑβϑοσζδίίοη ἰὰ ἰδ9 νογσὰ. Τθογο 19 πὸ ζτδοθ 
ΘΟὨΐοΓΓΘαὰ ΟΥ ΠΟῪ πϑδίυτο ἱπιρϊοηίοα, Ενοη ἴῃ 
μ6 ἀθαϊσαίίοι οὗ ἐδ ἐθιαρὶθ, ἰ{ να ΟὨΪΥ [89 
1μορὰ᾽ 5 ταϊγδουϊουβ ργοβοποθ ψΒιο, οοπβοοταίοα 
ἰδ ρἷδοθο. Τ7|ι6 ἀϑάϊοαίΐοη οὗἨὨ .}9 νν8}}5 οὗἨὨ δοτὰ- 
Βαῖοπιὶ ὈΥ͂ ΝΘ Θηλΐδ πὰ ἷ5 τοὶ ἔσο τνὰ 8 Β᾽ ΠὩΡῚΥ͂ 
ἃ )ογία] τοὶ σίου οο]οὈτδίΐοι οὐ (ἰο τ οὐτῖς δοιιϊονοὰ 
πηᾶον ὑμὸ φσεδοίΐουβ ργουϊάοποο οὗὕἤ οὐ. ΤῈ 
τὶ ϑβίϑ Ἰηαϑοᾶ ρυτίβοι, {119 νῦ8}15, Ὀὰ( 80 {ΠΥ γυ- 
τἰβοα ἰμ9 ρϑορῖὶθο. Ἐγσογγίίηρ δον 511 τῦῶ8 ρατὶ- 
βοὰ; 50 ἰμδὶ ἐπ8 Ῥυτνὶ βοαϊΐοη 5 πο ἀἰϊβίϊποϊ ρατὶ 
οὔ 80 ἀεοὰϊοαϊΐοη. Το Ῥυΐαια] οἹοπιοαὶ ἰὰ (ἢ ὁ 
ἀοαϊοδίΐοα νγαϑ ἸΟΥ͂, οχἰ Ὀἱιοἃ ἴῃ τηυϑίο, νοσα] 
δηά ἱπδίγυπιοπίαϊ, δηὰ ἴθ ὑμχη]ςοαί νης. ΤΈΘΓΟ 
Ὴ5 8 ΟΤΙΔ] χοοορσηϊ(ΐου οὗ Οοα᾽ 8 πιογοῦ δπὰ 
Ἰονϊηρ- Κη ο88 ὉΥ (} Δϑϑοι Ὁ]6 ἃ Ῥοορὶο. 

2. ΤίιΘ ουϊυγϊ αἰ πα Ῥοΐηξ ἴα ἴ86 ἀα γ᾽ Β ΟΌΒοτΥ- 
Δ09 ῬΔ8 σογίαϊ οἷν ΠΟ [06 ὑνγῸὺ ῬΓΟΘΘΒΒΙΟΠΒ, 
δίίον ϑδοῖῦ ραβϑδίῃηβ Οὐοσ μα] (ῃ6 νι }}, τοὶ δἱ {89 
θα ρ]9 δῃηὰ υπὶἰοα ἐμοῖς Ῥγαΐβοβ τι ΠΟῪ δἵὰ- 
Ῥμδεαῖθ, τυ 116 “χΓοδὶ βδουὶ ἤοο8᾽" Ὑ6γ6 οἴδογοᾶ οἱ 
(89 Ὀγτᾶσϑῃ δίίαυὺ. Τὰο ἷγσὶι ρμοϑβί(ἴοη οὗὨ (116 ὑθτη- 
ΡΪ6 νουϊὰ καἀ ταποῖ ἰο ἰμ6 ἐπιροβίηρς οἰλαγϑοὶον 
οὗ {μ18 δουυΐοθ. 

8. Το τοϊηϊδβίοσϑ οὗ χοϊϊ σίοη πότ ποὶ οομδὶ- 
ἀογχοα 88 ι.961658, ““Ποη-ρτοἀυοΐηρ᾽" πιο ὉΥ (89 
οάϊγ σον 8. Εἔνοη ἰδ δίῃ βοιβ ογ9 χϑοκοπϑὰ 
ΨΟΓΕΥ οὗὨ ἃ ρυδ᾽ῖο δυρροσί. [1 18 ἃ Ἰον,, τηαΐθ- 
τὶ  βιϊσ ῬΒ᾿ΙΟΒΟΡΒΥ ὑμοαὺ οδῃμηοῖ 866 (116 τροσγα] 
᾿ἱωροτίδποο οὗ ἰοαογβ δῃὰ ἰθδοδβογ οὗ σοὶ ρου ἴῃ 
8. σοτηθηϊγ, δηὰ ἰπαὶ στὶϊβουν μοὶ τααίογίδὶ 
δοουπιυ]αίίοα ΜὉ11]1 ΟὨΪΥ οχροαϊὶθ παίΐοημαὶ ἀθ- 
βιγιοίϊοι. : 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣ,. 

όσα. 1-26. 1ὶ γαβ πἰϊπουΐ ἀουδί ἃ τααἰίον οἴ 
ῬὶοὶΥ ἰμαὶ ἰπ ἰδθ (ἰὴ δἵϊονγ ἐμ οχὶΐθ, (ΠΟ ΓΤο- 
Βιοτδὰ σογ9 δηὰ πιοσθ ἰμ6 οἷα ο185868 οὗ ῥυγὶεβθίϑ 
δὰ Πμονίϊοα Ὑΐϊο μδὰ οχίδιοὰ Ὀοΐογο ἰμ6 6χ]]θ. 
1 τγῶϑ 8 ὩὨϑοοδδὶ ιν [0 (86 οοηρστορχαίΐοι, Μ 1 ἢ 
ἀεοβουυθὰ 4} οοποϊἀθγαίίΐίου, ἰο ἤᾶνο δραΐϊῃ δὰ 
θα 4}}Υ τοδὶ] -ποταθοτοᾶ, οοτρίοίθ οαυϊρτα θη 
ἴον [86 66 ΔΌ ἰβαιθηΐ οὗἨὨ (9 Ὀθαῦὶ 1} ϑοτνίοθ οἵ 
9 οτὰ, δ Ὀοΐογο ἐπ οχὶϊθο. [1 ταϑ 8150 [ῸΓΡ 
(86 Ῥγΐοϑὶβ διὰ 1,ουἱθβ ὑβοιηβοῖυθθ τηοϑὲ ἱπιροτγὺ- 
δηΐ δῃὰ τυ οϊοϑοιηϑθ (πὲ ὑΠ 60 δβἰιουϊὰ δπὰ (δ οτα- 
βοῖγοβ ἰοζοίμορς διχαὶῃ ἰὼ {πὸ οἹὰ ἀϊνίβιουδ, δοὰά 



δέ ΤῊΒ ΒΟΟΙΚ ΟΡ ΝΕΗΕΜΙΔΠ, 

Βῃου]ὰ ι͵]50 δοϊηον]ϑᾶχο ἐμοὶν ὙΘΏΘΓΘ 10 Δῃ669- 
ἰοτβ 825 ἐβοὶν βοδάὰβ. Ὧὼηο οδὴ οδίϊτηδίθ {89 Ὁ]655- 

ἕπᾳς (θ6Γ9 5, ἤθη ἀοβοοπιδπίδ σοιηδίη οομϑοΐοιϑ 

(δὲ {λ6} ἃτϑ ργϑοθάϑα ὈΥ δον διὰ δῃοϊθηΐ δη- 
οϑϑίοτϑ ἴῃ υἱοὶν δηὰ ἐμο βογυΐοο οὔ αοὰ, πθη ἴῃ 
δια 1109 Ρἱοί Υ 00 ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ ταδίίον οὗἉ ἐξβαϊιΐϊοι, 
Ὑ8605 [196 οἰ] τοι ηον ὑμαῖ Ρδγοηίδ δηὰἃ ρστδηὰ- 
Ῥαγθοίβ βαῦθ ῥγδγϑὰ ἔον (ἰ"θπι, απ ἃ Ῥασιου ΑυῪ 
ἴον {86} ϑρίσγι 8] ρτοβρου Υ, πὰ τ δὴ ἐΠ0γ 66] 
ἐποτβοῖγο 8 οα] θὰ ρου ὉΥ͂ (ἷν (9 ὕτῸΥ δχζαΐη ἴῃ 
ἴαγα ἔον (πεῖν οἰἸάγοη δηὰ στη οδίἸ τοῦ. [Γἐγὰ5 
δὴ ΘΩΥΪΔὉ]ο ἰΐτ9 τ 6 πὰ (86 ΟΠ τί ἰδ οπατοῖὺ 
Ἰϊ κον 86 6 γ9 ΓΘ Αδγοηΐο ζδτο  ἶθ8, θη (ἢ 6 
οἰ άτοα τϑοοϊγοὰ δὴ ἱτηρυἶΐδο ἔγοτο (δ 9 δχ δ ρ}]θ 
οΥ̓͂ ρατοηί9 δῃὰ δῃηοδβίοτϑ ἰ0 ἀδγοίο ἐπϑιγβοῖναβ (0 
{80 δοσυΐοῦ οὗ ἰι:6 τορὰ, δῃὰ τῶϑη ἐμ ρβδγϑῃίβ 
ΚΗΘ πὸ Εἰ ον ἸΟΥ͂ ἰμ8δη ἰο 500 ἰδοὶν οἰἱ] άγϑη 
δανδοοίηρ ἰὁ (89 δδῖῃθ δἰχὴ οὔοθ Ὑδίοῖι πον 
δι μοσθ Βακὰ οοσυρίοα,. Τὸ ὅγϑὶ οοπάϊιΐοι οἵ 8 
ῬΓΟΡΘΓΡ, ὙΟΤΙΒΥ οχϑγοΐβο οὔ ἰδ οἹῖοο, τ ΐο ἢ 8}}4}} 
9 σοὺ ἰὰᾳ Ὀ]οϑβίηρ, 15 ἰηἀθθὰ (}9 ρουγίος ουὔἱΐ οὗ 
(09 ϑρίνγιὶ, δηὰ ἐμο ϑρίγίε Ὀτθαίμεβ Ὑὰθγτθ Ηθ 
ἸἰοίοιΒ, θὰ} ὁυϑὴ ἰὼ ἐμ6 Ομ νἰϑ απ σδυτοῦ {86 ΟΥΣ- 
ἀοϊηοὰ τνὰγϑ ΒοϊΪὰ δὰ ἱπιρογίδηϊ ροϑβιζ ο ὈΥ (89 
δἷὰο οἵ εχ γδοτϊματΥ ομθθ. [ἴῃ οοπῃθοίΐοι τὶν 
1:6 δοὶ ἐμαὶ 18:9 πυτ 6 Ὁ ΟΥ̓ (86 Ῥγτὶοδϑίδ᾽ οΔ6865 
ὙΔ8Δ5 δϑουϊ ἐδ ΒΔΙη6 88 Ὀθίοτο ἰδ οχὶΐϊο, Βϑάδ᾽ 8 
τοχηδιῖκ 6 ΔΡΡΙΙΘαΌΪΟ: ““ δὲσ δ} φαποία θοοϊοδία ἐΣ 
είν ίπιεη ἐδ διε πιαήοτα τεσορὶς ἱπογεπιοπία, σα 0 
"4 ἱποιυγίαπι ἰαρεο ἵπ Ῥεεοσαίωπι ρμίωγέθ ἐχεγηρίο φ᾽μᾶ 
ἐεγγὶὶ αὐ ρεγεἰοίεπάμπι ἐπ οαδίἰαία βαεὶ πη δαιμίΐοτεε. 
ϑρε ἰάεπι ἐρεῖ, φωΐ ρεοσαυεγωπί, πιαγοτα8 »}οεί αοίατῃ 
»οηϊεπίίατε δοπογπι ὁρεγηι 7γμοίιδ ΖΈΥΤΟ ἐπεῖρι» 
μηΐ, σιαηι απίε ὑϊογδαπι ροσοαί(ὶ ζΈΓΓα σοπδμεταηΐ, 
8ὅ.ρε αὖ λωτείίοἱα εοοἰοδία υαείαία, Ροείσμαηι ἐπείαπο 
{ἴα εαἰλοίϊοογπι ἀοοίογηι ἴμσεπι υεγίίαίἷ8 τερορίί, 
»ζωτοε αὐ οοσποεοεπάαηι ἰμεηάἀαπισιθ ταίολθηι τεσ" 
»Ῥεγαηίεδ ο)μδάεπι σογίίαί6 Πίϊοα ρμγοογοαυϊί, Νερωθ 
ἐπΐπι ησυαηι δεαίὶ ραίγεε Αἰλαπαεῖίμδ, Απιδτοείωε, 
Ἡπατίμδ, Αυσωείίπιδ, οἐ οοἰεγὶ ἑαΐεε ἰοἐ εἰ ἑατε τεσρ- 
ηἷῆοος ἐπ δΣαπείαπι τογίρίυγαηι ἰγαοίαίμα οοπάετεηΐ, 
δὲ πο οοπίγα ἥάεηςι τεείατε ἰαπε τ} αγίωϑ ἀεεγοίϊςο- 
φαπὶ ζμἰϑδοῖ ΕΥΤΟΥ ογίμ8.᾽} 

ὕογβ. 27--48, Τ|10 θδδὶ οὗἩ ἀοάϊοαίίου. 1. ὙΠ οδ9 
ἐς 6 ἰεἴ Τὴ σοπῃρτγορδιΐοπ᾽ δ, ἰο τοῦ αοἀ 
88 δὴ 6 σίγεη ργοίθοίΐου δὰ ρονγοῦ δρδίηδί 108 

ΘηΘτὗ 68, Ὀι 480 ἐδ ἐπα ϊ να] Ὀοίϊονο Ἶ8, ἢ οι 
(89 Ἰωοτὰ 888 βοουγοὰ ἰο ἷπι ἷ5 Ῥοβὶ(ΐοπ, δῃὰ 
808 ΟΥ̓ οποϊοδϑὰ ἰὰ νι ἃ ν4}}1. 2. ον ἰδ 1ἰἰ 
(ο Ὀ6 οοἸονταϊοα [Ιἢ ἐμαὶ τὸ Ῥυτνὶ ΥΥ ΟΥΥΒΟΙΥΘ8 
ἤροτα ἃ}1 ἐμαὶ ἀἰϑρ,οδβδοα 89 ᾿ογὰ, (πΠαὶ τὸ ἐμ) )Ἐ- 
ΚΟ} οοηδοοσαίθ Ηΐ8 αἰ, ἐμαὶ δ, ραΐ ἰβϑῖὰ δί 
Ηΐβ βογυΐοθ, {δὲ τ χοὐοὶοθ ἴῃ ἰποῖι 88 ἃ μεοοῦ 
οΥ (86 στδοϑθ ἰδμβαὶ ἀθδϑίσοθ ΟΌΣ βδϊγαϊΐοῃ, δπὰ 
ἐΒΘΥΘΌΥ͂ οαῦδο ΟἿΣ Ταϊϊ ἢ ἰο Ὀ0 δΒἰγοηκχίμοηθά, εἴα. 
8. μαι Ὀϊοϑαϊης 1:88 ἰὺὴὺῖ͵ [ἰ ΔρΡΡρτορσίδίθ ἐδυ8 
σὺ} Θοἀ᾽ 5 κἱδ ἰο τδ, δῃὰ θη κὶ 195 ἐπ οὐτ 
568] ἰο ΒοδοΡ αοἀ ἩἱιΝ ΠΟΥ ἀοεῖτο ὈΥ ΘΟ; ΒΟΟΓ- 
(ἰοῃ, ἀονοίίοη, απ δμοπιαζθ.---ΒΒΡᾺ : Ζαοία αὐ» 

, σιρη, οοτηρίείο ὅν, βη6 

διδοιιϊξ τοιηνετο οἰδοίογιι, δοοϊεδία ὑὠπιθεγβα με ἐπ 
οἰ αὐ υἱρίοπεπι διὲ οοπαϊίογτιβ ἐπιγοώμοϊαν;.-- 
Ηον τουβὶ {1190 οουστεεζδίίοη δοϊΟΌΓαΙΘ {ἰϊ6 [εα5ὲ 
οὗ ἀοαϊοοϊίοηῦ 1. ἢ 7ογίω] 1.6 Ὁ]κ8, εἰχαι }19 
ῬΟΝΟΣ δὰ βαϊυδίΐοα οὗ ἰΐθ [οτὰ δὰ8 ϑυτ- 
τουμάθὰ ἰδοὰ 859 ἃ ὙΔῚ1] ἴ0γ {ον φχοίθοιΐοη 
διααϊηδὶ (Πὸ ποτὶὰ, δηὰ ἴον ἐἰοὶν βορδνυδίίου ἴγοῦι 
9 βαπιο. 2. Ἦ ἢ ἄτῃ ἰσαρὶ, (αἱ το Τοτὰ Ἐ}}} 
Βι1}1 ζασί ον ρῥγοίοοί ἰβθ. 8, ὙΠ 18 (Π 6 δἰ ῃοογὸ 
ΥΟΥ ἰο δοϊὰ ἐμοιωδοῖγοβ Ββορδραίο ἔσγοτῃ (0.6 ποτ], 
δηὰ ἰο ᾿ΐνο ἰο ἰμο οτάὰ, Ἴγσγυθ ογΥ. 1. [9 τὶ εἰν, 
(89 αοἀ το δὰ59 αίνυϑῃ ὺ5 116, νι ῖβ 65 αἷϑοὸ ἰἰοἱ 
ἦϊ δ 8}} τῶουϑ οί; 16 αοα νὺῖϊο δ᾽ σαν δΔΏΟΝ 
ΟΥ̓ΘΡΉ ΒΘ Β 0.8 ἯΪΝ|1 ἕδυοτβϑ, ἨΠ5168 (δὲ {δ80γ 
Βῃουϊὰ [18] (μοἷν ταϊδϑίου, ἰμαὲ 8, τδ Κ 8 Βαρ- 
ΡΥ, ἷἰα 9 οηὰ Βοῖὶγ. 2. [8 οοοαδβίοη 8 Θοά 8 
ἔταοο, Ἡϊιΐοῖ ὰ5 βιτοηριβοηοὰ, ρῥγοίθοιθα, 89- 
Βυγοα, ΟΣ ο]ονδίοα οἷν ΟὟΤΟΣ οὗ ἷἰχκῶον Ἰιἴο. ΤῊΘ 
οΟὨἱοΥ͂ οἰίοδ ἰὼ Ζοτυβαΐίοια ἐοϑιϊ βοὰ ἰο {πϊς, δηὰ ἴα 
ἐμὸ Ομ τί δι ἴα σαυτοῦ, γ08, ἰπἀοοά, ἔῃ οὐν ᾿ἰνε5, 
8}1 ἐὴ9 μεοῖρσδίβ ἰδβι}γ ἱποτοοῦ, 8. [ἰ5 Κη ἀ--- 
ἦι ταῖβοβ 86] ἰο Θοά, ἰ5 8 Ἷογ ἰῃ Ηΐπὶι, (μαὶ Ϊ9, 
ὈοσοΙΏ0Β ἃ ΒΟΡΥΪΟΟ (0 αοα δηὰά ΟὟΥ παὶρθθοτ.--- 
ΒΡρΒ: Μεγωϊγυηιν εἰ 1, ευΐα δρίτγίξμαϊεε, ἢος εἰ, 
αδ5διπιρίς ἐπι δοτίεπι ὑ (6 οπιπῖδιιδίοοἱδ διιλδ, 
ταὐμα πίων ρπιπίὸ ατιεῖος δι08 εἰ ἐβα υάδι κα ἐμ 
ἐοα διιο8 α φιαξιιον Ὀεηΐδδ, α δυπιπλο ἰεττὰξ ὠϑσι αὐ 
δυπίπναπι οαἷδ. Ταοίμπέ ἀπ ἀεάϊοαίίονεπι (πὶ ἰ5- 
ἐἰία, οαπέϊοο, σγαίἑατιτα ἀαοξίοπε, αἰχιδ ἦπ οτραπῖ 
«πιδίοογισα, υατίΐδ, οσυπὶ 1Π αίεγηα υἱὲ 
ἑπυΐοεπι σαν οδιιι.---ϑταβκπ: οάϊοδιϊοη5 8..4}} 
ἰδῖκο ρἷδοθ τὶ ῥσαῖὶβο δὰ ἐμ δηκβ, δίησίπς δηὰ 
Ῥταγίηκ, ποῖ πὶ β'η8 δηὰ πϑδηϊοηποδϑ, Τἢλὶ 
ΒΒου ἃ 9 {80 ἀεοἸ ἐκ δπὰ ἴογ οὗὁἨ οὔὖτν πολτὶϑ πῆρ εα 
ἯΓ6 866 ἐπε ἰδ οἰϊγ οἵ αοἄ, ἐμαὶ ἰδ, (9 (ἢ τ 5188 
ΘΠΌΤΟΝ, 18 Ῥτοίοοίοἃ ὃγ αοἂ νι πΐπ ΌΥ {πὸ ἀοἴθῃοϑ 
οἔ 7141} ἃ] δυϊ μου ἶο5, (8. 1γ}1}. 2.) ΟἸὨ τί βιϊδα 
ἦογ, δὶ (88 ὕσοροῦ ἰΐπιθ, ἀοθϑ ποὶ ἀΐ8016 889 Θοὐ. 

ὁΓ6. 44-47. ποῖ ἰβ δἷβδο ποοάζῃι]: 1. Τδδὶ 
ποτ βϑουϊά Ὀ6 ἰϑαοίιοστθ δπὰ βοσυδηΐβδ ἰῇ (0 
οδυτοῦ, 2. Τπμδὶ (Π6Υ δου] ρογίοστῃ {Πδὶγ 86. 
Υἱοῦ υἱοὶ θοΐης Βἰπάογοὰ πῃ ἐξ ὈΥ ἸοοΡ οδτοι. 
8. Τμαὶ (86 σοῃρτοραίίοι Βῃου]ὰ ζοΥ ΤΥ ΒΌΡΡΙΥ͂ 
{(ἰθῖὰ πὶ τ δὲ 15 ὩΘΟΘΕΒΔΥΥ͂ [0Υ ἐποῖν ΒΌΡΡοτί.-- 
Βερπ: Ππιῦωε σμίεπι οαρτίεἶξ ποδὶ ἀχροεῖίο αἰΐεφο- 
σίοα ἕπ »γοπιρίω δεἰ; φυΐα ἀονιίπια δίαίδ εο5, φεὶ 
ἐναησοίίεηι ἀππωπίαηί, ὧδ φυαπρεῖΐο οἵνεγε. διά 
φ εἰ δαοεταοίίδωδ αο πιπίσίσὶδ δαποίοτιιπι, συὶ 
δυπιρίωδ φωΐάεηι ἐπὶ σαυάϊο ἀεδίίοα δυπιετε α Ρορυίο 
ἀεἰϊεοείαπίμν, δε πἰλίξ »το φ᾽ ἐδάεπι ἐξ φἰμάεηί 86- 
ἰωϊ6 ἰαδοταγε, ποη αἰ σιϊα φαογὶ ἀμοαίωε εἰ τεοία οἱ» 
νεηἷο »γαδετε, ποη (4 εμαυϊίαία τερπὶ οαἰεοίἰ εἰ συΐ- 
»ίαπι ἀμίοα ργιεραϊοςαπάο σαπεγε, δε πες απιαπὶ εἰ 
δι ρει; εἰυϊίαία ἀρετγῖτε, τειπίοίραίμπι ἐπ οαἰϊ λα- 
δεπάο, νετιπι Ῥοίΐμδ οοοϊμαοτα εγύεγε σσεηαο ρτῸ- 
δαπίμ.---- ΒΤΑΆ ΚΕ: [ἰ 8 αοά᾽ δ νὶ}} δὰ οοταπιεπὰ 
ἐπδὲ τῦῖϊ ἢ {86 ἰγϑδβῦτο οὗ ἐμὸ ζοάϊυ ποτὰ δηὰ 70 
ἐμ σραἰπίθηβδηοο οὗἉ ἰδ βδῆι6, τὸ δῃηουϊὰ Σμδῖ0 ὃ 
Ῥτονί βίου ἐμαὶ σΒΌγο 68, 8ο 0015, δηὰ {π056 ΜῈῸ 
ΒΘΡΥΘ ἰῇ (ἢ 61) ΣΩΔΥ͂ ὉΘ Βαρροχίοα. (1 Ο'ιν, χστὶϊ, 
20; 2 ΟἿ. χχίν. 8; χχχὶ. 4; χχσχῖν. 9.) 



ΟΗΑΡ. ΣΧΣΙΠ 1--30. δὅ 

σπαρ, ΧΙΠ. 1--80, 

1 0 δεῖ ἄδγ [οἵ ἀοάϊοαί!ο}} (Πμ6 Ὁ τοδὰ [δ γὰ8 γοδὰ] ἴῃ (ἢ Ὀοοῖὶς οὗ Μοβοβ ἴῃ {89 
δυάίοποθ [6818] οὗἉ [9 ῬΘΟΡΙΘ; δηὰ {βμεγοῖη τῶϑ Ἰουπὰ τε ίρη, (μαὐ [86 τα πηοηϊθ 

2 δηᾶ [Π0 Μοβθὶθ βμου]ὰ ποὺ οοτθ ἱπίο {89 οοπρτορδίίοη οὐὗὁἨἩ Οοἄ [Ὁ δνϑὺ ; βδοδῦξθ 
{Π6Ὺ πλοῦ πο [86 ΟὨΙ]άτθη οὗἉ [ϑγδ6ὶ σὶρ Ὀγοδαὰ δηὰ πὶ πίον, Ὀαὺ [4η6} πἰχεὰ ΒΑ- 
Ἰδδτη δρϑιηδὶ (ἢ 6 πὶ, ὑμαῦ ἢ6 βου] ουγβο ἔμιϑιι : Ββονθοὶὶ [84] οὖν σά ἰυχηοάᾶ (δθ 

8. ΟΌΧΒΘ ἰπίο 8 Ὀ]οβϑῖησ. Νον [Ἀπ47 ἰΐ σδτηθ ἴο ρᾳ89, ψβθῃ {Π 67 μαά μοασὰ {89 ἰδ, 
188ὲ (ΠΟΥ ϑεραγαίβα ἔγομλ [εγϑοὶ 811 (86 σταϊχϑᾶ του] άθ. 

ΓΕνεπίβ οὗ 12 γϑαυρ᾽ Ἰδίος ἀεα(ο]. 

4άἀ Απάοΐοτο (μΐ5, [πὶ {86 ἔλοϑ οὗἉ {}18], ΕΠ] 166 810 (86 ῥυίοδί, μβανίηρ (86 ονεγαίρις 
οὗ [θοϊηρ; βοῦ ονϑῦ] {μα σα ον [Ομ 68] οΟΥὗἨὨ [86 Βουδθ οὐ οὖσ αοἄ τῦ0α8 411164 υπίο 

δ Τορίδῃ: Απά Βο δαά ρῥγοραγεὰ [πὰ μ6 ργερδαγθὰ] Ὁ ἴτω ἃ ρτϑδαῦ οὐδ Ὁ, ΜὮΘΙΘ 
δίογθι πηθ [86 Υ αἰ [86 τηραύ ΟΒ τσ, [86 ΤΥΔΒΪκ Ποθηβο, δὰ {ἢ} σϑδβο]β, δηα 186 
ἘΠ 65 οὗἨ [86 σοχη, {86 ὩοῸ τ ὶηθ, δπα (86 οἱ], ψἱοἢ ττἂθ οοτητηδηάοά ἰο δ6 σίυση ἴο 

6 {86 1,ενϊῦε8, δπα {86 Εἰ Ὠροῦβ, ἀπα {80 ροχίογβ; δῃὰ (86 οβδείηρβ οὗἩ [86 ῥγίεβδίβ. Βαϊ 
[847 ἴῃ 411 {μ19 ἐΐηιθ σὰ3 τιοῦ 1 δ Φοσυβδίϑιῃι; [ὉΓ ἰπ {86 ὑτο δῃὰ (μἰγίϊθι ἢ γᾶ οὗ 
Ασίδχογχο, Κίηρ οὐ Βδθυίοη, οδηλθ 1 υπΐο {86 Κίηρ, δῃμὰ δον οογίαϊῃ ἄδγβ [δὖ (89 

1 δῃὰ οὗ ἀΔγ5] οδίαϊηοά 1 Ἶεδνο οὗ {86 Κίηρ: Απά 1 οδῖλθ ἰο Φογαβδίθι, δὰ ὑπᾶοῖ- 
εἰοοά οὗἁἨ (ἢ) ὁν1} ἐμαὶ ἘΣ ]Δ5810 αἰὰ ἴον Τορίδα, 'π ῥρσθρασίηρ δἴτα ἃ ομδηθο Ὁ ἴῃ {Π60 

8 οουτίβ οὗ ἐμ Βουθο οὗ αοα. Αμπὰ Ὁ ρτίονοα τη6 βοσθ: ἱμογοΐοσγθ [8η4}] 1 οδβὺ ἴοσί 
9. 411 6 Βουβοβο]ᾷ βίιυδ᾽ οὐὗἨἩἨἁ ΤΟΌΙΔΕ ουὖ οΥὗὨ [86 οδροσ. ΤΆθη [8847 1 οοτητδηαασί, 

δηα (Π6Υ οἰοδηβοὰ {86 ομδμΌΘῚ8: δπὰ {ΠῚ Π6Ρ Ὀτουρθὺ 1 ἀραΐῃ {6 σγθββοὶβ οὗ [896 
10 δΒουδο οἵ αοἄ, σι {86 πχοαῦ- ΟΠ ρΒ δηὰ {86 ἔγβηκίῃοοηβο. Απά 1 ρογοεϊνϑα ἐμαὶ 

[Π6 Ροτγοὔβ οὗ {μ6 1,ουο5 μΒδά ποὶ ἡ ΗΝ εἰνοῃ ἑλεηι: ἴον [8π4] [89 1,ουἹοβ δα (86 
11 εἰηροῖβ, ὑπαὶ ἀϊά {86 τοτκ, σοτο ἤοα ΘΥΟΓΥ͂ οη6 ἰο εἶθ Β6] 4, ΤἬἤρη [484] οοπίοηἀεα 

Ι ψπὰ [86 τυ] 6 Ὲ, ἀπα βαιά, ὙΆΥ ἰδ ὑμ6 ἤουβο οὗ Οοα [Ὀγβακοη ἢ Απα 1 ραίμογοὰ 
2 {Βοὰ [ὦ 6, ἐδο 1μον᾽ίοα δηα βἰῃρ6 15] ἰοροίβοσ, δηᾶ βοὺ {βοιὰ ἰῃ ἐμοῖσ ρἶδοθ. Τῆθῃ 

Ὀγχοῦρηῦ 4}} Φυάδῃ [Απά 4]} 2 μι Ὀγουρλι7 {πὸ 186 οὗὁἩ [86 οοσπ δα [86 ποτ Μ]ῈΘ 
18 δηὰ {δ οἱ] υπίο {86 ἐγοαβυσίοθ. Απα Ϊ τδάθ ἰγοαβΌΓΣΟΥΒ ΟΥ̓́ΘΥ [86 ἰγοαβυχὶθ8, 58616- 

Τ ΙΔ ἢ {86 ῥγίοϑί, δηὰ Ζαάοϊς (6 βοσῖθο, δῃὰ οὗ 86 [ουἱίοβ, Ῥοάδίδῃ : 884 ποχύ ἴο 
[μ6πὶ [αὐ ἐμοῖς Β6η47 τῦσα8 Ηδηδα {86 βοὴ οὗ Ζβοουγ, ἴμ6 βου οὗ Μαιβδηΐδῃ : 0. ὑΠ 67 
ΜΓ οουηίοα ΓΑΙ αι], αηα {μοἷν οὔοΘ 88 [πὰ 11 γχαβ ὕρου ἐβοια] ἰο ἀἰδέσ αίθ πμΐο 

14 {μοῖρ Ὀσοίβσθοη. Ἐθιμθμλ 03. τη6, Ο ΤΥ αοά, οοποοτηΐηρ ἰμΐ8, δηα νῖρο ποὺ ουὐ ΤΑΥ͂ 
δοοα ἀρθθα8 [[κἰ ἀΠ65965] ὑμαῦ 1 βαγὸ ἄοπμϑο [Ὁ {86 Ποῖα οὗ ΤΣΩΥ͂ » 8Πα 210Υ (6 

16 οἵοοϑβ ἐβοσοοῦ. [Ιἢ {Ποβθ ἀδγ8 βαν [ ἰπ Φυάδῃ δοπια ἰτοδϊηρ ]ΏΘ- ῬΓΈΒ868 ΟὨ {86 Β8Ὁ- 
Ῥαίμ, δῃα Ὀγὶπρίπρ ἴῃ βμδαναθ, δηὰ Ἰδαϊηρ᾽ 85868; 88 8180 [δῃα Ὀ681468] ΜΪΠ6, ΚΤΑΡΕΡ, 
δηα ἔσπ, δῃὰ 411} πιαηποῦ οἵ Ὀυτάθοβ, τ] οἢ Β6Υ Ὀτουρδΐ [ἀπὰ Ὀτϊηρίηρ; {Π6Π}} 1πΐ0 
Ψογυβα]οπι οα 8.6 Βα ἢ Αγ: δηά 1 ἰοϑΒοα αραΐπεὲ ἕΐδηι ἰὰᾳ [86 ἀΔγ ὙΠ Θτοῖα {86 

16 βο]4 νἱοίυαϊθ. ὙΒοσθ αἀὐγοὶῦ τηθη οὗὁἨἩ ΤὙτο αἷεοὸ ὑμβογοὶα [Απὰ ἴμ6 Τυγίδηβ ἀπο] ῦ 
{Βογοϊη], ποῖ Ὀγουρμὶ βϑἃ, δηα 4}1] τηδῆμοῦ οὗἩ νᾶτο, δηἋ βο]ἀ ουῃ [89 βαὈαίἢ υπΐο 

17 8ὸ ΟΠ] άτοη οὗ Τυ 88, δπὰ 'π ογυβαϊοβ. ΤΒοη [Ἀπᾶα] 1 οοπίοπαοα τ] [86 ΠΟΌ]68 
οὗ Φυάαβ, δῃὰ βαϊά υπίο ἔμοια, Ὗ μαὺ ουὶ! (μην ἰ8 (818 (μα γο ἀο, δπὰ ῥτγοΐβηθ {δ 

18 βαρδί ἀδυῦ ]ὰ ποὶ γοὺγ [ἈΊΒογβ (μι, διὰ ἀϊὰ ποί οὔσ ἄρά Ἀχΐηρ 8}} {118 6υ]] 
ὌΡΟΣ 8, δηἀ ὑὕροη [15 οΙΓΥῦ γοῦ [84] γ0ὺ Ὀτΐηρ τότ τχϑίμ ὈΡΟα ] Ὁγ ῥσγο- 

19 ΤἈπίηρ [Π6 Βα θαι ἢ. Αηᾷ ἰδ σαπιθ ἤο ρ888 (μαὺ σβθη [86 ργαύοβ οἱ Φογυβδίθτα Ὀορδῃ 
ἴο Ὀ6 ἀαγὶς [ποῖ β:8 647 Ὀαίοτο ἴῃ Βα αἰ, Γ οοτητηδπαρα (μα. [86 χαίοβ βῃου]ὰ Ὀ6 
βμυΐ [8π4 {Π0 γαίβθ γγχϑτθ βῃ:7, δῃα ομαγροά [οοτηπιδη ρα] (μαὲ {πο Υ βμβου]ά ποῦ ΙΣ 
οροῃρά {1]1 ανον {μ9 βα δι, δῃὰ δοηιδ οἵ Τοῦ βοσυδηίβ βού 1 δἱ {μ6 ργαίββ, ἰλαί {μ6γϑ 

20 βου] πὸ Ὀυγάθῃ θὸ Ὀγουρμξ ἴῃ οα {6 Βα ΘΙ ἄδγ. 8.0 [8π4} [86 τρουομδηίβ δηὰ 
21 5611618 οἱ 8}1 Κἰηβ οὗἩ ψᾶτθ Ἰοάροά πίίμουῦ 79 6 ΟΠ09 ΟΓ" [8η4] ὑπο. ΤΏοα 



ἘΠῈ ῬΟΟΚ ΟΕ ΝΕΠΕΜΙΑΗ. 

[884] 1 ἐεβυϊβοα δραϊηβὲ ἐβϑιω, δῃᾶ βαϊὰ υμΐο ἔμθα), ΥΥ ΒΥ Ἰοᾶρθ γο δρουΐῦ [Ὀοίογ6] {86 
Μ08}} ἢ 1 γο ἀο 80 αραίῃ, [ Μ1}] ἸΔΥ ἤδη 48 οἢ γοῦ. 

ΑΔΒΑ1 οομμμμδμῃαοα ἰδ6 1,ον 65 ἐμαὺ ὑΠ6Υ Βμου]ά ο]6δηβο [Βοτὰ- 222) 4π0γ8 ΟἹ [186 Βα δαίῃ. 
Ἑοῖα (δδὺ (1016 Τοτίἢ οϑυλθ ΒΟΥ ἢῸ 

Ββοῖνεβ, δῃᾷ ἐδαέ 1Π6Υ βῃου]ά οομμθ απά κϑαρ ἰδο γαίβϑ, ἰο βδῃο ΕΥ̓͂ (86 Βα αὶ ἢ αἀλγ. 
Βολοα 6. τὴ6, Ὁ ΤΑΥ͂ αοά, οοποογπΐηφ [818 418ο, δὰ βρᾶτο [Ρ1{γ] πιὸ δοοοσαΐϊηρ ἰο 
(86 ρτοδῖμϑϑϑ [8 πάδῃςθ] οὗἉ (ΠΥ ΤΏΘΓΟΥ. 

Ιῃ {{|ο86 ἄδγυβ βὰν 1 4]80 [{86] ὅϑνγβ ἐδαΐ Πδα τηλγτὶοα [σαττθα ὑο ἄνν6}] εὐὐδῇ, ἐΐκ6πι} 28 
24 πῖνοϑ οὗ Αββαοά, οὗ Ατωσηοη, απαά οὗἩ Μοδ᾽ : δῃὰ ἐβμοὶγ ομ ] άγθη βραῖκο 4] ἴπ [86 

οὐδραα ΟΥ̓ Αβμάοά (πὰ οου]ὰ ποὺ βροδὶς [πόσὸ ποῦ δοαυδιηΐοα τ] Βροδκίηρ] ἴῃ (88 
ΟΥ̓Β᾽ Ἰδηρυδρθ), Ὀυΐ [8πὰ Δοοογαϊηρ ἰο {Π6 ἰδησύαρο [[ΟΠρι16] οὗὨ Θ8ο ῥϑορὶο [οἷ 

25 Ῥθορ]θ δῃα Ῥθορ]90]. Απάῖ οοπίοπαρα πὰ (θαι, πὰ ουγβοά δια, 8ηα βιηχοίθ 
σογίδίη [π|6}]} οἵ ἔῃδηι, δῃὰ ρ]υοϊκοα οδ᾽ [ἰοτο οὐἱ] {μοὶν Βαὶγ, δῃα χτηδάθ {ποτὶ ΒΘ 
Ὁγ αοά, ϑαψγίπο, Ὗ6 888}1 ποὺ ρίνθ γοῦν ἀδυρῃῦοιβ πο ὑμὶν ΒΟΏΒ, ΠΟΥ 8 Κο ἐμεῖγ 

26 ἀδαρδίογβ υπίο ὰΝ ΒΟΏΒ, ΟΥ̓ ΤῸ γουχβοῖνοθ. 1 ποί βοϊοιηοη, Κίηρ οὗἁὨ βγβεὶ, εἰμ 
ἘΥ (686 μη 
[πὰ 86] τὰ Λε 

γεῦ [ὯΠ4] ϑιπλοηρ ΤΩΔΗΥ͂ ΠΑ ΟῺΒ Μὰ8 ὑθ6γθ πὸ Κίηρ; {1 Εἷπι, 80 
ονεᾶ οὗ [8 αοά, δηἃ Οοα τηδᾶθ ΐπὶ Κἰηρ' ΟΥΟΣ 811} ἴβσϑεὶ]: πϑυογ- 

27 {ἢ|61655 δνϑὴ πΐπι αἰ ἃ οὐ] δ η α188}} [Ὀτοῖρη] ττοπλθ σϑυϑο ἰο βδη. 8388]}} ψὸ θη [ἀπά 
Β8.8}} νψ6} Ἀθδσίζθῃ υπίο γοῦ ἴο ἀο [Ποϑὺ ὑμαὺ γο 407 4}] {818 στοδὶ ου]], ἰο ἐγδαβο 55 

28 δρεϊπβὶ οὐν αοἀ ἴῃ τηδυτγίηρ [σαγτυίηρ ἰο ἀνγ6}} ὐὐέδ, 18] βέγδηρθ πϊνοϑῦ Απά οπᾶ 
οὗ ἰδ βοῃ8 οὗ Ψοϊδάα, {Π6 βοῃ οὗ ΕΒ 180 Βἰρἢ-ρυϊοϑὺ τσαδ βοη-ἰη-ἰδνν ἴο Κη ]- 

29 αὐ [89 Ἡογομϊθ; {μογοίοσο [84] 1 ομαβθα ἷηὶ ἴγοτλ τη6. Ἐδθθ6Γ ἔῃοα, Ο 
αοά, Ἀοοδῦβθ ὑΠ6Υ βανὸ ἀθα]εα [ου δοοουπηῖ οὗ [89 ἀ6Ε] ΡΒ ο1 [86 Ῥγιεβιμῃοοά, δῃα 

80 ἐμθ οογεπδῃΐ οὗ {86 ρῥγιοϑίβοοά, δῃὰ οὗ ἐμο 1,ουοβ. ὙΒὺΒ οἱοδηβοᾶ 1 [ἀπά Ὃοἔᾷΐ 
οἰθδη86 41 (μ6ηὶ ἔγοτι 81] βίγδηρουβ, δα δρροϊηϊοὰ [Π6 ταγάβ οὗ [86 ῥγϑϑίβ δῃα [86 
1,ονϊίοβ, ΘΨΘΣΥ͂ ὁπ6 ἴῃ ἷβ Ὀυιβίποθθ; δηὰ ἴὸσ 6 ποοά-οΒοσίηρ, αὖ ἴσταθϑ δρροϊηϊεά, 
διὰ ἴον ἰ86 βτβί γα 8. ἘδιλθθοΡ τλο, Ο αοά, ἴον ροοά, 

ΤΈΧΤΥΙΑΛΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΘΑΙ͂, 

1 [Ψγου. 6. ῬΌνΟΣ ΤῊΘ Ἰοχ! ΘΟ ΓΆΡ ΠΟ Σ5 ἰπίοσρτοί [8 ΝΊ ΡΒ ΑΙ ὼ5 Καὶ. Βαΐ Ὀοΐὰ Ποτὸ δπὰ ἴῃ 1 βδση. χχ. 8, 28 

(ἐδ οὨἿῪ ρἴϑοοβ σοσο ἐπ Ν᾽ ἱΡἢ. ὀσσΌ ΣΆ), ἐλ 9 τηϑϑῃΐης “ ἕο ΣΘΟΘΙΥΘ ροσυωΐβϑί οι" ΒΘΘσΩϑ ἴο ὯΘ πΘΟΘΒΒΑΣΥ. 1 γγοῦἹὰ 

ὉΘ ἃ ᾳυδϑὲ ραβϑῖνο οὔ {πὴ δὶ τηϑαῃίηξ. 

8. Ψογ. 19. ὝΝ οπιιἐἰθὰ Ὀοΐοτο δι} -ὐεἶ). ΜῈΝ ἊΝ 
8 σου. 22, Ὁ Ὑ9). ατ οτξἰοὰ. Ὑοὶ τὸ ΓΔΩΥ͂ χορ “ΘΟΥΩΘ α8 ᾿ἰσζοΘΡΟ ΣᾺ οὐ ἐπ καΐθδ.ἢ 

ς 

4 ψογ. 24, ὈΓ7}3} δίαηὰβ βΌδβοϊυὐοὶν, ἴοσς 32 Ἀσίης βἰηροϊαν ἐδ ῖκοα ἸΥΤΊ 9 16 ποταϊμδεῖγο. 
ὌΝ .. μ 0. α» 3 . -Ἔ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἙΙΤΊΙΟΑΙ,, 

γος. 1. Οἱ Βαϊ ὅδνΥ, ἰ. 6. (86 ἀαγν οὗἩ ἀφάϊοδ- 
(οι οὗ (110 γγα 118, 85 1 χὶϊ. 48, 44. 

ΤῊΘ γρατὶ οὗ (μ6 Ἰαὺγ Ὑ Βῖο. ἔογθϑἀθ στοϊηρὶϊπς 
ὙΪ} (1190 οἰ ΒΕΥ πδίϊομϑ ἯΔΒ Βρϑοὶδ!}γ γχοδὰ οἱ 
ἐμο ἀεοαϊσαϊ! ομ-ἀαγ. οι, χχίϊ!. 8 πουϊὰ παία- 
ΤΟἸΪΥ ὈῸ0 γοδά, 88 δΪ]80 Ὀοϑυΐ. υἱὶ. 1- 6. Τηὸ χοΐου- 
ΘΏ06 ἰο [86 ἔοΥΟΓ Ῥδεβασο Β6ΓΘ 1.868 ἰῃὴ6 Ὑογ(δβ 
αὐλ οἱαηι (ΟΥ̓ ΘΥΘΡῚ, τ 6} ΔΥΘ ποῖ ἑουηὰ 6] οη9 ἴῃ 
ΒευογοηοΥ. Τθογο ἰΐ τοδάδ: “Ενοη ἰὸ ἐμοῖσ 
ἰοη ροπογδίϊοη β.}8}} (ΒΥ ποῖ δηίον ἰπίο {86 
οοηφτγοραίίου οὗ με Ἰογὰ ,ογεῦον," σπβογθ ἐδο 
“ΓΟΥΘΥ͂ΘΡ᾽᾿ ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 Β'ὨΣ Ὑ [89 ρογροίυϊευ οἵ 
118 ογάϊηδῃοθ, δῃᾶ ποί {1:9 Ῥογροϑίυΐι οὗἨὨ ἐμοὶν 
Θχοϊυβίοα, [δἰ ἷἰβ αυοϊοὰ μοτΘ ἰη Ὀτίοῖ, υἱϊπουῦΐ 
ΔΩΥ͂ ἀοδίρη ἰο οἴ δημΘ {89 τωοδΐη. ΝῸ Μοδθιθ 
ΟΣ Αιηπιοηΐίθ ΔΩ Υ οουἹὰ Ὀ6 δὐἀτιϊ ἰοα ἰο {ἢ9 
Ῥτὶν]οκ68 οὗ δον ΤΥ ὑπ|1} ἰπ {89 ἑθπί αοϑηθταιο 
δον αυϊ ϊηρς μϑαϊ οπΐδιι δῃὰ Ζοσια}}ν 4] γίης 
Σιβο 1 τῦῖτ ἢ θτ8 6]. 

γον. 2. Τὴ τοΐϑγθῃοο ἰο Ὀδαΐ. χχὶϊὶ. 8--ὅ οοη- 
ἐἰπαοβ ἰβτουρὰ (Π]8 σοσϑθ, (86 Ῥαβϑβαζθ Ὀοίηρ 
οοπἀθηβοὰ ἱμβτουρσδουί. Ιη ([Π6 Ηδῦ. τὋό ᾿δῪθ 
ἐπε ΑΙ ΚΚΟΙΑΣ; λθ λϊγεά (ἱ. 6. Β41.1Κ) δ ἱὼπ Ῥϑαί, 
ΧΧῚ, 4, 

γεν. 8. ΤῈ6 σοβϑυὶὺ οὗ ἐμὶ6 χοδάϊῃ Κ γ8 ἃ θατο- 
ἴα] Ἔἀχοϊυκίοι οὗ ἰμ τοϊχϑὰ σα]: ἰὰἀ0 (ἐγεν) ἴσοτα 
Ἰβγωοὶ. Ταὶβ γδϑ ἃ αἰ βογοηὶ δοὲ ἔγοια ἱπαΐ οὗ 
(89 24{ἢ} οὗ Τίβτί. ΤΆοα Ιδγϑοὶ] βοραγαϊοα 1ἰβοὶ 
ονα ἐλ δἰγαπρεγα. Νον ἰδ6γ Βορασγηίθ ἔΐ:9 δγεθ 
οτι 7εγαεῖ. ἸῈΘ ΤΌΤΙΔΟΣ ἯΔΒ 8 νἰἰ μάταν; 
ἐμ15 δὴ ὀσρυϊβίοῃ. ΕῸΣ 6γοῦ, Β69 Εχ. χὶϊ. 88. 

Τολοηιίαλ᾽ ε Ποΐοτηι Ἡδουεπιεπί ὁπ. λὶδ είωγη ἰο 
«εγ ϑαΐεπι. 

γον. 4. Βοίοσο μι ὲ4.-- -Τ 8 δου] ἃ 6. “ἐπ 
9 Ῥγαβϑῇσθ οὗὨ {μ18᾽ (ἐπ οοπερεείμ 475), σπἰιἢ 
{16 οἰτοινιταβίδῃιαὶ δηὰ ποὲ {6 ἐδιαροταὶ βιχοϊᾶ- 
οαἰΐου οὗ ἐέρὴπαε τεϊζζοὴ, Ἑον ἘΠῚ 8510 ̓ 8 ΘΥ1] οο.- 
ἀποί οοοσυγγοὰ μι} 10 ΝΒ ΘΙ 8} Μγ͵ὼΠΡΛ8Ἱ ΒΎΘΥ ΟἹ [18 
Υἱδὶὶ ἰο ὅ.86 ἴῃ Ατίαχουχοβ᾽ ἐδ γί γ-εβοοοπὰ ὙΕΔΣ, 
δηὰ ποέ δείογε ἰδ) ἀεἀϊοαίϊοπ-ἀαγ. Τδο τη οδηϊηςἤ 
ἦα, (δι ΕἸϊαϑμἱ, {86 δἰ κι-Ῥυὶϑοϑί, ποι υἱ  βίδηα- 
ἴῃς 4}1 ιπΐ8 τοίοσῃα Ἡσουσὶ ΌΥ ΝαΒοσαδὰ ἷπ 
Ατίδχουχ δ᾽ ἐπϑη ἢ γοαν, ἐπ ἐλε 7αε6 07 {ὶ αἷξ, 
ἀατοα, ἔπ ὶνθ γϑασβ δϊοσ, νβθη Νοβοια δ γγ88 
ἴατ ΔΎΔΥ, ἰο ἱπίγοάυοο Τοῦίδὰ ἰπίο ἐδ δουσχίϑ 
οὗ {89 ἰδ Ϊ68. 
ΝΟΒΘι δ οἶο8608 ἷ8 τοοοσὰ τς ὁ ὈσϊοΥ δκοίοι 

οὗ ἃ ΠΟῪ Τοΐοστα τηουθαθοὺ ΜΠΪΟΒ ἢ Βαᾶὰ ἰο 
ἸΏ 8 ΚΘ ἐὐγοὶνθ ΥΟΔ͵Β Ἰαίοσ, ονϊης (0 8 Ἰοπρ ΒΌΒΘΠΟΘ 
ἴτοτα Φ σι 58}6π) δὲ ἐΐο Ῥοσϑίδῃ Οουτὶ, ἰῃ ἩΔῖοΒ 



ΟἼΑΡ. ΧΙ. 1---0. Ὀ1 

ἐΐτηο οὐδ ποθὴ Βδὰ βου ἰο απο 118 ΤΌΣΟΣ 
ὙΟΤΊΪς. 

Βοείτθοι γὰΣ. 8 δηἃ τὸν. 4 γγὸ δυὸ ἰβογοίοσο 
ἃ βῈΡ οἵ ἰνγοῖνο γο 818 ἴῃ (0:6 ΘὨΣΟΒΟΪΟΡΎ. 
9 αῦϑ πο ΣΘΌΒΟΩ ἴἰο ΒΌΡΡΟΒΘ (αὶ ἘΠΙΘΒΒῚΌ 

8᾽11οὦ δίπηβο 7 νὴ! Τοΐδι οσ ((Βτουρὰ ἈΪ8 
ἔταη ἀβοη) υἰϊὰ β'δηὈΔ]1]δῇ ἀπ 1} {818 δοᾶβοι οὗἉ 
Νοβοτωΐα}} 5 δῦβοποο, θη ΕἸ α5}] Ὁ ΣΏΔΥ ὨδΥΘ 
βαρροβεὰ ἐμαὶ Βοὸ νουἹὰ ΠΘΥΘΣ σοίατη. 

Βουλὴ ἐπ αἸΪ Ῥγο ΔΌΣ ἀϊὰ ποὶ τυνῖΐο (818 
Ῥοοῖς οὗἉ ἱ8 ἀοΐϊῃρ8 δἰ ϑοστβδίοπι {111 119. ἷπ 110, 
ὙΓΟῈ ͵8 Βοσοη υἱδὶς ἰ9 6 ΓΒΑ ΟῚ ὙΔ45 ἃ ἰδίῃ ς 
οὔ ἰδ ραβδὶ, 85 νὸ}} ἃ5 μἷ8 ἥτϑ υἱϑεϊί, 
ΤιϊαϑΡ, τἴ86 ῥχίθδῖ (ἰ. 6. ἰλο Ἀἱρῃ-Ρρσ οβί), 

Βανί ἴ89 ονϑχαὶρμῖ οὗ ἴ86 οβδσῃῦθσ οὗ 
ἂδηο Βοῦδθ οὗ οὖὲέ Θοᾶ.---ΤῊο ραδγιϊοῖ ρ]θ 9 
δεῖπ 7 εεἰ οὐεῦ' (ἃ8 ἴπ [86 χηδυρίη). Τθθ ““ὁδατ- 
Ῥογ᾽᾽ (ὠδλεαλ) 15 ϑοἀ ΘΟ] οἰ ΕἾ γ ον ἐμ “Βα πι- 
Β6γ93.᾽᾽ ΔΒ ἈΙρΒορσίοδί, Β6 πουϊὰ μᾶγὸ οοπίτοὶ 
οὔ 4}1} ἰμο νατίουβϑ Ὀυ] πη ρ8 ἰη [86 ἰοτ Ὁ] -οουγὶ5 
ἩὮΟΣΟ ἰδθ ἰγοαβΌγο8 οὗ ΟΟΤΏ, οΟἱἱ δπὰ τῖρθο ΟΓΟ 
Ῥτεβοσυϑ. 
Ὅν 885 ε}19οἅ ἴο ΟΌΪΔἘ.---ἰὰ ταῦ ὙὙΔΥ Ὑὸ 

Κη ποί. ᾿Καγοῦ ἰείουϊγψγαδ. Α Ῥτγοάϊοαίο δᾶ- 
ἡοοὶΐτο δῇμον 8ο Ἰοῃρ ἃ βοῃίθῃσθ, ποΐ ἴῃ δρροϑβὶ- 
ἰϊοη (“ Ὀεΐπρς 8]}1οὰ᾽)), θα 85 ἰὰ Εἰ. Υ. ἃ ἀἰδιϊποὶ 
Δβϑουί οι {“ὙἨΔ8 Δ]]16 "ἢ Α ΠΟῪ ἴδοὶ ἰ5 βἰαἰοὰ, 
ὡηἃ τγὸ δῖο Ἰοαά ἰο Ῥοϊΐονθ ἰδαὶ ἐμ18 Δ] π60 
τηδγκοὰ ἃ ζοδσίυ ροσϊοά οὗὨ ζἈ]}Π1 ΤΑΥ͂, δον 
ΝοΒου ἢ Βαά ἰυτποὰ ἷα Ὀαοὶς. [ΙΓ 1 δεὰ οχ- 
ἰϑιοα Ὀοΐοτο, γὸ βου] δαυθ μαά χηϑηϊίοι τοδᾶθ 
οὔ 'ἰ. 

γεν. δ. Α βοοοῃᾷ ἤδοΐ ἴῃ {116 τὰ Βοσ ὉΪο Ὀιππὶ- 
ποδθ. ΤὴῈ9Ὸ ἰρῃ-ῃτίοδὺ ὑγρὰ ἔὸν ΤΟΡΙ ΔΒ ἃ 
βτοαὶ οι. Ρ, ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ ὈΥ̓ ΚηοΟΪκῖπ  ΙΩΔΗΥ͂ 
ἱηῖο ὁῃ9 (866 γοῦ. 9), ἱῃ σοι Τοῦΐα]ι γοβἰ ἀοὰ 
ὙΠ 6Ὲ οἱ Φογαβαϊοια (860 γον. 8). Τ18 ἀοβοογα- 
ἰϊοπ ἘΠῚ.Β.}10 ἸΩΔΥ͂ Βανοὸ ἀοίοηοαὰ οἡ (89 ΒΟΟΓΘ 
οἵ Τοῦϊαἢ Ὀοΐῃς ὉΥ ὈϊΪοοὰ ἃ ΦΟῪ (5866 ου οἷ. 1ἰΪ. 
10), διὰ {86 ποοθβϑβιίυ οὗ Κοορίπρ οὰ ροοά ἰδγτλβ. 
μετὰ (μ0 ἰμδιρηιίαὶ το οὗἁ {1.0 βυστουπάϊηρς 
Ῥτγουΐῃςο8. 

ΤΒοδΘ οἰδπιΌογ8 δὰ Βο]ἃ 8}1 ἐδ πῃ ]οοαγ 
βδουὶ ςϊα} οἴοσίηρβ απὰ (πὸ {1{1105. 

ΤῈ6 1ονἱϊο8 8τὸ ἀἰβίϊη ρα ἰδδοα ἔγοπι ἐμ 9 ΒΚ 6. 
δὰ γογίοσϑ, δἰ που ἢ 1.0 Β᾽ΏΡΟΥΒ δὰ Ῥοσίοσβ 
Ἧ51Ὸ 1 ονἱίοϑ. ὅ.ο, οὐ {6 οἱδον Βαπὰ, {6 1,0- 
Υἱΐοβ 8.0 ἀϊδβιϊ προ 8 εὰ ἔτσοτι {ἰιλ6 Ῥγὶοβίβ, ΔΙ βου σΒ 
ἀπο γγίεδὶϑ ποτὸ ᾿ονἱίοβ, Τμο 1μοΥἱίθβ, 88 ἤοτθ 
ἀεδίρπαίοα, σψοσθ {1080 δηροροὶ πῃ ἰ0 ΙΩΟΤῸ 
ἑταταο αὶ βαοσί βοὶαὶ βοσυΐοοθ, ἱπ δἰίοπάδποθ οὴ 
ἐπο Ῥυ  ϑ(8. 

γον. 6. 1 ἴπ9 ἔτνο δηᾶἃ ΣΙ γ ΘΒ γϑδσ οὗ 
Ἀτίδπχθεχϑα, Ἰεἰπρ οὗ ΒΑΌΨ]ΟΣ, ἑἐ. 6. ἰὰ Β. Ὁ. 
484-38. ῬΓΟΌΔΌΪΥ 1190 ““(ἴπι6 5οὺ᾽ ὈΥ ΝοΒοτἶ δ 
δια δρρτουοᾶ Ὁγ {ϊιο κΚίηρ (6. ἰϊ, 6) τδϑ ἔπγεϊτο 
γοῦτα. Αἱ ἰβμὸ οχρίσαιϊίου οὗ ἐι8 ἔθυτλ Β6 ΜΔ 8 
Οὐ ροὰ ἰο Ἰεανο ἰδ 9 ϑυρεσϊεἰεηάθησο οὗ δαῖτ 
δὲ οτυθαίοιι δὰ σοίασῃ ἰο (6 οουγτί. Ατία- 
ΧΟΡΧΕΒ 8 οα]]οὰ “Κίηρ οἴ ΒΑΌΨΙοΙ,᾽᾽ ἰμβίοδά οὗ 
“κίης οὗ Ῥοταὶδ,᾽᾿ ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀοοδαδο δὲ {18 {ἶπ|9 
οὔ Νοβ τη δ᾽ 5 σοίαγπ ἰμὸ οουτὶ ᾿ψ͵ὁ8 σοιηουοα ἰοὸ 
ΒΔΌΥΪ]ΟΣ ἤου Βοτὴθ Βρθοΐδὶ βίαιθ ὕϑΆ80:. 

Αὔἴτοσ οϑσίαΐϊῃ ἅδυα.--- 1}, αὐ ἐλ6 ἐπα 97) ἄαν:ε, 
8 ὙΘΥῪ ΘΠΟ6ΓΘ] ΟΧΡΥΘΒΒΙ0Π, δὰ ΙΩΔΥ ΠΕΙΘ τη6 8 
ΒΟΥΘΙΆΪ ΥΘΒΤΒ. 

Ονιαἰηθϑᾶ 1 1θανο, ἰο πὶὶ, ἰο τοίαση ἐὸ 99- 
ῬΌΞΑἸ ΘΠ. 

γεν. 8. ΤῊ 8 ἀοοϊΔοά Δοιΐοι βίον ἐμαὶ ΝΒ ο- 
ταΐδιι σοϊυσποά πιὰ 7.11 ΡΟΥΤΘΙΒ ἔσοια [8:96 Οουσί. 

γον.9. ἘῈ6 οΒδυαρθυθ. ἢοθ οὐ υοσ. ὅ. 
Το {|8}65 ἀτὸ οτηϊ (οα πη (16 οηυτηογδίΐοη, Ὀο- 
ΟΔΌΒΟ, 88 ἷὸ 8600 ὈΥ̓͂ ἰἴο ποχὲὶ γογῦβοὸ, {9 Ρ600)]9 
δά οοαϑοα ραγίηρ {{{Π68, δῃᾶ Ἀθποθ ἔθοσθ γΟΓῸ 
ὩΟΩΘ ἰο Ῥυΐ ἴῃ 8.6 Βίοτϑ- ΟΠ ΔΙΏΌ6 ΓΒ. 

γον. 10. Ε'οσ ἴ89 Τιϑυἐῦθα, εἰο., υσϑσο Ποᾶ. 
Παίμοῦ: ἀπά (δε ευΐίεα, εἰς., τσότα ἤεά, ΤΟΥ 
Βεᾶ ἰο {ποῖγ οὐνῃ 861]485 ἰ0 τγοτὶς ἴον ἐδοὶν ᾿ἰνίησ, 
δοσηαβο ἐποῖν {Πη68 οτὸ το, ὙΒοῖν οπη 
ἢο]4ἃ9 ψοτοὸ ἰμοβθ Ῥοϊοπσίης ἰοὸ ἐἰΐοὸ Του οδ] 
οἶι1ς65.--ἸἾ 6 κίηροτα, ᾿ἰδδὶ ἅϊᾶ 89 νυτοσχῖς, ἰ5 
ἃ ῬΤορηδηΐ ΡὮΓΩΒΘ ἴοσ “1110 Β' προσ ἀπά ροτγίεγε 
80 ῬοΥΓογ θα βογυΐσο.᾽; 

γεν. 11. ἘΠ6 σπ]θσα (δεγαπίπι). Το Ῥοτβ. 
γοχὰ ἀοοβ ποὶ ποοϑϑβαυγ ΤΟΙῸΡ ἰὸ ΤΌΪΟΥΒ βοὲ 
ΟΥ̓́ΣΣ (Π8 ῬΘΟΡΙΘ ὉΥ̓͂ ἰδ0 Ῥονγβίδηδ, δὶ ποῦρσὰ ἰὲ 
ΤΑΛΥ ἱποϊαο βασῖ, Ὀὰὲ οχίθηῃβ ἰο δ} Ὑμὸ τηϊσδΐ 
ΟΧχογοΐβθ δυϊ ΟΣ Ὑ ὉΥ Ὀἰσίδ, οἹοοίίοα οὐ οἱἰἶοῦ- 
ννίδο, Τ8ο Ῥογϑ. νογὰ 8 υϑοὰ 88 ἃ ἤητα αν 
ἰοτπὶ ΤῸ τηαρὶκίγαίο8. 

Βοῖ 8 ϑιιλ.η ὑμοὲσ Ρ18096.---Τ αἱ πα, »μέ (δά 
1, ευΐίοα δαοΐ ἑπίο ἰλεὶγ ροδίἐίοπϑ. 

γον. 12, σωηῖο ἴδ6 ἰσϑαδισίθα (ΟΣ βίοσο- 
Βοι809). ΟΥ̓ 7ὺγ δίογει. 

γεν. 18. 1 τωϑδᾶθ ἰἴσϑαδῦσοσε.--- 9 ΗἸΡΕΪ 
οὗ ΔΑίχατ, ““ἰο βΒίοτο.᾽ Κι. : 441 οαυδβοά (0 Βίοχθ 
ΟΥ̓́ΣΣ (116 βίοτο- Βουβοβ.᾽ ὙΤμαὺ 5: “1 γ]αοοά 
ΤΟ ΟΥ̓́Θ ἰῃ6 Βίογθ- ἤου805, ὙΒοῖὰ 1 οδυϑοα ἰο 
ΒίοτΤο ἰ110 Βίογοϑ ἴῃ ἐβοῦλ.᾽" 
ΒΒΘΙΘσ δ .---Ἔθοὸ οἷ. 111. 80. 
Ζεαδοῖς.---οο ὁἈ. 1. 29. 
ῬοδαίδὮ.---βο0 οἷ. 1ἰϊ, 26 δῃὰ οὮ. υἱϊ, 4. 
οσΣῖὶ ἴο τ᾿ 612.--Ἴ1ἰ. αὐ ἐλεὶΣ λαπά, ἃ8 (οἷν 

αδϑἰβἰδηὶ. 
γεν. 14, ΤῊΪθ Ῥσάγον 5 ποῖ οπο οὗὨ βο] ἐ-μβ]ογὶ ἢ- 

σαἰΐοι, Ὀπὶ οὗ ἔα (ἢ πη αοὐ᾽ δ ἐσα ἢ. Α τῆδὰ σψἘ80Ὸ 
ΚΠΟΥ͂Β Βο 8 ἀοΐπῃρ γἱσδί ἰὰ (86 β'σμι οὗὁἨὨ αοἀ σλὰ 
ΒΑΥ͂ 80 ἰο ΟΘοά νἱιὴΡιβουν Ῥτοβυτηρίίΐίοη, 1 ἰ8 ἃ 
ἰαβιϊ τη ΟΥ̓ οὗἨ Οοα᾽Β ρσίδοθ, δῃὰ ἢ6 οδι σεΐοῖοθ 
ἴῺ 1. 

γεν. 10. Σῃὼ ἴδοδθ ἅαγα οἵ τὺ σοίατῃ ἰο 
Φοεσυβαϊοῃ. Το Βα Ὀαΐἢ μα Ὀσδσοτηο ἀοϑοσταίοα 
ἷῃ Νοδοταδ ἢ 5 ΔΌΘοΟΙ6Θ, 80 ἐμαὶ ἰῃ Ββοῖὴθ οὔϑοῦ 
(86 ψοτκα οὗ ἰδ ἴαγιι τοσθ πτουρῦ οἡ (πη 
ἄαγ, δῃηὰ γγοάσοθ Ὁτοῦρμῦ ἰο Φογαβαϊθα, δὰ 
{1169 Βοϊ]ἃ οὐ (86 βαθθαί. 

γον. 16, Τγτίοδη ἰσαᾶογβ πῃ Α5 ἢ δηᾶ οὐδὸν Ῥσζο- 
ἄυσιὶθ τ Υ9 ΡἸ γος ἐπεὶν ἐσαὰο ἴῃ ἐλ 6 οΟἱἰΥ οπ (ἢ 9 
ΒΑΌΡΑΙΙ. 

γεν. 17. ΤῈΘ ὩΟΌΪΘ65 (λογίπ), ποὺ {δ6 
ἐγ] οτδ᾽᾽ οὗ γα. 11, Ὀπὲ ἰὰ6 ἰσίοσ οἷ48508 
ΖΘΏΘΓΑΪΪΥ. 

γον. 18. 366 ὅογ. χυϊὶ. 20--27, 
γεν. 10. ΨΈΘη ἴδ9 βαῖθα οὗ ϑοσιβαῖθει 

Ὀθδδῃ ἴο ὍΘ ἅκεὶς Ὀϑέίοσθ 89 Βα 61}.--- 
ΤΙ|Ιῖθ Βοοῖι8 ἰο ΒΟΥ ἰδαὺ (86 ἀδΥ διοηρ (19 
25 ἀἰὰ ποί Ὀορσίῃ δὐὺ βυαμδοί, ΕῸΡ Βούο αὔέρ 
διιπδεί τολέπ τὸ δέραη ἰο ὃ6 ἀατᾷ, ἰὲ γὰ8 δοίοτε (Ὺδ 
ϑαδδαιδ. ΟὨΪΥ 8 βρϑοΐαὶ βαθθαϊ  ν8 οουπίοά 
ἔτοτῃη 89 ουθηΐης Ὀοΐοσο. 8.60 ἴ,ογΥ. χχὶΐ!. 82, 

γεν. 20. ΤῈ96 ϑσοβδηῖδ, οΣ ἐγαθίοκετα.---Οἡ 
σιν ὙΠ} ἐμεὶν τᾶτοϑ, δοοογάϊης ἰο (δον 
νγοιΐ, ὑΠΩΥ͂ δηά ἰδ καΐ658 βμαΐ, δπιὰ δζὸ οὐ] ροὰᾶ 
ἰο Ῥᾶ85 ἰδ πἰρδξ ουϊβίἀο ἐμ9 νγ8}}8. πη} (119 
ΒΑ ΌΔΙΙΒ ἰδ ΟΥ̓ΟΥ. 

γεν. 21. θα ἰμἷθ8 Ηἰηδ τ) ποῖ δποπκῆ, 
ΝΠ Δ δοπβ ἰἤοτα ποτὰ ἐμπαοὶ ἰΏ ὑπ ΟΥ̓ τα]: 0 
(Βοῖν ΔΡῬΘΔτΔΩΟΟ δραΐη Ὀοΐοσο πὸ ροΐο8 οὐ ἰ᾿0Ὸ 
ΒΑΌΌΔίἃ ἰο Ἰοάρο ἰθοτθ, ἐπι 07 ἩΠΡῚ1 Ὀ9 δεσοδίο. 
Το ὈΤΟΚΘ Ὁ} ἰδ οΥ]]. 



δ8 ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΝΕΗΕΜΙΔΗ. 

γον. 22. ΟἸθδδθ ἘΠ οσ δον 8, 85 70 8 ΒΟΥ ἘΠΘΙΒΟΙΏΌΘΣΥ 26, Ο ΣΥ ΘΟοᾶ, ἔοσς βοοά.-- 
δουυΐοθ, δῃὰ βὸο ρυδτὰ (16 Βα αι ἢ ὉΥ κυδγάϊηκ ] 899 οα γον. 14. 
80 μαίεδβ. ΕῸΣ [86 ῬΥΔΥΟΣ, 866 ΟἿ ΥΕΣ. 14. 

γεν. 28. ΣῺ ἴδοδθ ἄασγα οὗ τ σοίαγη ἥτγοηι 
Φετυξαϊθα. ΑΒ δἰ υϑνὺ. 1. 

δοννα ᾿88᾽ δαᾶ τγϑττϊθᾶ.---Ἴ 10} (ἢ ἀτιϊοὶο, 
ἐλὸ ὕεια ἰλαέ λαά πιαγτίεά, ΑΒ ἰμ9 οὨἑἸάτοη᾽ 8 
ΒΡΘΟΘΟΝ Μ88 δὐοοίοά, {11680 ον τσὶ μανὸ ἰἱτοὰ 
οη ἐπ ουἱϑ]εὶ τ 8 οὗ (86 ον δὰ Ῥσουΐθοθ ΠοδΡ {ἰ)6 
Ῥμὶ )8ιΐη99, ΑἸλπηοπΐτ98 δῆ ἃ Μοδοϊίοα. Ἐὸοσ οἢ1]- 
ἄγη π|ὶ}} Δ] γὰγ8 πον ὑδθ Ῥτγουδί ηςς ἰδ συδρο 
οὗ ἃ αἰειτίο. Ααμᾶοᾶἄ δορϑβ ἰο βίιδηὰᾶ ἴον αἱΪ 
ῬὨ 8.18, δὲ {818 (ἴπ8 ῬΥΟΌΔΌΪΝ {μὸ Ὠιοδὲ οοῦ- 
δρὶσαουβ ΡΒ] 18ι1}π6 ἰονττη. 

γον. 24. Αμπὰ οου]ϊᾶ ποῖ δροαῖς ἴπ ἴδ6 
δουνπ᾽ Ἰδηβιαβο.---Α Ῥδγοηί ἢ οἰΐσα] ρΡἢταβο.-- 
Τὴὸ βυσοοοάϊης “Ὀυῤ᾽᾽ Βμουϊὰ Ὀ6 ““8πὰά.᾽" --ΟἵὗὨ 
Θῶο ΡΘ6Ορ]ο, ἐ 4. Ατοη δῃὰ Μοδῦ. 

ον. 26. οτζο ἰβ ἀοβογὶ δοὰ ἐδ δοίιΐοῃ ποί οὔ ἃ 
Ῥτγϊναίθ πιδὴ ἴῃ 18 ὉΠΖΟΥΘΓΠΔΌΪο ταρο, ὃδυὶ οἴ ἃ 
Ἀνανῃ ΟΠοοΡ ἴα ἐμο δὲ ΕΓ] 86 οἵ δἰ ΡῬονον. 

οἰΐοθ (9 νοτὰ οομρμ δ ἅθἂ. [Ἷ}ἢ υὸνρ. 11 Ν μ9- 
ΤΩΪΔἢ δοηίδη 8 Ἡϊϊὰ 186 ΤΌΪΟΥΒ Σορδγάϊηρ 6 
πορὶοοί οἴ (}δῈδ {ἰ{865; ἱπ τϑρ. 17, 6 οοηϊθηᾶϑ 
ὙΠ} (ἢ6 ποΟὉΪ 65 χοχσάϊπρς ὑμ6 Ρτγοίδηδλιίϊοη οἴ 
ἐπ ϑβαδΌδι, απ ΒογΘ 6 οοπίοῃμθ ὙῈ (ἢ9 
ον τἶἂο δὰ τηδυγὶοὰ Βοαίμθη ὙΪγῸ8 70 {818 
ΟΡΘἢ αἀἰετοραγὰ οὔ (89 ἰονν. 

γόον. 26. Βοϊονοᾶ οὗ 8ῖ᾽. Ο0οά.---Οὐτρ. 2 
βδιω. χὶὶ. 24. Τ|λγ8 ἀοθ8 ποὶ ἱπιΡῚῪ δδυϊῃρ χκτδοθ 
οὐ οὐ ραγί οὐ ᾿)οΪ 688 οὐ ϑοϊίοσμ οι Β ραγί. 
ει ΟἿΪΥ ἀοποίοβ βροοΐδὶ ἔδυορ δηὰ γχίνϊϊοκο. 
Οοώρατγο Μαἷσῖς σ. 21. 

Ουτ]δη ἄϊδ, ἑ. 6 ἰοτεῖχη. 
γόον. 22. Β.ὯΔ411 ψψὸ ἴθ ϑασίεθῃ τιιῖο 

γοῦ ἴο ἅο, “͵(.. (υεξαζλεης λαπίδλπια ἰααδοίλ). --- 
1Χι.: Απά 70᾽ ψου ὧς ἰΐ λεαγα ἰο ἀο, εἰς., ἧ. 6. “ ἀο 
ψῸ06Ὸ 68 ἰδδὶ γοὰ ἀο 4]] (18 στοδὶ ουἹἹ] 

ΑἸιβουρφὶι ἰὺ 18 πο βἰδιϑα δχργθβδβὶγ, ἕἰξ 8 ἱτὴ- 
Ῥ᾽ϊοὰ ἴῃ σον. 80, (δὲ Νοδϑυδε ἰπϑἰδίοὰ ἢ 8 
βΒοραγδίΐου ἔγοαι [89 ““ οὐ ]Ἱδη 5 τῖγο8, δ ἀἰὰ 
Ἐδτα ΤΑΥ͂ Ὑ6 878 ὈΘΌΤΘ (ΕΣΙΔ Χ. 8). 

γον. 28. Εἰπάϊης ἰδὲ ΕἸϊα 58 10᾽8 σταηάβοη 
δὰ πιαυγϊοἃὰ δ η04}]δι᾽ 8 ἀσυρείον, Νομ οι 
ΤἸΩΑΚ65 8 ῬΌ᾽Ϊο Οχδι 19 οὗϑο χίασίης ἃ 6656 οἵ 
ἀοβδοοσο ἰο ἰδ 9 ἸΑΊ,, 70. Βοτθ (86 δβροοϊδὶ δ8ῃ0- 
εἰἰγ οὗ 19 ῥγἱοδίμοοα γ88 ἀϑβοοσαίβαά ([ωμοΥ. χχὶ. 
6-8 

1 ομβααδοᾶ δπἷτπὶ ὍΣ 1:26 (αὐγίλελι "ιθ αἱαϊ). 
1χϊ.: “1 τηοᾶο πἷπλ 866 ἔγζοπι ΟΝ τηο.᾽ Νεδθ- 
τϊδὰ Ἰοτοοα δἷπι ἰο ἰοανο 9 6γυδαῖοθαι, δα ἃ Ὀ6 ὯΟ 
Ἰοῦ σοῦ ἃ Ὀυγάθῃ ἰο δἷ8 σουθγῃτηθηί. 

γόον. 29. Τὸ οονθηδηΐ οἵ ἰδ τυ οδίβοοὰ δηὰ 
οὗ ἰμο 1μονὶϊο5 '᾿ναβ, ἄνβέ, ἰ89 ζϑποσδὶ οογοηδηὶ 
ψὶὰ (86 εἰ 68 85 [9γ861}8 ἰδοῦ τβ δηὰ Ὗἀοὐ᾽ β 
δρϑοΐαὶϊ βοσυδηίϑ (ϑαί. χχχὶϊὶ. 8-11), δηά, βοοοῃὰ 
ἐπα βρϑοΐαὶ σογθηδηὶ οὗ ρῥυίοβδιβοοᾶ (ωθν. χχὶ. 

ο:. 80. Τυα οἸθαπαοᾶ εξ ἔδοσα ἔσοσῃ 811 
δἴσα: ϑτα ---Πο ἰγγοχαϊαγίοδ τοχασγάϊης {{868, 
{116 Ββαθαία, πὰ {πὸ τραυυίδμοδβ ΟΓῈ 8}} αιἱσὶ- 
ὈυϊΔῦ]9 ἰο οοπποοίΐϊοι τῖΐ δίσδηροσθ. θα 
(818 τγῶϑ βίορροά, ἰδο οδγοίι] ογὰἀθείηρς οὔ (89 
ῬτίοβεὶΥ δη 1ονίιϊοαὶ ποῦῖς Μψ89 τιδὰϑ ΘϑΒΥ, 
ΜΌΘΟΝ δὰ 4}1 ὑθοῃ αἰϊδαγγδυροὰ δηὰ τουοὰ 
πορ]οοίο ἴῃ ΝΟΒ ΘΙ ἢ 5 ΔΌΒΘΙΠΟΘ, 

γον, 81. 16 υνοοᾶ-οὔἶοείηξ, (866 οπ οἷ. Σ. 
84) ἀπά ἰμ0 Βτει- ἔσει τα ἀγὸ πιοηιϊοποά ἴον δὶ] 
(ὸ οοτγίη 25, 85 8086 πιοδί δρὶ ἰο Ὀ9 πορίοοἰοά. 

ἘΠΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Τῶο βούϑσο Ὄχοϊπβίοη οὔ ὑἰμ6 Μοδϑϊί δηὰ 
Αὐιτηοπΐίθ 8 δὴ ϑῃδοίοθα ἰοκοη διῴαϊῃδὶ βίη. 
Ετϑο {1689 Ὀϊοοά τοϊδιΐομβ οὗ [ϑγδοὶ νογθ ἰο ὉΘ 
ορί ΔΎΔΥ 89 ροϊ]αϊο, Ὀοσαιδο {Π 6} δἰιονγοα ὅπ 
ΒΥΓΩΡΔΙΪΥ τὶν [δγϑοὶ, δὰ πηρὰθ ἃ ἀε] δογαῖθ δὰ 
Ὑἱἱὸ διιοωρὶ ἰο ρἰυηρο ἰϑγδοὶ ἰπίο βὶῃ. Α μεγ- 
τηληθηΐ ΠΟΓΓΟΡ ἯΔ8 ἰ0 Ὧθ εγεοίοα Ὀοίποο [δγϑοεὶῖ 
δηᾶ {μ990 τηοηδίοτθ οὗὨἨ ἰηΐϊᾳαυαϊϊ γ. 19 ΚΟΥ ἴο 
ΤΩΔῺΥ͂ οὔ (80 δίογῃ Μοβαῖΐο βἰδίαιοϑ ἰ8 (0 Ὁ9 ἑουπὰ 
ἷα (0 πδοδβδὶ(γ οὗ μοϊάϊης ὉΡ {119 Βεϊπουδηθ85 οὗ 
βίη, πἜ ἢ τηθ ἢ ΔΓΘ ΟΥ̓ΟΥ ΓΟΔΑΥ (ο το ᾿ἰσαι οἵς. 
(83ο6 86 οχοροίίοδὶ σοϊηταθοίδυ [Ὁ δὴ ὀχ ἶδῃδ- 
ιἷοῦ οἴ (8ῖ8 εἰδίαίο. 

2. Τηὸ 16 086 οἵ Ϊδτγδοῖ οὐ Νϑδβοιηΐδ 8 Το ΤᾺ 
ἴο Ῥοτβὶδ {ἸπἸἰσον 8 ἰαίο οἷοδὺ ᾿ἰρὲξλ ἐμ6 ἰὴ 659 
ποῦς πο Νοιϑιαϊα Βαὰ πτουρδί, δὰ (ἢ9 Γο- 
τον ὈΪο ρον ον οὔ ἰδ9 δῆ. Ηἱβ ἰπῃθυθηοο μδά 
πουϊκοα ἐμ0 τοΐοτια δηᾶ μαὰ πρμοϊὰ ἰΐ, δὰ ψ πο π 
818 Ῥγδδθῆοθ 8 σοπηουθὰ {80 βἰγυσίατο δὲ οὔ σ8 
Ὀαρδη ἰο οσδοῖς δα ὀσπ]6. Α ποπογδίϊοι ἰδἴ 
Μαϊδοβὶ ἰδιοηἰοὰ οὐοὸν {10 θρὶ γἰϊυλὶ τδϑίϑ μας 
δυάδα ῥγοβοηίοά. αἀτϑαὶ δ8 Νοβοπιΐδ 'ψγ88, δ9 
σουϊὰ ποῖ τηδῖο Ὁ 68} 7 ἰμὸ ἀϊδοδδοὰ Ὀοὰγ οἴ 
σον. Ηο οουἱὰ οηἷγ, ὈΥ ἰδ ἔοτοο οὗ δἷδ οδα- 
Τὰοίοῦ, ΤΟῦδ6 ἰμ6 Ῥεορὶο ἰο ἃ ἀδοθῃᾷΐ δβοιῃ]δη 8 
οὔ τἰχθξθουθηθθθ. Απὰ γοί, γι }]9 Βὸ τν88 ρον- 
61688 (Ο ΓΘΟΠΘῊῪ ἐμ πδίϊοη, γγὙ0 ΤΩΔΥ͂ Ὀοϊΐογοὸ {ἰ18ὲ 
ἷθ ἱπδαθηοο σὰ ον Ργϊγαίθ μη η6}8 πῃ ἴδιιὶ- 
1ῖοα δηὰ δυμῦϊο Βουβθ8 ἰο ἐμ ὙδτῪ (ἰπ|9 οὗ [89 
ἈΓοβϑίδἢ, τραϊεϊηςς στϑο ᾿ΐπο8 οὗ βρί εἰσὶ χτον τὰ 
διηϊὰ (86 αν ἃ ἀοβοτὶ οἵ 7υἀαΐϑει. 

8. Εετα μδὰ εβεοιοα 4 τοΐοστα ἃ ἄσσθοῃ γὙ6 818 
Ὀοΐογτο ΝοΒδ δ σατηθ ἰο 8. Ηο δΒαὰ δορεἊ- 
ταίεὰ (89 29.»Ὑ)8 ἔγοιῃ (8:9 Βορίἢ θη. Ῥθορΐοθ, δπὰ ἱπ 
(18 τοΐοσια μδὰ Ζοτοοϑά {886 Εἰ οϑίὶ ἴῃ [86 Ἰδπὰ ἰο 
ἀΐδβοῖσο ἐϊποὶρ πίοϊοὰ στην ποι δὶ δ᾽ δῆς 65. 
Το Ὀοοῖς οὗ Στὰ οοποϊυο5 πεῖ τὰ ἐ18 δἐδίδυλθῃξ. 
δὴ ΝΟ οαιΐα διε νοὰ ἐποῦθ 88 ἃ ΠΟῪ 86}8- 
ταϊΐοη ἔτοτι ΒίγδΏροσβ οδοσίοά, (6Ὁ!. ἷχ. 2.) 
ἩΒεΙΒοΡ {86 χαϊηρ ΐης τὶ ἰμ6 Βοδίμβοη Βα 
δρϑὶη διυουαηϊοα (0 τηδγτίδρο Δ᾽} 8068 ἯὧΘ ΓΠΔΥ͂ 
ποὶ ΒΆγ. [ὁ ΤΩΔῪ παγθ ΟὨΪΥ ἱηγο]γοα τοογοϑ 1 1}9 
Ῥαγίπουβΐρθ. Α ἄοσϑῃ γθ8 18 ἰδίου δρδίη ὁ Νϑ- 
βου ̓ 5 δοοοπὰ νυἱδὶϊὶ, ὑθγο 8 ἃ ὩΘο δ  (Υ̓͂ ἴου ἃ 
τηοϑὲ βίϑθγτῃ δρρὶἰοαιίοη οὗ ΝΟΒ Ομ δ᾽ 5 Ῥογβοηδὶ 
δηὰ ομῆοϊα] ῬΟΤΟΡ ἰοὸ οὐτο ἰδ9 δβδδιθ οἷἀ 6Υ]], 
γι οῖ δοϑῖοβ ἰο αν Ὀδοη ὈΟ]ὰΟΥ ἔθη ΟΥΘΡ. 

4, Τόσο δὸ (ἶἰτὴ88 θ6 ἢ ροοᾶ τηθῃ τουδὶ 85- 
Βι100 στοαί ΒΟΥΟΥΣΥ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΒΟΥ δὰ ΔΙΊ ἃ ΒΟΙΥ 
ἰηάϊπαιίοη ἰο ὅτο ἰμοὶτ βδουΐϊβ. Αδῃ ]θπη688 οἴ 
δίγὶο Ὀθίοτο Ῥατγοίδοοα υἱ δὴν 5 θη εδ8 δηὰ 
ἱποβιοίεθογ. Ηδὰ Νοβοιηϊδα δοιοἃ τὴ ἃ δοῖς 
δηά εδοιηϊηδίο τηοι οὰ, (9 οὔθηάοτα ψουϊὰ δδνθ 
Ἰαασῃϑὰ δἱ ἷπι. αοά Ἰογοβ ἰο χυϊάθ Ἡῖπ Ηἱἷδ 
6γο, Ὀυὶ δοτηοίΐτλοα Ηθ 0868 ἐΐο ἰπαπάοΓΌο ] . 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

όσα. 1-8. Τῆθ ἀυΐγ οὗἩἨ (6 ομπτοῖῦ ἰο Ῥυν 
ἐιβοὶῦ δουδίαπ Υ δον. 1. ἴῃ τοραγὰ ἰο ἰδοδϑϑ 
τὲ τθοτὶ ὑπ 6 δϑδί ταδί ὑμοιηβοῖυθθ: ἴῃ (89 
ΟἸἹὰ Τοειδιηϑηί, ἰη τεματὰ ἰο ὑμ6 Ατητηουΐ 68, ἐσ.» 
ποΐ οὔ Δοοοπῃί οὗ ἐμοῖν πδίϊοη αι! γ, Ὀπὶ οἱ 8ο- 
οουπὲ οἴ ἱμοὶν Ὑλγ8:; ἴῃ (δ 6 οδυατοῖ, Ἰπ τορατὰ ἴο 
(ποβθ ΒΟ ποὶ ΟἿΪΥ [Ὸ Δδδίγδαυ, Ὀυὶ οἷἶδο πθο Ἐ]}} 

Ἔωασ. ναὰν 
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Ὡοὲ ΔΙΙΟΥ ἰμοϊηδοῖγοθ ἰὼ ὃ6 Ὀοιίοτοά, δηὰ νἢο 
ἴδ ὀχοϊὰο ἰμϑηλϑοῖσοθ. 2. Ἦ Βοσϑοι ἰὺ σγουπμ 8 
᾿ιδο 7; ποὶ ΟὨΪΥ͂ οὐ (89 τί δὲ οὗὨ δβο! -ρσοθϑογυαίίου, 
Ὀυὶ 4160 ὑροῦ Οοὐ δ ποσὰ. 8. Ῥμαὶ ἰΐ δἰιηβ δί: 
ὨΒΏΔΟΙΥ, ἰδ (μ 9 ΘΈΤΟ Βοί ἔου ἢ ποτ 9 δη ἃ τη0γ0 
ὙΠαὶ 10 Βιου ]ὰ Ὀ9 848 Ομ σὶβι᾿ 8 βροῖ 988 Ὀτί 9. 

Βταβκα: Οὐδ οδιποῖ γοαὰ οὗγ ὑσγϑϑοῖ οὐ Β 
Ἥοτγά ἰοο οἴϊδη, ἔογ ὁὴ9 δ᾽ νανϑ δη 5 βοπῃοἰ μη 
νοοῖ ὁη9 δὰ ποὲ ποὐἰϊοοα οΥ Ἰζχηονγῃ Ὀδίοχο, 
δαὶ οὐ δε8 σομιηδηπαάθα οη6 τουδὶ ῬΟΥΪΌΓΏΣ, 

δύῃ ἐμβουρὰ 1 πιῶγ δϑοῖὰ Ὠατὰ (0 8, δῃὰ τῦϑ ΠηΠΥ 
ἀγα ὑροὴ υ8 (9 ΘΏΓΩΪΥ οὔ οἴδογβ 1π 118 Ρογ- 
ζοττηδῦσα. 

γοτα. 4-9. ΤΌΘ δδηοὶἱγ οὗ ΠΟΙ͂ ρ]δοϑβ. Ϊ. 
ΤΒδὶ ὑροῦ νοὶ ᾿ξ 15 σγουπάοά; ἰη ἴἰ)9 ΟἹ ἀ Τ7'68- 
ἰδιηθηΐ, ρου (δο ἔαοὶ ἐμαὶ ἀοα μεαὰ οοππϑοοίοά 
Ηϊΐε Ῥοουϊΐασ ργθβθῆοο Δ ἰλ 6 ἐδ ρ]6:; ἱπ (89 
ΟΠ νιθϑιαη ἀἰδρομδδαίϊοη, ὉΡροΒ ἔμ ἴδοὶ ἐμαὶ ἀοὐ᾽β 
ἸΟΠΟΡ ἀν ῖ]8 ἴῃ ἰμ6 οδυγο!οα, ἰδαΐ ἰδ, 158 6}}6Ὁ- 
ἰδμβοὰ ἱβοστο. 2. ἯΠαι ἰἱξὲ Ὀϊπὰπ τϑ ἰο; ἰο ὉρδΒοϊά 
(89 σμύτομοθ ἰῃ ἃ σοηῃάϊιϊοα οοτγοβροηάϊης ἰο 
ἐμοὶ δὶ, Οὐ ΟΓΘ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ᾿δοϊζὶ πῷ ἰο γοϑίοτθ 
ἐθοῖι ἰὰ δ ἩΟΣΙΠΥ ἸΩΔΌΠΟΥ. 8. Ἧμαὶ ὈΪοποίπρ ἰἰ 
8ὲ58 ἴὉΓ τυ: ἰΐ χοηϊϊηδ τπ86 οὗ ἐ86 Πιο] 1688, (ἢ 9 
Τοδοδὶν δηὰ ἐἰδο φίοσυ οὗ ον Θοά, διὰ ζοβίθσϑ ουν 

γοργὰ (πογοΐον; ἰὑ γον 5 ἔγθα αθῃ Ἰγ Υ οἱονδεϊη ς 
δηὰ οαϊΐνίηκ, Ὑλθτθα8. δὼ ἀπ ΟΣ ΠΥ ἀοδβοοζδαίίοα 
οὗ οἰιατοίο8 ΟὨΪΥ Ῥτγοταοίθϑ ὑ).ο ογυ εν ἤτγοτα 
ὙΓΒΊΟΝ 1 88 Βργυηρ. ΒΕΡΕ: Εἕ ἐμ φυϊάσιϊα ἑπίον 
Ἰεῖδα ὦ μα οἰ ἱπιηνυπα νέα τερετὶδ οοπέϊπωο 
Ῥγο) θα ἤογαδ, ὧὐ ὑπηνωπάαί 8 ὁτοάεηίζωπι οοτάϊδιιϑ, 
συῶ δυπέ ραεορἡνίαοϊα Τοπιϊηΐ, συπι υἱσύμδιπι ψιετὶπε 
»ίεπα αἰυιτὶδ, ναϑα ]οπιϊηϊ ἐπίεταπίατ; ἢοο ει, {1|α 
ἴρ8α οογάα φιῶ ραωΐο απίδ υαδα εΥΤοΥ 8 Γμεγαπέ ΡῈΣ 
ευΐραπι ἀέπιο ναδα 7)οπιῖπὶ βαπέ Ῥὲ᾽ οοττεοίϊοποπι; 
ἐδίχυα δαοστιβοίπ ὅοπα ορεγαζίοτιδ ἐἐ ἰδ ρυτα 
οταίἑοπιῖα, υδὲ ργίάσπι δροίμποα ἐταξ ἰαίγοπαπι, τηῦο- 
πιαζων. 

γογβ. 80, 81. Τὴ τοἰγοθροοί οὗ δ δογυδπί οἵ 
Οαοά ὕρου ἷ9 ᾿ϊΐο δὶ εἷβ οί ποθθ. 1. 1ὲ 6]10- 
γαίοβ πἷπι, Ὀθσδῦδο ἀοα᾽ 5 ΖΤαΟ0Ο τῖῆ88 ἩΪ(Ν Ηΐπι, δη ἃ 
ἴη8ὰ9 πἷπι ΤΟΥ ὮΥ ἰ0 Θηρδρο ἰῃ ἰῃ9 οαιι8ο οὗ αοά 
δηά ἐμο βαϊναϊΐοη οὗἨ τπδηκίπᾶ, 2. 10 ΒυτΌΪ65 
τα, Ὀοοα89 ΒΘ ΔΒ 80 ὑπ ΓΙ ὮΥ οὔ (15 ζτῶοθ, 
δ ἃ ΙΠΟΥΘΟΥ͂ΟΡ Ὀασθῦ86 ὯΘ 848 ζ] 16 δ0 ἔν βιοτὶ 
οὗ Ὑϑδὺ 89 σαϊχὺ μβατθ Ὀδοη δοΐθ ἰο δοϑοιαρ] 88 
ἱβτοιρῆ (8 πηθδῶ8. 8, 10 ἀτῖνοβ Βὶτη ἰο ῬσαΥΟΡ, 
ἐμαὺ ΘΟοα ψουϊὰ 4]'86δο 6 πιογοϊἑιϊ ἰο Ηἶτπὰ δὲ {6 
Ἰαδύ ἴον ΟἸσίθυ β δα, βοδθ σὶ καιθουβηςοδθ ἰδ 
8.150 δἷ5. 

ΕἘΧΟΌΚΒΒΟΌΝ ΟΝ ΤῊΝ ΟΑΤΈΜΝ, ἘΤΟ. 

1, Ἐπο ΕἸΒοορ- δἴο. --- Ποῦ. ἽΝΝῚ ἼΥ. 
ΤΙΧΧ, ἡ πύλη ἡ προβατική. 1ὰῈ ἰδ τηϑοἰϊουοὰ ἰη 
Ναει. 11}. 1, 82, διὰ χὶϊ, 890. Ιὲ ἰθ ΡῬΡγοῦδ Ὁ Υ (9 
ῬΩΙῚΘ 88 ἡ προβατική οὔ Φοιῃ γΥ. 2. ἴὼ Νοιιοτη Δ ἢ 
ἦι 'θ του ϊοηρα 88 ΠΑΡ (ὁ {0 ἰἼοὍναεν οὗ Μορδ, 
δηά ἰπδὶ 18 ὩΘΔΣ {ἰ10 ἰΟὙῸ Ὁ οὔ Ηδηδηθοῖ. Ετσοῖι 
ἐιο ζδοὶ ὑμαΐ ἰῖΐ ΒΘΟΙῺΒ ἰὼ αν μαοὰ πὸ Ἰοοΐκα δηὰ 
Ῥατθ (669 ΝΟ ἢ. δἰ. 1, δηὰ σοτρ. ἐϊϊ. 8, 6, 18, 14, 
1δ), νὸ σουλοσίαγο ἰμδὲ ἱξ 16 ἀϊγθοι Υ ἱπίο {119 
οι Ρ]ο-ἡσθοοίῃοι, ἬΒΟΤΟ 8 Του ἶοα] συατὰ νδ 
ΔΙΨΔΥΒ Ῥγοδοπέ ἰῃ ΗἾ͵δο6 οὗ Ἰοοκ8 δηὰ Ὅδὰγθ. [8 
δ ὙῺ58 ἀοΌΡ(]688 ρίγθη Ὀθοδυβο ἱβγουρὰ ἰΐ 
ἐμ δοῦκα τοῦ αἀτγίσοη [ῖ0ῸΣ5 ἐἰπ 9 δδου!ῆσθθ, ΟΡ; 
Βοσαῦ89 {860} γοτῸ Κορὶ ἴῃ Ρδῃ8 ὉΥ͂ (8 ραίθ. 
Τ|.9 Ῥτοδβοηὶ Κι, βίορμ θη Β χαίο 8 ὑδυ8}}}7 800" 
Ῥοϑοὰ ἴο ταῦτ (860 5ἰίθ οὗ ἐ6 δ 96 Ρ- Καίθ, διὰ ἵἴ 
δο, (6 Βεἰ) 688 Ροοὶ] (7ο᾽η νυ. 2) νουϊὰ 06 (89 
Βινγίκοι 1βχδ 1}, τ μῖοῖ 16 ΠΟῪ δαί δέδοιοτιγ ρτονοὰ 
Βοὶ ἴἰο ὈΘθ ἃ πιοαί. Ευδονίυ5 ἀεδβογτῖῦθε Βοιμβοϑὰδ 
85 ἕω0 ροοῖδ, δηὰ ἐμο Βογάοδυχ γμἱϊκγίαι (δϑουΐ 
110 δϑῆιθ ἰπι6) δρθδῖβ οὗ ἰΐ 85 ἑιοίη Ξελ-»οοῖε. 
Τ69 Βίγκοι [βγδ]} ἸΠΔῪ δαγο Ὀδοη αἰνϊἀοα ἰπῖο 
ἔνο ὍὉΥ͂ Δ ἰγδδΥοσδο ΜεῈΠἝῚ ἰπ (ποὶς ΑΥ̓͂, ΟΥἨ ΤΟΥ 
ΏΔΥ δδυο οουπίοὰ ἰμ0 Βἰτκοὶ Ηδισσδτα Ψ᾿ιἰἰ 
Μανΐδπι, 8. Ὡοτί οὗ (μ6 8:, βιορΌθ μ᾽ 8 καίθ 
δὰ ουϊδί46 (ἢ 6 νν 8118, 88 ὁη6 οὗ ἔδο ἔντο ροοΐϑ; 
ΟΡ, δρξδίη, {πο ΤΥ πᾶν ἰπἰοηἀοἃ ὉΥ Βοι 6848 
89 ἐπ ϊη-Ρο019 υπᾶον ἰμὸ σοπγϑηΐ οὗ (ἢ Ψεδίοτδ 
οὗ βίου ποὺ 86 πον ἢ - πεοδὺ ΘΟΓΏΟΣ οὗ ἔμ 9 Ηδτδις, 
μΠ0 Ῥοδί(ΐοῃ ἀοίοπαφὰ ὉΥ Με. ὅοο. ὙΠΠἰδπιβ. 
ἯΠο δοσουῃηὶ ἰῃ ΝΟΒοΙαὶ δι τη δἶκοδ ἰξ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ (0 
Ῥίδοο [ὁ Βιθερ- ϑίο δοηεειολόγα 'ὰ ἴἰμ9 γορίοι οἵ 

ἐμὸ Κι, βίερθοῃ 8 ραίο; Ὀυΐ ἱἴ οὖν δυρυτηθηΐ 
Θοῃοθσηΐης {9 ΔΌΒΟΩΟΘ οὗ Ἰο6. 8 δῃη Ὀδγβ ἰδ 
σοῦ ἃ δηγί πίη, γΘ Ἰηυδὺ ναὶ {(||ὸ φαὶθ ἰο {89 
βου οὗ Βίσκοὺ ἴβγαῖ, Το διὰ ἰο (}}8 πϑοθββίίυ, 
Ἧ6 ΤΩΏΔΥ ἀοιδὶ ἱΥ ἰμ6 ΟἿ ν}} οχσίθπαϑά ζυγοῦ 
πον ἰμβδὴ ἰμ9 ἐδθι ]ο- ῃσοοίπος ΘΟΣΠΘΡ, πηι] 
Ἰοῦς αὔϊοσς Νοιθτ8}}} 8 ἄγ, 6 Ακτὶρρα Ὀσὶὶ 
ἰ8ο ἰἰτὰ νγὰ}}, {186 Εουπίαΐη οὗ (Π9 Νικία ἰδ 
Βοιϊποκάα, 8.8 Ὧν. Βοδίῃβοῃ ἐδβίηνα, ἐμ θη ἰἢθ 
προβατικῆῇ οὗ δοίη γ. 2 168 Δῃοί ον καὶο ἰμδα δαί 
οὗ Νοβοιιΐδα, δἰιπδίθὰ οὐ Ορδεϊ. 

Ου ἐμ9 νμοΐθ, Μγ͵Ὸ δῖθ ἰηοϊἰποὰ ἰο ρἷδοο ἰδ9 
ΒΒ 6οΡ- δίο ἰὰ (9 πογίλ γυ8}} οὗ ἐμ6 ἐθρ]θ- Ῥγ9- 
εἶποί, δηὰ ἰῃ οἷοβθ πεϊρ Ὀθοτπμοοα ἴο πο Βίτγκοί 
Ιϑγαῖϊ. [1η {πδὶ οοϑθ ἰ(ἰὸ πο ἰονγοσθ οὗὐἠ ἈΜΘΔἢ 
διὰ Ηδηδῆθοὶ τουἹὰ Ὀ6 γασγίβ οἵ (6 οἱὰ Βασγὶβ 
οΥ [ον ̓ βοαιΐοι ποτ οὗὨ ἐμ6 ἰθταρὶο, ν ϊοδ δίζεν- 
ννατὰ Ὀθοδπιθ δἰίοσοὰ δηὰ ϑηϊαγροὰ ἰηΐο Αἢ- 
ἰουΐα. 

2. Ἔπο ΕΠ68-Θαἴο.--Πεῦ. Ὁ Σ1Π Ὑν.-- 

ΤΧΧ, ἡ πύλη ἡ ἰχθνηρὰ (ἰχθυρὰ, χὶϊ. 89: ἰχθυικὰ, 
2 ΟἌγτου. χχχὶϊὶ. 14: ἴῃ Ζορὰ. 1. 10, ἐϊξ 18 πύλῃ 
ἀποκεντούντων, σαί 9Γ ἰδὲ δἰαδδετα, ῬΥΟΌΔΌΪ 
ὈΝΔΠ Ὀοίηρς τοδὰ ἴον Ὁ" 17). [Ιὲ 8 ταρπιΐου θὰ 
ἴῃ δ. οὐὅ. ἴξὲ νδ8 Ὀδίτνθοι ἰδ 9 Βῃθορ-ζοΐο δῃὰ (ἢ9 
οἱά χαίδ, 85 νγὸ 860 ἤγοτα (9 Νοὶιθπΐδ ἢ Ρδ58ῶ χ 98. 
Τθ Ζορβαιηΐδη ρβδβϑαβοὸ ἀοθϑ ποῖ Βοὶρ υ8. Τμ9 
Ῥδϑδαρο ἰπ 2 Ομγοῃίοϊοθ βϑϑῖὴ8 ἰο ἀθβουΐθθ (89 
Ὀυϊ]άτηρ οὗ ἐμ9 βοοοπὰᾶ νγᾶ]ϊ (οορ. 9ΦΌ86ΡῈ. Υ. 4, 
2) Ὁ Μαμπδββϑοῖὶ (““οη ἐμθ ᾿ψοϑὲ ἰο αἴμβοη ἰπ 89 
ὙΙΟΥ, δηὰ οπ ἰῪλό εαδί ἰο ἰδ Θπίοτῖπρ ἷπ δὲ ἐῃ9 
β598-κυϊ6᾽᾽). [7 8ο, ἰξ πουϊὰ ρυΐ ἰδ 88}-ρδὶθ 
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πθῶΡ ἰδ Βατὶβ, τ οσο ἰδὲ γγ8}} οπἀοὰ (108. 

ἃ. ς.). 
8. Το ΟἹὰ Θαῖο.---ΗΠοῦ. ΓΤ Ὁ. 1ΧΧ. 

ἡ πύλη ᾿Ιασαναὶ. Ἰζεἰϊ ἰηβὶ δία ἐμαὶ αὐ μι 8 

ξοιϊιϊνο, δπὰ ζ01]9τγ5 ΑὐποἹὰ ᾿π ΒΡ ᾿ γἱἷος ΣΤ, 

(9 σας ἱε ἰμὸ ραίθ οὗ ἰδ9 οἷά ψ8]].᾽ 
Βοδυῖ βαγβ: “ἰ80 ρμαίθ οὗἁ ἰδο οἱὰ ἰονη.᾽" [Π 

ὙΘ ἰαἶκο ἰν 88 86 βοηῃΐἶνο, 10 ΤΩΔΥ 6 “ἰ80 βαίθ οὗ 

ΖΒ μΔΏΔΕ, ὁ παῖὴθ ρίγοῃ Ὀοοδῦϑθ ἔμ τοδᾶ 
(Ὠτουκσὰ ἰεὲ 1.εὰ ἰο οϑβδπδὰ ἰὰ Βρδγαῖτπι (2 

ΟἜσοι, χἱϊ. 19), σαϑπιϊοποά ὉΥ δοβορὰ. Απίΐᾳ. 

8, 11, 8, διὰ 14, 1ὅ6, 125... Το ΤΧΧ΄ δϑοαὶ ἰὸ 

γιητο ἰδίκοα ἐπὶ νἱοτγ, Βυΐ ἱξ ποορὰ ποὺ Ὀθ 8 

σοιξεῖνο, δδ γὸ Ββανο ἴῃ 18. χὶν. 81 Ὁ ἴῃ 

(9 Τ᾽ δοίης ἰγοαίθά δϑ ζουιΐϊηἷπ 6) βηὰ 

ΠΧ Ώ5Π (Εσοῖκ. Ὑἱ}, 8). 

ἯΤΟ δτὸ ἱποϊϊποᾶ ἐοὸ ἰάθη Ὺ ἐδ 8 σαΐθ τ ἱ τ ἐδ 9 
ΦΘΟΥΠΟΣ μβαι6᾽ οὗὨ Ζοοϊ. χὶν. 10 δπὰ 29ζ, χχχί. 

88 (97 Θ᾽ οὐ Ὀ5391) Ἵ»), διὰ δο ἰο ]οἱ ἱΐ 

ταῦ ἰδ ποτίῃ-οαϑέ σοτον οὗὨ ἰδο οἰΐγ-4]]}. 

ΠᾺ 9 οἰϊοὰ μδββασοβ πῃ ζϑοβασῖδα δηὰἃ Φογουλὶ δ ἢ 

δοιὰ ἰο ρυΐ (86 φαίο ἰῃ γοϊαιΐοη τὶ (89 ἰονγο 

οὔ Ηδιηδηθοὶ. 1ὖ ἰπὸ Εἰβ-βαὶθ γα γθ ο61089 ἰ0 

ἐμαὶ οτος, ἰδοα ἰξ που]ὰ Ὀ0 ὙΘΥΥ͂ παίαγαὶ ἰὸ 

τοοπιΐοι 80 ΟἹά ααΐα οὐ ΟΟΥ̓μΟΡ αδίθ ποχί ἰὸ 

ἐδ ἑονγον, ἰῃ ἀοδογι δίῃ δ βοοϊΐο οὗ ἐβὸ γγ4]]. 

1π2 Κίηρϑ χίν. 18 μη ““σΟΣΏΟΡ βαιθ᾽ ἰδ ΟὨΪΥ͂ 

ξοιν μυπάτοὰ ουνὶ 5 ἤτοτι (16 ραὶθ οὗ ΕΡὨ γαῖμα, 

Ῥυΐ ἱπ νϊοῖ ἀἰτοοίΐοι τγὸ οδηποὶ ἰ(6}1, [7 δαϑί- 

νατὰ, ἰμθα ἰδ 8 ὙΘΥΥῪ ᾿ἰΚΟΙῪ ὑμ6 Βα 88 ἐδ9 

ΟΙά είο; Ῥαὲ ἱ7 ποβίναγά, ἔδϑὰ ἐμθ ραὶθ οὗ 

Ἐρδσαῖτα, δῃᾶὰ {89 δοσηεγ- βαΐθ ΤαΔΥ͂ 86 πητηθπ- 

ιἰοποά ἰὰ Νομβθια δ Β δοοουπί οὗ (9 τοῦυ]]αΐϊηρ, 

Ῥοοδυδο Ὀοϊοπρίης ἰὁ ἰμδ9 πυηἀοδίγογοα ροτίΐοα 

οὔ ἰδ9 τα]ϊ οὶ (9 πνοδίογτῃ οπὰ οὔ (9 ποῦ Μι8]}, 

γΥἰ ἢ ΡαΤέ ΤΩΔΌΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 {89 ““Ὀτοδά γΆ}}᾽ 

οἵ Νομοιωϊδῃ. ΟΥ̓ σουγβθ ἰπ ἰμὲἰ8 ο6486, 89 ΘΟΣΠΕΡ 

βαΐο διὰ ἰμ6 οἱὰ καθ διὸ ἀϊδετοηΐ ραίθβ. 9 

οᾶπ, δὲ δῇ σαίθ, αυἱῖθ Θου ΒἀΘΌΓΥ οἷδίαι (μὲ {110 

σογμθτ- καθ γγἃ8 δί οἰ μὸν 89 ποσί ι-6δϑύ οὐ ἐμ9 

ποχί ονγθδὲ ΘΟΤΏΘΣ οὗ [89 Οἱ (Υ. 
4. ἘΠ6 8119 γ-δῖο.-- Πρ. 21 Ἅ)Ὁ.-.-- 

1ΧΧ. ἡ πύλη τῆς φάραγγος. Ἰπ οἷ. 1ϊ, 18 ἡ πύλη 

τοῦ Τωληλὰ (ὉΥ λοϊπίπᾳ ΚΔ διά τ 88 ΟὯΘ 

ποσὰ). Τῆΐδ φαίο (τπιϑοἰϊοποᾶ ἰπ οἷ. ἰΐ, 18, 1δ; 
1. 18; 2 ΟἜγου. χχυΐ. 9) νγχὰϑ οὐ θη) ποτὶ ἃ 
ΟΥ̓ ἰὰ9 ἀγδβου- 6}} (ΠΣ 1.}), τβόσόνον (δαὲ 

νῶρ, ἴ{ ἰδὸ Βίτκοι βυϊίδα '5 ἐμ 9 Ῥτγωροῦ ν06]} 
(πιο 18 υοσυ ἀοιθέζ.]}), τγϑ πιδ  Ῥαΐ (μ0 ΤΑ]]ΟΥ͂ 
ξαίο δῦουΐ ἃ ἰμουβαηὰ ἔδοὶ δου οὗ ἴπ6 Ῥγεβθῃὶ 

σεδα Θαϊθ. ΤῺ6 ““ἰονερ οὗἩ {860 ἔυγηδοοβ᾽᾽ 
που]ὰ οοτσοδροπὰ ἰὸ ἐδ9 πον -οδϑέ ἕοττο οὗ [89 

Ῥγοβοηΐ οἰίδάοῖ, Ῥοτμβαρθ ἰδ ἰάἀθηίΐοδὶ πὶι ἐδ 18 
ὙΟΙΥ δηοΐθης γΐθοθ οὗ Ἰιδβοητύ. [1ὑ ἀοοβ ποί 
δθθῖι ΡοββὲὉ]9 ὈΥ͂ ΒΗΥ͂ ΒΟΒΘταο ἰο ᾿ἀ θη ἐμ γ8]- 
10γ- 89 1} (λ9 ααἰθ ἀϑππδίμ οὗ Φοβορθυβ, [Ὁ 
ἐμαὶ τισδὲ μανθ Ὀθ6ῃ οδϑί οὗ {μ6 τγϑβίοσγῃ βίαγιπρ- 

Ῥοΐηϊ οὗ ἐμο ἄτϑι γγ8}}, σίλθτο ἐμ9 πϑῖμθ οὗ γὙ8]}167- 
αἷἱο τουϊὰ δυθ Ὀθθῃ ἃ σαϊβποῖμοῦ. [ἴζ (86 γδ]- 

ογ-Ζαῖθ τ ΓΘ ἦι ποσί οὗ [89 ποσίβοσι οπὰ οὗ 
ἐμο Βίτικοὶ Βυ]ΐδη, (89 Ὀυμπμ-καὶο που]ὰ δοπιθ 

ΘΧΔΟΙῚΥ δὲ ἐμ βουίβοσῃ ὀχ γουλ υ οὗὨ Ζίοῃ, ΟΥ̓́Θ 
{89 ἀφ ταυΐπο οὔ Ηίπποω. 9 πιδπιθ οὗ γὙὰ]- 
10γ- 59 νγᾶβ ἀουθέ1688 ἀοτίγοα ἔγοτα ὑπο Ὁγοδά 
δὐὰ ἀθορ δαΥ οΥ Βδρανὶ (Βϊπποσα), ουαὐ ἰοὸ 
Ὑϊοὶ ἰἰ 164, 

ΤῊΘ πιοδὲ πδίασαὶ ροΐπὶ [Ὁ ἃ ροίθ οπ ἰδ ἷβ βι 49 

89 οἱ 18 Ὑ]ότ6 [86 Ῥσοϑοιὶ σϑιῖα Θυΐο '8. 1 

πὸ ρυΐ (μ)}80 γα] ογ- 8 9 ἰμοτο, {68 (0.0 »υῃπς- 

ξαϊο ΜΪ1 Θοπιθ ορροδίιθ ἰδ)9 Βισίζοὶ ϑ δα, 

δ. Ῥ8ο Ὁσυπε-αῖο.--Πεῦ. ΛΘΚ ΡΖ. 

Ια Νοὶι 111. 18, ΠΟΤ ἽΡ Ὁ. ΧΧ. ἡ πύλῃ τῆς 

κοπρίας. ἼὰῸ Ηοῦ. ἰΒ ποὲ 80 δβίτοηςξ 8 νοτγιὶ 89 

116 ατϑοῖς, δὰ ππὰγ ὃΘ τοπάοτοὶ ᾿υῤὝῥέελ-σαίε. ἢ 

Τοΐδ καὶθ νὰ8 8 ἰἰιουβδαμὰ ουδὶ.8 ἕγοτα ἐμ 6 ΥὙα]- 
Ἰογ-καὶθ (οἷν, ἐἰϊ. 18). Τλὸ οχίγοιωϑθ δβουίβογη 
Ῥοϊπὶ οὗἩἨ Ζίοῃ πουϊὰ Ὀ6 8 ὙΟΥΥ͂ πϑίυγαὶ ἈἾδοθ, 

ἴγοι βίο ἰο ΘΙΩΡΙΥ τυ δι ἄοτγα ἰπίο {10 
ἀδορΡ τὑδιοὺ Ὀο]ον,. Τιοτὸ ὙΟῸ παχὺ Ρἷδοθ {80 
Ὀυηᾳ- καθ, τα κίας 10 (9 Βδθ9 88 ἴδ ἰαμρύν, 
βαίο οὗ ἐμ9 Εβδβοηοβ. ἮἸἰὰ Βοῦίηδοη, τὸ Ὑου] 

οομβίάορ ἰῃ9 Μείλδο οἵ Φοβορῃβῃᾷβ ἐμβὸ Ηδῦ. 
ΤΣ ΠΞ ον Ῥυηρ-ρίδοο. Τὴθ θυσρ-βαίο, μον- 

ὁυοΡ, τηυϑὲ Ὀ6 ορροβίίο (πο Βίτκοῖ βυϊίλῃ, 17 ἐπ9 

6 }16γ- καὶο 18 ρἰδοβὰ δὲ (9 ργθβϑὺὶ 7668 αδίο. 
869 (6 ργοοραϊπς Ὡοίθ. 

6. Τὸ Εοππῖδίη- αῖο.--Ηοὺ. {1 ἌΡ». 

ΤΙΧΧ. ἡ πύλη τῆς πηγῆς. ἴπ Νεῖ. ἰΐ, 14 ἡ πίλη 
τοῦ Αἱν (υπἰγοπβὶαιοα). [πὰ ΝΒ, χὶϊ. 87 τοῦ 
αἰνεῖν ὉΥ 8 τοδββ οστοόσ. Ἰπαΐ {18 νψγὰ5 οἷοβο ἰὸ 
(89 γῬοοὶ οὗ ϑ΄']οδπι {δ “Κίηκ᾽ 5 Ροοἱ᾽ οὗὨ οἷι. 1, 
14, ἐμὸ “γοοὶ οὗ β᾽ϊοαιι ὈΥ͂ ἰμ9 Κίηρ᾽βΒ ραγάοπ," 
οοταρ. ἢ. ἰϊϊ. 16), ἰοῦ σὴ 6 πὸ ἀουαδι. ἴῃ 2 
Κίησβ χχν. 4 1 ἰβ οδἹ]Ἱϑὰ “6 ραίϑ Ὀοί σϑὸπ ὑνὸ 
μι} 118, τ οὶ 15 ὉΥ͂ (89 Κίηρ᾽ 8 καγάδη. [Ιΐ νὸϑ 
ἃ καίο ἄονα ἰπ (6 Τγτοροθοοι 4116 Υ, δπά δὶ 8 

ΘΟΤΏΘΡ, 88 ἰὴ) οχρτγοϑβίου ἰπ 2 ΕΚιηρθ χχν. 4 
ἱπαϊοδί 68, 

1. ῬΠὴο Ὑναῖοτι-Καῖο. --- Ποῦ. 91 Ὑγ). 

1ΧΧ. ἡ πύλη τοῦ ὕδατος. Αἱ ἰμἷα ζαὶθ ΟὯ6 ῥτγο" 

οοϑϑίου δα]ιοα δὲ ὑπὸ ἀδάϊοδιἰου-δογυῖοα, ψν}}1}0 
τ᾽ 6 οἴδοῦ μδ]ιοα δὲ (89 Ῥγίβοη- αίθ (ὁ. χὶϊ. 87, 
89). Τΐθ που Ρ]δοθ (86 Ῥδίον-ζαίθ αἱ {δ9 
βοαί οὗὨ ἐπ ἐθρὶο, διὰ ἰ86 Ῥγίβου-ζδίθ δὲ (89 
ποτὶ οὗὨ ἐδ9 ἐθιρῖὶθ. ΤΟΥ δουϊὰ ΒΟΔΡΟΟΙΥ ΒΑΥΘ 
Ῥοθα ἴῃ ἐπθ οἱ γ-γα}}, Ὀὰϊ ΤΟΥ͂Θ ῬΤΟΌΔΌΪΥ καῖο5 
Ἰοδάϊηᾳ ἤγτοτα (6 ἔππονρ ἰθ τ }]6- 6 ΠΟ] ΟΘαχο ἰο {19 
ουίογ. Τὴ6 Μαίογ-ζδὶθ ΤΩΔΥ δΥ0 ἀοτίνθὰ 115 
πδτηθ ἔγοιι ἐἰ5 Ἰοβαϊηρς ἰο ἐμ Το  Κ8 Ὁ]6 οἰϑίθ ΓῺ 8 
ἸαιοῚΥ ἀϊθοονετοά ὉΥ Οὐρὶ. ῬυσοΣ βοιι ῖ οὗ ἰ}19 
Παγασι. [Ιἐ π|ιϊϊ θ6 ποιϊοοὰ ἐπὶ ποίη ἐδ βαϊὰ 
σῇ τονυϊ!ϊτις οἰΐμος οὗὨ ἐθεβο ψαίϑβ. ἥο που]ά 
Ῥὰὲ (πὸ Ῥοιοτ-καἰθ δὲ (89 βουίμοσε 1ἰπιϊΐ οἵ (μ9 
“γηοποίαίη οΥ̓ ἐμ Βου80,᾽ ΠΘΑΣΥ (μ9 Ῥγϑβοηῖ 
δηίσαποο ἰο Εἰ-Αἰδαι Τμΐδ δοοοσὰβ ἩΠῚ (86 
Ταϊπιυᾶ, ΜΙᾺ. 2, 0. 

8. ἘΒο Ῥεϊδου- δδῖο.---Ηοῦ. ΘΘΣ Ἃ. 

ΤῊΐ8 ἰα τοζοστοὰ ἰοὸ ἰὼ ἰμ6 16δὲ βοσίϊοῃ. ἴξ τὰϑ 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἐμ βΒαπὶθ 88 ἰδ ἼΠ9ΘΙΙ Θ᾽ οἵ οἷι. 

λ11. 81 (ἃ 4. καίο οὗ Υἱβἰἑδίϊοπ οὗ ρα πηομι). 
ΠῚ τὸ 20] (16 ὁουγδο οὗ ἐμ βοσοπά ἀραϊοδ- 

ἐἶνο δου ρδῃῦ (οἰ. χἰϊ, 88, 89), τγϑδῖθ οοπβίγδϊ πο 
ἰο Ρυΐ ι)}8 καία Ὀοίμνοθαη (9 Βθ6Ρ-Καΐθ δῃὰ ὑ}9 
ἰθῖρὶθ, ῬΤΟΌΔΟΌΙΪΙΥ δὲ ἐβὸ πούίῃ Ἰαις οὔ ἰδ9 
«ἐγηουπίδίη οὗ (6 Βοι86.᾽ Βαὶ ἰπ οἷ. Σἰΐ. 25 πϑ 
διὰ ἐδ “οουτὶ οὗ ἐδο ρυϊβοι ̓ τηδπιϊοηοά, 85 ἱπα 
2ος. χχχὶϊ. 2: χχχὶϊ. 1, διὰ χχχυϊἹ. 21. Τλ18 

4 [ΤΠ “οαδδὺ μαίθ᾽" οὗ ὅοσ. χὶχ. 2 '8 ἰῶ Ἠθὺ. Ἵ ϑ 

ΓΘ ὙΠ, ΜῈ. ἰ5 ἰηά!σοξίγο οἵ οἱϊῆοσ ΓΟΛΠΙ 8} 

ΟΣ ΠῚ ΠΗ Ἅ»Φ. Ι1{{896 ἥοστωϑσ Ὀθ ἐδ τίσαι τοδάϊης, 

ἐμοῃ ἐπ|5 σαῖθ (“ ἐπο ροϊίοτγ- κΚαὶθ 7 ΤΩᾺΥ ΥὙΟΥῪ Π|κ6}}7 Ὀ6 
ἐμ Βδ:ὴΘ 88 [ἢ 9 ἀν τος ΣΩ͂Ν δλνδι ΡΝ] “ 
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ὍΔ8 δἰίδομβοὰ ἰο ἰδ9 Κίη κ᾽ δ Ραΐαοθ, δῃὰ νν88 
ἐμοτγοίοσθ δὲ {}:96 βουϊι οἵ ἰοὸ ασδιι, ΤμΪ8 
ἀὐβαι ἰπὶο ν]ιΐοὰ Φοτθειλίαῖ γγἃ8 οδϑί, ῬΔ8 ὕτο- 
ΔΌΪΥ (μ0 βιδίο-ρτίβοω, πὰ }]9 δηοίμον Ὀσίβου, 
πο ἰδ9 ““Ῥγίβου- ραῖθ᾽ (θπο0 ἰδ ἀογίγοὰ 1ὲ9 
Σι8110), ἯΔ88 8 ΘΙ ρΙ6- Ῥσΐβϑοῃ, ἴὸσ οὔἴθηδογβ διαὶμπδὶ 
ἐδ ποτβιἷρ. 

9. ἘΒο ααἷο οὗ ΒΡΒσαίτω.--- Πθ 0. ὈΡΝ 

1ΧΥΧ. ἡ πύλη ᾿Εφραὶμ. Νοῖι. τἰϊ!. 16; χὶ, 89; 
2 Ἰζιηρϑ8 χίν, 18.ὡ. ΤΪϊβ ραΐθ Ὑὰὼ8 ἴουΡ δαη- 
ἀτοὰ ουδὶιϑ ὕγοιχλ ἰ89 σογηθσ-αὶθ (ὙΒΘΥΘΥΘΡ 
ἐμαὶ τγα8), δῃὰ μδὰ δὴ ὀρθὴ βαυδῦθ πον ἱἐ 
Ἐκ ἐμδὲ δὐ ἐὴ9 ταίοσ- αίθ. [ἐ δ δ᾽ϑὸ Ὀθίύνγθθ 
86 Ὀτοοὰ γνᾶὰὶ]] δηὰ ἰμοὸ οἷὰἁ ραΐθ. 8.0 σωσοὶὶ 
ἐμ οἰϊθὰ μαδβδαχοβ δῇον. [|ἐ ἀουῦ]οθβ ἀογι νὰ 
8 πδο ἔγοιῃ (9 ἔδοί ἐμαὶ (9 τηδΐῃ Ὡου ΒΟ Τ ἢ 
χοδά ἰο ἐμ ΕΡΒγαΐμὶίθ σουηίτΥ ἰοὰ του ἰΐ. 
ἘῸῚ ἃ ᾿ἴἶκ9 σεδβοι ἰδ σραῦ μαῦο Ὀ66η οΔ]]ο ἐῃ9 
4“ χαίο οὗ Βεοηδυλίη ̓̓  (56 Ὁ. χχχυὶϊϊ. 18; ΖθοΔ. χὶν. 
10), ἰλ9 Βοπλδπιίθ οουηίεγ ᾿γίαηςς πογί οἵ (δ 
οἷ: γ, διὰ ἐμο τοδὰ ἐβγουσὰ ἐμ 19 ροίο Ἰοδαϊΐϊηρ ἰο 
15 οἱοῦ οἰἰϊο5. Τλ18 σζαὶθ ΜἯὙ8γΧΡ ποῖ σϑῦθ! Ὁ Νο- 
μουχίδα, Ὀοσθα56, ΡΥΟΌΔΟΌΪΝ, ἐξ νῶϑ ἰπ ἐμθ “Ὀτοδάὰ 
γγα]}" (ἃ 4., 15 Καὶ! δῃὰ οἰβοτβ μοϊ]ά, ἱῃ ὑβδὺ 400 
συν οὗ γγὰ}} ποῖ 9088} Ὀγοΐο ἀότῃ, δηά 
ὙἘὨϊοὰ τσίδη ΡοΌυ δ ἰπ ἃ Βίγοη ΚΟ Ὁ ἸΏΔΏΠΟΡ. 2 
ΟΒτου. χχυΐ. 9). 10 Ῥσοθ δ σοϊποί θὰ τ ἱτ ἐμ 9 
τηοάοτη Ὀδιμδδοῦδ αδίο, δ τοι δηοΐϊθηξ βὰὉ- 
Βιγυοίοη8 876 Τουπά, 

10. Τὴ6 ἥτε Θαἰ. Ἠον. ΚΠ] Ἢ 1ΧΧ. 
ᾧ πύλη ἡ πρότη. (ΖοοἈ. χῖν. 10). Ῥτοτα {19 ΟὨἿῪ 
χηϑαίΐοι οὗἉ ἐἰ8 ζαίθ, γὸ πουϊὰ Ὡδίι ΓΔ} Ρ]869 ἰἰ 
Βοίνψϑοι Βουϊδτιὶπ᾿ 5 καθ δηὰ [ἢ 9 ΘΟΥΠΟΣ καίθ. 1 
{πο ΟἹά αεῖο δὰ Οογηον Θ αἱθ τὸ ἰλ9 Βαπιθ, ὑΒ 6 ἢ 
Ὑ9 Βιουϊὰ μαγθ 0 ΒΌΡΡΟΒΟ δὲ ἱπιρογίδηί χαὶθ ὁ 
ἀῃθ πον οὗ ἐμο οὐἱγ ποῖ θ᾽ δον 6 γ6 τηθηἰϊοποᾶ. 
Βαὲ τηΔΥ͂ ποῦ {89 Ῥϑου Ὁ ῬΌΓΘΒΘΟΪΟΘῪ οὗ [δ Ζο- 
οδατῖδ ἢ Ρδ58869 98 τι (ο Ιάοπιἐ (Υ 189 ὅτβί χαὶθ 
δυὰ (89 ΘΟΥΠΟΡ ραϊοῖ ΤῈ πογὰδ ΔΙῸ ““υυΐο ἐλό 
»ίαοθ 97 ἰιο βγεῖ γαΐθ ὑπο ἐπ ΘΟΥΠΟΣ βαὶθ.᾿ 
ΤΠδὺ ΤΔΥ τοθδῃ ““ πηΐο {πο ὑΪδοθ ψΠ6Γ (89 τοι 
ΟἿ καὶο ἰ8, θοχί ποίη δὺ ἐμ πονίμ, ἰο πὶ, ππίο 
ἐδ: ΘΟΥΏΘΡ μείο.᾽ ὙΤδο δαὐϑοι γο “ἄγϑι ̓̓  δθθτη8 
ΤΏΟΤΘ ΔΡΡσγορσίαίο ἰο ἀϊβιϊηραΐϊβα ὁη6 οὗ βοΐ θβ, 
ἐμαπ ἰο χορτοβοπί (89 ΡΘΟυΪ Δ πϑῖη9 οἵ ἃ κϑίθ. 

11, ΤῆοῪΎρ Ἡϊ σὰ Οαίθ. Ἠοῦ. Ἂ ἢ Ὁ ἸΧΧ. 

ἡ πύλη ἡ ὑψηλὴ (ἷπ 56:. χχ. 2, πύλη τοῦ ὑπερζου: 
πῃ 2 Ομτοη. χχὶιὶ. 20, ἡ πύλῃ ἡ ἐσωτέρα). Τ86 
Ῥῆββαχο ἰη Φογοιηΐδ 68118 ὑμῖ5 (89 “Βὶ ἢ ρα θ οὗ 
1δο"͵)αυιῖπ ὈΥ [89 Βουϑ9 οὗ (89 οτὰ.᾽" “7090 ρ88- 
δηρθ ἰπ 2 Οἴγου. ΧΣΥ͂Ϊ;, 8 08}15 ἰξ ἰμ9 “ Εἷχἢ καϊο᾽ 
οὔ τμ9 Βου99 οὗ {80 1ογτᾷἃ." [πη 2 ΟἜτου. χχὶϊὶ, 
20, τ 860 ἐμαὶ ἰξ νδαϑ Ὀοένγοοι ἐδ 9 ἐθαρὶο δὰ 
(λ9 ραΐϊδοθ. Οἵ οοῦτζβϑο, ὑδϑῃ, ἰξ γα ποὶ ἃ καίο οὗ 
1:0 οἰ γΥγ ν}}. [Ιἐ 18 δα]]Ἱϑὰ ““ καἰθ οὗ (89 ρσυδεὰ ᾽᾽ 
ἦπ 2 Κίημδ χὶ. 6, 19. 

12, Τλδ 7πηπὸν αἰ. Ἠοὺ. Π' 328 8. (Εσοκ. 
ΥἹΪ. 8). 

18, γὼ Με αι. Ἠοῦ. ΤΠ 9. (9οε. 
χχσυΐ. 10). 

14, Τὴε ΐδάϊ αἰ. Ἠδρ. ὯΡῚ ἍΨΦ. (σον. 

Χχχίχ. 8). 
1ὅ. 749 Θαία 97) δ.» ον 97 ἰλὲ 7ουπαάαέξίοη. ἨδΘΌ. 

Ὅ Ὁ οὐ ΟΝ Ἵν». (2 Κίηρβ χὶ. 6; 2 σἈν. 
χτῖϊ!, δὴ. 

16. 7Τλ6 Εατὶ Θαίε. Ἠοῦ. ΤΥΤΟΣΙ ὝΣΖ. (οι. 
1, 29). 

17, Τλ6 Ποτες αίε. ἨοῦΌ. Ὁ Ἵγ7ῦ. (3 
ΟἜτοαυ, χχὶϊὶ, ὃ; ον. χχχὶ, 40. Ὅοπιρ. 2 Κἰη 9 
Χὶ. 16). 

ΤΏ680 δἷχ, ἑομοίβον τὶϊὰ ἐδ ζαΐθα τηϑηἰἰοηθὰ 
ὉΥ Ἐσοϊκῖοὶ ἴῃ ὶ9 υἱδίοῃ οὗ ἐμλὸ ἐθίρ]θ, 8ΓΘ ὙΘΥΥ͂ 
εὐϊάθηιγ, ᾿Κκὸ Νο. 11, καΐοϑβ οὗ πϑοσ νι 8}18, διὰ 
ἀο πού Ὀοϊοπρ ἰο {86 οἱτουΐὶ οὗἩ (86 οἰΐγ ζογιβοα- 
ἐἴοπϑ. 

18. Τὴ Οὐτπαν Οαίθ6. βοο δῦονο, υπᾶοτ ΝΟ. 
8 δυὰ 10. 
᾿ τὸς ΤὴεῊ Ο΄αία 97 δεηϊαπιὺι. 860 δΌονυθ ππᾶὰον 

ο. 9. 
20. Τὴε Οαίό Μ:ρλζλαά. βοε δΌονο υπάον Νο. 8. 
21. Τὴε Τοιοον 97) ἈΔ[εαἢ. 
22. 7.6 Τοιοεν ὦ" Ἠαπαηπεεῖ. 
ΤΏοθ9 ὙΟΤΘ ΟΥΙΘΠΓΥ͂ ΠΘΔΡ ΟὯ6 δηοίδοῦ, δὰ 

βἰοοά Ὀοίπνθοη ἔμο βὅ.μθοΡ Θαὶθ διὰ ἐδο ΕἾδιι ἀδίϑ. 
Ἧ δύο Βυρροδοά ἐμαὶ ὑΠ6 7 ΓΟ ἰοτοτδ οὗ ἐπ9 
δροοΐδὶ ζοσιἰβοδίΐοι πον οὗὐἠἨ ἐμὸ ἰδϑταρ]οθ, ποτα 
ΔίΟΥΎΔΓΟΝ δ Βαγίε, πὰ ἰη Βοϊηδη {ἰπ|68 85 4η- 
ἑοπία (ΝΘΒ. ἐϊϊ, 1; χἰὶὶ, 89; Φεῦ. χχσχί. 88; Ζϑοὶ. 
χὶγν. 10). 

28, ΤΟιραν 9. (λὲ Ῥμγπασεα. ἩἨοῦ. 1) 

ὉΠ 3ΠΣ. ΙΧΧ, πύργος τῶν θανουρίμ. Ἶδθ πᾶ- 
ἔπναὶ ροΐπέ ἷπ ὑπο οἰτουῦΐϊ ὕον ἰδ ἷ8 που] Ὀθ 8ῃγ- 
ὙΓΌΟΥΘ ὈΘΙΎΘΟΩ ἐδ9 δοοοπ ἃ γι8}}}8 Ὀσρίπΐης δηὰ 
8:9 ὙΔ}10}7 ζαίθ. Ἧδὶ 18 τροτο 1ἰἸκογ ἐμδὴ [89 
ΥΟΥῪ οἱὰ Ν. ΒΕ. ἰονοσ οὔ ἰδ9 Ῥγοϑϑῃΐ οἰϊδάθὶ ((89 
Βυρροδοᾶ Ηἱργ»ΐουδ) βῃου]Ἱὰ Ὧο ἱ ἴ 

24, Τὰαι Βγοαά Ἡγαὶϊ!. ἨδΌ. Π5ΠῚ ΠΟῚΠΣ. 
1 ΧΧ, τὸ τεΐίχος τὸ πλατύ. 

Κοὶϊ δαρροβεβ ψὶ( τυποῖ ῬΥΟΌΔΌΪ ἐν ἐμαί ἐδὶ5 
γ͵ὺδ (δαὶ Το Βυηάγοα οὐδὶϊΒ οὗ γγὰ}}] Ὀτοῖκοπ 
ἄοταη ὈΥ 9οαβὶι ἔἴγοια ἐδ καὶθ οὗ Ερησαΐτα ἰο ἐδ 9 
Οογηον αδίθ (2 Κίημβ χὶν. 18) δηὰ δὐοσπανὰς 
Σοδαἱ]! οὗ στοδίου Ὀγοδά ἢ Ὁγ ὕ σι δῆ. 

2ὅ. Τῆε εἰαῖγε ἰλαί σο ἄοισπ ἥγοπι ἐλ εἰΐν 97 α- 

οἷά. Μοῦ. ΤῊ Ὑ7Ὸ ΠΥΡῚ ΠΙΡΘΤ. Τθδο, 
τοοηἰϊοποὰ ἱῃ Νοῖ, 1, 16, δ᾽ δρδΐπ σείεσσϑὰ ἰὸ 
ἴῃ οἷι. χἰΐ, 87, Ετοτα (μ6 Ἰδίον ρβδβεαροὸ πὸ βιουϊὰ 
ουῖθον ἰδαὺ (80 ΘΟΙΡΔΌΥ πιᾶτομοὰ δτουπὰ [89 
γ8}} 85 ἴδσ δα (9 ποϊ κῃ ογοοά οὗἩὨ ἐμ ζουπίαϊῃ 
οἔ δ[ίοδια, δὰ ἐμθη 1οἿὉ (86 γγ}}] διὰ ρδδδοὰ Ὁρ 
(9 δβἰαῖγβ ἰο Ζίοῃ δῃὰ δίοης Ζίοῃ:᾽ βΒ ϑδδίοσῃ οὐρϑο 
(11 (ΠΟΥ͂ ογοδδοὰ ΟΥΟΣ ἰο ἰδ9 Ὑδίοσ- χα θ δὶ (86 
ἰοτηρῖὶο, 9 ΒΌΡΡΟΘΟ, ἐβογοίογο, ἐμαὶ {1680 δἰ αὶτ 
δβοθηοὰ ἔγοσῃ ἐδ εἰ ἢ ᾽5 σαγάθῃβ ἰο δἷθ Ῥ8]1866, 
(189 θανϊἀΐδη ρα]α66) οι Ζίοιυ (οἷ. χὶΐ, δ, ““ 189 
ιοῦδθ οὗ θενὰ ᾽᾽). 

26, 7.6 ϑερωζοῦγοι 9, Ῥαυϊά, ἨδφΌ. ὙΠ ΞΡ: 

ΤῈ ΡΪδοοδ οὗ βορυϊιυτο οἵ Ῥανὶ 8 ζδτο ἱγ 610 
ῬΤΟΌΔΌΪ ὩΘΔΡ δἷβ ΟὟ Ρ8ῖδοθ οχὰ Ζίοῃυ, 9 
βου ἃ ρ͵δοθ ἰμθπ δί ἐμ6 8. ΒΕ. δόγηον οὗ (89 ὑγσο- 
Βοῃὶ Ζίου νγ}}8, Τὰ ὙΠ] δου ΟΡΒο] 16 τηδυϊκοά 
ὉΥ τοΐίθγϑῃοθ [0 βἰ.θ8 ὁπ 89 ορροβίϊθ βἱὰο οὗ ἐμ9 
Τγτοροθοῦ. 

271. Τὴε Ῥοοῖ ἰδλαὲ ΄οαῦ τιαδ. ἨΗΦΌ. Τ3.3} 
συ τ. ΤᾺΐβ τοὺ 86 (86 Εοππίδίη οὗ ἐμοὸ γὶτ- 
εἶα, δῦουϊ πϑϊοῖ {μι 9 γ0 88 ὈΘΘΏ Β0Ὸ 00} σατοίαϊ 
νγοτὶς οὐ Βυϊιδη βοηὰδ ἴῃ ἐμ ᾳ Δ] ]οσΐοδ πὰ οἱβ- 
ἰφτῃβ οοποοοίθα Μἱἰϊι ἱἰ. ὶ 

28. 7Ὺλ6 Ἠοιυιδε 97) ἐλε Αησλίν. 
29. 7Τ΄6 Ατνγηοτν. 
Το ἰμο89 ἯὙἷὔὸ ΒΑΥ͂Θ 5ὸ οἷαθ. ἸΤΏΘΥ ΙΩΔΥ Βδγυθ 

Ῥθοπ Βοίἃ οἱ ΟΡΒδοϊ. 
ΤῊο ἀοεἰσποίίϊου οὗ ἔπο Οἱ ΕΥ̓͂ γγ88 Βοὸ Θοτωρ]οίο ὉΥῪ 

Τίιαα, δηὰ ἐπθῃ ὉΥ Ηδαχίδη, ἐμδὶ ἐμ ζαϊθ8 οὔ ἰμ9 
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Ἰδίον οἱἐγγ σδὴ ὃὉ6 ῃο κυΐάο ἰο ἐδο ρΡοεἰ(ΐου οὗ (Βο60 

οὗ ἰ8δ9 διοΐϑηξ οἷἵγ. 6 τηυδὶ ἀοροπὰ οὐ ἰδ 

βοτὶρίαγοθ δὰ ϑοδορδαβ, Υἱἱὰ ρογθδρο ἃ 11{110 

ΒοΙ͂Ρ ἔγοαι Βα Όϊπῖοα] ἰγδάϊιϊοα. [0 βθοϑῆ18 ΥΟΥῪ 
οἴδων (δαί (86 πιδίη οἱἱγ νι}} ἰὰ Ν ἢ θα δ᾽ 6 ἀΔΥ 
δὴ ἀἰγοο ['γ ἔγοτα (Π0 δοΟΌ ΒΤ ὉΓΟΥ οἵὗἁ Ζίοι ΟΥ̓ΘΕ 
ἴο Ξ΄!]]οατῶ, δπὰ ἰπθα ποτ παγὰ δου Ορδοὶ ἰο 
ἐδ Β. Ε. ΘΟΣΏΟΣ οὗ ἐδο ἤδγοω. οὐδ Ορβδοὶ ἐδοΣ 0 

2. Ῥονοσ οὗ Ἐξδτ 81.166). 
8. Ῥτιίδοιι Θαῖο (Δ ρὨϊεαἅ). 

Δ. ῬονΤοΣ οὗ ΜδΔὮ. 

4, ὍΔ αῖο:ς Οαῖο. 

ΤῊΒ ΒΟΟΙΚ ΟΥ' ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

ΤΏΔΥ ὈαΥΘ ὈδοΏ ΔῺ ἰηϊτγίοδογ οΥ͂ ν8]}}, ὉῚ σϑδϑοι 
οὔ ν ΐϊοῖ (Π6 ἰοροστΡὮΥ ἴπ ἐδ ᾿δίίον ρασγί οὔ οἱ. 
11}, 16 ΤΥ αἰ συ) ἰο οΘχρ]δἰθ. Α6 Ορδμοὶ τδδ 
ογίγϑβδβ, ἰδ 9Γ6 ΤΥ πᾶνο ὈΘΕῸ ΒΟτΟσαὶ δηρὶθα ἴῃ 
(16 γ98]}} ἐγο ἴον βισαίοχί σ Ῥύγροδοα. 
Ἧο δανὸ κίνοῃ ἃ οσυὰδ βἰζοίοἢ; οὔ ἐδὸ π|ι]5, 

ἔϑίοα, εἰς., ΔΒ ἨΔ ΒΌΡΡΟΘΟ ἐμοὶ ἰ0 δᾶγο οχἰθίοα 
ἷὰ (86 ὍΔ γ8 οὗ Νοβιϑιΐδη, 88 ἃ μοῖρ ἰο (9 Ὀπάοσ- 
δἰδοάϊης οὗ ἰ8ο δά δοὰ 1218} οδδρίοτσα. 

(4θν») “οὐμ00} 

αῖν ἀπε" 

Β, οτος οὗ 189 ἘΠ ΌΣΔο68. 
6. Ῥοοὶ οὗ Β΄᾽Ίοαπι. 
7. Ἡΐοιδο Ὁ δῖοϑ. 
8. ἘΠ.Ὸ Οαῖο. 

ΤΒῈΕ ἘΝΌ. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ 

ΟΡ 

ΠΡΊΤΗΜΒΉΗ. 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΟΙΟΘΑΙΙΥ͂ ΑΝῸ ΗΟΜΙΙΕΤΙΟΛΑΙΙῪΥῪ ἘΧΡΟΌΝΡΌΕΡ, 

ΒΥ 

ΕᾺ. . ΒΟΗ 1, 
ῬΕΟΕΒΈΒΒΟΒ ΙΝ ΟὨΡΙΝΑΒΥ ΟΕ ΤΗΒΟΙΟΟΥῪ ΑἹ ΒΒΕΒΙΑΤ, ῬΕΌΒΒΙΑ. 

ΤΕΑΝΘΣΑΤΕΡ, ἘΝΣΑΒΟΕΘ, ΑΔ ἘΡΙΤῈΡ 

ΒΥ 

ΦΑΜῈΒ 5ΤΈΟΝΟ, 5.1.Ὁ,, 
ῬΕΟΕΒΈΞΒΟΒ ΟΕ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΒΕῊῪ ἸΗΕΒΟΙΌΟΘΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒΥ͂, 

ΜΔΌΙΒΟΝ, Ν. 2. 

ΝΕῊ ΥΟΕΚ: 

ΟΕΗΠΑΒΙ ΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕΞ ΒΟΝΒΞ, 
ΒΟΟΟΈΒΒΟΧΒ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΕΜΒΤΒΟΝΟ ἃ 060, 



Ὀἰο Ζθα ᾿γ (τορος 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΙΥ ΌΤΗΒΪΆΒ, 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

1. ΟΟΝΤΕΝῚΥῪΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 

ΤῊΙΒ Ὀοοῖκ, ψὨΙοΣ ἱπ ἰδ βυ ποσί ρίζομ οὗ τηϑν οὗὨ [86 οἱὰ τηδηυδβοτὶρίβ οὗὁἨ ΑἸοχαπάσία (85 
Βι ]ο πο ἰο σμΔρ. ἰχ. 26) 18 ἀθδὶριιαίθα 88 ἡ ἐπιστολὴ τῶν Φουρίμ, δῃμὰ ὈτΙΘΗ͂Υ 48 ὝΠΟ , ̓Εσϑήρ οΥ 

88 ἼΒΟΝ Π5)0, δῃὰ ὈΥ (16 τα  ΐπα ἰβ οα]]οϑὰ δἰ ταρΥ Π320 [ἐδ το Π], βίαι ἀβ Ῥθοῦ αν ἴπ τοσθ 
ἴδῃ ὁη6 ταϑρϑοῦ ἰπ (89 ΟἹὰ Τοβίδιλθηῦδ οαποη. Οὐπιραγοὰ υἱίδ (δ ἰβίουί δὶ ῬΟΟΚΕ οὗἁὨ (86 
Οδροη, ἱὖ ἰοΎΘΓΒ ΔΓ δῦονο ἰμθαι, 1ἢ τὸ δχϑιΐηθ 18 οομῃροβί ϊοη---Υ ΒΙΟἈ ἸΩΔΥ Ὀ6 βαϊὰ ἰοὸ Ὀθ 
ΠΘΔΙΪΥ͂ ρογίδοὺ---Ὑ8116 1 1.118 Ῥοἰηά ἰμοαι, 1 νἱουθα δ ἴο (86 βρίὶ τὶ οὗἁ 18 δἰδίθιιθπε, ΕἸγβὺ, 
1μοη, 1οῦ 158 ΘΟμβί θυ 118 οοτηροδί(οη, ὙΤΒΘ Ἀἰδίουυ τ ὶσ ἰδ ῬοΥίγΑΥΒ, ἈΡΡΘδΙβ ἰκθ ἃ γ0υ}}]- 
Ῥἰδηηθᾶ ἀγϑτλᾶ; ἀθυθὶορίηρ Β6Θὴ6 86. Β06}9 ἴῃ τρί βιυσοθεβίοη, δηὰ ρσγορτγοβϑίης ὈΥ̓͂ Δ5οἷ- 
πλύϊηρ᾽ ταουθιθηΐθ, ὑο 8 Θοῃβατηταϑίίζοη Ώ1ΟΝ ἯΘ ΤΩΔῪ ΘΟΙΏΡΑΥΘ (0 86 ὑγίηρ οὗ Κηοί, Βαυΐ 
ὙΠ 6η [86 ἀκμή ᾽β τοδομμοά, [86 βοϊαὐΐοῃ 18 8180 πθδῦ δὖ Ββδηά. ΤΏΘΓΘ ΘηΒ.168 ἃ Εἰ ΑΙΥ Βα οθαϑία 
Δηα ἱπηργοββίνο ρέγίρέξε, ἃ ϑαἀἄθῃ ἴαχτη οὗ Τογίαο, ἀπ 8}} αὐ θήου!ἶο8, μου ρ ἢ ΒοθιλΣΠΡῚΥ ἱπι- 
ῬΟΒ51Ό16, ὑπαὶ βἰδπα ἴπ [6 ὟΔΥ οὗ ἃ ἀδβϑίσγβ]θ σοποϊ βίοι, ἃσο οοη 8 }} Ὁ δη ἃ σΟΙαΡ]ούθὶυ ονοτῖ- 
ΠΟΠ1Θ 88 σμδρίου ΒΟ 8 ομδρίοσ, ΤῊ6 βγϑῦ σμδρίον γίνε ᾽8 (86 ἰπίγοἀποίΐομ ἕο ἔμ6 ΤΏΟ]6, 
Δηα [89 1αϑύ ρίνϑβ 15 ἃ ΒΌΡρ]θυγοπί. ΟΥ̓ δ6 οἷρμὺ πιδῖη ομδρύοτβ, ὑπο Άγϑῦ 100 δτὸ ἀθυοίθα ἴο 
186 ἐγίπσ, δῃὰ ὑῃ9 1α8ὺ ἔουγ ἰο [89 ὠπέψίησ οὗὨἉ [86 ποῖ. Ὑσνο ουαὖ οὗ [8686 εἰσι χορ] γγ Ὀ6- 
Ἰοῃς ἰοχϑίμεῦ ἱῃ ἐδ ἢσβϑῦ ρασγί, θβοϑδυβο οὗ ἐμ σοϊδίΐοῃ οὗ (μ9 ηἱοί ἴο {μο οουπίογρ!οῦ; ἴῃ [89 
ΒΘΟΟμα ρατΐ, Ὀθοϑυ86 (ΠΟΥ͂ τοίδσ ἰὸ {Π9 χϑιιοναὶ οὗ δὴ ἰἀοπέϊοαὶ αἰ βου] γ. 

ΑΒδβυοσυϑ (ΑΟΒΑΒΕΥΘΓΟΒὮ), 86 ρον γι] Κίηρ οὗ Ῥογβίδ, 0 ἢ85 ἀοιηϊηΐοη ἔγομι [πα ϊ8 
ἴο ΖΕ Ὠ]ορΐδ, ἐ. 6.) ΟΥ̓ΘΣ ὁη6 Βυπαγοα δηὰ ὑνθηΐγ - βού Ῥγουΐποο8, ἱη {86 [ϊγαὰ γϑᾶγ οὗ δΐβ γεΐζῃ 
ῬΓΘΡΆΓΕΒ 8 ἴδαϑύ ἴοσ {86 χηδρτιδίοϑβ οὐἁὨ ἷ8 Κίηρσάομι, ψ  οἢ 1458 8 ΒΑ] γοασ. [Ιπ {818 ἔδαβί ἢθ 
Ἔχ ΣΟ ἴο ἷ8 ϑι 0] 6οἰδ---ἐἀπὰ ἐμ8 ἕο {80 τοϑάθτβ οὐ [86 θοὸκ 11 κον 86---ἰ 6 δ ἢ δηα τηδρ- 
πἰβοθποθ οὗ μἷ5 Κἰπράοη. ὙΤδΘ σϑϑάοῦ παρ αῦ το] δηἰ οἰ ραῦδ [86 εἰρη ϊβοδηοθ οὗ [ἢ 9 ΘὨΤΪΥ͂ 
οὐ ἐγ θη ἀϑῖρ οὗ βῃ οἢ ἃ ΤΌ]ΟΣ ΠΕ τοθροοῦ ο μ6 969 072ὲ δὰ (00 ΌΠΟΥ δοογυΐϊηρ ὑὸ ἘδίμοΣ 
Ὑ ἜΘ ἢ6 56] 6οἱβ ΒΓ 858 ἢἷθ οοηβοῦί, Ν ΠΟΥ ἀγὸ τὸ 11 ΚΟΙῪ ἴο 1086 δἰρμὶ οὗ {π6 αἰβυϊμοιίου [Βα 
Μοτγάβθοδὶ σϑοθῖνϑβ ὈΥ͂ θοΐηρ τηδάθ εἶθ 8]1- ΡΟΥΘ] Γαργεβοιίδνο. θα δ, Δ}}γ (86 Κίηρ 
νου] ρᾶγϑάθ ἴθ Ῥαδυΐν οὗ ἷ8 ψὶ6 θα ( Δϑ 1), 886 ἀθο] π68 ἴθ ΡΡΘδΓ Ὀοϑἕοσο Εἰπ δηά 
ἢ8 ρυιεδίϑ, δῃα (89 ΘΟΠΒΘα]ΌΘΠΟΘ ἷ8 μδ΄, ὈΥ ἰδ δάνίοο οὗ αἷ8 βεύϑθῃ ΘΟΌ ΒΘ] ]ΟΙΒ ἢ Τορυἀἰδίοβ 
μοῦ. ΤᾺΪ8 18 ὑη6 Βα δδίδῃηςθ οὗ [μ9 Βγβύ ομδρίους ; [89 σϑϑὶ ροϊηῦ οὗἁ ἰββ οὗ [ῃθ Ὠἰβύογυ 18 ἀθ- 
νοϊοροά ουὖ οὗ 6 Βοοοπά ομαρίοσ, ΑἸ δβιιθσιιβ ργοΐδυβ [86 96 7ὸ88 ἘΒΙΒΟΣ, ὙΏΟ 18 ὅο Ὀ6 8 δ- 
βιϊϊαΐο [Ὁ Ὑαβαιΐ, ὈΘίογο 411 οὔθ υἱγρίπϑ. ΗΕ βοϊθιηη}νυ οἱ ουδῦθβ ΔῸΡ ἰο γ᾽ δϑῃῦ 5 ροδὶ (ἱοα 9 
δὺ 86 δδ0 ἴΐπχ Μογάθοδὶ, 6 Ἀποῖθ, ἔσο ποτ μον οἰθυδίύζοη σοιμουθα ᾿ϑῦ, σϑιβϑὶηϑ ὨΘΔΓ 
[80 οουτί. [6 ἀ068 ποΐ ΓΑΥ͂Θ8] ΠΟΙ 7618} οὐ κῖη, ἀπά Μογάθοδὶ σρδῖζοβ {86 Κίηρ Εἷβ ἀθ ΟΣ 
ὉΥ αἰβοονθυίης ἃ ΘΟΠΒΡΊ ΓΑΟΥ͂ Δραὶπδὶ [86 1ἰἴ8 οὗ Αμβδϑαθγαβ. Οπο που]Ἱὰ (δῖ πὶ [μδὺ ΠΟῪ Ὀούζον 
ἄδλγα που]ὰ ἀδτγη ἃροα [δ 6 768 ἰπ 411 [μο Ιδῃβ οὗ Ῥοσβία (Ἂμ δρ. 11.). Τὴ ἔγεὺ οἱονδίζοῃ ἐβ 
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2 ἹΝΤΒΟΡΌΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗ͂Ε ΒΟΟΚ ΟΡ ἘΒΊΤΗΕΒ. 

10] ον ὈΥ͂ 8 ϑοοοπά, Ηΐδηηδη, ἯΒΟ ὁπ δοοοπηῦ οὗ ἰ8 πδῦιθ δηὰ ἀοβοθηῦ στοὶρ ὺ θ6 οα]]οὰ ἃ 
ἀδοϊατοα μϑαύ θη δηα ΘΗΘΙΑΥ͂ ἰο Φυάαΐδηι, ἰ8 ὈῪ ΑἸ ΔΒΌΘΓΙΙΒ ταϑθ ΗΪΒ ρσΐτιθ σαϊἰβέοσ. [γεϊ αϊϑὰ 
Ὀγ Μογάβοδί᾽ 5 ἀἰβγεβρθοίίι] αὐθύυθ, μθ Ῥγοθυγεβ ἃ ἄθογθθ ὙΠ] ΟὮ, ΒῸ ΔΓ 88 Βυτηδῃ ἔογοβίρμὶ 
688 Ῥσϑαϊοῦ, πλυϑῦ που Δ ὈΪΥ τοβαϊῦ ἰῃ (86 σοταρ οὐδ ἑογπιϊπαΐζοη οὗ [9 σον ίβη παπιο. Ἡδιοδη 
1ο868 πο {1π|0 1 ῥτγοϊηυϊ]μχαίληρ 0.19 ἄθογθο ἴῃ 811 {10 ρσουΐποϑβ (ομδρ. 111.). [π [86 ἔοασί Ομ δρ- 
ἴογ γ πὰ ᾿π σομβοαῦθποθ μα, ἱπ (μ6 οηἰἶγο Ῥογβίδη ἀοιηδίη 811 Ἧ8Ο το ςδ]]οᾶ 76 ν)7ὲ δγὸ ἰὴ 
ἄθερ ἀϊδβίγεβθ, οονοσϑαὰ Ὑ 10} βδοϊκοϊ οἵδ ἀπᾶ 85}.68, Οὐμβρίουουβ διηοηρ ποῖ ἰδ Μογάθοδὶ ἴῃ δ 
ΤΩΟΙΓΏΪηρ Β10, βίδηἀΐπρ τ ἢ Ἰουα Ἰατηοη αίΐοη δὖ βουλθ ἀἰβίδηοϑ ἔγοτα {86 Κρ Β Ροσίδὶ, 80 85 
ἴο ἀγὰν (86 αἰὐθηζοι οὗὁ {86 ἔδϑιῃλα]θ βοσυδηΐβ διὰ θυ μυοββ οὗ σαθοα Ἐβίμοσ, ΒΥ ρτγϑαΐ δχο- 
ἰἰοὴθ 6 μα! ν δα ςοροαϑ ἰῃ οὐὐδὶηηρς ΘΓ Ρῥσουλΐβο ὑμαὺ βῃθ πὶ} ἀδτο {86 αἰτηοβὺ ἴοτ [86 βαῖτδ- 
ἰΐοῃ οὗὁἨ Β6Γ Ρρϑορ]ο; δπά 8116 18 θϑυθῺ σεϑαυ ἰοὸ ρογίβὶι ἴθ (6 αἰζειρί. 6 ἐπάυοοβ έτη, ἴο- 
Βεοίμου τὺ 41} [86 7678 ἰῃ ὅυβα ({86 Ρ8]8ς6) ἴο Ἰοΐῃ ΒΟΥ δῃὰ ΠῚ χηδὶἀβ ἰῇ Ῥγαρδγδίϊ οι ΤῸΓ 
186 ἀδοίβῖνθ οὐϑηΐῦ ὈΥ͂ ἃ β γί οὐ ἐαδὺ οὐ ἴμσγοθ ἀδγβ᾽ ἀυγαϊίοι (Ομ αρ. ἐν.). Βαϊ 86 18 ργϑοϊ ουβὶ Υ 
τοσοϊνγοα ὈΥ͂ μοῦ οοηδοσύ, ΨΈΟΤΩ Β.6 ΔΡΡσοόβδολθβ πὶ μοὰῦ ῥγουοῦϑ Ῥοισα βδίοη ; γοῦ β.θ ἀθϑιηβ 
ἐδ ἐχρϑάϊθηῦ ἰο Ηγϑῦ ἰηνὶϊο [86 Κίηρ ἴο ἀΐμθ πὶϊ ΒΘ ΟὨο6 οὐ ὑπνίοθ, δηὰ {818 πὶ ΘΟ ρΘΩΥ σι 1 
Ἡδτηδῃ, 0 ἰδ ὑμπ8 ουὐθῃ ὉΥ͂ ΠΟΙ δὶρὮΪγ Βοποτοᾶ δηὰ αἰβιϊη ρου ϊθμοά. ἩΗδτο δι μουσ ἰδ6 
ΤΟΔοΡ Ὀορίπβ ἰο δηἰἰοὶραίθ, ἐμαὺ ᾿ϑὺ [19 ἀϊδιϊποίιΐοι τὰ 1] θδοοχηθ, ἐμ ἴλ6 ατί1π688 οὗ Τογίπῃρ, 
18 Ὀορσίππΐης οὗ δ159 δηά, πουθσί 61 οβα Ἠδθλδη δ :πι561 ἀοα8 ποῦ γοῦ ροτοεῖνο 10, Ὀαΐ ρΡυ δ Εἷτ)- 
Βο]  ὯΡ, 88 ὑμοβθ οὗζθῃ ἀο ὙΔΟ δὰ ἀδθ᾽ ἱγογοᾶὰ οὐοῦ ἴο ὑπὸ ἀϊγί πο ἱπάρταθηΐ, αραϊηβὲ 18. τηοτίδὶ 
ΘΩΘΙΑΥ͂ Μοτγάδολὶ. ΦΔυδβὺ 85 δ ἀθραγίβ ἔγοση [8μ6 ἄτϑί οὗ Ἐβίμοσ᾽ Β Ῥβηπαιοίβ, ἔῃ ΟΥΘΓ ἴο ρὸ ἴο 5 
ΒοΙλΘ, 8Π4 ὈΥ͂ ἐμιὶβ χτωδηϊ οεῦ ἀϊδυϊποίίοη Βαυΐης Ὀδοοσαθ οὗ σταδίου βο Εἰτυροσίδποο, δυὰ 6ερο- 
οἶδ! Βανί ΔἸγοδαν σοσοοὶγοα ἃ βοοοπα ᾿ηγίδίοη, 10 ΒΆΡΡΘἢ5 ἐμαὺ 6 δηἀβ Μογαδοδὶ δρδίῃ 
Βὶυυληρ ᾽πὶ ἐμ μαΐθ οὗἉ [η6 Κρ Β Ῥδίαοθ δπὰ β.1}} σούιβίπηρ ἴο ρῖνο ἴτω {86 χοαυϊγτοα Βοπιδρο. 
Αἴτασ ΒΘ 859 ἕαίζοη οουηβοὶ ὙΠΓΠῚ 8 τι ιΐθ δπὰ ἔγίοπάβ, διὰ ἤ'πᾶὰβ ἐμαὺ [06 ΟἿΪΥ ἀγαπ δος 
ἴο 15 ρστοδῦ ἰοσίαπο 185 (818 ἀἰβγοβρϑοῖ οὗ (9 Βαιοα 726 ν, Ὦ6 Γϑβόϊνεβ, ἱπ ογᾶδγ (μδὺ ὮΘ ΓΔΥ 6ῃ- 
707 [86 ΔΡΡίποββ δπα ΒΟΠΟΓ οὗ {86 παχὲ θαπαποῦ πὶϊμουῦ Δ] οΥ, ἰοὸ στοονο {18 ὑσουὰ Μοτ- 
ἀεοδὶ ουὖ οὗὨ ΗΪ8 ὙΔΥ 0816 ΥΘΙΥ͂ παχύ τροσῃΐηρ. Εἴθ σδυ868 8 ρα] ] ον ΒΟΥ οὐ 18 Εἰρα ἴο Ὀ6 οοπ- 
Βἰσυοίεοα, οἡ τ ΙοὮ, πῃ ΟΥοΣ [δδὺ (86 Ρυῃὶβῃταθπῦ ταϊχῦ Ὀ6 08:6 ΙοΥ6 ἰοετὶ σἱηρ δηά αἀἶβρταοθ- 
ἔα], 6 νουἹὰ μβαγὸ Μοσγάθοδλὶ θη. [Ι͂πἢ βοτί, 8116 ὑμ6 96 γ)1α ὑμοιηβοῖγοβ τὸ Ῥγοβίγαίβα ἰπ 
τηουτηΐηρ, δαγίηρ [86 ὙΘΥΥ τοῖβῖ, ΠΟΥ γαῖ Βορίῃρ 8 τροῦθ ἔοσία παΐο ἰαση οἔβαἶτβ ὕο θ6 Ὀτουρμὺ 
Δρουῦ ὈΥ [89 ἰηὐογοθββίοῃ οὗ Ἐδβίμογ, ἐμοῖσ τλοσίδὶ ΘΠ ΩΥ, ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ δηὰ π᾿ ΘΟηβοαῦθῃοΒ οὗ 
ἘΒΟΒΟΥΒ ἱμίογοθβϑίοῃ οαυσίθβ 18 μοϑα ββρϑοΐδ! ῦ Βἰρα, (ἰηκίης ἐμαῦ ἷ9 δἰρῃοβϑε ὑσὶ Ρἢ ἰδ 
ὩΟῊ Π6ΔΓ δὖὺ μβαπά, (ολρ. ν.). Βαυῦ ἱπ {86 δυςοθοάϊηρ πἰρὶι 8566. 8668 (86 ῥ᾽ ον οὗ [86 Κίηρ. 
πὰ ΘΟμβοαΌθη06 Β6 68118 ἷβ Βοσὶδ6 ἴο χοδὰ ἴο ἶσα ἔτγοτα [86 8πη2}5 οὗ ἐμ ἰπράοτῃη. [πῃ {8680 
͵8 τοοογἀοα ον Μογάοθοδὶ ἀἰθοϊοβθά {π σομβρίσδου δραϊηβὺ ἷπι, ἐμ ΟΥΘΟΥ͂ Βανί ἷ8 116, δηὰ 
ῬΓΘΟΐΒΟΙΥ [9 Ῥαδϑαρο 15 τοδά ἴο Εἰπι. ΤῊ ΐα οοοαβίομβ 86 χασδβίϊοι, ΒΟῪ Μογάθοδὶ μιδαὰ θθθὰ 
τουγασά θα ον βαυίηρ ταϑὰθ Ὠἰσαβ6] ἢ Βὸ στα ἀοϑογνίηρ οὗ ἷβ ἔΆγου ; ΟΥ̓ ΤΙΣ, βίηοο Εἰ Ποσῖο 
6 Βαδᾷ ποῦ Ὀθθὴ σοναγὰθα, ον ΟΥ τμδὺ τον βμουϊὰ ΠΟῪ Ὀδὸ φσίγοῃ ἰπιῦ Ηθηοθ, 8 88 
Ηδιλδη δῃΐοΓΒ ἰῃ {86 ΘΑΣΙΥ͂ τηοτηΐηρ, 11} 086 ἀοδίση οὗὁὨ οδίδιπἰτρ Ῥοσταϊβϑιοη ἤοσ [86 δχθοῦ- 
οι οὗ Μογάοοβδὶ, 88 885 ἐμ18 απεϑίϊοη ρα ἰο ἷπι, πα δὴ ἱσημλθϊαῦθ δηβινοῦ 8 Τα υἱτοα, Α8 
{86 χῃαβίϊοη ἰ5 ααϊῦθ σϑΏΘΓΑὶ δηὰ ἱπα οδηΐΐθ, πδιλοὶυ, τ δῦ δμου ἃ Ὀ6 ἄοπο ἴο 8 τηϑη ὙΒο [Π9 
Κίηρ που]Ἱᾶ ἀρ! σὺ ὑο ΒΟΏΟΥ ; δῃά 88 Ὡο ἀουδὺ ατίβοβ ἱπ [86 ταϊπὰ οὗἁἨ [86 Βο] ξοοποοϊίοα Ηδιηδη 
{αὐ ἷ8 οὐσῃ ργείδγθῃοθ 18. βρόκϑη οὗ, ἰὃ 580 ἈΔΡῬΘἢ8 85 (86 ροΐπί οὗ οσυ]ταϊπδίίοη οὗ {815 εϑἴδοῦ- 
ἦνο ἀονοϊορταθηΐ ὑμαΐ, ἴὰ 116 βϑῆθ στωοιηθηῦ ἴῃ ἩΪΟΒ 6 οχροοίβ ἰο δπῃἰ ἰαΐθ αἷ8. τηοτίδὶ 
ΘΠΟΙΑΥ͂, ἢ6 ὈΟΓΒ ῬΓΟΠΟΌΠΟ6Β ἰδ οὐστιὶ ἄοομ δηα οἰοναΐθθ Β18 ΘΏΘΙΩΥ ἰο [86 ἰσμιοϑῦ βοποτ. ΤῈθ 
κίηρ ἔουί υ 1} ἱπεέγυοία πὶ ὕο ΘΑΥΙΥ οὐὐ ἷ ΟὟ βοπίθμοθ (οὮδρ. υἱ.). Βαῦ ρου ἐπιὶβ βτβὶ 
Ῥίον, τ ϊοἢ οὗὨ σοῦγβο παίγΑ ΠΥ 181}19 θαυ γ ρου ΐτπι, δηᾶ τος ουθὰ ἴο ἷβ τὶ δηά 
ἔλοηϑ Ῥγοδᾶροβ 818 ἀν 811, [6 τὸ {0]]ΟντΒ ἐπ 0816 βϑυθπτ ομδρίοσν ἐδ βοοοη ἃ. [Ι͂ἢ ἐδ βδοοομὰ 
Ὀδησυσῦ ἢ6 18 θΟΪΑΙΥ οοπέτγοηίοα ΟΥ̓ ἘβέμοΥ, δη ἃ ΑΠαθποτιβ, οχίγθυμοὶ Υ ἱποθηβοᾶ δραϊηδὲ Ἀΐπι, 
888 κἴτῃη μπηρ οα [86 Β8πι0 58] ὁ γγ8 ἩΥΒἾοἷι γγ85 ογθοίθα ἴον Μογάβοδλὶ. ΤᾺυβ ἱπ ομαρίοσα νΥἱ. δὰ 
υἱϊ. τ οτἱρσίαΐον οὗ (89 ἀδῆροῦ ὑμδὺ ἰπγοδιθηϑά ἰδ 6 7 9078 5 τοιηουθὰ. ΝΟΥ [86 αποδίϊοη σϑὸ- 
Ττηδίη5, ὙμοῦμοΥ δηα ΠΟΥ {86 Βρθο 8] σαραὶ ἄθογϑο, σοι ογάοσοά (πὸ ἀοδίγιοίίοη οἵ ὑδ6 “608, 
οδῃ Ὀ6 ᾿ω846 ἱποβδοίλγο, ἰπ βρὶῦθ οὐὗὁἨ [86 ᾿γγθυοοβ!]θηθαα τ ἰοὰ ἰδ Ὧ885 88 [86 ΚἰηρΒ ἄδογθθ. 

ΟΒαρίοσ Υἱἱὶ. σϑ]δῖθϑ μον 11{{190 Μογάθοδὶ δηὰ Ἐβίμος δγὸ οοηὐθπὶ τὶ ἔπδὺ ἩΙΘᾺ ΤΌ 6Υ δὰ 



8 2. ΑΙΜ ΑΝ ΗἸΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΈΒ ΟΥ ΤῊΞ ΒΟΟΚ. 8 

καϊηοα ἰπ ΗδτηδηΒ ἀπ η 3]1], δηα μον ἘΙΒΘΓ ΠΟΥ οῃίγοαίβ [86 Κίηρ ἔου Β6Υ ρϑόρῖὶθ, δῃὰ ΒΟΥ 
Μογάθοαδὶ, ἰο ψοσα (86 ἰκῖηρ αϑδί ζῃβ [86 τηδίϊοσ, δἀορὺβ σου ογ σαθαϑῦγοβ, ὈΥ πίοι (86 σον 
ΔΓΘ τεβίοσοά ἰο {ποὶγ σι βμίβ δηὰ ρῥγοὐθοιθβα. Μοσγάθοδὶ σανὸ μϑὴλ ρϑγχαίββίοη ἴο δββοιαὶθ δηὰ 
ἀεέδηα ἐμουηβεῖνοβ 'π ἐμ ἀδΥ ἴῃ πὶ [ΠΟΥ 6 γῸ ὕο Ὀ0 αἰΐδοκοά. Οδαρίοσ ἰχ. δὰ ἀβ μον ζου- 
ἰππαΐθ ἰῃ9 96 })}θ ὝΟΓΘ ἱπ ΘΟΩΒΘΑΌΘΩΟΘ, 88 ὑΠ6Υ ἀνδγίθα {116 Δ] δια ΕΥ̓͂ ἔγοπι ἐπ ΒΟ 65 ἀπ ἰμσϑν 
τ προῦ ὑδμεῖνγ ϑῃθιρΐθβ. Ἰηδορά ὑπο Υ βιισοοθ θα 80 Μ611 ἐμαί 1[ὴ9 ἀδὺ π᾿ ψ ἰς ἢ (ΠΟΥ͂ Δρρτο- 
Βεπαοα ὑμοὶν ἀοβυσασίίοη, Ὀθοβμιθ ἃ ἀδΥ οὗἉ χεϊοϊοίῃς; δὰ Μογάθοαδί, δϑ 170}} δα Ἐβίβοσ, ὉΥ͂ 
ΤΩΘΔΏ8 Οὗ Ἰεἰζογ8 δπα ογαά ΠΑ Ο68 οβίβ Ὁ] 96 (μ18 ΟΔΥ ὑο ὈῸ οθἰθογϑίθα δηπμΌΔ}}Υ 88 8 ἀδγ οὗ 
ἾΟΥ, δοϊϑιαη τοβθοίζοι δπα πιοταογίαί, ὙῚΝ ἃ νἱονν ὕο ἱπάϊοαίίης ποὺ ΟὨ]Υ ὑμὶν ἀθ] γϑγϑηοο, 
δα ΙΚοννϑο (}9 οἰογαύϊομ δὰ μβοποσ, πο μοί Μογαθοεὶ δηᾷ  υἀδίειι ὀχ ρογ θη, ομαρίοσ 
ΣΧ. 15 δΔαἀρὰ 858 8 ΒῈρρ᾽θιηθηῦ. ὙΆΘΓΘ 8180 1ὺ 18 δἰαϊθα ον ρονοσίαϊ τῶ8 [ῃ6 βὟΎΑΥ οὔ Αβδβυο- 
ΤΊ ΟΥ̓́ΣΣ ἸΔη δΔηά 868, δηὰ μον Μογάθοβδί, 8ι1}} ρσοτωοίίζησ 6 υυϑ Ἀγ0 οὐ αἷϑ ῥῬθορ]β, νγαβ ἐδ 
ΒΘοΟΠα ἴῃ {89 Κίηραοια, 1 τὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ οοπάθηβο (86 τΟΪΘ τηδίϊοσ, γὸ ἴᾶγθ (89 20] οίηρς 
ΒΌΤΩΤΑΔΤΥ :--- 

ῬΔΒῚ ΕἼΒΒΤ. ΤῈ οχἱσίη δῃά ἴποσοβθθ οὗ ἀδῆροῦ ἰο (86 7607 (οἶ8 08. 1.---ν.). 

Ταϊτοαμοίίοη. ΤῊ οσοδβίοη οὗ [9 Ηἰβέοσυ. ΤᾺ6 Βιαίο- θβαῃααοῦ οὗἨἁ ΑΒδδιθσυβ ἀπ (80 τα͵66- 
(ἴοι οὗ ἷ8 Βροῦβο Υ᾽ δδιλ (ἢ δρ. 1.). 

ΕἸγϑέ δεοίίοη. ΤῊΘ χἶβο δηά χηθοίζηρ οὗ 86 οοπίτασϑίβ (Ομ 8ρ5. ἰΐ., 111.. 
Ἐβίβοσ ἰβκθϑ 189 ρ͵δοο οὗ Ὑ᾽δϑῃϊὶ, αηὰ Μογάθοαὶ ἀδβογνεβ γγ6}} οὗ ΑΒαδύογιβ (οθ8ρ. 11.). 
Ἡβτηδη αἰΐαϊηβ ἴοὸ ΘΟΠΒΟαΌΘΠ06 δηα ροτοσ, δὰ ἐγγιιαὐθὰ Ὀγ Μογάθοδὶ, γθβοῖγεβ 8ηἀ ἀθοσϑοβ. 

186 ἀοβίχαοίίοι οὗ [Π9 “ὁ9γ78 (οδρ. 111.). 

͵ϑεοοπα ϑεοίΐίοα. ΤῺ6 οοηῆϊοῦ Ὀούτϑοῃ {ἢθ σοηίτγασϑίβ, (Ομ δρ5. ἰν., νυ.). 
Μογάθοδὶ, ἀθθρῚΥ τηουσγηΐηρ ἴῸΓ ἷβ ΡΘΟρΪο, πσρὸβ ρου Ἐδβύμογ ἴο θοβϑθοῖὶ ἐμ9 Κίηρ ἴοσ 

ΤΏΘΓΟΥ; δηῃη οΟὈίαΐ 5 ΒοΥ σοῃβοηῦ (ἢ ΔΡ. 1γ.). 
ἘδΒΙΒΟΥ 18. συδοϊουϑ!υ σοοοϊνοαᾶ ὈΥ (86 Κίηρ. » ΒΙΡΆΪΥ Βομογρᾶ ὉΥ [6 ααθθῃ, τὸ" 

Βοῖνε5 0 ᾶγθ διίοσάθοδλὶ μὰηρ (Ομ Δρ. γ.). 

ῬΑΒΥ ΒΈΟΟΝΡ. ΤῈ τϑηγουαὶ οὗ [6 ἄδηξοῦ (οὮΆ08. γἱ.---“.). 

ΕἸγδέ δεοίζξοα. ἩϊδταδπΒ ἀονη8}1 (οἢ 808. νἱ., υἱ}.). 
Ἠδιάϑδῃ, ΜἘ116 Ἔχ ρϑοίϊηρ 89 μισμοϑῦ ἀἰδυϊηοίΐοη ἔοσ Ηἰπηβοῖς ἴα ἄθορΙγ Βατα ] Ἰαἰοᾶ, ἰπ (89 

ΥΟΙΥ δοὺ οὗ Βεοἰκί πο [Π6 ἀοϑιγαοίίοη οὗἩ Μογάθδοαΐ, 18 ποία] ϑηθσαυ, ὈΥ Ὀοίηρ οὐ] ροά 
ὈΥ ἷθ ον ἡπαρταθηῦ ἴο σοπμορᾶθ, δὰ ον ἩΪ|}} ἷ8 οὐγα παπᾶ ἴο ἐτηρατί ἴο ἶτα [Π9 
δτολίοβι ἀἰδβιϊηοίΐοη (ΟΡ. νἱ.). 

ὁ: ὉΥ ἜΝ 86 18 Βυπρ οἡ ὑδθ Βαῖὴθ ἔχθθ ψ ΐοῃ Β6 δὰ ογϑοίθα ἔος Μογάδοασὶ 
ΟὨΔΡ. Υἱ}.). 

ϑεοοπαά βεοίζοα. ΤῊΘ Τϑπλουαῖ οὗ [86 ἄδηρσον ψὩ]οἢ ἐμτοδίθποα (μ6 9607 ἱπ ΘΟμΒΘα 6 Π09 οὗἉ [89 
ἄθοτθθ οὗ δπη Ἀ:]αἰοη ἰβϑαθα ἀραϊπβῦ [6 τὰ (Ομ Δρ5. Υ]}}., 1Χ.}. 

ἘΒΙΒΟΓ δηᾶ Μογάθοδὶ οὐίδίη ρεσιιἰββίοῃ 90Γ (μοὶσγ ρϑορὶθ ἰο ἀθίβῃα ὑμϑιηγβοῖνο, (οἰ. νἱ]1.). 
ΤᾺΘ «6108 τἰα ΕΠ ΘΠ 86 1768 οὗὁἁ ὑμιοὶγ ϑηθτηΐοθ δηὰ σοβοῖγο, Ὀγν (86 δᾶάνίοθ οὗ Μογαάδοαὶ επά 

ἀπε ἘΠΒΕΗΥ ἰο οοἰθογαῖθ ἐμθ ἀδΥ οὗ μοῦ ἀθ γοσϑῃοθ, 89 ἴπ6 ἔδαϑ οὐὔ Ῥασγίπι 
ΟὨΔΡ. 1Χ.). 

ΑΡΡΕΙΡΑ. Αὐὐδοσ  γ, ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ δηᾶ ροτοῦ οὗ Μοσζάβϑοβὶ [0 76} 'π ἴπ9 ροτογίαὶ Ῥογβίδῃ 
ΜΟΙ] -ΠἸΟΠΆΓΟΣΥ (ΟὮΔΡ. Χ.). 

δ 2. ΑΙΜ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΒΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

Οου]ά δυϊμοηίϊο ουϊάθποθ 6 Ὀσοῦρδι ἰὸ βῆον (μὲ ἴῃθγθ γγὰβ ἃ ουβίομι, ἴῃ ογάθσ ὑὸ δῃ- 
Ὦβη06 [86 αὐἰἰγϑοίζγ θη 688 οὗὨ [86 Δ Π0Α] σοοἸ ΘὈταιϊοηϑ, οὗ ΡΌὈ] οἷν σϑδάϊηρ ἃ οϑελγα- θοΟΚ (8 ἢ 
88 πη [89 ᾿αϑὲ δ ΄ασσοίδ, ἀΔγ, Βο]οτ π᾿ Β ἥίοης ; οἡ ἴδ βοοοηὰ οὗἉ {πο Εδαϑὶ οὗ Ἦ δοῖκβ, [86 Ῥοοῖς 
ΟΥ̓ ἢ ; οἱ {86 θὲ οὗ ΑΌ, 885 Βοΐπρ [86 ἀαΥ οὗὨ ἐὸ ἀοδβίσαοσίίοη οὗ Ψ6γυβδί θαι, [86 Γ,διχθηΐδ- 
ΤἸ0Ὲ8 οὗ Φογθιδῃ ; οἡ ἴΠ6 [(ἷγτὰ ἀδΥ οὗ 89 Εδαβδὶ οὗ ΤΑθοσηδοῖθα, ΕΟ] οϑἱαβϑίθ), δηᾷ οου]ὰ 
{818 Ὀθ0 ὑγβοϑθὰ ὑδοῖς ἰο (86 ἔΐπιο οὗ [1:6 Δα Βουβἢΐρ οὗ ον ὈΟΟΚ, ἔμ 6 τγὸ βΒῃου]ά Ὀθ δρὲ ἰοὸ βὰρ- 
ῬΟΒθ6 ἰδαῦ [6 θοοῖ οὗ ἘΞΙΒΟΣ γγὰ8 τσὶ ἴθ [ῸΓ [06 ΟΧΡΓΘ85 ῬΉΤΡΟΒΘ τβίομ ἰδ αἰοσγαγά βογνυο, 
υἷξ. 85 [ῃ6 ἔδϑυϊνὶ- ΘΟ (086 Μεσίζαλ ΟΥ γο]υταθ) οὗἉ [86 δδϑὺ οὗ Ῥαγΐμι. 

Τὸ 16 πηδη ον ὑπ πίη ίοη οὗ [86 δα ϊοΥ ἴἰο ΘΧὐδ᾽δ [86 τοδβοὴ [Ὁγ ἰδ 6 ἔοδϑὺ οὗ Ῥιυτγίω, 
ἃ, 6. ἰο Ὡαττγαῖθ [80 ΓΘΙΔΑΥΚΘῸ]Θ οὐθηΐβ ἴο Μοὶ ἰμδὺ ἔδαϑί δὰ τοΐθσοποθ Ηθ ἴβ 80 δηρτοββοὰ 
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ᾷ : ΙἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΞΤΗΕΒ. 

τὶν ὑπ18 ἐδδάναὶ οὗ Ῥατίπι, (μαῦ μ6 ἀθοΐαγεβ ἰο τ ἰπ ἐμ 9 πίπίῃ οἰαρίον μον ἰδ οατθ ἐμαὶ ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴδ9 141}, Ῥαῦ ὀγθῃ μα 16ι}, οὗὨἨ Αἀδὺ νγὰ8 οοϊθσγαίθα 28 ἃ ζεβίϊναι ; ἀπὰ ἱπ υϑγβ. 24 6ηα., 
89 δραίῃ ὈγιεΗῪ οοη ἄδπβεβ ἐδ οἱ οΓ ἔδοία οὗὨ [86 Βἰβίοσῃ, ἱπ ογάϑυ ἰο ρῖνο ἴβϑια ἐπ ἃ ἀδβηϊίο 
Δα ΘΟΙΏΡΓΘΕΘΩΒΙΥΘ ΤΏΒΏΠΘΥ 88 [86 ρστουπά οὗ [89 ἔδαϑξ; δηᾶ Ά14}17 Β6 ταδῖζοβ (δ πδπιϑ Ῥμσὲσει 
ςομδρί σιου8 88 μαυἱπρ' ΒρΘ ΟἿΆ] γοίδγθηοθ ἕο ἔμ 680 δυθηΐίβ. ΟΥ̓ δοῦτσβοϑ, [86 οοοδβίοη οὗ [89 ἔδαιξ 
ΤΘΟΟΙν 68 ἔγοτα Ἀΐτα ρα σα]αν αἰἰοπιίοη, Ὀθοϑαβθ ἰδ ἰβ οὗ βυοῖι τηιοταθηξ ἴο {μ6 Εἰ ΞΙΟΤΥ δ γγ6]] 88 
4118 οὗ [8ο ὅοτβ, δὰ 'π ογάϑγ ἴο βιιον (μαῦ ἰμιοτϑ ἐβ ἔπ ἴμ9 ονοσηταθηῦ οὗ [μ9 ποσὶ ἃ ἃ πβέϊοο 
τ ἢ ῥτούοθοϊβ Ψ υἀαίδπι ἀπ ᾿γδβογνεα 1 δυαϊά ἐμ 9 ρτοαίοσι ἀδηροτζα. 

ΤῸ ἰδ ἃ ταδῃηϊ δϑὺ ἀδδῖρτι οὗ ἔμ: Ὀοοῖς ἕο ῥρσοπηοίθ δ σουῖναὶ οὔ ἔμο 7 νὶβ Κα ἢ, ἤοσ ἐδθ 
εὐγθηριμϑηΐηρ; οὔ να] ἢ (15 ἔδαδὲ οὗ Ῥυσίπι γγαϑ ἀοϑίσποᾶ, δα ἴο ἀδιηοηβίγαϊο [μὲ 9 Ὠδαίμϑη 
ΘΏΘΓΑἑΕ5 [8}1 ἐμ ΙΒ γ65 ἱπίο {86 ρὶὑ τ Αἱ ἢ Τ8Π6Υ ἀὰρ ἴογ 7υδαείβτα, δηὰ ἐπὶ (89 76:88 Ῥθορὶθ 
Βδ.9 8 ΘΑΒΥ͂ σἶβο ἴο (86 βαγίδοθ ἐβουρῆι (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ Παγθ 14116 πὶ ΤῸΓ ἃ ἔΐταθ ἱπίο δ] θοίμοαβ πὰ 
ἀοροπάθῃσο. 

Νοῦν {86 χασϑύΐϊοι ατίβοϑ, τ βοίμοσ, ἱπ ογᾶδν ο δἰξαΐῃ (μἷβ οὈ͵οοὶ, ἔμ9 δυΐμοσς μδ8 ἐγεαὶοᾶ 
Ἀἶα τ θηλ6 ἰδιογί δ ΠΥ οὐ ροοίςοο- αἰ ἀαούϊοα }]}Υ ; δηᾷ 1 06 Ἰαἰξεγ θὸ ἱστιθ, τ βϑίμοῦ ἢ 85 δι;- 
Ρἰογοά 8 ἔτεα ροοίϊο δῖ }]Θ ΟΣ Σπ ΓΟ ον ρίνϑη ἰο μἰβίογίς ἴλοῖϑ ἃ ροοίϊος δἀογῃπιθηί, ΤῊ Ὠϊδίοτγὶς 
ἰγοδίτηθηῦ 885 ἰγβαϊ Ἴοη οἡ (5 εἰάθ. Τΐδ νἱοῖν οὐίαϊπα ποῖ ΟὨἹΥῪ πιὰ (η6 ΒΑΌΡΙΏ8, Ὀαΐ πηΐ- 
ὙΟΙΒΑΠΥ ἴῃ (86 ΟὨγβίϊδῃ ΟἸμυσγοῦ αἷδο. Τη ἐΐ8 ἀδίεποθ θυθὴ ΟἸΈΒΙΟΟΒ (ἰπ ἷβ ίδθογί, δ 
δοτίρίοτίδιιδ ἐϊδγοτγωπι ᾿ϊδέ., ἃ 10) Βαγϑ8: “Τί ἷβ ἃ γι] Υ πόοπάεσιϊ δὰ ραγαάοχίοαὶ Εἰδίοσυ {ν8ο 
ὙΠ ἀΘΩΥ͂ 1:7); Ὀαῦ τηδῺΥ ποῃάογῆα! {μΐπρβ δηᾶὰ ἤογοῖρη ἴο ΟἿΓ ουδίοτηβ ζοστηο  οδίαϊ ποᾶ 
ΘΔ ΟῚ; ΟΥ οι 818 85 8480 ΔΙΏΟΠΡ᾽ ΤΏΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΓ Ρ6ΟΡ]68.) Το βτεῦ αἰΐδοκβ ροὰ ἐΐβ ογθ 111 
ὝΘΓΘ Τη866 ὮΥ̓ ΞΒΈΜΙΕΒ (Δρρραγναίωδ αὦ ᾿έδετγαζίοτεηι Ῥ᾽. Τεδί. ἱπιέετρτεί., Ρ. 162 βα.}), ΟΥ̓ ΟΕΡΕΒ 
( υυιἐεγεισλυπσεη δεν εἰπῖρο Βῶοδεν (68 Αἰίεη, Τεείαπιετιῖβ, Ρ. 12 8α4.), ἀπὰ ΟΟΒΒΟΥῚ (εϊεωμοῖ- 
ἕωπρ ἐδ γα δολδη πα ολγιδιϊολόη Βὲδοῖ- Καποηδ 1., Ρ. 64), δπά Ἰαίοσ ὉῚῪ ΒΕΒΤΗ ΡΤ (Εἴη. 
Υ,, ν. 245ᾳ.), ΒΕ ΈΤΤΕ, ΟΒΑΜΒΕΒΑ ( Οεδοῖ. ἀν Ποἰϊσιοπείάθενι 1... Ῥ. 817), ΑΤΚΕ (διδι. 
Τῆεοΐ. 1., Ὁ. 680), δῃᾷ «ἷδο ΕΥ̓͂ ΒΙΈΞΕ (Ζ ἰηπΐ. τι Αἰΐεη, Τερίαηιεηί); Ὀπὲ {ΠΩ σοτὸ δἰτηθὰ 
δραϊηδὺ ἀοίδ: 85, τ ΒΙΟΝ τὸ ποῦ ἀοῆηϊΐθ; δηᾶ (ἢ οΥ͂ ἀο πού ἰδογοίοσο στα υοὶ τα ἐδ ἀραὶ πὲ ἃ 
οογγοοῦ ππαἀογβίδησίΐηρ οὗ ἴδ9 Ρΐδῃ δπὰ τποϊδοά οὗ οὰν Ὀοοῖς. ἩΗδβίοτί δὶ ἱηνοδιϊ ραίίοη, μον- 
δυοσ, οδηποῦ ταὐοοῦ βυο ἢ ἀουδίβ Ὀθοδῦβθ ΠΟΥ βϑοῖὰ ἰο οοπγϑϊοῦ ἴῃ 6 τϑοοϊγοά ορίηΐοηβ σο- 
Βρεοϊζηρ [89 οδποῆ. 1} ᾿δίνεσ ζΏΑΥ Ῥοββί Ὁ] Υ ὯὈ6 οογγθοίθαᾶ, Ἐγθη σοηβοσυδῦνο ὑπο οϊ ΡΥ [85 
Ὀ6Θῃ ΘΟ ρ6]]6 ἃ ἰο τλδῖκο ἐπ οοποθεδίοη μα [η6 Ὀοοὶς οὗ 9200, ἐπάοοδ ουδῃ 1 ἰηἰγοἀποίίοι 
Δηα οοποϊυδίου, ΔΙ Βουρὰ Βανίης [89 ἔοτια οὗ 8 ἰδίογί δὶ βίδίθιμθηΐ, ἃγθ πονθγίμο οθβα ἴοὸ ὉΘ 
τοοοϊνοα 88 ροϑίϊοδὶ πουΐσθ, δὰ (μ8ὲ [86 ἀφοϊαγαίζομβ οὗ βοϊοσαομ ἱπ ΚΟ] ο.ἢ μδΥθ ἃ ρορϑίϊοδὶ 
ραιτῦ. Τὸ Πα8 Ὀδοη σοποοραρᾷ παὲ [Π6 ὈΟΟΙΚ ΟΥ̓ Φομδὴ 85 ποὺ βΒο τωυοῦ γαΐὰθ 88 8 ἰβύοσι δὶ 
Ὀοοΐς, Ὀὰὺ ταί. 88 ἃ ὈΟΟΚ οὗ ἀοοίτί πο, β'ποθ οὐμοσυγὶβο 10 που]ὰ ποῦ δίδῃα 1π ἐδ βϑῖὴθ οϑδίθ- 
ΒΟΥ Ὑὶ 1 {6 Ῥτορμοῦϊοδὶ θοοῖκα. Ἐ 

Ὗγ9 τηυδέ, ὑΠπογοογθ, ποῖ Ῥ888 ἴοο ἈδβΟΪγ ὑπ αποαίΐοη, τοίου ἴπ (μ6 Ἰαίοσ ρει οὐβ οὗ 
σϑηοηΐολὶ ᾿ἰογαίθγο ὑΠογο δὰ ποῦ ἃ ΠΘῪ Ὀγαηοῖὶ οὗἁ 11ΘΓΑΓΥ͂ δοι Ὑ ἀσθνοϊοροα ἐΐβοι τ, πος ἢ 
ταϊσῦ Ὀ6 ἑαγιαθά, ἱπ ΒΟΙῺΘ 86 186 δὖὺ ἰϑαϑὶ, 85 ἐμαὶ οἵ γεϊ σίου γοπιαπσα. Ιῃ ἴμ6 Οατθοκ- ΑἸοχδῦ- 
ἀτίδη ροτὶοα 85 18 ϑῆοτσι ὈΥ̓͂ ΟΣ 4ροογυ»ῇλα, (8 γγᾶαβ ΥΘΥΥ͂ σὶΐθ. [0 σαϊρῦ 8180 οσοδβϑίομ δ 
τουρδί, ἐμπαὐ ἰπ 411 ρυδ]ὶς τοϑάϊπρϑ οἱ ἐοβυϊγαὶ ἄλγβ, ΟὨΪΥ ἔπο86 τὶ ἰπρβ Ο͵ΓΘ δβοϊθοίθα ὑο ἘΘ 
τοδα ψ Ὡ1Οἢ Βοϊοηροά {1 ἕο ροσίσυ, βυ οὶ δβ δηξ9165 δπᾶ 1 ϑυλθη δι οΏΒ, ΟΥὁὨ Τ ΙΟΒ δὺ ]Ἰθαδὲ 
η ἃ οογίβὶ α βΒθῃ80 888 ΟΥὐῸσ ἰηΐο ροδίσυ, δα [με Ὀοοκβ οὗ Βαϊ δηὰ ΕΟ ββἰ αδίθβ. 

ΟἿ οἰγουπηδία ποθ Θβρθοΐ Δ} δηα ὈΥ ΔΙ οαυβοα ἀουδίθ 88 ἰο Π6 βγὶοὐγ βίοι οδὶ 
σδδγδοίοσ οὗ (ἷ8 ὈοΟΐΚ, δι οΙΥ, (μα, ἴῃ [16 στοαὶ ὑπγηΐπρ- οὶπὶ οὗ [86 ὙἘ016 βίογυ, δϑ 1 ἴῃ 
ογάᾶδὺ ο σαἶβο {π9 ἐπίογοθί οὗἩ (86 γοδᾶοσ ἰο ἃ ἱρὰ ρἱ νοι, δῃᾶ δ᾽8ο ἴο σλδῖκο ἃ βαἰβίβδοϊοσυ οοῦ- 
οἰ αθίοη 89 ζοραγὰβ Μογάδοδίὶ δπὰ 9 96ὑὄἰ, [Ὧ9 εἰπιοῖὶν δηὰ διίίης πδίθγο ΟὗὁὨἨ ΣΏΔΗΥ͂ οὗ 19 
ἱποϊἀϑηΐβ βθϑηιβ ἰο ἐγϑηβὶ αῖθ (ἢ 9 σϑϑθσ ἱπνοϊ α ΑΥΥ ἴτοτα ἐμο που] οὗ σϑδ] τ ἰὸ {δὲ οἴ 
ἰάοα! γ. Ἡδβιηδη στησδὺ ἰαῖζο σουθηρο ἀροη Μοτάθοβὶι ἰῃ (89 ὙΙῪ τηοτηθηΐ οὗ μἷ8 δηροῦ, δὰ 
οϑῦδο ἴδ6 ρΆ]1οὐτγθ ΡοΩ ἩΒϊοΟὮ μ6 Εἰτηβοὶ βου 6 υπρ ἰῃ (86 τηοτηΐης ὑο Ὀ6 δτγθοϊθα οὐοῦ 
πἰραῦ, Βα ἰπ [Πι18 ὙΟΥῪ εἰροῦ, θη Μογάδοδὶ 888 80 τω ποῖ αἱ δίβκο, ἴ89 Κίπρ' ἰβ τηδάθ ἴἰο 

4 [19 διυ ΟΣ ἢδ8 τηδὰθ ἐπα δατηϊβείου ἴοο γαχῦσθὶν δηὰ υπρτπαγάθαϊγ. ΤῈ6 σόδηὶὶ οὗ πηοάθγῃ οτἰ τἰοἴστη 889 
ῬΘΡη ποῖ ἴο ονογίῆτον [ἢ6 Ὠἰδίοῦ 4] Ὀδδία οὐ ἔπ 9 ὈΟΟΪΚΒ γοΐογτοα ἴο, Ὀξ ΟὨΪΥ ἰο δομῆστῃ ἔμ ορί πίοι οδυὶῪ Ὀτοδολοᾶ, 
δηὰ ποὺ πηίγοηῦθ  οαἰοχίαἰηοά, ἐλδὲ ἐμοῖς ἀγέϑα πὰ Ἰδηρτιδρο [5 Ῥοοίίοα].---ΤΆ] 



ὃ 2. ΑΙΜ ΑΝῸ ΗΒΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. ὄ 
Ἔξ, 5 Ξ ΩΣΑ 5: 2ΞΞ- -πττ  εενι, ξενιανσεν το - τς ΠΝ 

διαγο 8 ἀἰδίαγ θα 516 ρ, διὰ ὑπογοαροη οδῦβο {86 βίδίθ ἀοοιπηθηΐα (ΟΠ ΟΠ 6168) ἰο Ὀ6 χσοδὰ ἰο 
Μιΐπι, ὈΥ͂ {86 τυηθδῃ8 οὗἉ Μ᾿ Ἐ]ΟὮ ΠΘ ἰδ τοπιϊῃἀϑὰ οὗἁ [86 ἀοϑοτγὶ οὐὗἩ Μογάθοδὶ. ΤῺ χασβίίοη οὗὨ [δ 6 
Κίηρ, το ἰα αυΐϊίο ἐπα οδηϊίο, 5 ΔΟσΟΓαΪ ΡΥ τιϊβυηἀεγθίοοα ΕΥ̓ Ηδιδη, δἀπὰ ἐμ τηΐαϊ οδα 8 
μἷπι, δοὸ ἰμ8δῦ ΒΒ δρρ]168 10 (ο ὨΪπλδο] ζ, πα πῃ σοηϑθαιθποθ οὗ (μ15 56] -ἀϑοθρίοῃ, αιναγὰβ ἰο 

᾿ ἘΠ5 το ογίδὶ ΘΠΘΙΑΥ͂ [86 Εἰ ἢ οδὺ ἀϊβυϊποίίοη, δηὰ ὑπδὲ ἴοο ἰῃ (}}0 ὙΘΙΥ πιοπιθηῦ Ἡμθη ἢθ ἰβ ἱπίθης 
ου ΐ8 ἀοϑίσυσοη [Ι}ἢ οτάοὺ ἴο Ἔχρ  δἷη δυσὶ ἰδοὶθ οὴθ τησϑὺ ΒαΥΘ ΣΘΟΌΣΓΘΠΟΟ ἰο ἐδ 6 ΒΡΘεἾΔ] 
αἰνίπο Ῥτγονϊάϑῃοϑ, ταῖς τα]68 οὐ Μογάθοδὶ δηά οὐϑὸσ [86  νἰβῃ παύΐοη ἰῃ ρϑησγαὶ, 

ἩονΟΥ͂ΟΡ ἰηἰθηῦ ἀὐοὰ τλΔΥ͂ Ὀ6 πῃ 4 Ρ΄δῃὴ πῇθγο {116 δα] γϑϊοη οΥὐὁ ῥγοίθοίζοῃ οὔ Ηἰἷβ οσγῃ 
ῬόΟΡΪΘ ἀδρομᾶθ προ ἰδ; απ ὑπουρἢ δὖ ὑϊπλθα Ηδθ ταδῦ Ὀτίηρ δοαΐ ΘΟσΌΣΓΘμοα ἰῃ (μοὶγ ἔλνου, 
ὙΓΒΙ ΟΝ ΔΙῸ 80 ὑγοη ἀοΓ Ὁ] 88 ὕο Ἰῆδκθ Ηΐδ βρϑοΐδὶ ἱπύβθγέθσθμοθ τηδυϊθαὐ ὑο {89 θ6] θεῖ, ἤθυοῖ- 
ἐμ ίεβα ἐμ ἴβοῖβ δ ποῦ ᾿80}}γ 80 δγίϊβιϊ ϑ!]Ὺ διτδησβὰ Ὁ Ηΐπι, 88 ἄρρϑαῦβ βθτθ, Βεβίθβ, 
ἐξ 18 Σου ΚΑ Ὁ19 μδ΄ Μοτγάθοσὶ βῃου]ᾷ ποῖ ογὸ (18 βανθ σβοοϊνϑα βοΐὴϑθ βυϊδΌ]θ χοιγαγὰ [Ὸσ 
815. τηϑυϊουϊουβ δοῦ; 8ὸῸ 1Π|κογ]89 ἐμαὶ Ἐδύμον ἀϊὰ πού δὖ (86 ἢγβὺ ἴδαβὲ Ὀτίηρ μοῦ ραγίΐουασ 
τεσπεϑί Ὀθίοσθ 89 Κἴπρ. [10 που] ΣΘΔΠ]Ὺ βθοπὶ δ6 1 Εβίμ ον μ84 Ῥθθη ϑυ)οϊπϑὰ ἴο νγαϊξ, δ Ἰϑαβὲ 
511 Ηδυῖδη βμου ἃ ραΐη {πιο ᾽ο ἀδίθσηιίηθ ἐμ δχϑουίΐοη οὗἩ Μογάθοδλί. Αὔονο 81], βειλὈ] ποθ 
8 ρἴνϑῃ ὕο {μο ὑπουρμῦ (Βαῦ Μογάθοδὶ᾽Β τετγαγά 18 ρα γροβοὶ Υ ροβέροποα, ἴπ ογάθγ ἐπιαῖ [Ὁ ταὶ δὲ 
Ὀ6 δοςογάοα ὕο ἷπὶ ἴῃ 89 δαρτγϑῃιθ δπὰ ἀβοίείγο τιοπιθηὶ οὗἉ [89 ψμΟ]9 Ῥσοοοοαΐηρ. 

Βαΐῦ 1 τὸ πιαδὺ δοκηοπν]θάρο (89 ᾿ηῆἔινθποο οὗ ἰγαπβίογπιδίίγθ δηὰ θεὰ θ6}} ΒΕ ΪῸ ας; ̓ππ ΚΟΥ 
ἴπ ἐμ ἴα οἰ1οΓ δἴαρο οὗ [89 ἄγαπιδ, 18 που] Ὀ6 ἱποοηβίβίοπί 1 1Ὁ σογο ποὺ ροββί"]9 ἰο Βο]ά ἐμ 
ΒΔΤΩΘ ἴΏ ΟΠΕΥ Ρ]8 668, τ ὮΘΤΙΘ ἐῦ οοτα 68 τὶ ΐη (86 ἀἰἀδοιῖδ ρῬάτροβο οὔ [86 δα Ποῦ, δθ τ Βογο ὉΥ͂ 
ἃ. ΟΔΏρΘ ἱπ ἴοτπι οὗ [86 ὑγδῃβδσαὶ ὑθὰ ταδίθσ] (86 ἐπύθη ἀθά ἱταρσοβδίοη οου]ὰ δ6 τῆογθ βου ουβ] 
Ὀσουχῃς δϑουί. 

ῬΡΟΒΒΙΟΙΥ 10 ΤΩ ΔΥ 86 δεσατηοὰ (μαὺ Ἐδίμον ἀϊὰ ποῦ---αὐ Ἰοαδὲ ρου ϑδη Ὡγ---ΟΟσΌΡΥ (86 ρΡοβὶ- 
[ἴοη οὗ ἤγσὶ (616) πῖΐο, θὰ μο] ἃ ΟὨΪΥ ἃ βιιθοτγά παῦϑ Ομ 6, 88 ἃ ὑγοίδιτε οοηουθίηθ Ὀοίοσθ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ΟἴΠοΥΒ ἴῃ Ὑ ΔΒΓ 8 δἰθαᾶ, [Ιηδορά, ΟΟσ ῬΟΟΪ ἰηΐθ δ βυοι ἃ ἴδοῖ; βίησθ ϑυθὴ δέον 
ἘΔ οΥ Β οἰονδίίΐοη, ἔμ γο ἰβ τηϑη τοι ἰπ οἶδρ. ἱἰΐ. 19 οὗἉ δηοίμοσς Ἵοοϊ]δοίΐου οὗ νυἱγρίηβ, ψϑίοἢ 
ΒΡΌΘΑΙΒ (0 ὮΔΥ͂Θ ὨΔα {}}0 ΒΑΙΏΘ Βἰ χη ἤσδηοθ 85 (89 ἥγαῦ οὔθ. [Ὁ 15 γσ6}} Κπότῃ ἐπαὺ {8.6 ῬτοίλΠ9 
ὙΓῚΓΘΓΒ 8.6 ποῦ ΟἿΪΥ βἰἰοηὔ ἰῃ τϑίεγθηοθ ἰο Ἐδίδοσ, μυΐ ΒΥ 4150 σοϊαΐθ βουύθγαὶ ἐμ: ὩρΒ 85 σοραγαε 
{86 οἰἱοῦ νι οὐὗὨ ΣΧ οΥχοβ, πο ἢ μανΘ πῸ ΔΡρ] σβίΐοη ἰο Ἐπίμοτ. ΤΟΥ͂ 641] ἔπ ἴΌττΩοΣ 44η168- 
ἐγὶδ, δια Β8Υ ἴῃ ΥΘίδθγθβοΘ (0 Β6Υ, ποῦ ΟὨΪΥ ὑδπαῦ 886 νἂὯϑ ἃ ἀδυρηίον οὗ Οἰδηοβ (ΗΠ ΕΒΟΡ. ὙΠ]. 64), 
οΥ οὗ Οποΐλϑ (ΟΤΈΒΙΑΒ, ἢ 20), Ὀὰὺ 4180 ὑμαῦ ΧΌΟΓΧΟοΒ 88 τηδττὶοα ἴο ΟΡ οὐθῃ ῥγουΐοῦθ ἰο (89 
χροαϊ οι ἰο ατοοοο (ΗΈΒΟΡ. ΓΧ. 109). ΕΤΟΥΣ οἱ ἰΐ βίδίοα ὑἐπαῦ Ὠ6 τηαττὶοὰ ο΄ ατγῖυβ αἷβ 
οἰ ἀ680 βοῃ ὈΥ̓͂ ΒοΓ, ἰπ [.: γϑδσ 479, οὐ ἱπιτα θα οὶ δἴνον [9 τρδγοῖ ἴο ατοθοο (ΗΕ ΣΒΟΡ. ΓΧ. 108), 
Ὑ811 ἘΙΒΘΓ, 88 γγόο 8.81} Ῥσ ΒΘ ΠΥ 866, 175 Γαϊβοά ἰο Ὁθ9 αθθοη δος ὑμο ατγϑθοίδῃ ὀχρϑαϊοη, 
Τὸ {818 ΏΔΥ ὑθ δἀάἀοα {Πδὺ, δΔοοοτάϊηρ ἰο ἩΈΠΟΡοΟΤΟΒ [1]. 108, {Π9 τοδὶ χυθθηδ ἡγ6γῸ βοϊ δορά 
ΟὨἾΪΥ͂ ἔγοπι [ἢ 9 δϑύϑῃ οἰἱοῦ Ζεγδίαγι ἴΆτα 168. Μοσϑονυεσ, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 Ζοπά- Αγαβίϑ (σοι. 
ΚΙΕΌΚΕΒ, 4πλαπσ., 1. 78), τααγτῖαρθ ῬΥΟΡΟΥ ἩΣῸΝ πομῖθη οὗἨ ΔΩΥ οΟἴδοῦ ἰγὶθο 88, ο {89 Ῥδῦ- 
ἴδῃ, βίον Του θη. 

ῬΘΓΏΔΡΒ 1 ΠΛΔΥ͂ {τί μοΣ ὃο πἰαίοᾶ, ἱπάεοα οὔθ ταὐρξ Βα ίου αϑἔττη (δαί, Ἡαυθδη γγὰ8 ποῦ 
ΤΟΔΙΠΥ δὴ Αρδρίίθ, ἑ, 6., 8 ἀοδοοηδαπί οὗ ἐμ 6 ΑτηδἹοκίΐο Κίηρ Ασαρ, Ὀα {παι ἐμὶβ ἀοεὶρηδίϊοι 
Ὑ85 ΟὨΪ ρίνϑη ἴῃ ἃ. ΒΥ 0 01168] γὰΥ. Ηΐδηοο, δοοογάϊΐηρ ἰο ἷβ τ ΟἾΘ ΤΏΔΏΠΟΓ, 85 18. δ γτηϑᾶ 
ἘΥ {86 Ταγρτηβ ρυΐωϑ δέ ροοδίεγίιιδ, Ὦ6 πγου]ὰ 88 (89 δύο -ΘΠ Υ οὗ [ϑγϑϑὶ, Β0]4 8. σοϊαίΐοη ἰὸ 
Ἑάομ ἱπ γί 81 63}}Υ ἰἀοη σαὶ, θὰῦ νγατγοὰ ἱπὶ ἰΐα οαὐνναγὰ Ἔσργοδβαείοη, ὈΥ Ὀοΐῃρ ορροβϑά ἴο Μοι- 
ἀοοδὶ, 80 δᾶ βρτυηρ ἔγουχ (86 ΤΆΤ Υ οὗ βδι]. ΤὨῦυβ ἴπ6 ἤδηιθ αηιαη, 88 ὍἨ6]}] 88 ἰῃαὺ οὗ 
9 (δίμοτ (σοι ρ. οπ οἾδρ. ᾿]. 1), ταϊγῦ 6 οὗ δἰ χηϊἤσδησο ἰη [μἰ8 τοϊδίΐομ, ᾿ 

ΤῊ γοδυῖς, [ἢ αὖ ΒΒ ΒΏδη, [86 οἰἐγ (ποῦ σὰ 8}}γ (89 ὅ οννῖ γοβὶ ἀϑηΐ ἴμοτγο, Ὀαὺ [ἢ9 οἱτΥ 1[56]), 
611 ἱπίο σοπδίοσῃδίίοη δηἃ δ᾽δγπι δ (9 δῃηπουποοιηθηῦ οὗ {86 ἢχεῦ χορδαὶ ἄθογοο, τ αἰ ἢ σοτὰ- 
τλδηἀοα πο ἀοαϊστιοϊΐοη οὗ [6 7 .6Ὅ:8 (οοταρ. οὮδρΡ. 11}. 16) ΤηΔΥ Ῥϑῦμδρβ Ὀ6 Βοιι οὕ δὶ Ἔχαρρθ- 
ταίοα, Κ'ο ΠἸκον 86 δὖ (89 ρυ δ ]οδἰξοη οὗ [89 βοοοῃά ἄθοτϑο, ἰὰ π ἰοἢ ἐπ 9 )8 ΓΘ Ροστηϊ θὰ 
ἴο ἀοΐεπα ἐμοιηβοῖνοα, (89 δδδουίΐοι ἐμ δὲ (86 ΟΕ τοὐοϊοοἃ οχοοϑάϊη ἾΥ (οοταρ. οδδρ. υἱὶῖ. 1δ) 
δ πού ἴο ὯὉθ Βοσορ θα 85 ὐγί οἵ το. ΤῊ 8 ΤΟΤΩΑΥΚ, ῬΟΓΏΒΡΒ, 868 108 στουππά ἴπ [116 ἱπίοπ οι 
οὔ ἐδο δαΐδογ, ἴο Ὀτσίηρ ἱπίο ργοταΐπϑησο {86 σΥ 61 οὗ (Πο ἢτοί ἄδθοσϑο, δηἃ (89 ᾿πϑϊοθ οὗἨ (86 
ΒΟΟΟΠ, 88 δἷβο {πὸ στοδίῃθεδα οι οὗ (ἢ ἐπτοαϊομοα τοἰδίοσίπηθ δηά οὗ ἴ8ο ζ0] τίη ροοὰ 
ἔοτίππθ. ΕἾΠΔΙΥ, (86 δέαίοιμθηΐ σίνθη ἐπ οδδρ. ἰχ. ὑμαῖ, οα ἐμαὺ ἀθοίβῖγο ἀδὺ βουθείγ. ἤγὸ 
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τπουβδη ἃ Ῥογβοηδβ Ῥουβμθα δὖ [9 δηᾶβ οὗἩ {86 7968, ἀου ὲ]ε88 ἀοαθβ ποῖ τοβῦ ἀροῖ δὰ δοίμαὶ 
οουσηῦ; Ὀυὲ 10 18 γχδίμογ (6 ἀδδίρηῃ οἵ [89 δε ῦμοσ ἰ0 σορτγεβεπί (86 υἱούογυ οὔ (110 768 δϑ σταῃὰ 
δη εχύθπαῖνθ ΟἿ οοῦχζβο ἴῃ 8}} (8.686 Ροϊμίβ τὸ Δγὸ ποοοβδεϊ διὰ ο εοπέθηῦ ουγβοῖγοβ πὶιΐ ἃ 
ῬδαΓΘ “ Ῥοββί Ὁ Π1ΟΥ,᾽ οΥ ονθα “ῥγορ δ ]γ.᾽) Ὑ εὐ τὸ χαυδβὺ ποῦ ἰογροῦ {Π8} ἃ Ἰυάρτασηΐ ΤτηΔΥ ἰπ 
ΒΌΘΙ ἐπῖηρβ ὉΘ ΓΟ ἀοΓΘα ΤΉΘΓΟΙ͂Υ τοῖα ἃ βυρ᾽]εοἰϊνο απ ἱπάϊνι κα] ροίηΐ οὗ νον, δπὰ ἐμαὶ πὸ 
ἰδεῖς οὐ͵]θοίίνγο ογἰζοσία. ΕἾΜΑΙ, (086 σομαϊίλοηβ δηὰ οἰγουτηδίβησοθ οὐὗἁἨ {110 ο886 δῖ ἰὸ ὃὉθ 
τοράτα δα, οὗὨ ]ιλοῖ ψγ ΠΟῪ Βανθ οὗ Βυϊδοίοηῦ Κηοπ]οάρο. 

ΤὮΘ δης-ἰγδα ἱοπδὶ νἱθυν, 85 μ614 ὈΥ̓ ΞΒΈΜΙΕΒ, ΟΕΡΕΒ, ΟΟΒΒΟΡΙ, δηὰ διλοσρ ἰδίου οὶ {168 
ΠίτΖΙα (Οεεοῖ. 16ν. 1. Ὁ. 280), αῃὰ ΖύκΖ (2 εἰ(δολτγὺ ἀ. ἢ. λῖ. Ο. ΧΧΥΊΤΙ. 4, ν. 684), πιδῖοὰ 
ἦβ ἰῃδῦ {86 ἈἰβίοτΥ οὗὁἨ οὔγ ὈΟΟΙΚ 18 'π Βουθγϑὶ ρ᾽δοθδ ἢοὺ ΟὨΪΥ Ῥοθυϊ αν δἀογηθᾶ, Ὀαξ χϑϑ!}γ 
ἱπνυθηίρα 85 ἃ ψ;2 016, ἱπ ογάθν ἴο σοργοβθῃῦ πδίυγα! Υ ἃ ἰγα τα ὑμαΐ βθθιωβ ἴο γσοααΐγθ βέβιοτηοηὶ 
πῃ 8 ἰδίου οϑὶ ἔοστη---ἶθ ἃ. Υἱονν ὙΒΊΟᾺ που]ά ἱποῖῖηθ υ8 ἴο δοοορῦ [86 ὉΠ ΘΟΙΥ οὗ δὴ δροϊοροίϊοι) 
ἰδ ἄθηου ἰπ τοΐθγθῃοθ ἴο οἂσ Ὀοοῖϊς, οουἹὰ τὸ ἔυ5 ὍΘ ΘΔ Ὀ]οα ἴο ΙοοῖΚ ἀρο ἐξ 88 δοίυδὶ, 1 ποὶ 
ἴῃ 411 τοβρϑοίβ, γοῦ δ ᾿Ἰϑαδβῦ πὰ 86 ὀδσαϊ δὶ ροϊπίβ, ββρϑοΐδ! νυ 85 τοραγάβ (Π6 Ρϑσβομβ ἰγοδίβα οὗ, 
πῃ τμοῖτ χαδηποσῦ, ἐμὶν ἀοβύξην, ΟΓ ουθῃ ἦπ ὑπο Ὁ Πϑη265, ἱπ θη ἰ0η8, δα ἰὨουρμίδ. Τημάοσ (δὲ 
υἱόν Ἐδίμογ, 80 δὰ στόστι στοδῦ 1η ἸΟῪ οἰγοπηιβίδποςβ, Βοσβοὶ ἢ ροοῦ Ὀὰδ διι80 6, ταϊρ αὐ 
χοργοϑοηῦ (δ9 Ἰαΐοσ Ψου ΒῺ πδίϊοῃ στοπίης ὉΡ ἰπ οχὶϊθ, απ ποὺ ἀϊδιϊηρσυ δηθὰ ἔτοσα οἵμοῦ 
ΡῬΘΟΡΙΘ5 ΟΥ̓ ἐΐα οχύθσμδὶ σγοαύηοθβ, Ὀαὺ σαΐμον ὈΥ ἰἰβ 1ῃίογηαὶ ᾿πηροσίδηοθ δηά οϑδοίλνθηοβα, 
ἘδίΠοΥ ΒΒ ἤδηλθ ἰβ ΓΟ ΠῪ ασαδεαδ, οΥ “ Μγτι]6.᾽" [Ιἢ ΖΟΟΆὮ. 1. 8 ὑΒθ ροβί-οχὶ] δὴ ἡδύξοῃ ἷβ Θοπι- 
Ῥδιϑᾶ ἴο [86 τηγτίοϑ οἡ ἴδ Ββοσθ οὗ [8 ΤΟΔΙΪΏρ, 568, 8 Βυτα 0] οὗὨ [86 τμουΐπρ᾽ ΤΏ Ά5868 οὗ Ὠυτια- 
αἰΐγ. ΗοΣ δεϑυμηθᾶ πὴ ζδίλεγ (αδίεν, “8 δίδυ"), οὐ (86 οὗδβοσ μαηά, πλὶρῃῦ ροϊπὺ ἴο {110 
τοδοοίίου οὗὨ ᾿ἰρσΐ, τ Ὦ1ΟᾺ ον ἔγοτα [86 ζ1 688 οὗἩ βα ναί 88 ἴγοτι 86 1,ογὰ, ποὺ  διδηα- 
ἴπρ ὑπΠ6 {γἹ θυ] δου ᾿η β᾽ούοα προη ΒΟΥ πδύΐϊοη. Οὐ 88 χηΐριὐ αν 9 Β' 0] Ροϊηίθα ἰο {μ6 Βορ9 
σι οἢ (86 οἷος χοποσδίζου, ἐπ [86 ταϊἀδὺ οὗἩ [9 πἰρὺ οἵὨ [1.0 ἐγὶ θα] αἰίοι οὗ ἐμεὶν οχὶ]ο, ρ] δορὰ 
ἰπ (89 γουηχοσ. ὙΤδὶδβ παίΐοῃ βίδπᾶὰβ την {116 Ἰοαὰ δη ἃ ολγο οὗ {9 ο]ὰ δῃὰ δογσίουβ Μοτγάροβὶ, 
ΜὮΟ ροσθδρ5 ἀοτγὶ γοὰ κἰβ ἤδτηθ ἥγοτα (86 Οδ]οο γοὰ λήγοαάαοῦλ. Βαῦ ούϑῃ 89 ἀθβῖγοβ ἰο οου- 
ἀποῖ Ἀϊπ)5617 δοοοσάϊηρ ἕο (89 «“Θννβα Ἰαντβ ᾿η (86 τιϊάδῦ οὗἩ ΟΠ] εθ8 δῃὰ Ῥοσγείδ, ᾿βουρὰ 10 9 
αὖ [86 χ᾿ϑὶς οὗ μὶβ 116, ἀοΥγίησ {86 ροντοΣ οὗ [89 Ἀθαδίμϑῃ ροϊθηϊδίθι Τδὺβ 85 δὴ Ἂχ ϊθ, οαγτὶ θα 
ἴο ΟΠα] δα, Ἀθ ταΐρὺ τϑργοβθηῦ ἃ {γῃ09 οὗἉ ὑπο οἷά ροποσζαίίου, τὶ οι, 85 ἐδ σοσο, δα ΓἈ]]θὴ 8 
ῬΙΟΥ͂ ἰο Μογοάδοδ, δῃὰ γοί, οσϑη ἰπ [818 μβοδίμϑη Ἰδηά, τιδὶ ηἰαϊ πὰ 8 βίγομρ, Γορρτιδποο αἀραΐηβὲ 
Βοδίμθη στροσα]β δηά ᾿ἰατγα, δηὰ ορροβοὰ ἰμθὰ ὙΠ 8ἢ ὈΠΡοπάϊηρ ἰμβοχὶθ γ. ἘΒΙΠ ΘΓ Β 
ἔαϊμον, Αδίλαϊ, ἱ. ᾳφ., 16 πιδῃ οὗ ρονοσ δῃὰ 5111}, μιδᾶ Ἰοὴρς βίποο ἀορασίοα, Τδυβ [86 
ἔδλίμοιθ, ἰο τ μοδο ἔγθοάοτα δηὰ ἀἰρην [86 ὙΟΌΏΚΟΓ ΟΥ χίβίηρ σοηθγδίΐοη πουἹὰ οἰδ]Υ αν 
δδρὶγοά, γᾶ βοηθ. Βυῦ [ἢ ΧΘΔὶ ἴδίμοτβ 58.111 σουλδϊη θά, ὑο οβο οουθηδῃΐ σὶρ ΐβ δηὰ ᾿η}6- 
τἰΐδηοθ ἃ. οἷαί ταϊσΐῦ 8.1}} Ὀθ Ἰαἰ4, Οτ, ἰξ τὸ που]Ἱά Ὀθ6 γυϊάοα ὉΥ οογίαϊπῃ δηδίορίθθ ἱπ 
189 Ῥοοῖς οὗ Τϑδηῖεὶ, τὸ χαΐρῦ τοραγτὰ Ἐδίδμοῦ 86 (89 ἐτηαρθ οὗ ἃ σμαγάϊαη απσεῖ, ΤΟ, Ἡ ΘΓΘ 
86 ἀοδβίϊηΐο5 οὗἩ παίϊουβ δῖὸ ἀθοϊ θὰ, τρδῖκθθ ἐπίθγοθθδβδίοη [Ὁ ἴβϑγαϑὶ (οοσὰρ. Ώδῃ. σ. 18, 20). 
Μογάδοδὶ που]ὰ ἐμβθῃ οογίβὶ ]Υ σαρσγεϑοηΐ {89 96 0018 ψῈΟ, ΔΌΟΥΘ 8]1 οἴβοσβ, δῖὸ Ἰογδὶ δηὰ ἐγαϑί- 
ΜΟΣΓΒΥ; δηὰ ἢθ δοοογαϊην!}γ ββονβ ἰδ ἸΟΥ ΔΙ ἴο ΑΒΘ ΘΤΌΒ, ὈΥ ΟρΡροβίῃηρ ἰδ9 βοιλθῃθ ἴο ἐβῖζο 
ΔΎΔΘΥ [δ 116 οὗ [δὲ τ]οσ. Ἡδιυδῃ, οα [Π6 οΟὐμοῦ 8ῃηά, ἃ, φ., “106 016 βδογιβοΐηρ ἰο βοτμδο," 
[86 βου οὗ Ἠδιηδάδίμδ, δ5 “ θοϊοηρίπρ ἰο ὑπ τπόοομ,) ἑ. 6., (λ9 οὨϊοῦ μοδίμϑῃ ἀδῖγ, [89 Ακα- 
εἰϊο δηὰ [86 Αὐηδ᾽ οκίϊο, γσου]ά Ὀθ ἃ ὑγρο οὗ ἐΐο ὑγίποῖρβὶ μοδύμοη ρμοἰθηϊαίοθ Ὑ8Ὸ Βαῖϑ δῃὰ 
Β66 κ 0 ἀοβ σοῦ ἰμ9 ρθορὶϑ οὗ αοά. Ὑ δαὶ 5 χεῤοοίΐοη δηᾶ ἘβίμοΓ᾽ Βα ΔΟΟΘΡΙδΏΟΘ 1 ὈΓΘέίθσγθῃοϑ ἴο 
ΤΩΔΗΏΥ͂ ΟἾΠΘΓΕ, Σύ Γ ττοῦ ] βρη Ὗ {μδὲ 15γ86] μδ8]οὴρ ὈΘΘη ῥχϑίδστοα Ὀθίοσθ οἴ βογ ρθορίϑβ, δβουγᾷ 
τιῖθ. μ85 88 γεῦ Ὀθθη ἃ βοοζοί ἰο ἐμ ποσὰ. Βυΐ ἐμαὶ Ἠδιωδη οοζήεβ [0 βόνοσ πὰ ζοσίἈτ1ἢ 
ἀρείσηα {9 ἀοοιταοίΐου οὗ πο 768, σου ]Ἱὰ ἐπάϊοαῦο ἐμδὺ ἴῃ βρὶΐθ οὗ (896 οἰ ϑοϊΐοῃ οὗὨ 15γδϑὶ ἐδ 
ἩΟΙΪὰ ἴ6. 5011} (89 Ὀσὶποὶρϑὶ ϑῃθαῦ ἰο ἴπ6 Κἰησάοπι οὗ αοἂ, Ιπάρεὰ, ἐῖβ, αὶ οὶ ταὶρ αν ἢ 
04116ἀ, 85. ἰπ [89 Ν. Τ., [86 δονὶ- ΘΟ βιίδη που], 85 ἀοπιϊῃΐοπ οὐ 86 Ρθορΐὶθ οὗ ἰδ9 οοτϑ- 
ὩΔηΐ, 88 ἷ5 εἰσὶ κί ηρῚ ουὐϊηοοὰ ἴῃ (89 708 οχὶϊο 'π οοπ γαϑῦ τὶν (6 ΠΘοογαοΥ. Ὑ͵αὶ 8 
Βἰαιοα οὗἨ ΑΒαϑιογιβ, 48 Ὀοΐηρ ἐ!6 Τωοχὰ οὗ [89 ὕβϑῃ ἵκβόνσι τνου]ά, που]ὰ του τ8 οὗἁὨ ἐδο 
τοοᾶο ἰπ σαῖς Ῥγουϊάθηοθ βθοπιβ ἰο σούϑσγῃ ἐμ του], Ἰθανίηρ 1111 ΠΘΓΙΥ ἴο (89 ΤΌΠΟΣ ἱπϊταΐ- 
οδἱ ἰο αοα, ΤᾺῊΪ8 σύ ]οῦ ἰβ ἑουηά ἰο 6 ἱπά  δδγθηῦ ἕο ἴΠ6 ἀἰδέτοβθ οὗ [9 Ορρσθδβϑϑὰ δηά 1ῃγοδ- 
Θηθαἃ ΡΘ6ΟΡ]6 (οομρ. οἔδρΡ. 111. 16), ἱπάοοά Βο 18 θοπηὰ ὈΥ͂ 8 ἱσγθνοοβῦ]ο οαϊοῖ οὗ ρογϑοουϊξίου 
δραϊηδὶ [π6 Ροορ]ο οὗ αοὰ, Τῆθ σοῦ ]ο5 οὗ (18 οχὶ]6 μα Ὅθϑῃ ἰμβίοίθα ὈΥ ἀλνὶπο }απὲϊοϑ 
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δᾶ πον ἰδ6 φυοσϑίΐοη τοιαδί θα πον σταοθ σου] δ ν6 ΒΟΟΡρΘ δραΐῃ (θουρ. 188. χὶϊχ, 24). Βαΐ 
στδοθ ΟΥ̓ΟΓ δοίΐνα, σβαῖκοα 1861 Κπόνσῃ, δηα σοιλθα θοῦ ἔμοθ9 80 8.6 σϑοοχαθά ἴῃ {110 σζτοας 
Ὀοοῖς οὗἉ 1118 849 αοὐ᾽5 11 {πὶ ομοα. Το [8}1 οὗὁ Ἠδύῦδη που]Ἱὰ (μθη ρῥἱοίαγο ἔοσί [86 σοτλο- 
γαὶ οὗ Απὐὶ - Ομ σῖϑι, ὙΤοο ἀσβίγυοίίοη οὗἉ {86 τοτη δ ηἷηρ ΘηΘμἶ65 σου ά βηδάου ἕοσί ὑ8.6 ονϑῖ- 
[ΤΟΥ͂ οὗὁὨ [οβθ Ὑ8Ὸ ἃτὸ Ὡοὺ δοί υο] ῦ μοβίὶ 6, αὐ βἰ ΑΡΙῪ ποὺ τοοορίϊνο οὗ {π6 Κἰηρσάοσα οὗ αοά. 
ΒοΙἢ που ]ὰ Γοσοβηδάον 86 Ἰυἀρτηοηί οὗἉ αοά πὶ [5 ποραίλνθ δϑρθοῖ, ΤῊθ σοηγουβίοι Οὗ ἸΔΔΗΥ͂ 
ἴπ Ῥογβῖδ (οὮΔρ. Υἱ]}. 17) πουϊά ᾿πάϊσαῦθ [6 οοηγνογβίοη οὗ βοδίθη Ῥθορὶο 88 ὕπο ροβιγο βἰ 49 
οὗ [86 ἀϊνὶπο ᾿υἀστηοπῦ ρο {π6 που], Τη βῃοτί 89 τ ο0]6 τουἹὰ θῸ δὴ δ᾽ οροσν, σοὶ 
που]Ἱὰ ἰσδοῖ ἔο96 ὙΠῸ ἴῃ ᾿δίου ὑὐπι68 8 ΓΘ ΟΡ ρσ ββ6α, ἐμαῦ ἃ εἷρσθοσ Ῥόπτογ 18 δρῃ ϊίηρ ἴον 1βγδϑὶ". 
ἔμπα 118 Ὀϊοτοϑῦ θπϑυαΐθβ ἀγο, ὈΥ͂ σοάϑοι οὗ (μοῖν Ὠοδί]9 το ἸπδύΙΟη 5, [πΠ6 σδα86 οἵ ἐμεῖς οσα 
ἀοϑίχαοίίοη ; ὑπ {89 δ᾽ (πὶ ΟἿΘΒΞ Ἧ111 γοῦ ροῦ 8 Ὑἱοίοτυ, ἱπ βρὶΐϑ οἱ 41} ὑμὶν ὑγἱ 0] αὐ. 
ΤῊ 5 ψουἹὰ ὃθ 8 υἱνὶ ἁ τοργεβθηϊδιζοη οὗὁ μδαῦ που]Ἱὰ οοιῃθ ἰο ρ888 αἴτεον ἰδ βυβδγίηρα οὐ (ἢ 9 
εχῖϊο, ὈΥ͂ ταῦ οὗ οοπίγεϑε, δῃ! ἃ Θβρϑοΐδ!]} Υ [86 Ἰπάρτηθηῦ ἰο θ9 Ὀγουρῦ δϑουΐ ὈΥ ἐδ δοχιΐηρ 
οὔ 186 Μοββϊδῃ, διὰ ϑυϑθὴ ὑμύ ὙΒΙΘᾺ 5}}4}} γοῦ δοῦ)θ δὖ [86 δῃηᾷ οὗἉ ἰϊιθ. Εΐθηοθ συϑηΥ ἰμίησβ, 
γΒ  Ὦ δοοογάϊηρ ἰο 86 Ἰοίξον οὗ ΟἿΥ Εἰβίοτυ, βθϑιλ ἸΟῪ δηᾶ που αν, ἱπάθοα γορυϊϑῖνο, πτου]ᾶ, 
1 υἱονϑά ἴῃ (815 αϑροοῦ, οοπίλϊη ἃ Εἰσὰ τοὶ ρου ὑγαΐα, δημἃ οὐν ὈοοΪς ττου]ὰ Ὀ6 τοραγάοα πὶῖὰ 
ἴλν στοδίου ἴΆγου [π8ὴ [85 δἰ βογίο θθθὴ γίνει ἰδ, ΕΥΟΙΥ͂ Οη6 ἔδοὶβ ἐμαὺ Ἐδβίμον, Μοσγάοθοαδὶ 
δηᾷ Ηδηηδη ΒαΥΘ ἴῃ ἴδε ἃ ἰρθοῦ Δ Πα ΙΔΟΓΘ βὍΠΟΓΑΙ δἰ ρηϊ βοαίΐοη. ΤΈΆΘΓΟ 870, ΒΟΘΥΟΥ, ἸΔΗ͂ 
Ῥοϑβίεἶνο ἐγαῖῖβ, τ ῖοι σδηποῦ Ὀ6 Ἔχρ  αἰπρά ἘΥ͂ {18 δ᾽] θρουγὶοαὶ ἐΒθοσγ. Ἐβρθοΐδ]Υ ποίθποσίῃ Υ 
15 ἐ οἰτουτησίαποθ ὑμαῦ οὔτ Ὀοοῖὶς δὖ 15 οἷοβθ (φὮδρ. 'χ. 16), ἰπ τοϊδέϊηρ ὑμλ9 ἱπαδυσυτγαίϊίοη οἔὗὮ 
[86 Εεϑδϑίὶ οὗ Ῥαυτγίηι, Ἔχ] οὐ γ οἱαἰ τ ἴο κῖνο στοὰ] ἔλοίβ. ΤῊ οσουτγοησον ψ ΟΣ 116 δὖ (89 
Βαϑ815 οὗ {16 βίοιυ βαᾶῦθ Ὀδθὴ δρργεβοηδοά ὈΥ [86 δυίθοῦ ΤΟ ἢ τλοσθ οἰοασν ἴλ8π Β6 οου]ὰ 
μδγϑ ἄοῃο [89 {υἰαγο Εἰβίουυ οὗ ἴ86 ὁτὲ, δῃὰ γοῦ ἱῃ βυοἢ Α ᾿ἰρσῦ 85 ἴο σηδ Κο ἔπ6πὶ [86 ΤΣ ΪτΓΟΣ 
οὗ στϑαπάοσ ἀθυθιοριμθηΐβ ἐμογθϑῖῖοσ. ὙὨΘ ΒΘ ῬΟΓβοηΒ, οὗ ΤΒΟΠῚ ΒΘ Βροδ8, ἤδΥΘ 88 1ῦ Ὑ67Θ 
γϑϊηοδὰ γοργοβοπίδενθ ροβι ἴ0η8, 8ὸ ὑμαὐ αὖ {μεἰτ τηθαςίοη τῦὸ {1 ηΚ 8180 οὐἉ οὐμδσ ρούβοῦβ, Βαΐς 
8680 Δτὸ ποὺ Τ6Γ6 ρῥἱοίιγοβ, ἀπὰ (86 ταδίθσί αὶ] θα ρ] ουθά 18 ποῦ ἴο Ὀ9 χοραγάβα 845 ροβίϊοδ!]ῦ 
ἐπυοηίοα, Ὀυΐ 85 πίον Δ} ρίνϑῃ, 

Β'Βου]ἃ τὸ ουϑὴ τοραγὰ (89 βαραίαηίϊ 4] ρατὺ οὗὨ ἴδ ἰπέονυ οὗἁἩ ἘβίμοΥ 88 ἀπ ἰβίοσγϊοαὶ, 8.11] 
[89 υσϑίΐοι του] ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ 880, μοῦ ἰο δοοουηῦ ἴον {μ6 ἰβύοσυ οὗἩ ἰμ6 Ἐσαϑί οὗ Ῥαυτγίπι. 
Ασοοτάϊης ἴο 1 λῖδοο. Υἱϊ. 40 βαα. δυἀδλ8 Μαοοδθεουβ ἀοίδαϊοα ἐμ6 β'υτίδηῃ σϑπογαὶ ΝΊΟΔΠΟΣΥ οα 
186 18:8 Αἀδγ, 8 ἀδΥ Ὀδίοτϑ (89 Εδϑϑὺ οὗ Ῥαγίηι, ΠΘΔΓ 8 ρ͵δοθ ςδ]]οὰ “άαδα, π ϊοᾺ ταϊρῦ ρο5- 
β' ᾽ν Ὀ6Ὸ ἰπίογργοίβα δ8 ᾿ασαϑβεαῆ, “ {110 ταγτί]ο." ΑΒ 8 τηϑιηοσίαὶ οὗ (μιἷ8 νἱοίογσυ (16 18} οὗ 
[9 τοί ΑΟΔΥ 885 ὑο 6 ΟοἰοὈταῦθα δηηΌΔΙΪΥ 85 ἃ παὐΐοῃδὶ μο αν, Το ἔκοῦ ἐμαῦ οα (5 
οσοδϑίοι ἐμ6 Εϑαϑὺ οὗ Ῥαγίσωα τγδ ποῦ τηθη(ἰοηεα, μ88 Ὀθ66π ἔβκθῃ δ8 8 ρτοοῦ ὃγ Φ. Ὁ. Μι- 
ΟΉΑΕΙ,5, ἰμαῦ [η6 δΔυίμοῦ οὗ (89 1 Μδοοδῦθοα δα πὸ Κποπ]οαρο 88 γοί οὗ ὑμ9 Εϑαβὶ οὐ Ῥυτίηι, 
ΟἿ πιΐρῃῦ ουὐϑῇ ρῸ ἔλσίμοῦ δῃά δεβιπιθ ἰμαὺ ὑπ6 Ἐδδϑὺ οὗ Ῥατσίσω ἱοοῖς 1ΐ8 γῖ86 ἔγοση {86 ἄδυ οὗ 
ἴθ ἀοίοαί οὗ Νίοδποσ. ΤῺΘ δαΐδοσ οὗὨ {86 δροοῦγρθϑὶ δα ἰἐϊοηβ οὗἩ οὐγ ὈΟΟΚ ἀδβι σηδῖθα Η8» 
ΤΑΔῚ 8ἃ5 ἃ Δίαοσοεαοπίαπ (οοτΩΡ. ἢ 4), πῃ τι ἰοἢ 6856 8 χοϊδίϊοη ἰο ΝΊΘΘΩΟΥ ταὶρῦ Ὀ6 οαἰδ Ὁ] δ οά, 
Οὐοτίδίη 1 18 (δῦ (89 ἀΔΥ οὗἨ ΝΙοΔηΟΣ Β ἀοΐδαὺ στα} τϑηῦ οὐοσ ἰηίο ἐμαὶ οὗ 86 Ἐδοδϑὺ οὗ 
Ῥασίαι. 

ΑἸΙΒουρσ (Ὧ6 ΤΌΥΤΔΘΓ ͵5 8.11} τηϑηἰϊοποᾶ ἴπ {86 ΜΠΒΠη1ς ἐταοὶ 7ααηπίξδ, (οἢ. χὶΐ.), δἷἰδο ἱπὰ 
ἐδο Βαῤυί. Ταωϊπιμά ( Τανγῖέ, Βοᾳ. 18 δ), ἀπά ἱπ 2“ αδεαολεέ δϑορλτιπ (οἰ. χυὶ!. 4), γοῖ, δοοοτάϊηρ; 
[0 ΟΕΙΜΜ (οη 1 Μδοο. Υἱῖ. 49), 16 ὯΔ5 ποῖ Ὀθθῃ Το γαίθα 88 ἃ Ἱπϑπιοσίαὶ οὐ ΝΟΔΠΟΣ ἔοσ δἱ 
Ἰοασί οπὸ ᾿πουβδηά γϑᾶτα ὑδοῖς. ἘῸτΣ {86 5ο-811.ἃ Ἐδϑδεὶ οὗ 1.1{|10 Ῥαγίπι 85 ποίμίηρ δὖ 4]} 
ἴο ἀο ὙΠ 1Ὁ; Ὀαὺ ἐδ Ἰαὐζον 8 χηϑσοὶγ [86 πδῦ4] Ἐδαδδί οὐ Ῥαγίτι, οσσυστίηρ οὐ ἐμο 140} δηὰ 
1διλι ἄδγβ οἵ ἴθ 120 τηοπίδ ἴπ 4 θὰ γοδῦ, πβοη ἰπ6 Εδαβδὶ οὗ ατοδαὺ Ῥαυσχίπι ζ8115. οὐ {86 
ΒΆΤΩΘ δ γβ οὗ [86 18(ἢ τηοπίμ. Κ.111 (6 τ τγᾶϑ τοχυΐϊγοά τοτθ ὑΐτηθ ἴον βιιοῖ ἃ τηοίδιλοσροβίβ, 
ὈΥ τ ΒΊΟΝ 8 ΝΊΟΔΠΟΥ γὰ8 ὑγαπδίογ θα ἰηἴο 8 Ηδιθδη, (ἤδη 5 ἴδυ5 4]1οὐσοὰ. Ενθη (86 Δα οΥ 
οὔ 2 Μδος., δοοογάϊηρ ἴο 6. χν. 86, γτϑοορτιΐζο Ραγίπι 85 (ὴ9 Μαρδοχαικὴ ἡμέρα, αῃὰ Ἀ6 {16 
ἀϊσυϊηρυΐδμοβ δ 6 Εδδο οὗ ΝΊΘΒΠΟΥ δὲ φαΐ δποΐμοσ. [Ιἢ ἀρτθοηθηὺ τ δαὶ Φοβορδυβ, ἱπ 
ἷα Απέ. χὶ. 6, 18, 4150 αϑῖτγιωβ {πδ΄ Ῥατίπι ψγὯ58 οοϊοσαύθα Ὀγ ἐπ ον οὗ 86 πῇοΐο που] 88 
8. ΤΟΙΠΘΙΔΌΥΔΏΘΘ Οὗ ἔῃ 6 ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΟΒ ἀοίαἰ]6 ἃ ἴῃ οὔν θοοῖς, Ιπάοϑα Ὠο ΒΪπι861} ἰ8 ἔᾺ}Υ οοηνὶποοϑὰ 
τ δὐ 10 γγὯ8 80 σ᾽ ΘὈγαύθα βίποθ ἐδθ ἔλπηθ οὗ Ρετβία, Ηδιίιδη δηὰ ΝίἍδηοΣ ἀσὸ δηξί γον αἰ βδσοης 
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ῬΘΙΒΟΏΒ, 8πᾶ ἴμο ἀο]ἰνθγάποθθ τ ΐοῖ (86 76» θη ογοῦ τὶ σαβρϑοὲ ἰο ἔδοσα δσὸ ἰοο ἀἰβοσγεπε 
ἐπ παίισο ἰο ἔδυου [89 1468 οὗ 8 ὑγβῃβίοσιηδίώοη οὗ [86 οὔϑ ἰηΐο [δ6 οἰμοσ. 

᾿ς ΠτΖια (Οεεοῖ. Ἰγαοῖθ Ἰ,, Ῥ. 280) δα ρροθοβ δὲ Ῥυγίπι δὰ θδθῃ οσί ρίαν ἐμθ Νὸν 
ὙθΑΓΒ Εδδϑί οὗ (9 Ῥοσείδπβ. ΤΏΟΥ Ὀαρδη ὑπο γϑλΥ ἴῃ ὑμῃ6 ϑρτίηρ, τὶθα Ῥαγὶπὶ γγ88 οἽὶθ- 
Ἰ͵χταίθα ; δηὰ ἰῃ Ασϑβὺθϊο 89 ΝΟΙ͂ ὙΘ6ΔΓ ἰΒ 8ἰ}}} οδἹ]Ἱοὰ Ῥμγ.0 Ηδῃοθ ἢΘ δἷδὸ ἔδίκοϑ ἱπίο δοοουπς 
1.09 Ῥεγβίδῃ “ωγάεσλαη (1.58 Ρ0-Ὑθ8γ), ἰὸ τοὶ ἨἩΑΜΜῈΒ δὰ ΔΙτοδαν τείοιτοὰ δ θοΐπρ δ 
Ἰουπάδιϊοι ἴον [89 76 188} ἔδβιλναὶ, ΖΟΝΖ 8150 (ἐ. 6.) (λι1ηῖκθ ἐμαὲ {86 23.6.9 αὰ δρρτορτίαιοὰ 
ἴο Τποζαβοὶγο [86 Ῥογδίδῃ ρείηκ- οδίϊναὶ πἰοὴ ΘΟΥΤοβροη 8 ἕο ἐμ6 ἀογηιδα ΟΕ γΥἱϑέμιδβ ἔδει: - 
Υἱῦοβ. ΤῈ δυϊδοσὶ (168, ποῦ 8019 ἴο Δ 00] 8} ἐιὶα ἴϑαβὲ, Οὐ ὑϑύβαρα ἘΠ] ἰΩρ ἰο ἀο βο, ἰοοῖὶς 
᾿Ασθ ἰο Ἰορίυτῖσθ 1 88 8 ἀδὺ οὗ το᾽οϊοίηρ, δῃὰ ἤθῆοθ ραῦθ ἰὑ 8 968 οσἰχίη δηὰ ἱταροσί. 
ἩΤΥΖΙΑ 6͵90 ἈΒΘΌΠ68 ἔχ ΠῈΓ [δὐ 8 ἴδοῦ οὗ (16 Ῥατίμίῖδη ρογοα Ασδὺ χζανὸ ἰδ βἰζηϊῆσδμοθ οὗὨ 
Ῥυχίτῃ δ Ὀεΐης ἐμεῦ οὗ ἐἰοέ (“ Ἰοοθ90); [89 Ῥασγίβίδηβ οὗ βογίμίδη οτἱρὶπ ῬτοῦΘΌΪΥ Βδὰ βςβ 
πογὰδ δ λιν, Ἰοὺ (Ἰοο86), δηᾶ ἄσλα πϑῃοθ Ἡξβηιδη ῬγΓΟΌΔΟΙΪΥ ἀογί νοὰ ἴα ορί μοῦ οὗὈ Αραρὶὶθ 
(οἢ, 1ϊ1. 1}; ἴοσ ὀυθῃ {δι 6 0 αἷδο νἱϊμουῦῦ ἃ ἀουνὲ Βεαὰ 6 Κἰβίαυ- ρα (οοτρ. οἷ. 11. 8). Βαξ 
ἐμεῦ (89 συπύίομι οὗ οοἸοταϊίηρ 8. ἀΑΥ οὗὨ ταὐοϊοῖπρ 'π [89 τοί οὗ Αὗδν δὰ ποῖ ΟὨΪυ οτερὲ 
ἐπ ΒΟΙΘ δὰ ὑθογθ ἔγουλ μϑδίδιθῃ δυττουηάΐηρα, θα ἐμαὺ 10 Βῃοι ἃ 6͵]8οὸ βανο δίίδηθᾶ ἴο χϑοοξ- 
πἰϊίοι ὈΥ͂ ἴμο59 ἮμΟ ᾿οΤΟ δίγὶοῦ ἱῃ ἐμοῖσ πδίϊο δ] οὈβογυδηοοβ, δπ ουθη πὶ 86 δυϊμογί ϊο5 
{ποτηβοῖγοα, 18 ποῦ ἴο Ὀ6 οοποοϊγοά οὗ 85. Ῥοβδῖ 0]6 πος ἐμ ἰμθη οχἰίβίϊηρ οἰσουταδίδησοι, πη- 
1665 10 ὑοοῖκ 118 τἶβο ἱῃ 8. ἰδύοσιοδὶ οοσδβδίοη δαἀϑαυδίθ ἕο δοοοππηὺ ἴοσ ἐ8 δαορίΐϊοη ἱπίο 7πᾶ8- 
ἴσαι, Ηθῶοο (86 ποΟΘΒΒΙΥ οὗἉ τοοορηἰζίηρ [6 λοῦ ποι οἂὖγ Ὀοοὶς τοϊαῦθβϑ, 85. ἴ[π6 σϑϑὶ ουη- 
ἀαιΐοι, π᾿ ΒΥ 6456. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒο ἰμδὲ (86 ζοδίϊναὶ οου]ὰ ὀυθσυ βοσο μδνθ ραϊποα ΟΟΣΓΟΠΟΥ͂ 
ἱπᾷοροπάθη ν οὗἉ (͵5 Ὀδδίβ, σου]ὰ Ὀ6 ἴο οοπίουπα ἰμοδ8θ δηοϊθηῦ ἰτηθθ, μὰ ἩΙΟἢ δὴ ἰηβοχὶ- 
ὈΠ6 ορροεϊἰΐοῃ ἰο «πἀδίβπι γγαὰβ ργοἀοτηϊ δαὶ, πὶ ΟἿΓ τηοάθγῃ ἀρο, ἰὰ ὙΙοΝ (8 μ85 ἴο 8 
δτοδ ἄορστοο οοαϑοᾶ, Ἐεβίάε8, (86 ξοδίϊγαὶ οὗ Ῥωγάεσλαη Ἀ85 Ὀαὺ 11{{10 χοβθιι ὈΪδποθ ἴο ἐδμαὺ οὗ 
Ῥαυγίπι, ΤῊΘ ἴογιηοσ ἰδοίθα ὑθῃ ἀἀγβ. ΤῈ τοὶ ἅν ποσὸ ἀθνοίβα ἴο [86 ᾿λΘΙ ΟΥ̓ οὗ {86 ἀοδά, 

᾿ 8ῃη ΒθΠ66 ὙΘΙΘ ἃ δ6Ά80} Οὗ τηουχηίηρ (οορΡ. ἨΓΕΕΖΡΈΙ, Οεδοῖ. ]ογαοῖε, ΤΙ, 1, Ῥ. 183). Τῇ 
ἬΙΤΖΙα πᾶ 1 πη ργοῦδ]9 ἐμδὺ (86 ἔδαϑῦ οὗὐὁἨ Ῥαυγίμχ ὑοοῖὶς 1.8 παῖὴθ ἔσομαι ἴμ6 οϑδίΐης οὗὨ 1οἱβ 
οὐοῦ Ηδιμδη, οα ἴδο στουηᾷ ἰμαὺ {μ6 Ἰαίΐον χοίσοδὶβ ουὖ οὗ βίσῃῦ ἱπ (89 ἰδίοσυ, ου ἐλ 9 οἴ μοῦ 
Βδηὰ τὸ ββου]ὰ οοπδίἄοσ ἐπαὐ ἐμ ἰοῦ οὗ Ηδυμδπ νδ8 8:6 γοΐοθ οὔ αοά, ΤᾺΘ ἀδγ βοϊοοιϑα ἔου 
ἐμ σαϑίλης οὗ [86 Ἰοὺ, 1 1 Βεᾶ Ὀγουφπὺ {86 ἀοδιτπιοιίΐοι οὗὁἨ ἔθ 2 6τὲὶ, του] παν θθθα ἐδ 
ἄΔΥ οὗἁὨ {86 υἱοΐουγ οὗ βϑαίμβϑη ροὰβ οὐὰσ [89 οα οὗ [Ιεγϑ]. Βαυΐ βἷποθ ὑμαὺ ουθηΐ αἰ ἃ τοί 
οσσυτγ, 10 ὈΘΟΒΙΘ 8 ἀΔΥ οὗὨ [86 τοδυϊαίίοι οὗἩ [86 μοαύμοη ἀοἰεἶθθ, ἰ. 6., οὐ [86 υἱοΐοσυ δῃὰ ἐγὶ- 
πὰρ ἢ ῬΟΙΙ οὗὨἩ συδαίδπι δηᾶ {πο 96 ἰδὲ ᾿ὰνν δὰ αοα οὐοὸν ἔμ θπι. 

Ταῦ βΌ ἢ 8. Εἰ ΒίΟΥΥ͂ 15 0858] ἰο {89 Εδδὺ οὗ Ῥασγίτη, δβ. οὐσ θοοὶς τοϊαΐοβ ἐδ, γ}}} δἰνσγαυθ 
τοιαδὶ ὈΥ [Ὁ [86 τηοϑῦ ῬΧΟΌΔΌΪ6 υἱϑνν, δ ἈΘΠΟΘ 18 τηδἰ ἰδ πϑα ἰπ ΤΔΟΓΘ τηοάσγη {ϊπ|65 ὈΥ καοὰ 
ΤΏ6 ἢ 85 ΒΑ.ΜΟΛΕΤΕΝ (2,6 ἴα ζδνὲ Ἐδίλονα, 1839), αἴνος ΠΑΕΨΕΒΝΙΟΚ ; 8180 ὉῚ ΚΕιτ, δὰ 7. 
Α. ΝΊΟΚΕΒ (26 Ἐδίλονα ἔδτο εὐ αὐ δὠπι συ ρενίίηδηξ υαἱοϊγιϊς εἰ Τδαϊηιδδ ἐξότὶ ἐγεβ, Ῥιοτοϑο, 
1856). ΤὨ686 ἀοίδηά [86 Ὠἰβίοτίοδὶ] ομδγδοίοσ οὗ οὰγ Ὀοοϊς ἰῃ ἰδ βυγιοὔμιθεβ, δῃμαἃ ἀγθ σοὶ ἰοστοοὰ 
Ὁ ΒΤΑΒΗΕΙΙ͂Ν (ὅΡεο. Εἰπῖ, ἐπ α. Καη. Βιοδονη. ἀ. 4. 7.), ΒΕΈΤΗΈΕΑΥυ, δῃα θβρϑοΐδιγ Ὁ ΕΠ ΤΑΙ 
((εεολ. Ἰεταεῖς, 1Υ7., ». 296), πιο μΒοϊὰ ουγ Ὀοοἷς ἐο Ὀθ Βι 5 δ} 14 }}Ὺ Ἀἰδίοσί οα], 

βονογαὶ ὑῖηρσβ, τ αἰ ῖ πῃ ΟἿΣ Ῥγεβθηῦ οοῃαϊ [0 βθοτὰ ἰοὺ 18 ὙΘΙΥ͂ ἱπιρτορ 8016, δου ρατ- 
ἮΔΡΒ ὈΘ ΘΑΒΙΪΥ ἜΧρΙ αἰ πϑὰ ὈΥ͂ τοΐδγθμοθ ἰο ὑδ. 9 ῬΘΟΌΪΑΣ οἱἰγουτηβίδηοοθ, ουδίοτηβ δηἃ Ὡβαροβ οὗ 
[δ Δηοϊδηῦ Ῥασβίδῃ οα Ἶ ΓΘ, ΘΒ οὶ ΠΥ ἔτοσα ἴμ9 ομαγδαοίογιϑυϊο ἰγαϊΐβ οὗ Αμβαβύθγυβ (ΣΧ 6γχαβ). 
Ἧνο ἀο ποῦ ΡΓΙΌΡΟΒΘ ἴο δηΐου ὍΡΟΙ δὲ Βα] οΐ, 80 το ΤῸΓ [06 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ἀἰγϑοῦ Υ οοττοθο- 
ταις [6 Εἰϑίοσί 8] ομαγδοῖον οὗ [86 ὈοοΪς 85 'π ογάδὺ ἤο ΒΒΟΥ ἰμαῦ 86 δἰΐβοκβ τωδὰθ βραϊηβς 
δ ΔΙῸ ὙΟΙγ ἀουθ Ὁ]. 1 ΒΕ ΤΕΤΤΕ 1 ἘΚ δ ὅπᾶβ δ τιδυκοὰ ἩΘδ 688 ἰῃ ἰμ6 παγσαϊΐγο ἴῃ 
(16 οἰγοππιδίδηοθ ἐμαὶ Ἐδίθμοῦ 18 σοργοϑοηϊθα 85 κοορίηρ βϑοζοὺ βοὺ {ον βιὰ ἀοδοθαῦ, ποὺ ΟἿ]Υ 
δ οἱ. 11, 20, ψΒΘΙΘ 8816 β ὁμοβθῃ ἀαθθὴ ὮΥ͂ (6 Κῖηρ, Ὀαῦ ἊΡ ἴο [86 Ὑ6 17 {ἰπλ0 οὗὨ ἐδ9 οδἰδδίτο- 
ΡΒ, δηὰ παῖ ὀὁυθὴ Ἡδιηδη ἀοθϑ ποὺ βυβροοῦ μοῦ στο  αἰΐοῃ ἰὸ Μογάθοδὶ, πδῖ]9 ἴδ9 Κἰηρ ἷπι- 
861 19 ΒΌΓΡΥΙ 36 δὖ Ποὺ σραποϑί ἴο Ὀθ9 βανϑὰ (δοιρ. Υἱΐ. δ) ; ου [89 οἴμοσ δῃα γ7θ ΤΩΔΥ ΘΟμβἰ ἀογ 
τμδΐ ἃ ρ»τοδῦ Κίηρ, βῦο! 85. Χογχοβ, ἀουθὶ}698 τ88 ἴοο Εἰραὶν οἰοναίδα ἴο οοποοστι ἰπιβοὶ 
δρουῦ [119 Ῥουβοηδὶ οἰτουπιδίδησου οὗ ἢἷθ ἔθπιδ)θ ἰδνογίοβθ, δὰ ἰπδὺ Ηδιδη, ἰὰ ἷ8 οὔϊοιεὶ 
τοϊδίΐοη, δα ποίμίηρ ὑο ἀο τὶτὰ [86 Βαγοι οὗ [80 ἰκΐηρ, 

Βαυΐύ (Π9 χρδίῃ [Ἀοὺ ἐμβδὺ Αμβαϑύοσιβ δὲ Ηδιιδη τοασοεὶ σοβοϊγοὰ ἰο ἰδβαθ δὰ οὐϊοὶ πρίοὰ 
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ογάογοα (μ9 ἀεδιγιαοίίοη οὗ 4}} 0:16 7 ονγβ ἰῃ 186 Θὖγο Ῥοσβίδῃ θα ρ το, 19 ποὺ πὶ οαῦ Δ Ώ 8107. 
ἈΠ αἴεβ, Κὶπρ οὗ Ῥοπίῃε, ἴῃ ἷβ τσ δραϊπὺ Βοτιθ, ᾿ἰββα θα βϑογοῦ ὁσάβσβ ἴο 411 ἐμ: βαίσαρβ 
δηα ΟὨ] ΘΓ 1004] δυϊμογ (165 οὗ ΒΪθ Κἰησάοπι, ἴο ταγάογ ου ἃ οοσίαϊῃ ἀδν 411 Ἐοιοδηα πίϊμοῦς 
αἀἰσεποίίοι οὗὨ βῈὲχ οὐ δρθ, ΆΘΓΘΟΥ οἱ ᾿Βουβδηά, ΟΥ 45 βοῖγθ οϑεϊπαδίθ, ὁυθ διιηάτοά δηὰᾶ 
ΔΩ͂ ὑβουδβαπά Ῥδγβοῃβ Ἰοβὺ ἐμοῖσ ᾿ἶνεβ. Μϑβχηθά, ἃ μαββδ οἵ Ζαϊὰ, ἰπ ἐμ εἰχίϑοη α οθῃςασγ, 
ΒΌΓΡΙΙβοα (6 Θηςγο πδου οὗ (9 Ὀτίδοβ, πὰ σαυδβοά 41} ἐμαὺ τοῦθ τηοῦ πιὰ ἰο Ὀ6 Κὶ!]οὰ 
(ΑΒΥΙΕΌΣ, “ἤεγζιο. Ναοσἦν., 1., ». 891). Α δἰμα αν ἐδίηρ οοσουττοὰ 4180 ἰὴ Εὔτορο. Αἱ 
(86 ἅπιθ οὗ “ἰμ9 ϑ’οἱ] δ Ὑοϑρογα᾽" (μογθ 1611 οἷχῦ ὑβουβαηὰ ἘΤΘΠΟΒτηθη ἰῃ Οἰδίδηθα 
δίοῃϑθ. Ἐδγαϊηδηά (πὸ Οδίμο]ο ἄσονο ουαὐ οὗ βραϊῃ ονοὸσ ἴἄγεθ δυπάγοα (μβουδαηὰ 76.718, δπὰ 
1,ουἱς ΧΙ͂Υ͂. ἄτοτο ουΐ οὗἨ ΕἼΒΔΏΟΘ βούθγαὶ μυηάγοά ἱμουδαηᾶβ οὗἨ Ῥχοἰοβίδηϊβ, δου σδυβίηρ 
ἱπουβαηα τογ9 ἴο ὈΘ ταυτάογοα (οορ. ΒΟΒΕΝΜΤΕΙ,ΕΠ, Διῤέ, Αἰονίᾷ., 1., Ῥ. 379). ὙΤΒο 
Ῥασίβί δΔῃ ταλβαδοσο οὗ 8:.:. Βαυι βο]οτη ο8 πὶρμῦ 18 δποΐμοῦ βρϑοὶδ! ] δηδίοροῦβ οα806. ΚΈΙΙ, 
ΥΟΣΥ ΒΟΥ Τα κ6 5 Ῥγοταϊηθηῦ [δ9 ροϊηὐ ἰῃ τοΐδσομοθ ἴο (8689 ἴδοίβ, ἰμδὺ ατϑοῖς δηὰ Βοϊζδῃ 
ΔΌΪΒΟΥΙΘ ΔΓΘ ὉΠΔΗΪΠΊΟΌΒ ἴῃ ὑμεῖς ροτίγαϊῦ οὐὗὁἩἍ Χοσχοϑ, δηὰ ρμαϊμῦ ἶτη 848 8 ὙΘΥῪ χὶοίουβ, [ἰσθη- 
(ἰοὰ5 ᾿ῃΟΏΔΓΟΝ, δ δὴ Ἔχ ΓΘ ὨΔΟΙΥ͂ οσαοὶ ὑγγαηῦ. ΤᾺ οοτητοθηίδίον δα οἰϊθᾶὰ σοϑθα οῃ ἴο 887: 
“ἼΧΟΥΧΟΒ ΜῸ48 ἴΠ6 ἀοδροῦ ΒΟ, δἵϊον [86 θα δ Τ,γάϊδη Ῥγίβίυβ μδα τηρεῖ στ Ὠ]Υ οϑηϊογίδϊ πϑὰ 
189 ῬοΣβίδῃ ΘΓΒΙΥ ἴῃ ΐ8 ΤΔτΟΒ δρδὶηδί ατγοθοθ, δπὰ οὔἴδγοά δὴ ἱπληλθηβθ ΒΌΣ Οὗ ἸΩΟΠΘΥ 88 8 
σομ σι αύου ἴο ὑμ6 οοϑί οὗ [6 τδσ, οἡ ἷδ σιδἰκίηρ 4 μοί οι ἰο βαγὸ [86 οἱἀοεὺ οὗ δἰκ ἔγο 

8028 ἰποπ ἰῃ ἢ. ΔΓΙΩΥ͂ σΊΤΘΙ ἰο Ηἷπι 88 ἃ Β01806 [ὉΓ Βὶβ ΟΪαὰ δρο, Ὀθοϑὴθ 80 δησαροά ἐμαὶ Ὦθ 
οϑυδοα (89 Βοη δαϊκοὰ ἴοσ 0 Ὀ6 σαὺ ἰῃ ῥίθοθβ, δηᾶ Ἰαϊὰ [886 ρίϑθοθθ οὐ Ὀοίῃ βίἄθα οὐ {89 ψ8γῪ, 
δηὰ οτγάογοα Ηΐπ ΒΓΤΩΥ͂ ἴο ΔΘ γῸ ἰΒτουρἢ Ὀοΐνοοη (μοι (ΠΗ ΕΒΟΡ. ΝἼΙ. 87-39; ΒΕΝΕΟΑ, 226 γα 
ὙΠ. 17); τ8ο ἰγτϑηΐ, νὰ οδυποά ἰδθ μοδβ οὗ [μοβο ἴο Ρὸ ουαὐ οἱ σγοὸ Ἀπ] 086 ροπίοοῃ 
Ὀτίάσο οὐοσ 89 Η 6] ϑροηΐ, Ὀδοδῦκο 8 βίοσια 84 ἀοβίγογοα [86 Ὀτᾶσο, δηὰ ψὴο ογάογοα [}6 
568 ἰ0 ὉΘ Ἰαδῃοά ψὶτ τ 1ρΡ8 δα θουπὰ τὴν Ομ αἰηβ δυηὶς ππάον (λ6 ᾶνοα (ΗΠ ΕΒΟΡ. ΥἹΠ1. 85); 
180 ἀοθδιομβοο, Ὑπὸ δἴνογ δἷ8 τοϊυσῃη ἔτοτα ατοθοο, βουρῦ ἰο ἄγον ὑῃ6 ταχδίΐοῃ οὗ ἷβ βῃπ)θ- 
70] ἀοίοδί ὈΥ τη θὴ8 οὗ ΒΟΏΒΌΔΙΥ δη ἃ σου τ (ΗΠ ΕΒΟΡ. ΓΧ. 108, 699). Ξυοἢ 8 ἔγδηϊίο ὑγγαπὶ 
ΜῊΝ ἢ 848 ἴ0 Ὀ6 ΘΔ ΡΔὈ]6 οὗ 411] ὑμπαύ ἰβ τοϊδίβα ἱῃ οὔν Ὀοοὶς οὗ ΑἸβαβαοσιβ.᾽" ΒΡΙΈΘΕΙ, ἴῃ Ἀ185 
«Ἐραπίϑολόη Αἰεγίλιυνιδζωπας (11., Ρ. 402), χίνοθ ἃ γϑυὺ ταἱὰ ἡπάροηιοηῦ οομοθσηΐηρ Χοσχαα, γοὶ 
ΕΥ̓́ΘΏ ὮΘ ΒΑΥΒ: “ἼΒΘΓΙΘ ἰ6 ΠΟ αποϑίϊοῃ ἰμαὺ 6 [6}1] ἔτ Ὀθἰπαὰ ἢἷβ Ῥγθάθοθαβουβ 'ῃ σορασάὰ ἴο 
ΘΏΘΓΩΥ δΔηά οἴ ῦ ΘΘΡΘΌΣ 1166; 6 Βοϑσὰβ ὑο ανθ ἤδθϑὴ οὗ 8 βδῃρτιπθ παίθγο;" δη [86 Β8πὶθ 
τ ΟΥ δἰ5ὸ ὑσόῦοϑ (86 στοδαῦ ὑβουρ .]οββηθϑα οὗ ἰμαῦ κί ηρ, ΘΘρ6614}}}70 ἴῃ ἷθ τοϊαϊίοηθ ἕο ἷ8 
ὍΠῸ16 Ατίδθδηυβ (ΗΠ ΈΕΒΟΡ. ὙΠ]. 10, 11, 48, 49), ἀπὰ ἰπ χοχασὰ ἰο Ῥοιρδσγαίυβ (ΗΠ ΈΕΒΟΡ. ΥΙΙ. 
101--104). 

Ἡδυλδπ᾿ Β Ρυ Ὁ] 8ῃληρ οὗὨ [86 ἄδοτοθ οὗ οχίοστωϊηδίίοι οἰ θυθῃ τ ΟΠ 18 Ῥσουϊοῦβ ἴο [86 ἀλΥ 
δρροϊηίοα ἴον {86 ὈυςΟΒΘΥΥ ΤΑΝ ῬΟΓΒΘΡΒ 1688 ἔ0Ο] 8} ἐμδὴ Ὁ που] ΔΡΡΘΒΣ ὑο ᾧ8 ἴῃ Οἷγ οἷγ- 
ουχηδίδηοοβ. ἘΒοβι οβ ἐξ 18 ὙΘΙΥῪ απ βίο 0]6 τυ θοῦ 80 βιλοτῦ 8. {|1Ὶ6 85 8. τηοηΐῃ ψου]Ἱὰ πδνθ 
Ὀδϑη δυοϊοιῦ ὑο ΟΑΥΤΥ ὕμ6 οαϊοῦ ἴο ὑμ6 τουχοίοϑῦ ραγίβ οὗ (89 ΘΙΏΡΙΓΘΟ, 88 ΒΕΒΤΉΞΒΑΥ ΒΘΟΙΩΒ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟΘ. Μογάροδί, γ8ο ἰββαϑα ὑπὸ οοπηύίοτ- ϑἀϊοῦ ἰΠΣΘ0 το ομ 5 Ἰαΐρ, πυρὰ (85 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
βἰαιοαὰ πὶ οὔδρ. Υἱ}ϊ]. 10-14) {89 ρτοδίοδὺ βροοὰά. ΤἈὶβ τγδὲ ἀόοπθ ποὺ ΟὨ]Υ ὕο σϑίηουθ δ ἰδσ- 
ΤΟΥ οὗ ἴΠ9 “69.0.18 85 ΒΟΟῚ 88 ροδϑὶ Ὁ], Ὀὰὺ α]8δὸ 0 Ῥγονυθῃῦΐ 8ΩΥ͂ δοία οὗ ορργοβδίοῃ. Τὸ 18 οὗ 
ἰο-ἀαγ ἰῦ που]ὰ ἱπάοοὰ δρρϑᾶγ 858 1ἢ Ἠδιηδη πουϊὰ Ἀδγθ τωδᾶθ ὑμὸ ἀοδίσοίίοι οὗ ἰῃ9 
ον ΟἿΪΥ (86 τροτθ αἰβῆοα]ί, 1 ποῖ ἱπηροβϑὶ Ὁ], Ὁ πδῦ ταΐϊσῦ βοοπὶ ἰὼ 8 δὴ ππίϊτηθ]γ 
δηα αϑῦν ρυ] οδίίου οὗ ᾿ἷ5 ἄθοσθθ Βυΐ ἰο ἃ Ῥοτβίδῃη ἀρθδροῦ ͵8 βὰ Ὀ͵θοῖβ γοσθ πόνο οἂὖὐ οὗ 
ΤΌ Β. Τδθ “6900 τοὶχῃύ Βοτο δηᾶ ἵμοσθ μδΥθ τηδᾶθ 8ΔΠ δἰϊοιαρί δ δῖρῃῦ. Βυΐ μῖ8 γαϊρσμῦ ποί 
ἈδγῸ ὈΘΘΏ ὙΘΙῪ ἈΝ ΘΙ σοπιθ ἴο Η δηλ δ, δίηοο ἴ.6 σοοάβ οὗ ἐδ πρὶ ἶγοβ οου ] ἢ Βα νθ 651 1 Ὀ6 6 
οομδεοδλίοα, Τὸ Ἠδιδη ἰὺ 88 ἃ τοαϊζοσς οὗ γτοδέ ἱπηρυγίδῃοθ ἤο ὁϑ56 (86 ἄθογθθ οὗ [86 Κὶηρ 
ἰο ὈδοΟπΙΘ ὙΟΥΥ͂ ΘΟΥΥ 8 ἄχοα ἱσγονοσδῦϊο ἰδτν; απὰ {815 ἀου ύ1 656 πτου]ὰ 6 αἰαὶ πο τηοβϑὺ οοσ- 
τίη! γ ὉΥ ἰΐ ρυδ]οαίίοα. Βοβϑίθβ, ἰὑ νγὰβ δ στα βοδίίΐοη ἴο εἰ πιδβϑὶ  ἴο ἑοσταθηῦ {μο86 ἀοἰοδίθα 
7 6Ὅ|ὴ Ἰοῃρ Ὀοΐοσθ {διὸ Ὁ]ΟΥ γγὰθ ἴο ὈΘ δίγιιοκ, δπα οβρϑοΐδ]]γ ἰο Ἰδοῦ ἔθη 866 ἰδδῦ ὑπο ὲγ Θιλ τη ἶ65 
Ὅτ χ6 οἰ Ὀογαΐθ δῃ ἃ ΘΑΔΥ ἰπ ὑπο ῖν ὑγοραγαίίου ἔοσ ἔθ ἤπδὶ Ὀ]Ο,. 

ΤῊ παοορβα οὗ {86 ογάθσε ἰβϑϑθά Ὀγ Μογάδοαδὶ, τ] ΟὮ ἈΡῬΘΑΓΕ ἔγοτα [86 βέαύουλοπ ὑμδῦ, ἴῃ ἐμ 9 
γατὶουῦβ ραγίβ οὗ [9 Ῥογβίδη ἀοτϊηἰηΐοῃ 75,000 Ροσβοὴβ ρου Βα ἰῃ [Ποἷν αἰὐδοὶς οῃ ἴδ 768, σ}}} 
βϑοῖὰ ᾿686 ἀουδείαϊ (μδη ἰΐ τα σὐ δ σοί, ἢ 6 οομπβί ἄοσ [86 χγοαῦ οχίθηῦ οὗ Ῥοσβίδ, τοδοίηρ ἔγου 
Τηάΐα ἰοὸ ΖΕ ἰορία, ΤῈΘ Δρ ΥΘΒΒΟΙΒ τα κὖ ὙΟΥῪ 6851} ἤαγὸ ονογοθεϊσηδ θα ὑπ Βυτο ΑΙ Ἡ ΙΟᾺ 
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1Π6Υ τοοοϊνοά ἤγοπι {μοὶ οὔσῃ ῬΡθΟρ]Θ δπὰ τοὶ ρίουβ δαεοοίδίοβ; δηα ἰδ ῥόον οὗ τοβίβίδποθ 
ου ἴδ ρατί οὗ [86 7)69.ΧὉ7 τοϊροὐ Θδβ Ὁ μανο ὕθοα ὑπἀοτγεβιϊτηαίεἃ, Ἡΐθηοο ἱξ ἰ8 ποῦ ἐο Ὀ9 ποη- 
ἀοτοά δὐ 17 [86 ΖΌΣΠΙΟΣ σοτθ ὈΔΑΪΥ γυδησυΐϊβδῃοα βηᾷ ρογϑηθἃ. ΤῊΘ ὩΩΌΟΣ βονοηίγ- το ἰμοῦὺ- 
Βδηἀ ο8ῃ, οὗ ΘΟΌΣΒΟ, ὯΘ ΟὨΪΥ͂ δβθυτμηθα 848 Δ ΔρΡρτοχίτηδίϊοῃ, δηὰ {πο ἰηϊδηθοι οὗὨ [89 δῖον 
ΤΩΒΔῪ Ὦδγθ Ὀθοη ἱπῆυσπηοσα ἴο ἐΐ8 δοοορίδποθ ὈΥ̓͂ γοᾶδβοι οὗ [86 ἔλοία δον βἰδίϑα. 

ΤΏ οἰτουταδίδηοο ὑμπαὺ Αμβαβύογυϑ ργδηϊθα 8. πο οὐἀϊοί δὲ (0 τοαποδὲ οὗ Ἐϑίμου, ἱη τ πὶ ἢ 
τὴ 796) τοδϊ ἀϑηὺ ἰῃ Βμυβδη πόσο ρογιηϊ θα ἴο σοπέϊπθ [86 Τϑαββοσθ οὶ ἴδ [Ὁ] οτϊηρ ἀδΥ 
δἶβο, θύθὴ ΔΘ ΠΟ ΠΟῚ δὐίβδοῖς νγδβ δἰϊοτηρίθα ὑροη (θῶ, ταἰ κῦ 6 Θσρὶ αἰ πϑα ὈΥ ἔμ 6 δϑϑατηρ- 
ἰίοι ἐμδὲ, ἰῃ βυς α Ἰαγρο οἱἵγ ἔβοσθ νγὰϑ 8 στοδὺ σϑ Ὁ]96 οἱοσαθηῦ πο 84 [3]16π ροπ {116 
ον {6 δτδὺ ἀδγ, δὰ πιῖσο τοῦ] ἃ τοοοσησηθηοθ [86 οοπῆϊος δἴτον {Π 6 μδαὰ ὁοτθ ἔοσίΒ ἔγοιι 
Τοἷγ ὑθιι ΟΣ ΤΥ ἰἀϊηρ-Ιαοοα. ΤῸ βοἢ 85 ἢδὰ Ὀθρτη (μ6 σοπῆϊεοϊ, δΔηα τεραγαϊηρ ποτα {80 
Ζονγβ τοτο οὐ ἐπ ἀοίδηβίνο, (818 δεοοηα ἄθογοο Βδά δαιδὶ σοΐοσθμοθ [Ὁ ΟὨΪΥ ρογελ ὑδα ἔοτα 
ἰο 14] πτιῆδί (δ 6 ξταὶ οαἀϊοὺ οτάοτγοά, (οὮΔΡ. ἰχ. 18). 

Α ΤἈνογϑῦϊο ορί ἴοι ἰβ ογοαϊθα τὶ τοραγὰ ἰοὸ {π9 αἱδίοτίοαῖ νου οὶ οὗἩ {89 δίδου, ἴῃ 
ἐπδὲ μὸ σουσϑοῦγ πον δη υἱν τα ϊγ ἀθϑουῖθοα {π6 ουδίοτῃβ δηἃ δυσδηροηιθηῦ αὖ [86 Ῥογείδη 
οουτί, 'π 50 787 858 ὑβ6 Ὁ βαγο ἱπίοσοβί ἴοσ ἴῃ; δῃα {πδῦ ΒΘ 68115 ὈΥ πδῖὴθ ἔμοθθ Ῥϑύβοῃβ Μ8Ὸ 
Θαΐοῦ ἰπίο [16 Ηἰδίοσυ ροχίγαγοα ὉΥ͂ Εἶπ, Βυοἢ 85 οουσίοτβ (οπαρῦοσ ἱ. 10), ἐπ βαυθὴ Ῥογβίβδῃ 
Ῥεΐμοθα (οδ8ρ. :. 14), (δ Ικοϑρϑῖβ οὗ (89 ππουῦθη Β ποῦβοβ (βογαβ] 08) (ΟΒ8ρ. 1]. 8, 14), [89 ἙομἈπι- 
Ὀουϊαἷπ ποσὰ Ἐδβίμου βοοὺ οαὖ ἰο Μογάοςδὶ (οδδρ. ἷγ. δ), (80 τὴῖΐδ δηὰ ὕθῃ βδοὴβ οὗ Ηδιηϑδη 
(οδαρίοσβ νἱ. 18; ἰχ. 7-9), ἘΛσίβοσ, ΒΘ πιδῖζοβ σοΐδγθῃοθ (0 (86 ΒηπῈΑ] τοοοσὰβ οὗ 86 Μοθδο- 
Ῥογεΐδηβ, 85 ἰο (}6 βοῦγοθ ἰῃ πο ἢ πογὸ ἀοβογ θᾶ, ποῖ οπ]Ὺ ἐμο ἀδοᾶβ οὗ Αμβαϑαρσαβ, Ὀαΐὺ 4159 
Μογάθοδὶ β ργϑαΐποββ δ βΡοτοσ (οἢ8ρ. χ. 2). ΟΥ̓ οουτζδβο, 8 ροοῦ βῃου]α δοσγθοῦΥ σοργοβοαΐ 
8:0 ΣΔΠΠΘΙ͂Β 8η4 οοπαϊ οηβ ἩΔὶοὮ Β6 που]Ἱὰ ῬΟΥΙΓΔΥ ; δῃᾶὰ οὔὐγῦ δυΐμοῦ σηϊρσῦ ὙΘΙΥ͂ ΡΓΟΡΟΙΙΪΥ 
Βανθ Ῥθθῃ ἱπ ροββοββίοῃ οὔ βυδοϊθηῦ ἸθαυπίὩρ, ΟΥ ᾿9 ΤΩΔΥῪ ἤαῦθ τυίζθῃ 1 8 {ἶτηθ δῃὰ Ὁ]866 
ΜΓ 6ΓΟ ΟἿ ΘΟὐ] ἃ ΘΑΒῚΪγ δὰ δ] ποσῦ ἰηὐα  ἰΥ  Υ Ἰοαση δθουῦ Ῥογβϑίδη χραὐζοσθ. Ουι [8 ἷ8 δοοουῃύ 
πὸ που] παι γα! Υ ὀχροοῦ ὑἢ 9 δῦθθῃοο οὗ γαϊρασ ταϊδίαιοα 5611} ὁ ψγὰ8 ποὺ [86 Βαϊ τῖζὰ 
{86 Φοπίβῃ δαίμοτβ οὗ (86 1480 οϑηξατχίοβ Β. Ο.. ἰο ἀϊδύϊη κα ἢ ἐμοιηβοῖνοα ὈΥ͂ οογγοοὺ Ὠϊπίογί δὶ 
Κηον]οῦρο, οὐ ὈΥ̓͂ Δη δοσατγαία Δρρυθϑηβίοη οὗ ἴποβθ ἔλτ- ΟἹ (ἴπ|ο8. ΤῊΘ ΘΟΠΊΓΆΓΥ 88 οὗ βυο 
ΟΟΙΏΙΏΟΠ ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΘΘ δα ἔδυ] ὑμαὺ οὐγ ὈΟΟΚ, ἰπ (ηἷ5 ταρατγά, ἰα δα ἑ]οὰ ὕο [8.6 ΤηοΓγθ ἀϊβίϊπο- 
ἰίΐοη. [Ὁ δῷ Ῥδθὴ δϑβογίθα ἐμβαὺ {89 οδῖοο οὗ αταπὰ ὙἼζίοσ, βοῖ 85. γὰ8 μοὶ Ὁγ Ηδιρδῃ, δηὰ 
αἰνοσσατὰθ Ὁ Μοτάσδοαδί, νγὰβ8 ποῦ ῬΥΟΡΟΣΙΥ Ῥογβίαη, Βαὺ ΕΝΟΕΒ (Ζείέδολν. ἀ. 70. ἈΓΙ͂. 1859, Ρ. 
2989 55.) 85 οοποϊ υϑί νον ββονγα ὑμαύ [89 οδἕοοθ οὗἉ υἱζίοσ σβδ!γ οτἱρὶ παιθα δηᾶ δὰ 1ΐ5 ἄδθυθῖορ- 
τηθηῦ ἴῃ Ῥογβίαβ, ΤῸ χοδῖρτι (86 Ῥγορϑὺ ἔπποὐΐοηβ οὗ ξουοσῃσηθηῦ ἴο 8 ἔδγογίίθ, τυϑῦ μαυθ Ὀθθῃ 
8. ΟὨ 6 σομσοτη ἴο 8 ψγο δ ΚΙ] ἰηρ; 1 ΣΧ ΟΥΧΟΒ, τ ο ᾿ἰνοᾶ ΟὨΪΥ͂ [ὉΓ ΒοηΒ 4] Ρ] ΘαβΌσεβ. ὙΤΒῸΒ 8150 
180 Μοτγονίηρίϑηβ δα {μεῖς για7ον ἀοην ψο ἤπ4}}}7 πδασροὰ (86 ρονογηταθηΐ δῃα ρον γ οὗ 

[89 Κίῃσάοπι. 
ΤΆ 18 ββαρϑοίδ!]Υ Το ΑΥκ8 019 ὑπαῦ [6 ουθηΐβ σγαϊδίθα ἰῃ {86 πασταίνο οδπ, δοοογάϊηρ ἰο ἐμεῖς 

ἰδίου δὶ ἀδίθι, τυ ῖο (86 δαῖμον σίνοθ, θ6 ὙΘΙΥ͂ ἈΡΡρσοργί δύο Υ ἱπβογίθα ἴῃ [μ6 ταδὶ οὗ (86 Ὦ18- 

ΤΟΓΥ͂ ΟΥ̓́ΧΟΙΧΕΒ 88 σχίσῃ ὈΥ σοὶ ἰβίοτίδηβ. ΤὨΐβ ἰ5 οὐὗὁἨ ἰδ6 ρτοδίεσ ἱτηροσίϑῃοθ, βδίῃςθ ἐ86 

δαΐμοῦ ἀο65 πού αἱ 411 τεΐδσ ἰο ὑσονίουβ Εἰβίουγ. [10 ψδ8 ἴῃ [86 {δῖτὰ γεαγ οὗ 818 σεΐγῃ ὑμδὶ 

ΑΒ δβιιθγαβ ράγο ἔπ ρτγοδὺ ζδαϑέ ἴῃ Βμυβμδη, πὨΙΟΙ Ἰδβίεα οὔθ Βυπάτοά δηᾶ εἰρ  ἀδγ8 (0π6 

Β4] Ὁ οἵ ἃ Ῥογβίδῃ γϑατ). ἀοοοσάϊηρ ἰο Ηοτοά. υἱῖ. 8, Χογχοθ ὑγοοϊαἰτηϑᾶ δὴ εἀϊοὺ ἱπ [86 ἰδἰγὰ 

γοᾶγ οὗἉ δὲβ χεΐζιι, δἴθονγ (86 ἰοσταϊπδίϊοη οὔ ἷβ ταῦ δραϊηβὶ Ἐργρύὺ; δπᾶ ἰπ ἰμαὺ εἀϊοὺ ΒΘ οοη- 

νοϊοὰ 411 6 ῥγίποοϑ οὗ Βἰ5 οιηρίτο ἕο β'μαβῃδπ, 'π ογᾶοσ ἴο ρ΄δῃ [86 σαιαραῖρτ δρϑὶπϑὺ ασθθοα. 

Θαο ἀρ! θογαιζοηβ τγοτθ σΘΏΘΓΑΙΙΥ δοοοτιαραπὶϑά Ἡλι ξεβυϊν εἴ65 Ὁγ ὕλ9 Ῥαγβίδῃ Κιηρβ (ΘΟΙΩρ. 

ὙΨΊΝΕΒ, εαϊιρδτίεγδωολ, Π., ». 229, δὰ ΒΑΥΜΟΛΕΈΤΕΝ, 1., Ρ. 139). Ὑ ΑΒΕ 8 χοϊεοϊΐομ, ἔμ 6 ΓΘ 

ἴογο, οοσαττοὰᾶ ἰπ ἐδ ἐπἱνὰ γοδῦ οὐὁἨ Αμβδβθδγαβ, δπά βοου δοσγναγὰβ ἴ.6 ομοῖοθ οὗ ἃ ὩθῪῪ ἀπθοῃ 

γγ858 τηϑᾶο, Ὑοἱ Ἐδίβοσ, δοοογάϊηρ ἰο οἴδρ. ἰϊ. 16, ταθ οἴόοβθῃ πᾶσ ἴπ 9 οἷοβθ οὗ [86 βουθῃία 

γοαγ; δηᾶ, δοοογάϊηρ ἰο οὨδρ. ἰϊ. 19, ἀμβοίμιοσ δβϑθι Ὁ] οὗἉ Υἱγρὶμβ νγὰβ οτάοτοᾶ, ἴτοσα πβῖοι ἃ 

ξατίμοσ βοϊθοίϊΐοῃ ψ88 ἰο Ὀ6 τηϑᾶθ ἰο ἰβο (8 ρδοο οὗ Υ δδιιἱ. ΤῊΐβ γετλΥΚ ΌΪο ροδύροπθοιιθηὺ 

ΤΑΒῪ Ὀ6 ὀχρ] αἰποὰ Ὀγ {86 δος ἐμαὺ θούνγθοῃ ΑἸ βδβιθσαβ᾽ ἰμἰτὰ γοασ δηά ᾿ΐ8 βουθαΐῃ ἐπ πιο 

οὗἉ Ῥγοραγδίΐοῃ δηᾶ ὑμῆ6 τὰσ δραΐπβὲ αὔϑθοθ ἱπίοσυθηθά. Χοῦχοβθ σοϊυσηϑθά ἰο Ῥογβίβ ἱπ [80 

Βρτίηρ οὗἁ μἷ8 βουθηίῃ γοᾶσ. Τὰ Ηἷ8 βρϑοΐδὶ Ἀἰβύοσυ Ὀεοοσηθᾶ, 85 ἰῦ Έγθ, ἃ ΘΟΓΔΙΩ ΘΕΓΔΓΥ [οΣ 

ον ὈοοΪς. 
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ἃ 8. ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ὈΙΟΝΙΤΥ. 

ΤῸ ΒΘΘΣΏΒ 88 1 (89 σΔὨΟΠ Οἱ οὗ οὐγῦ Βοοῖὶς μδὰ αὐ σεῦ ὑθθὴ ἀουδ θα διηοπρ; 89 7672. [π 
δο ογυπαίοαι Τα] υὰ (Ἡεσίϊοίδ, Ἰχχ. 4) δὰ ἴῃ 86 Μιἀγαβα ("δ 45 6.) 6 ἐπα [86 ϑἰδύθ- " 
τηθηύ ἰῃδῦ οἰσγ-ἤνο οἱ άθγα, διυοης ποῖ ΜΘΓΘ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΆΤογὸ ρτοροίβ, σοι θαίθα [89 ἴῃ- 
ἰσοἀποίίοι οὗ 86 Εδδδί οὗ Ῥατγίπι, ἐμπουσὰ ὑπ 6 θΠ4}}}7 μχᾶγνο ἐΐ ὑμοὶῦ βαῃοίΐοη. 10 18 δ]8ο 1π|]- 
τηδίρα ὑμαὺ [660 Ττηθῃ ᾿ ΓΘ σου θπιρογαγίοϑ οὗ Μογάθοδὶ. ΤὨΐβ σϑυρδυὶς ἢ85 ΣΘΘΠῪ ποίίπρ' ο 
ἂο πιὰ ἰμ6 Ῥοοΐκ οὗἩ Ἐδίμον 88 βυσι, θυΐ 888 ΟὨΪῪ τϑίθγθμοθ ἴο ἴδ ργϑοθρίβ ἴπ γοργὰ ἰο (89 
ἴδδίβ, τ ῖοἢ πτοτθ ογάογοὰ ὉΥ Βοίῃ Ἐδβέμος δηὰ Μογάθοδὶ, (Ομ 8ρ. ἰσ. 29-92). 5.11], ὑο δοπιθαῦ 
10 Ἰαὐΐοσ που]Ἱὰ Ὀ6 ὕο ἐπα γϑ ον δἰίδοῖς (ἢ 6 σθαι πο ηθβδ οὗ ΟἿΣ Ὀοοὶς. β΄ ἢ δῃ ορροβίζίοῃ ὕοὸ 
186 ἱπεε οι οὗ Ῥαγίπι, Βοτουοσ, ἀοθβ ποὺ γγϑ}]} Βασι ΐζο τὶν (19 ΤΟΥΌγθῶοθ ρϑὶα ἰο ἐδ6 
ΒΟΟΚ 858. Ὀοϊοηρσίης ἴο μ6 ὕδηοη. ΤῊΘ ορἱπίου οὗἨὨ ἨΕΒΖΡΕΈΙΡ (11. 1, Ρ. 868), ὑΒαῦ (μἷ8 ὑσαάϊ- 
(ἴοῃ ἴγχ88 ἃ οοποϊυβίοη ἀογίγοα ἴσγομι {86 βἰαἰδιηθαῦ οὗὨ οἰδρ. ἰχ. 29 τλογοῖυ, ἴσο Ὑ1ΟῺ δῦ γ88 
ἐπίογγοα ὑἐμαὺ Μοσάθοδὶ δῃὰ Ἐδίμοσς μδά πυυιϊύθη ἃ βοοοῃμὰ ἰΐτλθ ἱη τϑίθγθῃοθ ἴο ἴδ 6 ἰηἰγοαποίϊοι 
οὔ [80 δαδί οὗ Ῥατίμα, 'ἰ8 ὙΟΣΥ ᾿πιρΡΓΟΌΔΌ]6, 85 18 4180 ἷ8 βαρροθι(ίΐοη ἐμαῦ {π6 Ὡαταρογ οὗὨ (}9 
οἰάοτβ γγὰβ ἰδίχθῃ ὈΥ̓͂ τηἱείακο ἴτοα Νϑθσω. Υἱ]].---π, στουρεα ἰοροίμοσ. ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ ΠῸ ΟὗΒ6Γ 
ὁρροβί ἑοηβ Ἰουπὰ διιοηρ δ 6 76 τ)δ ἱπ ἰμΐ8 τοραγάὰ, Ἐγνϑῃ ΦΟΒΕΡΗῦΘ σϑοκοηθα οὐσ ὈΟΟΪς 89 
οογδ ὩῪ Ὀοϊοπρίης ἴο ὅθ Οδποι (οοταρ. 6. 4. 1. 8) ; οὐβοῦνγίθο ἢ6 που ]ὰ ποῦ μᾶγθ τηδὰθ {6 

τοιηδῦὶς ὑμαὺ τὴ9 ΒἰδίοτΥ ἱδοτγοίη ἀοθογὶ θα σοδομβοϑᾶ ἀόντῃ 0 Ατίδχογχο, το ἴο Εἷπὶ τῦ85 ΠΟΠΘ 
οἴμον ἐμδπη 86 Αμβαβθοσζαβ οὗ ον Ὀοοῖς. Βαὺ ἐμ9 Ἰαύοσ ἰγϑηβδοίζουβ τ 8 10 ἰοοὶς Ρ͵δοο τὶν τὸ- 
ζδεγθησο ἴο 9 Ομ ῃΟΣ, ΠΘΠΊΘΙΥ͂, δ μ6 ϑγποὰ οὗ Ψογυκαίϑηι, ἃ. Ὁ. θὅ, τ ΘΓΘ 8. ἀδἰογτηϊ δίῃ 
τ8 0816 ἴον Ὀούτοοη (π6 ΗΠ]]6] 1068 ἀπα (Π6 Κ'Βαυηπιαίὑθϑ, δὰ αἷθὸ δὖ {19 ϑ'γηοά αὐ 7 8ῃηπία, 
Α. Ὁ. 90, μα τϑίθγθῃοθ στρ ΥΘ ΘθρΘΟἾ8}}Υ ἰο ΕἰοοἸ οβ᾽ αβίθϑ, δηὰ ποχὺ ἴο ἔμ: Οδῃθ 6168, δηα ΔΒ. γ 
ἰο [89 Ῥοοϊκ οὗ ΕΖοκΙοΙ, τ 1οἢ. θοῦλθ του] μδγ9 τὶ άγανσῃ ἔγοσα ρα Ὁ] 16 186, Ὀδοαυβο 1Ὁ Βοοτηρὰ 
ἰο ἀΐγογρθο ἱπ ἐἰ8 Ἰοραὶ σϑαυϊγοιηοπίβ ἔγουι ἰμο86 οὗ (86 Ῥοηίδίθαοι. (122). Μογθουύοτγ, οΟΥ ΒοοΪς 
8:88 ΘΟ" ὙΘΥΥ δΙρὮΪΥ οβίθοσαθα δπιοηρ ἐμ6 9 6νγὰ (οοαρ. ΟΒΑΕΤΖ οὐ Κολείείδ, ΑΡροηάϊχ 1.), 
ἩἘΙΟὮ ΤΩΔῪ ΘΑΒῚΪΥ ὈΘ δοϑῃ ὮΥ͂ 1.8 ἀοοὶσηδίίοη 85 “ 186 ΜΟΊ" ]ΔῈ ᾽ἢ᾽ ΌΥ οιαΐηθηοθ. [Τηαθοα 1 88 
Ῥαθη ρῥγοίονσοά ἰοὸ {πο “ Κοιδλυθίηι,᾽" δπά ϑύϑὴ ἰοὸ 8 “Νοῦϊΐτ,᾽" δηὰ μ85 βπδ}]γ Ὀθθη ρμ]δορᾶ 
ΒΥ ἐδ ἱπηπιοαϊαίθ 49 οὗ ἰμο “ Του ᾽ ᾿ς ΜΟΒῈΒ ΜΑΙΜΟΝΙΡῈΒ ἐβουρδύ ἰδδὲ ἴῃ {80 ἀδγβ 
οὗ 86 Μοββίδῃ 4}} ἰδ9 ΝΟ ὶΐπι δά Κοἰμυθῖηλ του]ὰ 6 ΑΡο] 8864 ; διὰ δύ ΟὨ]Υ (86 Ὀοοὶς οὗ 
ἘδίμΟΣ δὰ [9 ΤΟΥΔΉ, ἑοροί μος πὶ ἢ (6 οταὶ αν, σου ὰ 6 ρεγροΐαδὶ (οοπρ. ΟΑΒΡΖΟΥ͂, 15- 
ἐγοά., 1... Ρ. 866) ΤῊ Βρϑοΐδὶ τορασά, πούγοϑοσ, γἃ8 δ᾽ ΡῚΥ οὐίηρ ο π τῃοῦγη] οἱγοιπι- 
εἰδῆοοθ ὉΠΔΘΣ ἩΒΙΟΝ (9 9.6 »)1ὃὁὲ Ἰοασηθά ἴο γσαϊὰθ (ἢ 6 οοπϑοϊδίϊοι ἀογὶνοαᾶ ἔγοπι ἩδιθδηἘ ἀθ- 
βίσυυοἰΐοη δηὰ {μοἷν οὐσῃ Ὑἱούοσυ οὐοὸσ ἰμοὶσ ορροῃθηίβ, ουθηΐβ ἰο ἔμ 6 πὶ δὖ {πὸ ὑἶπηθ ἱμηρογίδηῦ 
δηά ρῥγϑοΐουιβ. 1ἢ ΟἿΌΣ ὈΟΟΚ, δοοοσαάϊῃρὶν, (8686 ἱποίἀθηΐβ δῖθ ρίγθῃ ἴγοιῃ 8. παίϊοῃδν ᾿ἰταϊοὰ 
Ῥοΐῃϑ οὗ Υἱόν. 

Α8 τοραιὰβ [89 δηοϊϑηῦ ΟὨ τ βάλη ἑθδοῦοσβ, ΜΈΤΣΙΤΟ, Ὀΐβμορ οὗ βαγάθ (αδουΐ 172) ἄοοϑ ποῦ 
εἶνο [86 Ὀοοκ οὗ Ἐδέμ 6 πὰ ἷ8 1180 οὗἩ [89 σδῃοιΐοαὶ θοΟΚα. Ναεΐΐμοσ δύο {10 ΑΡοσγυρββ ΟΣ 
Ῥρϑυ ο- ΔΡΟΟΙΥΡΒδ τηϑηὐϊοποά ΌΥ̓͂ εἶπ. Ηδοθ παϑ ἰτηρογίαηθά ὈΥ ἷθ Οτίβίλαη Ὀγοίδον Ομοβὶ- 
ΤΑ. [0 χῖνϑ εἷπὶ 8 ΙΏΟΤΘ Βρθοὶῆο δηά Ἵοοστϑοῦ βίδιολθηῦ ἩΪῊ τοραγὰ ὕο 6 ὨΌΤΩΡΟΙ δηᾶ ογου 
οὔ [89 Ο. Τ᾿ ὈοΟΚΘΑ, βίῃποθ ἢθ δα τηϑ4θ γϑβθᾶγοθο8 τοβρϑοίζηρ ὑθῦλ πῃ Εἷβ ΟΌΤΠΘΥ ὕο Ῥα] οβέϊηθ. 
ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ Νοβοιλίδη, οοποθγηΐηρ γον ὮΘ 18 8180 βἰ]ϑοΐ, 6 ἀοι 6688 πο αα68 ἰῃ ἘδίΒου. 
Βαυΐ ἰδδῦ ὨΘ Βμου]ὰ ἔπ μανθ δια δγδοοὰ {πο Ὀοοῖς οὗ Εδίμοσ 11 Κοννἶβθ, 48 οἰ οηρίπρ ἰο ἐπα οὗἁ 

ἘΖτβ, δἰἐμβουρὰ 6 Εἰ μλβθὶ ἢ πόνο ἱποϊαἀθά [86 οπ9 ἱπ (86 οἴοΓ, 88 ΜΔΒ [86 οδδὸ ττὰ ΝΟ Β6- 
τηἶδ]ν, 8 ῃού, νι ἢ ΕΙΟΗΗΟΒΝ, ΗἨΑΒΥΕΈΝΙΟΚ, δηὰ οἴδβοτβ, ἰο Ὀ6 βῃρροβοά (οοτρ. ΕΒΕΒΙΤΒ, 
Ἧι. Ἐοοί., 1. 2δ). ἘΞΤΙΡΗΑΝῈΘ (ἀϊοα δϑουΐ 402) (1 ἷβ 726 πιδηβ. εἰ ροπάεν. ο. 22, 29), Η1- 
ΤΙΑΒΥ (ἴῃ ῥγοΐ. ἐπ. Ῥραΐηι.) δια ΦΈΒΟΜΕ (πη Τγοῖ. Ο΄αἷ.) 411 ἱποϊυάθ Ἐδίδον 'η [86 δου, Ὀαὺ 
Ρἶδοθ ἰῦ αὖ ὑμὸ οπά, ΟΕΙΘῈΝ ρΐδοοβ ἰῦ δῇοσ 89 ρσορμοίβ δηὰ 9οῦὺ, νι ῖοι ἢ6 Ὀγίπρβ ἴῃ 5 
[86 148. ΕἸΡΙΡΗΑΝΙΟΒ ΡΪ8068 ἰξ δἴζου [.9 ργορμοίθ δηὰ 1. δπὰ ἰΐ. ἘΖγα. ΦΈΒΟΜΕ ρίδοαβ ἰΐ 
δἴνον ἰδ9 οἵμος Κι οὐ βι δΐπι, θβρϑοΐβδ]ν δὐΐον ΟΒσομίοϊοβ δα ΕΖτα. ἩΠΙΙΑΒΥ ρ͵δοοβ ἰὖῦ δὐζον {86 
ῬΓΟΡἢ ΘΙ δηὰ 900. ΑΤΉΑΝΑΒΙΌΒ ἱπ 8 Φρίδέ. Τεβί. οταὶίβ 10 ἔγοτη {8 1ϊδὺ οὗ [8:9 σαῃοηΐοβὶ 
ΒΟΟΚΒ, δηἀ δϑϑίστιβ ἰὉ ἴο (86 ἀναγιγνωσκόμενα, ἱ, 6., (λ6 θοοῖκα ἕο Ὀ6 τεδὰ Ὀεοΐοχο ἰμ6 οοηρτορδίζοι, 
πἘΊΟΣ, τι ἴτω, ἔοτπι 8 το 4416 ο᾽αβα θϑίνγθθη [86 σϑῃοῦΐο8] δηἃ ΔΡΟΟΙΥΡὮΑΙ ῬΟΟΚΘ. [πη ἐῃ9 
]απδὶ αὐ ϑείομευηι πατὶ θη Ὀούνγοθη 860 δηὰ 400, 10 15 Αἴδο οὔαιϊ δᾶ ; γοῦ ὑμ6 τοιμδυῖς ἱβ τηϑδᾶθ 
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αὖ [80 ὁπ, “βοπιο δαὰ (89 Ῥοοῖκ οὗ Ἐδίδμοσς ἴο {μι686. Ὑταο, (16 ϑυπορϑδὶς (ρτοῦδΌ]υ Ὦγ ἐδθ 
ΑἸοχδηγίδη σμυσοι δηὰ δίϊοσ ἰο ΑΤΗΑΝΑΒΙυΒ) τοιηδυῖα ἐμδύ βοπὶα ΒΔῪ ἰμαὺ ἘδίΒΟΣ τὴϑβ σθ- 
ξανγαϑὰ ὈΥ ὑμ6 Ἡοργθννβ 85 θεϊοηρίηρ ἰο {86 Οδηοα ; θυῦ (18 4180 ῥγουεβ ἐμδὲ 1 ἀϊὰ ποὲ μανϑ 
ΟΔΣΟΙΪΟΆΙ ΔΟΪΒΟΓΙΟΥ͂ ἴῃ ὑμ6 ΟΒγίβίλδη σατο, αὖ Ἰθαϑῦ ποῦ ἴῃ ἐμαῦ οὗ ΑἸεχδπάτία. 8.11}1 τθοσο, 
ὕυδεαυβ (2.ὲ ρατέϊδιμ ἱεσὶδ ἀἶν., ο. 8) πιτὶϊ68. ἰμαῇ ἴῃ ἷ8 υπιθ (ἐπ 89 εἰσί οθηΐατγ) ἴξ πδϑ 
ὙΘΙΥ͂ τ ΟὮ ἀοαθίοα ἩΒΘΙΒΟΓ ἐλ 9 Ὀοοῖ οὗ Ἐβίμοῦ Ὀοϊοηροά ἰο (89 ὕβποῃ. [1ὲ τγ83, οὗ δοῦγβο, 
ποῦ [786 ἔοτπιοῦ Υδοὶ Π]δύϊηρ ἰσϑαὐτηθηῦ οὗἉ {818 Ὀοοὶς ὈΥ̓͂ {89 6 (μδὺ σδυβοὰ ἰμ6 ορροακϊξίοη οἵ 
ΟΜ γι βυϊβηβ ἰο 1.8 τεοδρίΐοῃ, Ὀυὺ γαίμοσ 18 ἷρἢ οβυϊτηδίΐοη πλιὰ [ἢ 9 ἰαίοσ Φονα. [Τί οοπίθηίβ 
ταὶ ῦ ὙΟΥΥ ΘΑΒ.]Υ ὉθΘ Οὐ] οἰ ΟΠ 4019 ἰο ΟΠ τ βιϊδη υἱοῦ δηὰ βοπίϊθιίβ. ΤῊ ἰ8 ουϊποοὰ ὉΥ͂ 
ΤΎΤΗΉΕΒ, 1 ἱμάοοα τὸ οδῃ ΒΥ ΔΡΡΙΥ Β΄8 Βαγβὰ ἰαάδριηοπῦ ἴο ἐμ6 ΗΘΌτονν ὈΟΟΚῈ οὗὁἩ Ἐδέμ, 
ΑΒ μ6 Ράββαζο τοίεσγοα ἰο ἰδ βδοιηοσιδὺ διαί συοιθ, 6 αυοίθ ἰῦ ἰπ ἴδ οτἰρίηδὶ 1δἕῃ: 
“7 οσέ γϑοιϑαγθ ροδεῖπι ζυγα πο ἤδεγμηι ( Εσδοϊοδὶ αδένοιπι), ἑαηιδη ἑφπίεγῖηι γοοΐρῖο, γι6 ουτη 7ασίιιγα 
ἐεπιρογὶδ το ἱπυοίυαπι αἰδριιαίίονι (6 γεοερέϊδ Ζέδτίδ ἴη, σαποα Ἐδγαονυπι, σφυδηι ἔμ φιοπ, πξλιὶΐ 
“πογ ὧδε αα τίε8, ἄμπι Ῥγουεγδία ϑοίοπιοηΐ οἰ Οαγέίσιε (δ δοοπιηιαίς αηιδίσιιο νοσοα8) απιαίογέιη, 
οοῃραγαδ συ ἰδτὶβ ἀμοδια ἔγνω, μάλ, λἰδίογτα βιιϑατο εἰ ̓ γαοοηὶε, Ἐδϑίλεν, σμαηνυὶδ ἀιπο 
λαδεαπέ ἴῃ, σαποπο, αἀἰσηῖον οπιπίδια, πα 7μαΐος, ψωὶ ἐσίγα οαποπεηι λαδεγείων." [ὋὙὋἢ 68 ἐγδῃδὶδὲθ 
85 ΤΌ]]οττα : “ ΑἸΓΒΟΌΡΕ 1 τϊρῦ 50} το)οσὺ (δ18 Ὀοοῖς (ΕΟ] οβἰ δι ϊουδ), γοῦ ἴοσς [16 ὑγεδβθη! 1 
δάσοϊυ ἰἰ, Ἰεδῦ τι 8. 1088 οὗἁ ὑἰηθ 1 ἱπνοϊγο σγβοὶ ἢ ̓ῃ (86 ἀΐϊβραύο Θοποογηῖπακ (ἢ ὈΟΟΚΩ Γο- 
οοἰγοὰ ἰπ {09 οδῆοη οὗ ἔπ Ἡθῦτονα, τὶ ἢ γοῦ ποῖ 8 11.016 δἰΐδοῖκ δπὰ ἀουϊθ, ν}}116 [μ6 Ῥτο- 
γοτὺθ οὗ Βοϊοσθοη δῃά {89 διμδίουυ σδῃηςίοἶθθ (88 ὉΥ͂ Δῃ δι} ὈΙσΌΟΣΒ ΒΆΘΟΣ γοῦ 6411 {πθτι) γοῦ 
ΘΟΙΡΑΓΘ ὙΠ} ἐπα ὕνσο ὈοΟΪΚΒ οὗ ΕΖγβ, Ζυἀ! ἢ, [6 ἰθίουγ οὗ βιυβαηπμα δὰ ἐδ Ὅχσαρου, δηθὰ 
Ἐδίδοῦ ; ὑπουρ [8ἷ8 Ἰασὺ (ΠΟΥ͂ Βᾶνθ ἱπ ἐμοῖσ σδπου, γοῦ 1 18, ἱπ ΤΥ πα ρηχθηΐ, ΤΟσΘ ἸΤΟΣΕΥ͂ 
[μδῃ 411 [89 οὐδιοτβ ἴο Ὀ6 Κορὺ ουΐ οὗ [86 οβδῆοι . [π ἷβ 7: ϑολγοάδη (οἃ. Ὑ͵ ΑΙ οδ, χχίϊ,, Ρ. 
268) Γαΐ μοῦ Βδά δ]80 ἰο ἀο τὶ {86 Δροσσγρθδὶ θοοκθ. Ηδ πηάοτγίοοϊς ἴο οογτγϑοῦ ἐμ βεοοπὰ 
Ῥοοῖ οὗ Μβοοβδθθοβ, δηὰ μ6 ὑθῃ υἱξογοὰ ἴλθ89 τοσάβ: “1 8.,᾽, βαϊά [, “80 ἐπί πιὶς8] ἴο ἐμΐ8 
δηὰ [89 Ῥοοῖκ οὗ Ἐδίμον, ἐμῇ 1 οου]Ἱὰ νῖβὰ ἔμ Υ ἀϊὰ ποὺ δὲ 811 οχί δὺς [Ὁ {ΠΟΥ͂ δγθ δχοθββί τοῦ 
ψον δ, δπὰ σοπίδίη ΤΩΔΩΥ͂ ἀἰδγορα δ Ὁ]9 Βοαίμθη ῥγϑοίζοθβ.᾽" Τὺ 18, ἐμβογοίοσο, ποῦ δὲ 68]} ἐτηρτο- 
Ὀ8019 δδὲ 6 84 χοΐδγθῃσθ οὐ β8ὸο τωυοῖ 0 {86 ΗοΌγον, Ὀυΐ ταίμοσ ἴο (9 ατοοκ Ὀοοκ οὗ Εδ- 
δον, ΟΝ 88 80 στ θυ οοττυρίοά ὈΥ οἶδος δ αἰ τἰοηβ. Βοοί θα, θ δά υδὺ πηδάθ [ἢ σϑ- 
ταδτῖς, “ ΤῊΘ ὑδίνα Ὀοοῖς οὗ Ἐδίμοῦ 1 ν|}} [ἄγον ἱπίο (86 ΕΌ6. [πῃ [86 ΤΟυσί ἢ Ὀοοῖς, ἰπ πῖοῖ 
ΔΙῸ μοίρα πῇ|ῖδὺ Ἐβίμπος ἀγοδιηθᾶ, ἐΒ6 ΓΘ δΓΘ ΤΏΔΩΥ ὈχοιΎ δηὰ οὐμοσν βθ υοΥγ μοοά ̓ 6αὲβ, 5ιιοἷ 88: 
ὙΠ 18 εἰτοηρ, [86 Κίηρ; Βίσοηροσ, ᾿ψοπιθῇ 801}} δἰσοηροσ, θαΐ ἐγα ἢ 18 (86 πχοϑὺ ροιογέμὶ οἵ δ}} " 
Ηδρτο 6 ἀου ύ1655 ΟἸΘΑΥΙΥ ταϊβίοοϊὶς Εσγα ἴον Ἐδίμοσ, δὰ ὑμ6 Τουτί Ὀοοῖς οὗἩ ΕΖτα ἴον [}9 ἐμὶγὰ 
(οοτΩΡ. Ρ. 18). 1ύῦ 18 οἰθδγ, 8180, ὑπδὺ {9 δροόσυρῃδὶ Ὀοοῖϊζα στ γτθ ἐπ ἷβ ταὶ, ΤῺ χοπιατῖὶς 
ἐμαὺ ἷ8 οὈ͵θοϊίοη δὰ 18 στοππά ἱπ (9 οοπίοπίϑ οὐ (86 Ηθῦγον Ὀοοῖϊς οὗ Ἐδβίδον, ἱπβύθδα οὔ 
(8 ΘΟΙΩΡΑΓΔΟΥΘΙΥ͂ ἱπ ποσοῦ ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ δα αἰ οηπ, ἰβ ορροβϑᾶ ὉΥ͂ ἴδ6 ἔβοῦ παὺ (89 βοοοῃᾷ Ὀοοϊς 
ΟΥ̓Μδοο., οὗ ψιῖοι Β6 δὰ ᾿πδῦ Βροϑη, ͵β ρ᾽δοϑὰ Ὀοίοτο 15. ἩΗΐΐδβ οὐ)θοϊίοπ ἴο Σὺ βθϑπιβ ὕο μδύϑ 
οοῃδίβίοα τηοτθ ἴῃ [89 ΤΑ αΪοῦΒ (Β8ῃ ἴῃ [89 ΤΩΟΥΆ]1Υ ΟὈ]οϊ 806 οΟἸθιηοηίβ οὗ Ὀοΐα ὈΟΟΙΪκΒ. 

Ὑ͵μαῦ πλαῖκοα 118 ΘΘΡΘΟΙΔ}1Υ βυδβρίοϊουβ γι τοραγὰ ἴο [89 σϑπ οι 081 αἰρηΐ οὗὨ ὑμῖ5 Ὀοοὶκ 
ἦβ [89 1Δοὐ ἐπαῷ [Π6Γγ6 18 σαμυϊηρ ἴα 1 [86 το] ρίουβ ραίγιοὐδο βρὶ τιν ΘΟ ἢ τὸ πὰ ἴῃ [89 οὐ μοῦ 
ΟΙὰ Τοαδιηθηὺ Ὠἰδίογὶ αὶ θοοκα. ΤῊΘ δυῦμοΥ ΣΤ δῖτοβ ργομχλίπϑηῦ (6 δἰϊσβοίϊοηβ οὗ Ἐδύμου ἱπ 
[δ ογο86 οὗ Αμδβυθσαβ ΟΥ̓ΟΣ 811 οἵβοσ υἱγρίηβ, δια [8 Β86 Ὀθοβῖλθ [6 συδγαΐϊδη ρεϑηΐυβ οὗ 
Ἠ6Σ Ῥϑορῖὶθ. [8Ὸ δὰ τι τ6π Ἀΐ8 θοοῖς αἴϊοσ [89 ϑημοσ οὗ [86 ΟἹ δ ὉΔΠΟΏΪΟΆ] ὈΟΟΪκα, τΘ 
ταῦ ΒΔ ΥΘ ΣΘΘΔΒΟΏΔΌΪ οχροοίοα ἰμδὺ ΒΘ που]ὰ ἢγϑύ οὗ 6}} βρϑδκ οὗ Βδσὺ ρἱοὶγ. Ἱπάρεὰ τ 
Βββουϊὰ μαᾶγο Ἰοοϊκοα ὑμαὺ Βο που]ὰ ἰχοδὺ οὗ 1ῦ 88 (86 σϑᾶβϑοῦ ὙΔῪ να ργανὸ μοὺ ἔλγοσ ἰπ ἐδ9 
κίηρβ κίσῃῦ, δὰ ᾿μδύ ὸ που]ὰ τορανγὰ 1 δα (89 βοῦσοθ οὗ 6 ψχδοθίι ποῈβ8 δηὰ Ἰουθ ϊποβα. 
Βυὺ τὸ ἢπά ;ο ἔγϑδοθ οὗ {μ}5. 1,6δϑὺ οὗ 41} 14. {Π6Γ0 ἃ σϑίδγσθῃοθ ἴο 8 ᾿ουίαμ! οομέρβδίοη οἡ ΒδΣ 

ΦΊΤη ἢ8 26 δογύο ατὸ. (οἀ, 59:. 111.) Ρ. 182; οἀ. ΕΥυϊδπς. Χ]]., Ρ. 194) Τὐτῆξπ ΟΘΠΒΌΣΘΒ Επλενσ (οΓ τεκασγάϊηρ ἐδ 

ῬοΟῖ οὗ ΕἘοοεϊοβίδϑιίσυβ (7 9805 ΒΙγΒΟἢ) 88 δα ποτ δινο (ςσαπουΐο4}), αμὰ ἴον ρ]αοίπρ ὃ οὨ (ἢ. 9 Βαῃϑθ ἰθτοὶ πὶΐὰ ἐδ 

Ροοῖ οὔ Ῥχουδγῦα, ἴὰ οοπέζωϑὲ τ] Ὀοΐῃ ὈοΟΙ οὗὨ ἕξαγα (ἀου 1685 ἐῆ6 ἐπὶγὰ δηὰ ΤουσἝ), “υἀΠ , 6 ὨἐπίοΥῦν οὗ 86- 

Βϑρδ δηὰ ἰπ6 Ὠσαβοη. Ηθηο6 ἢθ Τουκῆξ αζαϊηδὲ ἀορτδαϊης ἔῃ 6 ὈΟΟΚα δηἀοὰ ἄονῃ ἰῃ ἐπ6 ἩΘΌγοΗ ΒΙΌΣ 88 οδ- 

ποπίςαὶ, δηὰ οἱδοΐηα ἐμ ϑῖὰ ΟἹ 8 ἰϑυ9ὶ πὶΐῃ ἔπ οϑο οοῃίαϊπϑα ἰπ ἐμθ Οτοοὶς ΒΙΌ19, σε ϊσ ἢ ἢ αἰεγπασὰ οδδὲ οὐ 89 

ΔΡΟΟΥΥΡΒΔΙ. ὙΠ ΘΣ 6 ΤΣ θστηοτο βἰβίθο ἐμπδὲ ἐπ ἢ5 ορίῃίοη ἐῆο Ὀοοϊς οὗ Ἐβίθοσ ἀθβοσυϑὰ ἔο Ὀ6 ἐπγονῃ οὐ οἴ 

ἐδ σδποη, ὈῪ ἐπ|5, 85 ΟΛΈΡΧΟΥ σοσηδγὶςοὰ (7πὐγοά, Ἰ., Ὁ. 810 54ᾳ.), ἢ6 ἀο605 ποῖ τῆϑοῃ ἐῃὴθ Σφδνγοι Ὀπ δὰ 6 Θγοοὶ ὈοΟΙς 
οὗ Ἐδίμοσ. [ἴῃ οἶδος πόογάβ, ἢ9 οὐ]οοίθα ἰο ὕκπονπ᾿ 9 ΔΡΟΟΙΎΡὮΩΙ δα ἰδίου ἰο [Π6 ὈΟΟΚ, 
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Ῥατὶ ἴο Φοδογαβ. Βα τϑ ταΐβοσ ἀΐβοονεσ ὑμπαὺ Μογάθοδὶ κισονα]γ δανβοβ μῸΓ ἰο Κθθρ ββογϑῦ 
μοῦ Φυάδαϊϑεϊς ἀοβοθπΐ ἔστοθι Αμβαβθδσιβ, ἀπά βῃ9 1{Ἀ{{87}}γ7 10]]ὁττβ {818 ἰπ)αηοίίΐοη. ΝῸΓ 
ἄοεβ 800 ρμοϊηξ ἰο ὑπὸ Ιογά δα Ῥοίΐηρ ἰδ ΑἸ Υ Ῥτοίθοῦοσ δῃὰ Αυθηρσοῦ οὗἁ ἰΐοϑθ 80 
ἂο Βΐτα Βοζῶδσο, οὐδ ἸΏ ΘΠ Β.9 ἷ5 ΘοτΩ ρΕ]]οα, πῃ ΟΥάοΥ ἴο βανθ ΒοΥ ρϑορῖίο, ἰο ἀθοϊασθ Βοὺ 6 - 
5 οτἱσίῃ ἰο πο Κίηρ, Β.6 ΒΕΘΙῺΒ σαίμοσ ἴο διὰ μοῦ παϊοῃ, ποῦ Ὀθοδιβο ἰὑ 1 ἀοα δ Ῥθορ]ο, 
Ῥαὲ Ὀοσϑῦδο ἰὺ 18 λεγ ΡΘΟρΪΘ6. 

8.0 4150, δοοοσάϊηρ ἰο οὺγ δυίδον, Μοσγάβοαδσὶ σχοΐῃβοβ ἴο ὈοῪ 86 Κποθ ίο Ἐδθδη. Α τοτθ 
διοΐϊοηΐ δυΐποῦ που] ηο ἀου δύ Βᾶνθ 1 ΓᾺ]Υ σίγθη 8 οἶθασ δηᾶ ἀθβη 9 γα] ρίουβ ΓΟΆΒΟὴ ΤῸΓ 
δ ἷ8 οοηδιοῦ. Βαΐ ΟὟζ διϊῃοῦ μίγοϑ 10 80 }1{{10 Βρᾶοο, ὑμαὺ ταοβὺ ᾿ῃὐοσργοίοσθ ΒδΥΘ χη ἰδαμαογ- 
βίοοῦ πα. Ἠᾶὸ σδίβοσ ροσιῃ ϑ ὉΒ ἰ0 χιΘ6Β6 (119 ΓΘΘΞΟΙ, ΒΟ ἰο Βρεαϊς, ΕΥ̓ ἀοβί σπδίϊηρ, Πδαιλη ἃ8 
δ Αρεσὶίοθ. Δμὰ οὗ Μογάρορὶ μο ἰοβϑιῖβοβ ἐλαῇῷ Π6 Ὀτδοθά δ ἰπιβο] ἢ ΌΥ͂ ἢΐΝ Ψ πἀαΐϑτα ἴῃ Ὠ 8 ΘοΣ- 
ἄυςς. Τρηςο ἐμαὺ ἔλοῦ τ] ἢ που]ᾶ, τϑ ταϊρῦ ἰτοαρῖηο, μανὸ δἀαθαά 106 ῥσόροῦ ἰπίογοϑθῦ ἴο 

186 ὈοοΟΚ, δπὰ βῃουϊά σϑϑ] γ μανο θθθη [89 βοαυὶ οὗ ἱΐ, δρὰ που]ὰ μανο σίνος 1Ὁ 86 Ὀοο; ἀοαὶ- 

οδἰΐϊοη---ἰῃο γα ἐμὲ ΓΘΥΘΓΘΏ66 1ῸΓΣ ταδὶ ἀοοβ ποὺ τ] 1αὺθ ἀραϊπϑῦ {86 ΒΟΩΟΥ ἀὰθ ἰο Οοα, 

804 γοεὺ βῃου]ά ῃοὺ Ὀ6 ρίνοῃ ἰο (μο89 Θοπαδθιηαπθὰ δηὰ σοὐϑοϊθά Ὀγ (ἀοα---ἄἀοεΒ ποῦ ὙΘΙΥ ΟἸΘΑΥΪΥ 

ΔΡΡΘΆσ, δηὰ ἱπαθοὰ τηΐρῃιῦ Θδβὶ]Υ Ὁθ ὙΏΟΙῚΥ ογοσϊοοκοά, ΤὨΘ δηὐγθ Ῥσοοθθαάϊηρ δἰ πιο 85- 
ΒΌ 165 [Ὧ6 ΔΡρϑᾶσδμῃςθ οὗ 8 οοϊζσαοι οΟὐσί-ἰηἰχίσαο, ἴῃ ὙΒΙΟᾺ Μογάροδλὶ νου]ὰ ΠλγαΪϊν σϑηὶς 
Βέρθοῦ [Ὅ8η ἈΪ8 Ορροπϑηΐ. 

ΑΒ τορασγάβ [86 ΤῃηΘΑΒΌΓΟΒ ἔδίκοπ ὈΥ ΔΙογάθοδλὶ δα Ἐδβίδου ἴοσ [π6 ἀο]γογαποο οὗἉ ἐμοῦ ρθο- 
ῬΪο, νϑ Ββου]Ἱὰ Ὡδίασγα! γ πᾶν Ἰυἀγοα ἰμαὺ ον ΔαΐμοΣ οὔρῃῦ ἴο Βαῦθ σρϑδάθ ἔμ ὶνγ ὩΘΟΟΒΘ ΕΥ̓͂ 
ἸΠΟΙΘ ΔΡρασζοηῦ, ἰπ ογᾶδ ῃοῦ ἴο Ὀθ τηϊβυπαογβίοοα 'π ἃ ΤλοΓᾺ] δβροοί. Ηθ ββου]ὰ μανοὸ ςα]]οᾶ 
οβϑρϑοΐδὶ δἰὐϑαζίοη ἰο ὑπ ὶσ πθοθϑβ Υ ΤῸ [0.6 τηαἰηίθηδηοθ οὗ ἐστ το] σίου. Το βγϑὺ οδαϊοὶ οἔ 
186 Κίηρ ἀραίϊηβί [6 96 Ὑ0718 Ῥ;53.Β ἱστουοσδῦϊθ. Ἡθηοθ ἐμ δυϊμοχὶ(᾽ε8 οοὐ Ἱὰ ποῦ ὍΘ ς8]16ἃ οῃ 
ἴον ἰμοἷν ρχγοίθοϊξοηῃ. ΤΈοσο σοιηδί ποᾶ, ἐμ γοίοσθ, ΟὨΪΥ 8.9 Ομ6 Ὑ8Υ͂, ΠΔΙΔΘΙΥ, ἴον {16 «701008 ἰο 
Δϑβϑ Ὁ]6 δηὰ βίδπα ἴοὺυ {μον ᾿ἴγοβ ἴῃ 8. σοιασηοη βοὶ -ἀθίθμοο. ΤῊΪΒ νγαὰϑ Ὑἱσία!!Ἱ Υ 8 τὰ ἴῃ 
186 ὑἴπι6 οὗ ῬΡεδᾶοθ. 8111] 10 νσαβ Τοσοϑθα ἀροι {Π6 «6ν8, δηθὰ δἰ βουσὶ ὑμυ5 ῥγοσηοαϊ αὐοὰ δὰ 
ΟΥ̓ δ Ζοά, 1Ὁ γγα8, υπάον ὑπ6 οἰγοθιηδίδηῃσοθ, ὑΒΟΙΓ ΟὨΪΥ δυν8118016 τωοᾶθ οὗ ἀεΐθρῃοο. Βαυΐ ἴῃ- 
βἰδαά οὗἉ πιδκίπρ ρσουϊηθηΐ ὑπ ΤΔοῦ (μαὖ (15 ἀδρ]οσαῦ]θ οοηῆϊοῦ οουἹὰ ποὺ Ὀθ6 δνυοϊαθά, δηὰ 
᾿πβίθδα οὗ βροσίῃρ {14 ἀροη 1ὅ ἀοροπάρα (86 ἀοΐθηοο οὗὨ αν δά το] σίου, [89 δυο βρϑδῖζα 
ΟὨΪΥ οὗ ἴδ Βοποῦ πΆΙΟΒ Μογάθοδὶ δἰ ποα ὈΥ δἀορίζης [8.686 σαϑαβῦσοθ τὶν [86 ΚΙΏρ᾿Β βαηο- 
ἰοῦ. Τ1|6 βίαϊοθ ἐμαί Μοσάθοδὶ ραβδβοὰ ουῦ ἴσου ἰμθ χεραὶ ραΐδοθ ἀγοβεϑεὰ ἱῃ σογαὶ δρρϑτζοεὶ, 
μαυΐῃρ 8 ἰάῦρὸ χοϊάθη Ἵσόνσῃ ΠΡΟῺ ἷβ 084, δπὰ (μα (9 ψ8ο]θ οὐ Υ οὗ ΕἸ λυ δη, Θβρθο δ} Υ 
{86 Φονγα ἱπγουρδοαῦ {δο οταρίτο, τοὐοϊοθ ἃ οχοθθϊ ον (οἷ. Υἱῖ1. 16-17). Ἰπαροά, ἐπδίοδα οἔὗἁ 
6} Ὡς υ5 ἀοβη ον ἐμαῦ ΟὨΪΥ 8. οοταπιοη ἀϑίθῃοθ ψγ͵ϑ ἱπἰθηἀοά απ ρογιϊ θα δραϊηϑὺ δηΐξὶοὶ- 
Ῥαίεά Βοϑέϊ16 αἰίϑοῖκα, ἢθ ϑυυρίουβ ἐμ 9 ββιθ ἘΧΡΊθββί Πα 85 τ ΏΘη Βροδϊχηρ οὗ ΕἸ διλδηΒ δαϊοῦ ἰῃ 
οὗ. 111, 18, ΠαΙΘΙΥ,, [86 7μ8 ἑαζίοπῖδ. ΤᾺ ὑπ 8 οὐϊοῦ 10 τγαϑ μοσιυϊ ρα [8ῃ6 “68 ἰο ἀεοβίσου, ἴἰο 
1411 δῃᾶ ρ᾽υπᾶον (89 τ8οΪΘ οὗἩ λ6 Ρθορ]θ δῃὰ δοπῃηΐγυ, οσ ον οσ βμου]ὰ διίδοὶς ἱβθηι; δηάᾶ 
ΤΟΥ ΓΘ ποῦ ουθῃ ἴο Ἔσϑιρὺ σόπιθη βηα ΟἸ]άσοη. ΤὨΘ ΤΩ ΘΑΒΌΓΟΒ Π8 ΒΑγο [9 ΔΡΡΘΆΓΒΠΟΘ 
οὗ Βαυϊὴρ Ὀ6θη δαἀορίθα, ποῦ 858 θοϊηρς [0.9 ΟὨΪΥ ΟἿΘΒ δὲ μβαπᾶ, ὈῬαΐ Ὀδοδῦβο {μι 6 7 σΟ͵Θ τηοβὺ 
ΔΩΤΘΟΔΡΪΟ ἴο 86 7678. ΝΟΥ ἄο68 ἰδ ΡΡΘΑΣ 88 1 ἰὴ δαΐμοσ μαά 1 ΔΩ "ν1356 σεστοί(οα οἵ ἀϊ5- 
ΔΡρτονϑᾶ οὔ βϑιω, Ὀαὺῦ σαίμος ἰμαὺ [89 ͵ΟΥ οὗ Μοτγάοοδί δῃὰ οὗ (89 9268 ψγϑ βδγϑα 8130 ὈΥ͂ 
δῖα. δ 14 ΘαΌΔΙΠ]Υ 1140]9 0 ταἰϑοοηδίσζαοσίζοη 88 σοζατὰβ ἰμο ρμοἰϊΐοη οὗ Ἐβίμοσ ὮὉΥ υἱγίαθ οὗἁ 
ὙΟᾺ ἰλ9 Φον8 ᾿ ΓΘ Ῥοστη θα ἴο τορϑδῦ 8180 οἡ {86 βοοοηῃδ Ἃδύ ἰδ βϑῖὴθ βα -Υἱπαϊοαύο 
Θχοχοϊβοα οἡ ἐδ ἔγεί. Ἧδ σοπίθηίθ Ὠἰτηβ6 1} τι (89 Βα ἡδίδοϊί οι Ἔχ ρογι ποθ ἔγουι ἐμ στοδῖ 
ΒΌΘΟΟ959 ΒΊΟΣ δἰ οηἀοα {110 Τηοαβῦγοϑ οὗ Ἐδίμοσ δῃὰ Μογάθοδλὶ οὐ (86 ἢτθῦ δῃηὰ βοοοῃηὰ ἀδλυ, 
ΒΒΙΩΟἾγν, ἰδαῦ 'π ΒΒΌΒμδη ἅνο μυπάτγοα 161] οη [1:6 Βτϑῦ ἄσγν, δηᾷ μγϑο μαπάσοα οἱ ἰμ6 βϑοομά 
(οἈ. ἰχ. 11--16), 

Οτθ ἰβίπρ, Βονονοῦ, ἢ6 Σαροδύθα ὶΥ δηᾶ ρμοϊη θα χηΑῖχο8 σοίοσομοθ ὅο, που, ἐμπαὺ ἐδ 9 
7ονγ8 ἀϊά πού 1ΔΥ̓ Βαπάβ οῃ ἐῃ βροἱ] οὗὨ ἐμεὶν ϑηθιιΐθα (οἢ. ἰχ. 10, 16, 16). ΤῊΪ5 ἰγαϊῦ Ὥϑυϑγ- 
ἔλλο] 688 σῶμ ΟὨΪΥ Ὀθ τοραγάοα 858 σεἀουηάιηρ ἰο ἰμοῖγ ΒοπΟΥ 1 81} [86 οἴμοσ ἰσαῃβδοίζομβ ᾿δά 4 
σον σο σίου ᾿προτί, Βαῦ 1 {μ689 δύὸ ἴο Ὀ6 Ὀηάοχβίοοα 258 μαυΐῃρ ΠΔΟΓΟΙΥ 8 ΘΟΒΔΙΏΟΏ 
πδίϊ0}8] τησδηΐηρ, [ΠΟΥ ὁχοϊυᾶο ἱπάοοά 8 Ῥ6456 σογοίουβηθϑθ, θα ἀο ποὺ ποσαίϊνο ἃ ραϑαϊοηδίθ 
δάΆσΘΓΠ 6855 δηά υἱπηάἀϊοίίνθη δα τ ἰοῖ τὸ Ὀυὺ 1116 τοπιογοα ἀρονο {δμ6 εἰοαῖτο οὗ ραίῃ. 

ὙΒδὺ {μ86 2 6τ͵ἢὺ ΒΒου] ἀ 4180 Β]αΥῦ ἀϑίδιι θ᾽ δ πόοσηθπ δηὰ ΟὨΣ] σθαι τ 119 δὐδοκίηρ ὑπ Φ 
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χάθη, δηά (παῦ ΒΟΥ ἀΙἰὰ δοίπδ!ν Κ1}} σας 8. στοαῦ ὨσσΌΟΥ 89 βογοηΐγ-ῆνο ἐβουβαηὰ Ῥοϊβουϑς 
(ςἰι. 'χ. 10), χὰ ἴοο σοπππλοη 8 ομαγαοίογιίϊο οὗ δποίοπε ψαζίλγο, ἰο ἄββοσνθ ἃ βρβϑοίδ! ῦ βϑύοσο 
ἐθηβασο. Ῥαΐῦ ἐῃμο δυΐδοσ 1.1} αυἱΐο οὐμοῦ ἱπέοηδἰοτβ ἔλα ὑο τοραγὰ [86 τὰ γ δ8 δοΐῃρ οοηδαςίοα 
πῃ {Π6 Ἰηἰαγοϑῦ οὗ Εἶχθοῦ ῥυϊποί ρ]οθ, δηὰ 89 δυβο υἱοὶ Ὡδοθαβασυ; ἱπάοοὰ μὸ ἢδαϑ9 ΠΣ 90) σὺν: -ὐτοοὶ 
ἨἱπηΒ6}  ἰπ ἕοσὴβ τ ΒΊΟΝ Ἰοδα ἰο φαϊίθ 4 αἰ ἴδγοηῦ σοποϊ βίου. (Οοιαρ. οἈ. ἱπκ. δ: “ΤΒὰ5 [6 
“68 βιχοίθ 811 {Π|6 }} δ θαλΐθ5 τὶ} (8.6 Βέγο κα οὗ ἱμοῸ β'νοσά, δηὰ β᾽δυσαΐοσ, ἀπὰ ἀσϑίσασεϊοσ, 
δηὰᾶ ἀϊά τιῆδῦ ὑπ 6Ὑ που]ὰ ππίο (Πο86 ἰμαῦ Μαίβα (μ6π|.}) Π|49 πασταΐνοε Ἵγοαΐοβ ἡαϊΐο α ἀϊ- 
ογτθοῦ ἱπηργοβδίοη δηά γῖνοϑ ρσγοδίοσς οἴδηοθ ἴδῃ ἰἦ 9 μα βίαϊοὰ ἰμαῦ (8ο 1,ογτὰ μαὰ σἰνοα ἃ 
διοαῦ Υἱοίουγ ἰο ἘἨΠ8 ρϑορῖα, ἰῃ ἰ89 οοῦτθθ οὗ πο βουθηίγ- ἔνε ἰμουβαπὰ ροτβμβοά. ΤΆΪΞ 
ταὶ ὐ ΘΑ51Υ ἤαγο Ὀδθὴ ἄοῃο ἴῃ ἃ ῬΩΥ͂ ἀπ ὈΥ 84 σοῃποοίΐοῃ ἴῃ τ ΐοΩ ἰδο στοδίηθθα οὗ (80 
ἀδηροῦ απὰ (86 ρετγβοουξίοηβ οὗ {86 μοορὶο οὗ Φολουδα ποῦ] πανὸ 66 ΒΕ ΓΟΏΡῚΥ τηδηϊ οβίοά. 

Τμο βαιἰϑίβοίίοη σι βῖοδ ἐμ δυύδμον, ὑοροί μον τι Μοτάδοδὶ δηὰ {86 9} ονγ8, [010 τγϑ οδη 631} ν᾽ 
ΘηΟΌρἾ ὀχοῦβο, Ὀοοδῦδο οὗ [86 στοαΐμοβθ οὗ (86 ἀείοαὺ οὗ 186 δἰξαοῖϊὶ ηρ Θποιηΐθβ, ᾿παβτησ ον 88 

ΠΟΥ βαβογοα ρτοϑῦ ἐπι} 5 δηα 1η] το, οὗὁ ψ  ῖοΒ ὑπ οἷν Βοαϊμθη οηθιΐθα ΟΓΘ ὈΥ͂ ὯῸ 6805 
Βραυΐηρ. [0 γγᾶβ ἴῃ ἔδοὺ ΟὨ]Υ͂ {119 παίαγαὶ ἰηβιϊποῦ οὗ ἃ σγόστὰ, σοι ἰῃὰ ἀδηροῦ οὔ Βανίηρ 1 
1119 ἱτοάάοπ οαῦ απᾶον ἔμο τηαγοὶ οὗ ἰμο ρθορ]εβ οὗ ὕδο του], απ {μογθίογο ΟΠ]Ὺ δβοαρῖην 

Ὑ{0} 116 θη 1148 ἀοβίγουετβ τ γ6 ὑΒοβοἾ νο 9 ἀοβίγογοα. Βαϊ ἰδῆ δυΐοσγ πουἹὰ αν είνθη 

Ὁ9 ἃ ΤΩ ΘΒ ΤΔΟΤΘ Βα ἰβέδοίουυ δι: βορίίοι οὗ [μ680 (ΐηρβ μαὰ 1 ἀσείρπαίοα ἢΪ8 ον ῬΘΟΡ]Ο 85 
189 Ροορΐο οὗ ϑοδοόοτνδᾷ, ἰπ ορροβίϊΐοα ὕο 89 Βθδίβϑῃ 898 βυςοῖ, ᾿πδίθδά οὗἉ ἱογσταϊηρ ἰθπὶ 76:8 
ΤΆΘΓΕΙΥ, οὗ ποτα ΟὯ6 ἀο65 ποῦ δῃξεὶραΐθ 8 ΕἸ ΒΟΥ ἰαϑὶς ΟΓΥὁ Θυθη 8 ἶσος ῥυϊῃοΐρ]ο, 

Βυΐὺ νἱ τ 411 (86 ἔογοροΐηρ οὐἱ  ἱοίβτηϑ τὸ μαγὸ ποὺ γοῦ Ἰοοϊκοα δὖ (86 δμἱοῦ ροϊηΐ οὗ ἐδμθ 
ἀἰϊβουδαίοη. [0 15. Του υκαῦϊο [μαὖ τὸ ἀο ποὺ ουθὴ οὔσθ πᾶ σηϑηϊίοη τσ οὗ ἰὴ6 πϑδῖὴο οὗ 

Οοὰ, τὰς 1655 οὗ Φε βού. Τῇ ππᾶον οἶμεσ οἰγουταθίβηοοϑ, (818 του]ὰ ρογμαρθ θ6 βοιμοϊης 
δχίοθση δὶ οὐ δοοϊἀθηΐδ); Βογὸ ἰΐ 5 οἰοβοὶυ οοπηῃθοϊοά τὴ [6 σΌΠΘΓΑΙ νον οὗ {τη 8. 

ΤΉΏΘΓΟ βοϑῦχβ ἰο οδίδϊῃ δηοίμον κἰπά οὗὨ μἸἰβίοτί σαὶ ρογίταϊζυγο ἰῃ {᾿8 Ὀοοῖς ἔγοτσηυ ἐμμαὲ οῦ 

ἰβιοβο οὔ [88 τλοτθ βῃοϊθηῦ πἰδίοτίε58. Τδ6 Ἰαϊξοσ δῖθὸ ὙΘΥΥ͂ ῬσΟρΟΥΪΥ οΔ]]οα δασγοά λιδίονυ, Ὀ6- 

Οϑ.86 ὑΠοἷγ ΡύτΡοβΘ γα ἴο ἀογῖνο (6 ᾿ποϊἀοηὐβ τ ΙΟΒ (ΠΟΥ ἀσβοῦῖθο ἴτοθι αοα, οὐ ἔτοπχ Η: 3 
)υδίίοο, οΥ χοῦ ἔγομι ΗΠ 58 στδοίουβ ἱῃὐθηςοὴβ ἑοτγαγάβ 8. ὙΠΘΥ αἶθο βοοὶς ἰο βᾷονν (86 Ὀθασ- 
ἱηρ οὔ ἰΒαὺ σψ]ιῖο μι μα5 Ὀθεπ αὐἰαί μα ἀροῦ {86 αἱ ἰϊπλαίθ μοπον οὗ ἀοα. Βαὺ οἂγ Ὀοοῖς δρρϑβδσ: 
ἴο γίγϑ υ8 ἃ ἀϊ δγοηΐ τηοάς οὗ ἰδίοτῖ 4] ἀδβογι ρύϊοη, ἱπ τὺ 1 ἰαΐκο8 Ἂρ (6 ἰοῖσοσ ἴδλοΐβ διὰ 
ἐμίηρβ Ἰγίπρ πρᾶγοσ, Ὀ6 ΠΟΥ οΔΌ565 ΟΥ Αἰη5. γο δηά ἰῦ πονογο ἀ 5: ποὺν βέαϊοα ἰκαὲ δ ἐμ ὸ 
ΨΟΙΥ Ὀορίπηΐηρ 8 Εἰ σθοῦ ῬΟΥΤΟΣ τγα8 δὖ ὈΪαυ, πὶ οἢ ΗΠ4}}ν ρ᾽δοοα Ἐβίμου ἰῃ Βογ ἰσὶι ροβ οι, 
ΤῊ ἐμῖ8 ροεί ἴοι βμο σου ]ὰ Ὀθοοταθ [86 ᾿ὨύοΓΟΘΒΒΟΥ [ῸΓ ΒῸΓ Ρϑορίθ. Τὰ ἷθ ΠΟΊΤΟΣ τγὰϑ {1 Ἐοττὶϑο 
ταδηἑοϑὸ Ἰαΐοσς ἰπ σαυδίησ ΑἸΒΑΒΌΆΘΓΕΒ αὖ [86 ῬΤΟΡΟΓ ἐπι ἴο σοσαθθοσ Μογάοοαὶ, δηὰ ἰο σονασά 
Ηἷπι. Τὰ αἷβο {86 ρτοαῦ δηὰ {ΠἸγεδίθηΐηρ ἄδηροῦ ἴο (86 969 0:16 ψὰβ δγοτγίοά, δεπὰ υἱοΐοσυ 
Ἰεδπϑά ἰο {86 βἰ4θ οὗ [10 ρϑορὶϑ οὗ αοά ἰη {μοῖν οοηῆϊοῦ τὶτ (ΒΒ οἱσ δμθηλίθθ.Ό ΝΟΤΒοΓο ἀο πὸ 
ἀϊβοουθν ἜἼσργοββίοῃϑ οὗ σϑὶ σίου ἴδ! ἱρβ οὐ ἐμουρίθ ἰπ (89 Ροσβοηβ οὗ πβοῃ (δο δαίδοῦ 
Βροβκβ. Ἑνϑη ἰῃ Μογάθοβδὶ [8656 δτὸ ποῦ τηδηϊδϑί, β᾽ ποθ ΒΘ 15 ποῦ 8 γεργοβδθηξαίνο οὗ Φοβονϑῃ- 

ὙΟΙΒΕΙΡ; ποὺ γοῦ ἀο {8056 ἈΥΙΠΟΙΡ 68 ΔΡΡθδσ ἴο βδυο δοϊπδίϑα Εἶτα ΔΙ 18 στο σίομ που]α 
Ἀδγνο οη͵οϊποά ἶπι ο οὔϑογσγθ. Οα {86 σοῃίγασυ Ἠἷ8 ταοϊδγοθ δηᾶ βϑης τηθηΐβ ἀτὸ ἱπάθβηΐὶθ 
δηἃ Βοδγο ον πδίϊοηδ). Τὺ ἱβ δἰ ΡΙῪ Ὀοοδαδ6 οὗ μἷν πα δίβυῃ ὑλαῦ μῸ τοΐ869 ἴο ἄἀο σαύθσθῆσο 
ἰο Ηδθδῃ. Ν ΒΟΥ Δ’Ὸ ΔΩΥ͂ ΒΌΟΙ [δ ] ἱὴρ5 οὐ (Ὠουρ ὐϑ 38 ψὸ ταϊρῦ μανο Ῥτοβυσηθά ρμογοςρίϊ- 
Ὁἷο ἱπ Ἐπίδον, τιδο, ἱπ φοπυοη τὶ Μογάοοδὶ, ᾿ἰπϑἰθδά οὗ ϑιωρι ουγίηρ πο οβῖοθ οὗὅἁὨ ἈῬΥαΥ͂Θσ 70 Σ 
ἴδιο τοιλουαὶ οὗ ἔμ 6 ἀδῆροσ, Ὀσίηχβ ἰπΐο τοαυ βϑἰϊλοι ἴμ9 «“ονγῖϑ ουδίοπι οὗἁ ζαβύϊηρ. Οογίαϊη]γ 
Μοτγάοοδὶ ὀχρυθββοβ ἃ ἤγῃηι δββϑίσγβηοο ἰμδὺ μ610Ρ χου]ά οοπθ ὕο (0 96 077ῖ8 ἴτοπι βοῖὴθ δοῦτςθ; 
Ῥαΐ 10 που]ὰ μαγὰϊγ ἀο ἴο βῦρροβο ἰμδὲ 86 ἐβουρσῃῦ οὗὨ αοά, πῆϑ ἱπ ο, ἶν. 14 μ6 Ἵοχρϑοὶβ 
ἀο] γοσδηοο ούθη ἰδ ΕΒ οΓ βου ἃ ἢοΐ γοπίατο ἰο ρου οι 86 Κίησ, Ἠδθ χηϊσηῦ ΘαΒΙΪγ Βαγο 
ταοδηΐ Βποίμου Ὠυμηδῃ Ῥόγβοι ἱπείοδὰ οἵ ἔβίμοσ, πο που] Βανθ ἰδίοαῃ μοῦ ρδοθ. Τδθγο ἐβ 

ΠΟΥ͂ΟΥ 8 ταδῃὐΐοι πιδἀθ οὗ ῬΓΆΥΟΥ, ργαββί ιν 85 ΤΈγο ἐμ οοοαβίοι δπὰ οἰγοππιοίδποοβ ἐμὲ πεν 

οὔγ δχρϑοίαϊίοη οὗ (5 δι} ρ]ουσαθηΐ. 

Φ Ἐτσοὰ ἐπ6 γρρὈΐπ5 ἑοοῖὶς ποίΐοο οὗἨ {Π|5 βού, δα ἃ βουρῆμξ δὴ οχρ δπδίΐοι ἴον 1. Οοτορ. ταΐ Αὐσῦβδτ Ῥσσινγτπ 
1.85 τι θη τὶ τ τοζοσοποο ἕο ἔπ σδμο οἱ Υ οὗ ἰὴ6 Ὀοοὶς οὗ βίμος δῃὰ ἐΐϊβ ὑσορζαοζησηθ. αὐὔν ἔζϑλ ἢοϊὰ δας 
ῬΜοτγάοοαϊί, Ὀοΐης ἔμ δαΐπον οὗ ἐμ 6 Ὀοοῖς, δὰ ῬΌΣΡΟΒΟΙΥ οχρυπροὰ ἐδ Ὡδζηθϑ οὗ ἀοά ἰπ 1ξ, πὶ ογάοσ δὲ ἐμ 6 7Κ 
κοῖσξ οί Ὀ0 ἀδδοοσσαίοὰ Ὁ ἐδ6 Ῥογβίαληδ, {0 0 τααὰθ 89 οἵὨ ἐδιϑιλ. 
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Νον ἴὐ 18 ὙΘΓΥ͂ ὨΠΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ [ὉΓ ἃ οοττοοῦ οϑεϊπιδύϊοη οὗὨ οὐγ Ὀοοὶς ἴο ρίαοθ (86 δρογϑ-οἰἰοά 
ῬΒδβοσαθδᾶ ἴῃ {116 γ Ῥτορον σύ. ὙΣΙΒοαῦ ἀοανὺ τὸ ψου]ὰ 40 ρτοδὺ ᾿ι)υβίϊοο ἴο ἐ6 δαΐμοῦ 
ἱ τὸ πόσο ὅ09 Βο]ὰ Ἰιΐμι ἰο ὈΘ το] ρ! ου5}γ θα ογοηῦ ΟΥἩ Θῃἐί ΓΙ Υ ἱστοὶ ὶσίουβ Ὀθσβιβθ οὗ ΒΪβ ποῃ- 
χο] ρου τηοάθ οὗ βίαἰοιηθηῦ. ΤῸ 8 χῦδπ δες] ιυβἰ βίο [0 “πὰ αΐδπι δηά «“υἀλίδιία 1δνν, ἱττο]ν 
Βὶουϑ ζϑϑ ἰηρΒ δῦ ΒαγΟΪγ ροβϑὶῦ]6. Ἐνϑη ἐξ αἰ θη μι βίαθιι μα.} θθ6ῃ ῬΥΘ- Θα ΠΘΏΓΥ παύϊομδὶ, 
80 ἐμιαὺ ἐπ 8 ογοβ Εϑίμον, Μογαϑοβδὶ δῃά [86 “6 18} μδύίοη, ἰῃ βμογὺ 411 ἰμαῦ ναϑ ον δὰ, 
ἀοβοσνϑά, 85 βιιοῖ, ὑγοΐδγθηοθ δηά ἀϊϑυϊ σου, ἰδ ττοῦ]ὰ 8.}}} ἢδγθ βονγῃ βοῖλθ σοϊσϊουβ βἰ 9. 
Τα τοῦ] μανθ Ὀδ6οπ πδίϊομδ]ν σα] σίου, βῖποθ ἐῦ που]ὰ Βανο Ὀαβοὰ 1ίβοὶ  ου ἐδ 6 ργοίθσθῃοθ 
οὗ 1ϑ9γδοὶ οα 8 ρατὶ οἵ αοὰ. Ἐγϑῃ ἱμπουρὰ 1Ὁὺ ποιὰ ᾿ανθ ἰοθα ἴο 8. οογίδὶ πῃ τοὶ ρίουβ οχίοτ- 
πα] γ, ἴῃ τ ἰοἢ 8 τοῦθ ᾿οὐἰτααίθ σοϊδύϊοι ἰο ἀοα που]ὰ ποῦ ανὸ Ὀθθῃ ροββὶ 0], 18 πουϊά 
ποῖ Ἄχοϊυάο {86 ἔλος ἰμδὲ [26 Ὥδὴθ οὔ αοα που] ἢανθ γϑοοϊνοα σωϑηςίου ΠΟῪ δηᾶ ἰδμθη. 
ΤῊΘ ΓΟΆΒῸὴ ΜΕΥ ΟΟΥ ὈΟΟΚ 18 β'Ἰϑηῦ πι ἢ τοϑροοῦ ἰο αοα ἀθιχδηβ δηοίμοσ οχρδηδίΐοη. ΤᾺΘ 
ΒὈ͵οοἱ οὗἩ τοὶ ἐλ δαΐδοῦ ἔγοαίβ ροϊηΐβ ἴο [89 ῥγϑίδγθῃοθ οὐ οβοῖοθ οὗ ἴβγϑϑὶ οὐ {6 ρατὶ οὗ 
Οοά. ΤΆο ἴδοὶ οὗ δῖα Ὀ6] 16 ἐπ ἰμλ6 δορϊηυδηοο οὗ Ιβγϑοὶ, 85 ἰΐ ἴα Ἔχσργθβθθά ὮὉῚ Μογχάδοβδὶ, 5 
Ρτουϑά ἴοο ῥ᾽ δ ΕΥ̓ δπὰ ἀοβηίο ἴον αἰπι ἴο μᾶνθ ῥ]δοθὰ πο τηϑδηΐηρ ΟΥἩ τηοτὶὺ ἴῃ 1, ὟγὙο 
ΤΑΔΥ͂ δαἀ ἴο {μ15, παῦ ὑπο τὰ]6 οὗ Εἷρβον ῥγουϊάθη αὶ Ῥόνοσ, δἰ Βουρἢ πον οΧ ποίϊσοα ρΡδγ- 
ἐἰου ΑΙ 88 δυσὶν, 19 που υ Π61685 ΒΒ ΟΙΘΟΌΙΥ Θχργοβδδϑα, Ὀούὰ ἐπὶ (89 δηξγθ ρΐδῃ οὗ ὑδ9 Ὀοοῖ 
δηὰ ἴῃ ἰδ9 ἴδοίβ ἐβουωβοϊγϑβ. 

1 τὸ τοραγά Ἡδιηδῃ 88 σορτοδϑηΐηρ [86 Θηθλΐ65 οὗἨἩ [86 Ῥθορ]θ οὗ αοα δηὰ ἐμὺδ 85 οἂτ- 
τΥϊηρ ουὧὖ {μοῖγ Ρ]Δη8 οὗἉ ἀοβίγασίίζοι αραΐϊηβὲ [βγδοὶ; 1 πὰ Μοσζάδθολὶ δηὰ ἐδο 7968 {}:6 ρθορὶθ 
οὗ ἐγὰθ γρὶ ρίοη 85 ΒΌΘΒ βυβοσοᾶ; 1 'ῃ ΑΒδβδθθγαβ ὑμ6 Βἰρον σογοσγητηθηΐ οὗ (06 του] γγὰβ 
Δ ΆΚ6, δηὰ 1{1η ἘδίμοΣ ὑμ6 χορα βρὶγιῦ, τ Ό]ΟΒ. νοῦ παίομβοα ΟΥ̓ῸΣ ἴβσϑϑὶ, Ὀγουρὶιῦ 1.15 ροίὶ- 
(ἰοηβ Ὀοΐοτο ὑπο ἑβσοπο οὗ [86 Βὶρσμοϑὺ ἀδοϊβῖγο ὑσὶ θα ηδὶ ; 17 (86 Ὀδ(]9 οὗ [6 76 1718 ἀραϊηϑὺ [86 
Ῥουβίδ:β ἰβ {}.6 σοῃ Ηϊοὶ οὗἩ (Ὧθ Ορργοββϑα δηᾶ ἀθορὶν Βυτα ]Ἔαὐοα Κἰπράοιῃ οὗ ἀοα Δραϊπδῦ μολ- 
τὰοπάοηι, δηὰ 17 [16 ἀοδίγαοίίοη οὗὨ [8.:680 ΘΠ ΘΙΩΪ68 15 {}10 ΤΘΟΙΊΟΥΔ] οὗ 8]1 ὑπαὺ 15 Ἐπὶ ΡΥ ββὶ ὉΪ6, 
δηᾶ ρμαδύ ἱτιρτονοπηθηΐ, δηᾶ ἰβ (86 τθϑῃ89 ὈΥ ΜΙΟΩ ὑμ9 ἰχὰθ μδρρίηθ89 οὗ τηδῃκίπα 8 ἴο Ὀθ 
Ῥσοραζοαᾶ,--ἰη βοσῦ, ᾿ [89 δαΐδοσ Ἰηἰθηαοα ἴο βρϑαὶς 'π ΒΆΘΕΙ ἔΆγ- σοδοβίηρ ῥἱ οὐ ΓΘΘ ταί 6 [μδη 
ἰο ττὶΐο Ηἰδίοσυ, ἰμ6η 8 βυβιοϊθηῦ Ἔχρίδηδίϊοῃ 18 ἀἰβοονοσθᾶ οὗὨ ᾿ἷβ βθθιυ  ὨΡῚΥ ἱστοὶ] ἰσίουβ ἐθη- 
ἀΘῃΟΥ͂ ἀῃὰ οἵ (15 Ῥαταῦο ο το μβοά. Ὑμαὺ σπου] οὐ συν ῖβθ ΡΡΘΑΓ 88 ΒΑΥυΪ Ωρ ΠῸ ΤΟίθγθ 9 
ἴο τοὶ]ϊρίοη, πουἹὰ ἔμοη Ὀθ {01} οὗ [16 το] ρου ο]θαθηί. 1 που] 6 ἰκὸ ἃ Ν. Τ᾿ ράγδθϊο, 
ὙΟΓΘ ἔΠΟ,Θ 18 ὯΟῸ ΘΧΡΓΟΒ5 Γοίδγθηοο ἴο οὐ δηὰ Η]8 κίῃράοιι, βίποοῖμο Εἰ ον ἷβ ἰμ6 Ἰοτσοσ. Ὗ 6 
ΤΩΔΥ, ἰπάοοά, θ6 οοταρο]]οᾶ ἴο δάταὶυ ὑμπαῦ ὑμὸ ᾿πὐθηϊΐοη οὗὨ 86 δυῦμοῦ ἴα ποῦ οἶθαῦ; ΠΟΥ ἄἀο τὸ 
Ῥ ΔΙ ὨΪΥ 860 ΠΟῪ ἴδγ [86 διυϊμοῦ ἢ88 βουραύ ἕο ΘΙ ΡΙΟΥ {1118 ῬΡαγδθοὶο πλοάθ οὗἉ βίδιθιμθηῖ, γο- 
[86 Σ οΥ ποὺ Βο ἰηὐδηῃαδα ἴο πλᾶῖκὸ ὑΠ|6856 τορσοβϑηὐδιϊγθ ΡΟΥΒΟῚΒ ὑγδΠΒΡΑΓΘΏΙΥ Σ]Π ατϊπαὐοα ἰγρ68, 
οϑημοὺ ὃ6 σογίδι ΠΥ Καόνῃ. Βαῦ (118 πη ΟὮ ΤΑΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀθ αἰ γιλοά, ἱπἀοοα ἀῦ σΔῃ Ὀ6 ῥτογοίῖ, 
ἐμαῦ ἢ 15 ἴῃ {1.18 το σίουϑ δϑρϑοῦ γοϊϊοοηξ, θεοδῦθο 6 ἀθβίσθβ ἴο οδὶ] 'ἰπ (89 δἰἐθηίΐοῃ οὗὨ {89 
Τοβδάοϑυ,---ἰο ροϊηῦ ουὖ, 89 ἔγοτῃ δίδατ, δέ γγδδ γοῦ ἴο οομθ---)πα 4180 ἴο Ὀυΐηρ ἰηΐο τοαα δι οι, 
180 ὀχραηάϊηρ, ϑυθὴ βαυἸΒΟΥῪ δου υ οὗὁὨ [86 τοδάοσ, βίῃοθ ἈΘ Βθϑῖὴβ ὕο Βαυϑ ὑμοιυρ)ῦ 19 οου]Ἱὰ 
{89 ττὶθ [9 ΤΙΏΟΤΘ ΔΡΡγορσίβίο Υ πὰ δαυδηίαθοῦβ)γ. 

Α 5βἰχα δῖ ῬΒοποιλθῃοῦ, ἀπ οὔθ ΜΏΪΟὮ 15 ΘΟ ΓΟΙΥ ΔρΡΡτοργίδίθ 848 γ]ο] αἰηρ [8.6 ὈΤΌΡΟΣ 6χ- 
Ρἰδπαίϊοη, 15 ἰοαπά ἰπ [86 τὺ Βοοῖὶς οὗ Μδοοδθθο. 1ῃ 10 ἔμ χχοᾶάο οὗ τχίψϊηρ Ὠἰβέοσυ ἰβ Ὡοῦ 
ἐμαῦ οὗ {89 τχογθ δῃοΐϊθην δυῦθοσθ, ΔῺΥ τογθ (ἢ ̓ ῃ ἐπ ΟΌΥ Ὀοοΐς. ““ΟἿΘ ποῖν Βοῖο σοϑβ μον αοἷ 
δα δυγβκοηθα οὐ ἀϊγοοίοα τ9 Βρατίβ απ στη β ἰπ {818 βδογοὰ ψΑσίασο [ὉΓ (86 ἈΠ, 88. οὔθ 
68} 811}}} πιὰ ἱπ ἐδ Ὀοοΐα οὗὨἨ Εζια οὐ Ν᾿ αβοιΐδῃ (Εζτγα υἱἱἱ. 81; ΝΣ. 1. 8, 12,20; ἰν. 9; υἱΐ. 
δ). Οὔ πομδ οὗ [Π)9 Βθγοϑϑ αὐίβίης ἰὰ (8 Ὑγὰγ ἷἰϑ ἰῦ βαϊἃ ὑμδῦ Β νδ8 ἰηβρίγοα ὉΥ ἐμ ϑ'ρ τσὶ οὗ 
αοἄ. Αοοοτάϊης ἴο οἶδρ. χὶϊ!. 7 {π6 βρὲγὶ ὃ οὗ [89 Ῥϑορὶθ δραΐῃη τουϊνοά, Ὀὰὺ ἐ8. 86 ῬθΟρ]θ νγ88 
ποῦ ἱπθποηοοᾶ ὈΥ {86 Θρίτι οὗ αοα. 10 που]ὰ δἰ πλοϑῦ βοθῦλ 85 1 [86 δυΐμον μά ]Ἰοϑύ βἰ ψὺ οὗ 
(89 ζλοῦ ἐμαῦ [δ 6 ἱτωπιθαϊαῦθ ἐπάγο ηρ δηὰ σογοσηΐηρ Ργθϑθῆςθ οὗ 6 Βουϑὰ πῃ δηά διλοὴρ ΠῚ8 
ΡΘΟΌ ΔΓ ΡΘΟΡΪΘ6, τγδ5 ϑδϑϑῃί8] ἰο 86 ΗΟ γαί βίο δοποορίΐου. (ΟἾΙΜΜ ον 1 λήαοσο., Ῥ. χν]ὶὶ].). 
ΑΒ ἱπ {πθ Ὀοοΐϊκα οὗ ΕΖτγα δῃηᾶ ΝΗΡ Δ ἢ 16 τ ΐδ8 ὑμαὺ (μϑοσγαίο ῥσδρτηδίίϊβση πὶ ἢ ἱΒτονβ 
ἃ ΒΌρΡοτπαίθγα] 1] απ πδίϊοπ οὐοσ {86 ϑυθηΐβ ἰγαηβρίσγίηρ, [86 Βατηθ ὁοδἢ Ὁθ ΤΟ ΙΏΟΓΘ ἐΓΌΪΥ 
εἰδτταϑὰ οὗ ἐο ἄγεν θοοῖς οὗ Μδοοδῦοοβ. [Ι͂π ᾿1κ9 σϑηποῦ τὶ [6 δυΐμοῦ οὗ οὔὐγ ὈΟΟΚ, ἐδ 
πτὶίον οὗ {πιδὐ ἩἰΒΌΟΥΥ 8150 δνυνοΐάβ {9 τηϑπθοη οὗὁἨ 89 πδιὴθ οὗ ἀοά, δπὰ ἴὑ ἰθ ποὺ Ἰοα δνθὰ 
οὔῦθ, τ ΒούμοΣ ὉΥ͂ [89 ἴοστα ϑεός ΟΥ κύριος. ἸΟΒΘ Ῥβϑξβαρθϑ οὗ βϑύογαὶ οὗ (89 οαἀϊξζοιδ οὗ [δ9 



16 ἹΝΤΕΟΡΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΞΤΊΕΒ. 

ΑἸοχαμάσγίδη ἰοχί, νι ΐοῖ μανὸ ϑεός, (Ομ ΔρΡ. 111. 18; ἱν. 24; υἱῖ. 87, 41), ασο, αϑ ΟΕΙΜΜ α150 
μο] 8, οὐἱ εἰ 68}}7 τοῦθ 88 ἀοαθύξα! (οορ. ΟΒΕΝΤΗΑΙ, 7.α8 1 Δαοξ.- Βιιοῖ, εἴτις διἱοίογ ἰϑοῖέ 
ὠπά δρταολέϊολ- Κτιδϑολα διίμαϊε, μοῖρ. 1807). 501}1 86 το] σίουβ βρί γί, Ὁπουρ ἢ 16 06 ροουϊΐατ, 
ἦθ ῥσχοβϑηῦ ἰῃ ἐμαὶ θοοῖς. 1 ἰ8 4130 οἰθδᾶσ μπῇ ἰδ 19 χοῦ ἰμ8η τω ϑσο δηϊ υβίδϑι ἴον [86 δ αηὰ 
Ἰεραὶ βοηἰἐπηθηὺ 86 ὕο {6 χιοᾶάθ οὗ ποσβΐρ, εἰσ. ΤΏ ΤΑἸΓ 15 ̓ υδὺ 85 ἱτηροτγίαπῦ ἴο [86 δαίμοσ 
85 5 86 δι 1 0] π 688 ἴο ἰαττ. [πη ἷπι, ἰοο, τὸ Βπὰ (86 ἀδβίσπαίίου οὗ {16 Ῥδορ]ὸ 88 [86 ρΡθορ]δ 
οὗ [89 ἔδίτἢ (Νδοςο. 111. 18 ; 11. δ9, 61, εἰ6.)}.0. Ιπ ἀϊπίϊποίίοι ἔγοτλ οὔγ δυίμοσ, μόνονοσ, Β6 ἔγο- 
4ΌΘΒΟΪΥ ΓΟΥΘΔ]5 ἴο 18 ὑπ ἰδοὺ {Πδὺ ᾿ιἷ8 ΟΙΟΕΒ ΡΓαΥ. Ηΐδβ γοΐογθηοο ἕο αοά 8 δὖ ὑ1π168 80 τῶδ- 
εἰϊοϑὺ ἐμαῦ 1κἴος α1ἃ ποῦ μοεἰίαίθ ἰο δβαὰ ἐδθ πδῖλο οὗ αοἄ, ούθὴ στ βοτο 86 δυΐμοσ βροδὲ53 
ΥΟΥΥ ἰπάοβηϊο νυ οὗ [86 ἰανγ, οσ οουθηδηΐ, οὐ οἷϑ Ὑ1}} ἱπ θάυθῃ ; δῃηὰ ψἰιθγο ἰζ 15 υπηποβίίο - 
ΔὉ]ο ταδὶ Οοα δ αν, οονεπδηῦ οὐ Μψ|1} 18 τωθϑηΐ (1 Μίδου. 11. 21, δά ; 11}. 60). 

ΤῊ 6 δρὶ γὶῦ 19 ἔα γῦ.Γ βθθα ἷπ {10 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ Ὀοοὶς ἰπ απσδβύϊοῃ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ΒΓ ἢ Ἔχρτοϑ- 
δΙΟΏΒ 48: ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν, εἶα. (5 ἀοἀ ἰογυϊὰ ἰπαὲῤ γψὸ ββου]ὰ [Ὀτβαϊζο,᾽᾿ οἄδρ. ἰϊ. 21). δαὶ 
διὸ πῦθη [89 ΔΌϊΒΟΥ Βαγ8 ἰμαῦ ὑπ 6 Υ οτος (ἰο (“οα) ἱπ ῥγαγοϑσ (ομδρ. υ. 838, εἰο.). ΤᾺ 9 15 638Ρ6- 
οἶδ }}γ ἔσθ οὗ 9 Ἰαηιρτιαρὸ δ πα ῬσΆΥ ΘΙ οὗ 18 ΒὨογοθβ, τ8ο, ἐμουρ Ζοαϊοῦβ ἴὸσ [Π6 τ δῃᾶ 189 
ζαϊιἢ, ἀτὸ β0}}} ργουδηίοα ἔγοτα οδ Πρ αοα ὈΥ πᾶῖῦθ. Ψυάδα βαγ8: “ὙΊοΙΟΥΥ (βίσοηρ ) 
οοταοία ἔγομι βϑαυθη ᾽ (Ομ 8ρ. 11}. 19)ὲ. Αμπὰ 5.}}}} βροακίηρ οὗ ἤθανθὴ ἢ6 β88γ8: “Ηο (αὐτός), 
((λ9 1,οτὰ) Ηϊτ86]} Ὑ111 ονογίμσουν ἰμθαὶ" (οἶδ δρ. 111. 22). Αρϑίη: “μοῦ ὰ8 οΥΥ̓ ἰο Βοδνϑὰ ᾽; 
(εδαρ. ἱν. 10), “1 ρΡεγαἀάνοηΐασο Ηθ (89 (Ἰμογ) νν}}} βανα τ ΓοΥ ἀροῦ 3. ΟΥ̓ (μοῖν υἱοίογὶ 68 
ἐν 6. ὁνοη βαϊὰ ὑμδῖ, “μου ἱαχηρα Ὀαοῖὶς δηἃ ρῥσχαϊβοὰ (1.6 1,οτὰ) μοαυοὰ δαὶ Ηὸ ((10 [,οτὰ) 
δὰ Ὀδθδϑη ροοά, δῃὰ ΗΪ58 ΠΛΘΓΟΥ͂ Θηἀυγοί ὰ [ῸΓ Ἔνογ ᾽ (οἢδρ. ἱν. 94). 

τοῖα (8 οοσι ρδγίβοη οὗ (89 ὈΟΟΚΒ οὗ Μδοσαῦθοβ γγὰ αγγῖνο δὲ {1 [Ὁ] οί πρ οσρπδίϊοι 
αἰ τϑίθσθηοϑ ἴο [86 τηδίΐου ἴῃ φασδίϊοη : ΤΏ παΐσό δηὰ ἀΐγοοῦ ῥἱ οί Υ οὗὨἨ ἔοσταοσ {ἰπιοβ, θεϊηρ, 
ἀοτοίᾳ οὗ τεδοοϊίοη, ται} σὶνθ ᾺΥ ἰο ἃ ἀϊΠοτγοηΐ βἰαΐο ἀιτίηρ (86 οχῖϊθ. 186 76 ΘΓΘ 

ἐπ μαῦ αρὸ ΨΘΓΥ Βαηβίινα ποὺ ἴο τηδηϊζοδὺ ὑμῖν ἰὩπουπχοβὲ πα μοὶ θοῦ ̓ Βουρ 5 ἴο ἴπ6 ργΆΖο οὗ 
ἄν, αἴον [86 τηβηηοῦ οὗ {μον ἰογοίδίμοιβ. 10 γγὰβ ἃ σγοδῦ βαὐ᾿ϑίλοίἑου ἴο [89 7 6 15}} παί οἢ 8] 
ΤοοἸΐηρ, στοδηΐηρ ὉΠάΘΥ ΟρΡγαβδίοῃ δηα ορροβοὰ ἰο μοδίβϑηΐβυα, ἴο ποῖ ἰδὲ (6 βοοζοίβ οὗ 
ὑμοῖὶν Αἱ δηὰ ἰδ τ γο γ)1Ὲ}} όνγῃ δηα πηδογβίοοα ΌΥ͂ (Βοιηβοῖνοα πιϊμουῦ μανίην ἰο οηἴοτ 
ΘΧΡΓΙΘΒΘΙΥ ὌΡΟΙ 8 ἀδοϊδγαίζοῃ οὗ ἰμθηὶ; δηα αἷ8ο ὑμαῦ [π680 σοῦ ἸΠΚηονα δηἃ ὑπαίίδὶ 8Ὁ]6 
ἘΥ (86 μβοδίβοη. ΤῈ πΊΟΓΘ βΘΏΘΓΑΙ ὑμο 6} Υ ἠο ἐπ ἰᾶανν δηὰ {116 [Α10} οὗ [6 [Δ ]Π 16 5 Ὀθοϑτλο, 
αὖ Ἰοαδῦ Ὄχίθχῃ ιν, [Δ 6 τλοτο ὑΠ6Υ ἰοοῖς σοῦγασο. ΤῊΘ Τότ Ἀρραγθοΐ [ἢ δοῃύγαβῦ ὈΘΟΆΓΩΘ 
Ῥοΐνϑοη Βοδι θα ΐβηλ δηα “4 18πι,--- 1 οἢ γὰ8 ΒΟΎΤΟΨΟΥ στ 8}}} Ἰοϑῦ ΌΥ͂ ἐποὶν Ῥο ἐς 4] ἀ6- 
Ῥομῃάθηςσ, ἐμοῖς ΡΟ] [1684] οδαγαοίοσ, 4190 Ὀοὶπρ (08 οἴδβοοά,---ἰῃ6 πιοτὸ 86 ομαγαοίογιδυϊοβ οὗἁ 
τμοἷγ χα σίου βΒμοηθ ἔοσίῃ. [πάρεοᾶ, [86 Φεττὸ τόσο μομοοίοσίῃ ρογβοοαϊθα ΟὨΪΥ Ὀδοδυθο οὗἁ 
ἰμοῖτ Ἰανγθ δηά ἔδίιΒ, ἰῃ 6 ποτγᾶ, ἐμεῖν θεΐηρ ἀἰ βδγοης ἔγοτη ὑμοὶν οαρίοσβ. Ηΐποθ ἴδ τγὰ9 ααϊΐο 
πϑίαχαιὶ ὑμαὺ (86 9618, 88 βυοῖ, βῃου]ὰ ἔδοϊ ὑβοπιβοῖγοβ ἴο Ὀ6 {86 Ῥϑορὶο οὔ (89 ἔσο αοά, Βείογϑ 
8}1 οἴβοσβ. 8.0 δ τγδβ δ'8ὸ ψἱ ἢ [ἢ 6 δΐμοσ, 80 τοργοβθηϊθα ὑμθπὶ δ Ῥεοϊῃρ ἴῃ (μἰ8 χα ρα 
τοϊαϊίου, πιϊμοῦΐ ουθη αἰβύϊη οὐ] Βὸ ὀχργοβδίηρ ἰτηβο] . ΤῸ 411] (8 τὰ8 οδἀὐάδοά {86 ῥγοστϑβ- 
βἶνο βρὶ ἰδ] ζίηρ οὗ αοα, τ ῖοι δα ῥσχου του! γοδομϑα 8 ἱρὰ βίαρσο ἰη {1.6 ρΡσορβο ϊοβὶ [πλ68. 
ΤΙ ΐβ γ85 ΠΟῪ ΟΑΙΓΙΘα ὕο 8 58{1}}} ΕἸΣ Οἱ Οἢ οὗὨ ἀδνοϊορηηθηί, Ηθποο, ἰμο8ο ταοαθ8 οὗ δῃίῆγο- 
Ῥουλοσρ ἴδηι δηὰ δηἰτοροραί θη, π᾿ ἰ ἢ Ὀθίοτο Ὑγ6γ6 ἃ πϑοθβϑὶίυ οὗ {86 ᾿ποτθ ψὶΐ8] ΡἱοίΥ, 
ἍΓΙΟ ΠΟῪ δυοϊ οἂ, Τδὺβ ἱπ Ὀτϊπρίηρ οὐδ {110 Θχα] θα ομαγδοίογ οὔ αοά, 88 θδῖπρ ἀρουθ ἰδ 9 
ογθαίυσο, Ηἰβ ἐγδηβοθη ἀθηΐαὶ ομδγδοῦοσ τγὰ8 Ὀσουριῦ ἰηΐο ργοδίοσ Ῥγοταΐηθηοο, δηὰ Η 8 ἱπηπιὶ- 
ὨΘΏΟΘ ἯὙὙΔ45 ΠΔΟΤΘ 8Π4 ΙΏΟΤΘ ἰκορὺ οὔὖὐ οὗ εἰσ. [ ἰ5 ψο}} Κποα ὑδδῦ 86 παᾶῖὴϑ Φϑβονδῖ πῶ 8 
οὐ γον πὶυ μάγανσῃι ἔγοιαι ὑβασθ, 88 Ὀϑίηρ ἕοο ΒοΙγ. ἯὯ7 6 τηϊχῦ ὙΘΥΥ͂ ΘΑϑὲ ΪΥ̓ βαρ Ροθ9 ἰμαῷ αοά 
Ἡ ϊπλ8617 ψγ)β 116] ἃ ἔο ὯΘ ἴοο ΒΟΙΥ͂ δηᾶ οχαϊ θὰ ἰο θ6 χα υο ἢ βροζϑη οὗ, οὐϑὴ ἷπ ἀἰνῖηθ τ υβ ὶρ. 
Βαυΐ οποθ Βαγίηρ δπίοσϑα τιροὴ ἐἰχ15 ὑθῃη ἀ ΠΟΥ͂ οὗ ταϊπᾷ, 8 Τασί ΟΣ βίθρ τὰ ποὲ αἰ ου]ὺ οὗ 6χο- 
ουἰΐοα. Ποπηθ, 85 ΟΣ δυΐμου, σουϊὰ ποὺ ϑυϑὴ τηθαύϊοι ἐπ 8 ζϑηθγαῖ ἩΔῪ ἰὯθ ᾿πῆπθοηςθ οὗ 8 
ἈἾΒΘΓ ρΡόνοσ, Μ8116 οἴ .8, 88 ἰδ δυΐδμον οὗ 1 Μδοοβδῦθοθ, οομ θηὐοα {ποιλϑοῖγ68 πΠῈ 8 11{{16 
1658 ΣΟϑΌΓΥΘ. 

10 ἴθ ἀου 1658 ἔγὰθ ἐμαὺῦ βαςἢ ἃ ἰθῃθηοῦ μδά 8 στοαὶ ἀβηροσβ Ὑ116 ἐμὸ Οἱὰ Τοδῖα- 
τοσοῦ (μοΐϑηι, θοΐης ΓΑ (ἢ ἴῃ ἃ ᾿ἱνίηρ αοά, δοίϊνο πὶ (Β6 ἀογοϊορπιουῦ οὗἉ [6 ποτ] δῃὰ οὗ τηδῃ - 
κιηά, Βο] ἃ {86 ῬτΌΡοΣ τυϊ 16 στουσπὰ Ὀϑίύπτθθη ρδηίμοίϑηι δηὰ ἀθίβπι, ὈΥ͂ Ὀ6] ϑυϊης ἱπ ἂἃπ δυο τ- 
Ῥτϑβοηί σοὶ ἀϊνίπο βρί σις, 10 στα! δηὰ πππιϊαιαἰκαὈΪΥ Ἰοαμοᾶ οὐοσς ἰο ἀοἶβια, ἰῃ βίσους; 
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οοπγαϑῦ ὐ 1 Ῥϑηϊμοἰβίο Βοαίμβοπάομῃμ. ἔγο ἰμπ8 Βανοὸ 1Ὁ ὀχ] θά ἰο 5 ἴῃ ἰλο ΑΡοσσγρΒα. 
ΤΏοτΙΘ, ἱπ μῖΔοθ οὗἉ [δ Ἰἱνίης ἱπατηδηθηῦ ΒΡ τὶ οὗ αοα, νγὸ Βαντϑ (6 ἰγαμβοοηδοηΐαὶ νοῦς οΥὁἩ [ἢ 6 
διὐπίταςὺ σοφία, Ηδπηοθ 8 1] 1Κθ ἐσυϑὺ ἱπ σά δὰ α ἔσο τηοσγαὶ] ἴσαν οὗ αοἄ, μα πο τοτθ 8 
ῬΤΟΡΟΥ ΡΪδοθ. πάθεα 1 νηΐ 58|}}} [ατέμοσ δῃὰ ἀορομογαίθα ἰωἴο δὰ δρβίσαςϊ ομθ-ϑι ἀθάμοβα, ΟΥ̓ 
ἐιῖϑ τὸ ἢδυϑ δῆ δχδιηρῖθο ἰῃ ἰδίου  υἀαῖϑηλ δ8 ορροβϑὰ ἴο Ὁ τἰϑιϊδηϊίγ. ΤᾺΪ5 4150 σμαγδοίοσίζοϑ 
ΔΙοΒαταθαάδηΐϊβα. ΒΥ Ομ υβΐηρ βολ 8 του] αν δηα χηδίου α δβέϊο βρὶσὶῦ υ1 ἢ ἰσίογοβ αοά, ἰβ 
ΥΟΙῪ δρὺ ἴο Κ,ΙΟῪ ΤΩΟΙΘ δα τότ ἰυγοίοσαϊθ, ἃ8 γγὰ8 Ἔϑρθο οί ΠΥ τηδιϊἔδϑὺ 1η 1βγδοὶ ἦπὶ Ἰαύθυ ἐἰ τ. 685. 

ΒΏ1),, τὸ πιαδῦ ποῦ ΒΌΡΡοΟΘΘ ἱ{μαὺ ἰ(μἷ8β ἰθμάθηου μαά ἰῃ (δ9 {πὸ οὗ {86 ρῥχγοβϑῃξ 
ΔαΙΒΟΥ ῥγοοθοάοά ἰο βυοῦ ἃ Ἰοηρίῃ; ἰδ ψὰ8 48 γοῦύ Ὀαὺ [86 ποῖῖηδὶ ἀονοϊορταοηὺ οὗ 
189 Ῥϑορὶ]ο οὗἁὨ 1βύϑϑὶ. [Ιπ 18 ὑσοροῦ 1ἰυθ, δηα ῥσοοθθάϊηρ ἔγοσῃ ἃ γροοᾶ Ἰουπάκείοη, ἰΐ 
δὰ δ πουΐυ αἷπι.Ό ΤὨὶβ τοῦ ἢτβὶ οὗ 411] ἴο Ὀτγίπρ ἧοὸ ρθπογαὶ σοοοσα οι (86 τσο]ὶ- 
Εἴουα οἰοπιοηῦ 85 βοιῃοί ΐἰηρ 86] ουάθηῦ απᾶ οἰθναίθά δθουθ 811 Ἂχ ροβί(ζοῃ. ΟἿΪΣ δυΐδβοῦ 
ἀοοβ ποῦ ΓΕΔΙΥ ἱπίθηὰ ἰο 1οβθ ουὖῦ οἵ εἰ, 086 ταγβίεσίοβ οὗ 9 ζλιἢ δηᾶ Ἶανγ. ἘΠ σαί μοῦ 
ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑμοπὶ 84 βο] ουϊἀθηΐ, ΤᾺΐβ 15. ΔΡΡΑΓΘΟΟΥ ἔγοσλ ἴ3 6 οἰγουτησίδηοθ ὑαῦ 6 ποῦ 
ΟὨΪΥ͂ ΤΟργοβοηΐβ (6 ἰδίου οὗ πιο Β6 ἰγοδῖβ ἃ9 Ὀοίΐηρ ἀοοίἀοαΥ ῥγουϊἀθηξίαὶ ἴῃ ἰΐ8 ἀ6- 
γοϊοριαθηΐ, θυ 8130 ἔγοτα ἐὯ.  ζϑ ηοΥ ἰῃ ὨϊΟὮ Πὸ ρῖνοβ ὑ8 6 Χοϑοὴ ΨΥ Μογάοοασὶ τοϊαβοα ἰο 
ὈΟΥ [89 Κθθ. Κο αἷβὸ πῃ γσοβρϑοῦ ἰὸ {86 {πιο ἰῃ σψΐοὶι ἴμο εὐϊοὺ οὗ Ἡδιθδῃ γγὰβϑ ρυ] βμοά, 
δΔῃα πο ΒΒ ἃ ῥσονο βὸ ἀδεβίγασίϊνο ἰο {π0 96 Ὅ7Ὁ9 (10 τνα8 ἀατίηρ (6 ἅταϑ οὗὁἩ ἐμεῖς Ῥαβοβαὶ 
δαί ἐν α]), ὮΘ 18 ὙΟΥῪ ἱπἀοβηϊίο, βία ΡΙΥ ἱπαϊοδίϊης 1. Αρβίη ἯὸΊΤΩΔΥ͂ ποΐθ ΠΟῪ 6 οδυβεβ Μοτ- 
ἀεσεαὶ ἴο βρϑδὶκ βο ᾿πθδη το] δηὰ γοῦ πῃ 8 ΤΏΔΏΠΘΓ 50 ΘΆΒΙΥ͂ ἀηδοτβίοοα τ] χοΐδσθηοθ ἴο (86 
Βοὶρ ἰμ8αὖῦ ψου]ὰ οογίδι ]Υ οοσλο ἰο 86 7ὁτ)ὰ. 8.0 αἷβο Ἐβίμοσ 15 ατροᾶ ἐο ἰδ τοΐαρσο ἰπ ἕδβιϊης 
ΜΓ ΙΟῺ 15 ΔἸ πγοδῦ ΣπΒΟΡΑΓΘΌ]6 ἴγοσα ῬσϑΥΟσ, ἰπδίθδα οὗ Ῥγαυὴς δῦ ΟΠ00 858 [16 ποαγοϑί ΓθΘαγ αὖ 
μΒαπᾶ. Τδθ 166] πρ᾽ ἃ Υῖ865 ἱπ ὯΒ ΟἹ τοδάϊηρ {1680 ραββαρϑβθ, (μαὐὸ Βο ᾿πουρὺ [ΔΓ τόσο ὑμδῃ ὯὮθΘ 
βαϊά, δηἃ ἐμβαὺ ͵5 βί]ῃοθ 88 1ΐ στουῃῶ ἰπ βουλοιῖηρ αυἷΐο αἰ ογοηῦ ἔγοτα 1 Π66}}γ. 

ΒΒ ϑ᾽ 465, [8 Βὶγ]6 οὗἉ οὔτ Ὀοοΐς 15 πχοϑῦ δρργοργίδίθ ἴο 119 οοηΐθηΐβ, ἱπάθοϑα τγῦ ὁ το δά ΠΥ 
ΤΟ ΟΡΏΪΖΘ 8 ἀϊνῖηθ ργουϊἄθηοο ἰπ {86 [αοὺ, ὑμαῦ δύ Βα ἢ 8 βίγ]9 δηᾶὰ ποὺ ἃ σῇοσο σοὶ ἱσίουβ Ο.Θ 
Β ο ἃ μαναὰ Ὀ6οη δπιρ] ογοά, Το ἀο]νόσϑηοθ οὗἨ [16 6 8} ΡΘΟΡ]6 τι ἐμ Ῥογβίδη ἀοχηὶ- 
πΐοηϑ, ΜΒΙΟΝ ἰογιὴ5 115 5 θ᾽] οὐ γγ88, οὗὨ Θοῦχδο, 1π 1861 ἃ στοδῦ δηά ἱτωροσγίδην ουοηΐ, Βαΐ (818 
γνγ͵α3 πού Ὀτουρ!ιῦ Αϑουῦ ὈΥ̓͂ 8 αἰ] 6 ]γ-πϑρὶγοα Πθσο, ΠῸΡ γοῦ ὈΥ͂ (89 δι αἴ} γδ]οὸτ οὗ ἐμ 6 Ρϑθορὶο, 
Ῥυὺ ἰΒτοῦ σα ἐλ ᾿ἤποηοθ ΜΕΪΟΝ 8 τνολδη οχοσγίοα οὐοῦ (6 Κίηρ. [Ι͂ἢ ΒΟῪ αἰ ΟΥΘΗΐ ἃ ΔΉΠΟΥ 
Μ1}1 [86 βοϊάϊοτβ (ςομι αίΐδη 8) οὗ ὑΡ6 Κἰηράοιι οὗἩ Οοἀ ραίπ [86 νἱοίουγ ἰῃ (86 Ζαϊαχο ἰἰτηθ οὗ 
ἀοοϊϑίοη 1 Νοὺῦ ἤατουρᾷ ἐμ 6 Ομασπλκ οὗ Ποβι, Ὀαῦ ὈΥ (86 'Ῥ᾽σὶ( δηὰά ᾿ἰνῖηρ ΘΠΟΓΡῪ οὗἉ ἴμ6 Ι,οτά, 
“Ν οὗ ὈΥ Τλ6 48 οὗ 8 ΤΌΓΟΙΌΪ]Ο ὉπΊ ηρ δηα 4 Ὀ]ΟΟΑΥ͂ τααβββοσο, Ὀαΐ ὈΥ 8 τ 1]1ἰὴρ Βα Ὀτιϊβϑίοη. [π- 
Ββίοδα οὗἉ ἀοβίσογϊ πρ οἴ σβ, (Π6Υ σδίμοσ οηάσστο (δ αἰτηοσὺ ἰη͵ατΥ. [ 15 πὶ 015 βυσουταθίγ 
ταῦ (6 Εἰσμιοϑῦ ῬΡΟΤΟΓ δὰ ρ]ΟΥΥ͂ 15 σουθα]οᾶ; ποῦ ἴῃ ροσβοουϊηρ Ὀυΐ ἐπ ὈΪοδαοίη ὙΤΒΘ ρῥ]οῦ 
16 στουρῦ ουὖ δοοοταϊηρ ἰο ἃ στήλη σχοΐμοά, Τὸ Βαυθ τοχαγάθα ὑῃ6 σοργοβϑηΐαϊ νθ σβαγδο- 
ον οὗ 1:9 ῬΟΥΒΟΠΑ δηα δνοηΐβ ἀοβοσ μοά 85 Ὀοΐπρ δος [89 ϑασί]Υ ἰγρο, δπᾶ γοὺ ἕο Βατοὸ οχ- 
Αἰιοά ἐμοῦ ἰο 8 μἴσθδσ δῃά Β ο]1ου ἴοπο, Ὁ πιο ἐμὸν που]ὰ ὍῸ Ὀτουμῶῦ ἰπίο δὰ ἱπιτηοάϊαΐθ 
τοϊαϊίοη ἰο Οοά, νου] ματθ οτγοαίθα αΑ ἀϊϑοογσά, Τὰ ῖἷβ που Βαγϊγ μᾶγνὸ βαι3ῆθα οὗ οἀ 1861 
(86 το] σίουϑ βαηύταθηῦ, Ὀαῦ Γαΐ ο Ὁ που μᾶγο Ὀ6Θη ἃ 6λ0.86 οὗὨ ἱγτὶ δἰίοπ. 

Οεσίαϊῃ 1 18, ἰλδῦ δἰ βου ρ ἢ οὐ θοοὶς ἀο65 ποῦ ἜΧΡΓΘΒΒ]Υ ἰδῖζο ποίΐοο οὗ δηὰᾶ οα]εἰγαίο χο]ΐ- 
δῖοι 348 βυ οι, 8611} 1ὲ ΤΌΣΤΩΒ ἃ ὙΟΓΥῪ οββοη δὶ ραγύ οὗ ἴδιο το] σίους Βἰβίοιγ οὗ ἰδ Κι» σάομι οὗ 
αοά. γὸ γγθγθ9 ΘδΥῪ του ἀοα, ἱπ (89 ἱπίγοσδποίξοι ἰο {86 ὈΟΟΚΒ οὗ ΕΖτα δῃὰ ΝΒβουλδ, ὃ 1, 
ἐδιδῦ [89 Τλίδβροσα χοιηδὶηΐης ἱῃ μοαύμοῃ σουη το 5. γ7Χ89 ΟΥ̓ ΠΟ Τη68Δ}9 8 Τοὐδοίθα Ὀγδηοὶ οὗ ἰἢ9 
ῬΘΟΡΪΘ οὗ (89 σονοηδηῦ, Ὀυὺ ταύμον ὑμαὺ ἰῦ Βαὰ 8. ὙΟΥῪ ἱπιρογίδηῦ ΡΆΓΡΟΒΘΘ ἰο 0] 835 τορατγάβ {9 
ἢη4] Δαοσοτηρ ] ἰβτχοηῦ οΥὗὨἍ [6 Τταΐϊβϑῖοπ οὗ 15γτ86]1. ΤῊ γὰ8 οἰ ΘΑΥΪΥ βοθπ ἰῃ 86 δροβίο! 1. -ΟἾ τἱ8- 
(ἰδ Ροσὶοά, Ἠοηοθ ἐμθ ρῥγοβοσυδίΐοη οὐ (86 ἀδβϑρίβεὰ “68 τηῖϊρῦ ὙΘΙΥ͂ ΘΑ5} 7 ἢανὸ ὈΘοΟΙαΘ 
7.580 88 ᾿τυροτγίδηϊ ἃ5 γᾶβ ὕ8:9 ΠΟῪ Το πα Ωρ οὗ [86 Ρ6ΟΡ]9 ἱπ 7166 Δηὰ “ ἐγαβδ]εα. Οἷιγ θοοὶς 
Ὧ845 ἰο ἀο πιὰ [89 Ῥγοβογναίίοη οὐ (8159 ᾿ίδβροσα, ψΐοι, οομαϊομθα ὈΥ Ῥϑου ταν οἰτοιτ- 
δβίδηοοθ, δα ἰδῖκοη οα 8 ἴον ἔοττα, ὑϑοδυβο ᾿ἰνίηρς ἰὰ ἃ μοαύμθη ἡγοσ]ϊ, Βαυῦ (818 πῃ 15 ἄθαροῦ 
αϑροοῦ 86}}} οοπύϊη δά ἴο ὈΘ 8 ρατῦ οὗ [89 μἰβίουυ οὗ οὐ β,κϊμηράοπι. Τὺ νγδβ 8 δοὺ οὗ ἀοά ᾿γ 
ὙΒῖο οι Ηρ οοηοββοά ἩΪ πι501 ἰο {815 ῬΘΟΡΙῸ 85 10 Ηἰ5 οσσῃ ρϑοῦ δῦ Ρθορὶς, δῃὰ ἄγον ἰδ ἊΡ ἴο 
Ἡπι86]} 85 1.5 ασοἄ, [πῃ δἀάϊίου ἕο {113 [880 Ὀοοΐκ 15 ἢοῦ ΟὨΪΥ ονυϊάθηςοϑ ἰμαῦ ἔπ Γθ ἰδ 8 [υ8ῦ ρο- 
γογηϊαθηῦ οὗ {μ6 πογ]α--- αὖ ΒΘ ψὯΟ ἀϊ55 8 Ρ' ΓΤ δῃοίδοῦ ψ1}} 1.11 ἑηΐο ἐδ Εἰταποῖ --ὐλαῦ [Ἀ9 
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Θ"θιαΐοβ οὗ ἰδ οοοῦ Ῥ6Ορ]ο δἃτθ ἀθϑείγογθα Ὀθοβϑῦβο οὗ ὑποῖγ ϑησαΐ τυ ; Ὀὰὲ 1 4130 ἔδδοῖοβ, 1 ττϑ 
τὶ ΠΥ ἀπμάογβίαηα ἐδ, [86 ὙΘΙΥ 5Β'πι}]9 δηὰ γεύ αἰου]ύ ἀπὶν οὗ ρ᾽ δοίης οὐ Β ΒοΠΟΥ δρῦουϑ ἐμαὶ 
οὗ τωϑῃ, δῃά (οὐ σδῦβθ αῦονϑ ἴπΠ6 Ἰηἰογοϑῦ οὗ ῶδη. Αἱ Ἰοαϑδὲ ἰῦ Θῃοῦγαοβ Ὁ 5Βὸ ἰο ἄο. Ιἰ 
Τοργεβοηΐβ ἰο 08 {Π6 οοηῆῖοῦ ἱπίο Β]ΟΒ ἴλ6 οὐ- ραγίπα τδη, 88 4130 [86 το ϊθ Ῥθορ]θ (οΥ 

ΟΒΌΓΟΒ) ΤΑΥ͂ ὈῸ ΡΙυηροά, ἴῃ 89 Ἔχϑουίίοη οὗἩ ἱμαῦ ἀαίγ. ὙΏΘη ἐμ β'έαϊο 15 πὸ τῆοτο γυϊᾶαοά 
ὉΥ ἀϊνίηθ ῥυϊποῖρ]θθ, δῃὰ 88 βυσμ 8 πὸ τίοτο εἰΐ μοῦ ἐβοοογαίίο οὐ ΟἸγιβείδη, θα ΡΌΓΟΙΥ 
Βαπιδη δηὰ Βοδίβθῃ, ὑμ͵5 Ῥοοῖὶς ροϊῃηΐβ ἰο ἐμθ υἱοίοσυ τ βίοι [86 ὑγὰθ ροορ]θ Μ|]1] ἔῃ βοῦπλθ ΤΑΥ͂ 
ΕΣ οἶδεῦ σοπίΐαυο ἰο οὈίδίη. 

1 τὸ Ρ]δοθ ἐμ18 ῬοοΚ, μανίηρ βομ δὴ ἱτηροσζίδηῦ τηθϑβασο, ὈΥ (86 δβ'46 οὗ Ὀοϊῃ ἐδ οἵμεσ 
Ῥοβί"οχ: δῃ ὈΟΟΙΒ 88 χσχορασὰβ 70 Δαΐβηα, παῖ Ἑὐζτα δημὰ Νοβδπιίδῃ, ἰδ οἰ Υ ἐδβι 68, 85 
ὅἀο 4͵830 ἰβοβοθ, ἐβδὺ (μ6 ρϑορὶο οὗ αοά, οομποοϊγοα 85 δ σοϊρίουβ βοοϊοίυ, οδὴ Ἂχὶβϑῦ πιιμουίΐ 
Ἠανΐῃρ ΡΟ] ιἰσ8] ἱπάοροηάρῃςο, ααὰ [114] ἐμοὶν ἤπαὶ ἀοϑηγ. Βαὺ 10 βῆονγβ δ150 ἰδαῦ ὑμ 6 
οου]ά τηδἰηΐαΐη {Πεῖὶγ ἰηἰορτὶἑγ, ουθα 1 βορασαϊθα δηᾶ βοδίζοσο:ῖ. ὙΤΪ8 15 δ ὑγαὺῃ τ 10} πο- 
ὙΏΘΓΟ 6156 ἤπᾶ5 δυο ἀοβηΐῦθ Ἔσργαββίου, Ὀαὐ γοῦ 1ῦ ἔοσγηβ ἐμ Ρ4513 οὐ οχίϑίθῃοϑ ἴοσ (9 πιοϑὲ 
οἵ [06 ΙΞγϑ6 1168 ἀαγίηρ 811 {116 10] οί: σ ρογὶοάβ οὗ τθ. Ηροηοθο, αἾ30, [89 Ῥϑου 18 ΣΟΛΘΓΘΏΟΘ 
Ῥαϊά ἴο οὖσ Ὀοοῖς ἴῃ ὑγϑίδγθῃοοθ [0 οὐ σβ ὈΥ͂ ἰδίοσς Φυδαΐβτα. Απά {15 15 ποῦ ἔγοται δῃΥ ραΐβο- 
Ἰορίσα!ν ἀπβουηά οασ86. [0 γοβίβ ποῦ ρΟἢ ἃ ρδββϑίοῃ ἀγουβοά ΟΥ̓ 189 ἰηϊσαΐοαὶ δὰ ὀρργοβεὶνθ 
Δοῖβ οὗ οὔβογ ρϑορῖο, θυὺ ἐδ σδϑῃ 6 ϑὲϊβοᾶ ὈΥ ἃ ροῃμαΐπο σα] ἰσϊουϑ τθᾶβοι, [ἢ 80 ἴδ 88 1 σαὶο- 
Ὀχαΐεϑ ὑμ6 υἱοίουυ οὗ [86 ἀἰνὶπο ἰατν οὐοσ ἔμ 6 ψου]ᾶ, δηα σϑυθ8}8 118 ἱμυ οἸ ΔΌ] ΘΠ 685 ἰπ (819 ὨΘὟῪ 
δηᾶ αἰδιϊποῖ τιοιμοά, τ8 Ὀϑοοταίπ δὴ ἱπαἰβρθηβαὮθ βαρροτῖ οὗὨ 86 Τογβϑὰ, ἰῦ δι} ᾶ698 [}6 
ΤΟΙΩΔΙΚΑΡ]Θ ΤΏΔΏΠΟΙ οὗ 115 βἰδίθιηθηΐ, 85 ΜΑΙΜΟΝΙΡΕΘ δηὰ Ἰαΐδν τὶ ΐοσβ μανο ἔν δονγα. [πὶ 
ΒΟ ΔΓ δ8 ἰὉ ἔθβϑοβοα ὑμαὺ 86 ρίοιγ οἵ αοἂ 5 ῥχο-ϑσαϊμοηΐ οὐορ ἰδμαὺ οὗὨ τηδη, ὑμδῦ ὑμβοθὸ 80 
χοῖαβα ἰο ΒΟΠΟΣ τχϑῃ ἰοϑὺ ἐμοῦ ἀορτγίνο αοἂ οὗ Πὶ5 ἄπο τορατγὰ νὶ}} ποῦ 1.11 ἰο σϑοοῖνθ ἐμβεὶγ 
τονγασά ἔγοα ἀοᾶ: ἴῃ 80 [ΔΣ τηυσδὺ Επίμοσ Ρ6 ἴο υ8 ἱπᾶάοοά ἃ δέαν ον 168415 158 ἰο Ὀαδ]θ οἱ 

αὶ ΠΥ δὰ σουγαρθουβὶγ, βου] ἰμ6 Θίαίο βθεὶς ο ραΐ ἔοσίῃ 1ΐ9 ῬΟΥΤΟΓ δηά ΘμάθαΥοσ ἴο 

οηΐοσ [86 τοὶ ρίουβ ἀουμχαὶπ ἰῃ ἴοο ΔΌϑο]αῦθ ἃ ΤΔΏΏΟΣ. 
ΤΥ [86 οαποπίοδὶ στηοσὶΐ οὗἨ [86 ΟἹά-Τοβίδιηθηῦ ῬοΟ5 σομβίβίβ ἴο 8 ργοαῦ οχίθηῦ ἴῃ {86 ζχλοὶ 

οὔ [μοῖσ ρδβδίηρ θογοηᾶ ἐμ9 Ὀουῃ δ οὗἉ ἐμοὶ οὐγὰ παίϊοι ; 1 ΠΟΥ ΒΑΘ 8 ΤᾺΟΤΘ βΘΠΘΓΑΙ τοϊδίϊοη, 

οἢ δοσουπηΐ οὗἁὨ ἩΒΟᾺ {Π6Υ͂ ΔΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ το] αἰδα ἴο [6 σοβῃλορο δα Νίονν Τ᾽ οβίδιηθηί, 8.}}} γγὸ τουϑὶ 

ποῦ Τοτροῦ (μαὲ [86 παίζοπαδϊὶ ὑβῃάθηοῦ οὗ οὔτ διῦδου δὰ ποὺ γοῦ γϑδοῃϑαᾶ (μἰ9 ροϊῃηῦύ. Ἠὸδ Βδὰ 
ποῦ αἰξαϊηρά ἰο ὑἐμαῖ βθῆβο οὗ βυ ρογίοσ γ δηᾶ οουϊγαβῦ τ δἰ οι Ὁ] εἰτλαίϑὶΥ ταδάθ ἐμ «628 16] ουβ 
οὗ [80 σοιαπχαηίοδίίοη ἐμαῦ γγ88 ρίνϑθη ἰο μϑηι ἴὉΓ ὑγαηϑτα βϑϑίοη ἕο οἴμονς παύΐοῃβ. Ηθ τι δἱ 
Ἰοαϑὶ ἱπα  ἴθσϑηῦ ἴο (9 γἴχ6 8] Οὐ βαὶ γαύΐοη οὗἩ οἱ βϑῖβ, δὰ ουϑῃ βουσδὺ ἴο οδίαϊη δἀνδῃϊαρθ ΟΥ̓ΟΓ 
ὙΠ θυ, διὰ ἴο ἰηΐασο μοι. Ηδθ ἀοεβ ῃοῦ γονοδ] ΔΏΥ {ἰτα  ἀἸὑγ, Βα οἢ 89 τὸ πα ἰπ [86 ὈοοΪκ οὗ 
συάι, τόσο ΝΟ Δ 6 ΖΖΑΓ ἰβ ἀοργαάοά [Ὧν ὈοΪον Αμβαϑαοσυβ. ὙΒοσο, μονγονοσ, (89 9 6 0γ8 

ΒΡΌΘΆΓ ἴῃ 8 ΔΓ ΤΏΊΟΣΟ 1468] ᾿ἰσ δ ΐ. 
ΤἈυΒ ἴῃ οἷ. Υἱϊ!. 17 Β6 χῖνϑϑ ρσχογπλίηθηοθ ἴο {86 ἔλοῦ ἐμὲ σαδην οὗ 89 Ρ600]ὁ οὗ ἴμ9 ἸΔπά--- 

δύϑὴ ἰμβουρὰ ᾿ποὶ δα Ὀγ ἴδαγ---σοσο σοηνοσίθα οὐοσ ἰο υάἀαῖβπι; ἀηα ἈΘ βΠΘΓΘΟΌΥ ᾿πάϊοδίθϑ τΒαἱ, 

η δἀά!ἰΐοη ἰο [86 ποραίζνο οδδοὶ, τὶ ἢ ἴον [86 ῬγροΒΟ ἰπ μδπᾶ Ἀ9 15 πϑοοβϑι αίθα ὅο ποίϊοθ, 

{18 Ἰυαάσπιοηΐ οὗ αοἄ ονεσ {86 νου] μαά 4190 ἃ ἀθοϊ ἀοα]γ ροβίτἦγθ σϑβϑα]ῦ, Πϑ ον, [896 τϑοθρ- 

ἰΐοῃ δπιοηρ Ηΐβ Ρθορὶο οὗ μβϑαίμβϑῃ βυ )]οοῦ ἰο Ηΐβ ἰαθαθηοθ. ΤᾺΘ γί 8130 γθοορηῖΖθϑ ἰῃ (ἢ 9 

στεδὺ συ ]οῦ ποίἱοοα πὶ 819 ὈοοΪς ἃ σΔΡΘΟΥ͂ ἴο ἀρργοοίαί πᾶάδίβαι δηὰ 105 γοργοβοηίδίζγοϑ ἰῸ 

βοῖωθ δχίθηὺ δ ἰοαϑδύ. Κὅ'ο δἷ8ο δπιοηρς [86 τηϑἱοσὶ ἐν οὐ ἴμ 6 Βοαΐβοη ρορῦϊδοθ ὨΘ ἐπα! οϑίαβ ἃ 

Β6:86 Οὗ [υδίϊοο δῃὰ Βπτηδηἰν ΜΒΙΟΣ ἀἰά ποὺ βυ ον ἐμθπὶ ἴο τοὐοΐοθ δὲ [86 ῥσοσιυ]σαύου οὗ [86 

βτβὲ πητὶ σβέθουβ ἄθοσοθ ἴοσ {86 ὀχίογιϊπδίΐοη οὐ ἐμ ὅσ 6νγα, θὰΐ οἱ 9 ΘΟ ΓΑΙΥ͂ ΔΘ ΒΏΟΝΒ ἰμδὲ 

ΤΟΥ͂ οΓΘ Ἔχ θα ΡΥ ρἰαα Βοοδῦβο οὗ [6 βεοοῃὰ ἔἈγουβΌ]ο οάϊοὺ, ΗΘ 5618 [ο Ὀ6 ἱπιρτοϑββϑοὰ 

αὐτὰ 86 ἔλοὺ ἐμαῦ [Π6Υ Βαγο οὶ {86 ἱποϊἱπδϊΐοη πὰ [86 σαρδοῖς δὺ δοῖῃθ {7πλ6 ὑο δυσῖνο δὲ 

8. Κπον]οάρο οὗ (86 ἐσ αοἄ, δῃὰ ἔοσ μἷβ ραζῦ ἢθ που]Ἱὰ ρ᾽δά ν Ἰοᾶγνο [86 ἀ0ὺγ Ορϑῃ ἔοσ ἰμϑαι. 

[Ξπκουσειδ οἱ ἴδ Τυἰτατρίοαϊ Ὅ5ο οὗ ἴθ Βοοὶς οὗ Ἐπδῖδοσ.) 

[ΒῪ ΤῊΞ ΛΙΈΒΙΟΔΝ ΒΕΥΙ5ΕΚΒ. 

ΠῚ ἰβ τὸ] Κποτα ἐμαὶ (μῖ8 Ῥοοΐκ ἰβ ἃ ἕδνοτίίθ πῖῖα (ῃ9 7ονγα, Ὁ ποσὰ ἰδ 8 οἴδη βηι]οά 

ΤΡ 29Π, λα Ἰοῖϊ, ὉΥ͂ ΤΑΥ͂ οἵ ἀϊπιϊποίίοι ἔτοτα 811 οἰβεσβ; δηὰ ἐξ ἷβ σβοσο Ἰχθα οι πδοὰ ἱῃ 8 βερασαϑῖθ 

ἴοστω ΤΉΝ 8ΩΥ͂ οἶδας οὗ ἐδο βδοσοὰ ὑοοῖβι ΤᾺ Ἵχίτανδσδης οβιἑμααίο οὗ (86 ΒΑΡ έμθ 15 γν.}] σερσθ- 
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βία ἘΥ͂ (6 βαγίηῃρ οὔ ΜΛΙΜΟΝΊΡΕΒ, ρον δἰ]υδοᾶ ἕο, ὑπαὶ ἴῃ {89 ἄδγβ οὗ {μ6 Μοβαίδῃ 411 ἐμ 

Βοοῖκ8 οἵ ἐδ ΟἹὰ Τεβίασαθηὶ γ{111 Ῥαβα διγαυ, εχοορὶ (86 Ῥοπίδίθθο δῃᾶ Ἐπίμοσ. ΤΈ8 Ἰοῃμη 688 ἴοτ 

ἐδο Βοοῖκ ἴῃ αυρείΐοη [88 ἀουδι]αδα αχίβοι ἤτοτι [86 ἴδοϊ ἐμαὶ ἱξ βο ΒΙΡΆΪΥ ρταί1ῆ65 [89 9 ΘΒ πδ- 

ὥουδὶ ῥσγιἄο. 

ΤΒς Εδβδβὲ οὗ Ῥυγίχα (Ὁ 18, ἰοία, Βο οα]]Ἱοᾶ ἔγουται {86 ἴδλοί δἰα θα ἱῃ οδδρ. ἴχ. 26-82) ἴβ ἃ βιδῃαϊηρ 

ταθταοσΐαὶ οἵ [86 ἱβίοσί δὶ ομασδοίοσ οὗ {8 θοοῖ. ΑΒ τ μαᾶυθ βεϑῆ, ἰδ 885 Ὀθϑὴ οοτημπιοηγοταίρα 
Ἔνθ βἴποο {86 ἄαγβ οὔ [πὸ τεϊίοσ οἵ (ὴ9 βοοοῃᾷ Ὀοοὶς οὗἠἨ Μδοοδθθοβ (χυ. 86---ἰἰῃ; 9 “ΔΜ ογάοοδλὶ᾿β ἀαγ)"--- 
ἡ Μορδοχαϊκὴ ἡμέρα). ΤὮθ ἐδβελναὶ τγδϑ ΒῸὸ Ῥορύϊαγ ἰπ {Π6 ἔἶτηθ οὗἨἩ ΦοβΕΡΗσΒ ἱμαὺ μ6 (6115 υ8: “γθη 
ΠΟῪ 411 [π6 76.718 (αὶ ἀγὸ ἴῃ [86 ΒΘ 14016 οαγίΐ ΚΘῸΡ ἐμοθο ἀδγβ ἐδβίϊναα, δῃα βοηά Ῥογί 8 ὑ0 Οῃ9 
Δηοῖ μον" (Απέϊᾳ. ΧΊ. 6, 13). Τμαῖὶ ρορυ αυ!ν μα8. ποῖ αἰταϊ ΒΗ θα βἷῃοθ, 10 Βαβ ουθὴ Ὀθϑῃ χηδίῃ- 
ἰαϊηοα ΕΥ̓͂ δηγ (ΡΕτάυτσβ, ΟἸΞΉΑΥΒΕΝ, 511ῈΠ, ΊΕΒΕΙ ΕΠ, ΥΊΧΕΞ, ΑΝΘΞΕΕ, ΑἸ ΌΒΌ, ΕἸΙΟΟΤΥ, 
εἰο., δἴ.οΥ ἃ βυρρεθίίοη ὉΥ ΚΈΡΙ,ΕΠ) ἐμαὶ οὺν 1ογὰ ορβοσυθᾶ {18 ἰοϑίϊναὶ (ἑορτὴ τῶν ’᾿Ιουδαίων͵ Τοῇπ 
γ. 1); Ῥαΐ [86 ΔΌβεπος οὗ {89 ατϑοῖς δγίίο]θ ἴπογο 18 τοὶ δἱ 811 ἀθοϊαῖνγο (48 ΥΥ̓ΊΝΕΞ ἰπη861} δάτα 5, 
Οἴταπιπι. οὗ Ν. Τ. 1ΐοπιβ, ΜΑΎΈΒ᾿Β ἘΔ. Ρ. 125), δῃά ἴπογθ δθ ὙΘΣῪ ρτοαὶ οδ)]οσίοῃβ ἰοὸ {86 ᾿ἀθηεῖβοα- 
[ἴοι οὔ ἢ 8 “ ἴραβι" ἴῃ αποθοη πιῖῃ ἐἱμαὺ οὗ Ῥυτίπι, Θβ ρθοΐδ! γ [ἢ ἴδοι {ποῖ (ἢ Ῥᾶγα]οὶ ρΌΒρ615 βΒῃονγ 
{μὲ (6 οὔθ πῃ ϊοῖ οὐ 1οτὰ δἱ (μαΐ τηϑ δὐλοη θα νᾶϑ ἀυτίηρ, [{6 Βαγνοϑίςσθοαβου (Δ αι. χἱ!, 1, Ματῖς 
1. 22; Τὸ γτἱ. 1). 

Ατοουρ [86 τηοοάοτη 96 Ὅὸ ἰ8ο ζοπίϊναὶ οὗ Ῥασίπι 18 τορι τὶν μο] ἃ οα ἔσο ἄαγπ, [89 141 δπὰ 1δ.ἢ 
οὔ Αἄδσγ, {86 1χδὲ τοι οὗὨ ἔμ γϑᾶσ, οουτοξροῃϊηρ ἰο ουσ Μαγοὶ ἴῃ βοηοσαὶ. ΤῈ ἱπίογομ ΑΥΎ γϑδτ ἰΐ 
͵β τοροδίρα ἰῃ [111] οἡ {89 βᾶπιθ ὅδ γ8 οὗ ἰδ 18:1} τχηουίῆ,  ο-αἄαγτ. Α Ῥ το τα ΠαΤῪ [ποὶ, ο11.ἃ “(ἢ 6 
ἴασὶ οὗ Ἐδίβοσν," ἰ8 δρροϊηϊθά ἴο Ὀ6 οὐβοσνυϑὰ οὐ (89 191} ἀδύ, ἴῇ δοοοσάδποθ ΔῈ ἐμ6 σομτηδηα οὗὨ 

Ἐδίβον (ἶν. ὅ, 6); δηᾶ βυῃατΥ ῬΥΆΎΟΙΒ οὗ τορθηίδῃορ, Βυτα]] δἰΐοη, σέο. (ΠΡ) Δ͵’Ὸ ἰπίγοάπορά ᾿πίο 
1ὴ:ο τορτι ]8γ σἰΐαα] ἴον ἐμαὶ ἄδγ. ΑἊΔ8 οἡ 841} (86 ἔλβί ἄδψε, ἰδ Ἰοθϑοὴ ἴγογα ἰδ 1,ΔῈῊ οοπρὶαίθ οὗ Τὐχοά. 
χχχὶϊ, 1]- 14. χχχῖν. 1-11. δῃὰ ἰμαὶ ἴσοι [86 Ῥτορβοίβ οὗ ἴβδ. 1γ. 6---ἰἶνὶ. θ. Τῇ (8ὸ 151 οὗ Αἀδγ 
[4115 οὐ ἃ Βαῦθαία, [89 ἴδοι ἰαῖκοβ ρ]αοο οὐ 9 ΤῊ υσβάδυ Ῥγθοθαϊηρ, 85 πὸ πδην 18 δἰ ]οὐγοα οὐ {μαὲ 
βλοσοὰ ἄδυ, δηὰ 10 οου]Ἱά πο ῬῸ μο]ἃ οὐ Εὐϊάαυ, θθοδυβο ἔποϑθ οηραροα ἴῃ ργοραγίηρ ἰοοά ἴοσ ἰμ6 β6Ὁ- 
θαι που] ΠΘΟΘΒϑαυ Ϊ Βανο ἴο ἰδδίθ {86 ἀϊββοα ἴο {σὺ {86πι, οὐ δἱ Ἰθαϑὺ που] θ6 οοουρὶοά ἰπ ἐδο 18- 
Ῥοσ οοπποοίοα ὙΣ ἐμαῦ Ῥγοραγαίοσυ ἄαγ. 1 ἰμοὸ 141} Βδρροπϑα ἰο 181] ου ἃ ϑίαοθαί, οὐ οὐ Μου- 
ἄλγ, οσ Υ οἀποράδυ, (8:6 οοσωπιθῃμοοιηθηΐ οὗ ἐδ 6 ζοβένα 18 ἀοίοσγοα ἴοὺσ δἰ πη]. ΣΘΆΒΟῚ5 ΟὗὨ σου θηΐοη 9 
11 80 ποχὲ ἄδυν, Οἱ 186 ονοηΐῃρ οἱοκίηρ (86 188} δῃα δορί πηΐης [86 14}, 88 βοοῦ δὸ [ἢ9 πίδιβ 80- 
ῬΘΔΆΓΙ, σ8 165 δτὸ ᾿ἱρῃϊοά 1π ἰοκοη οὗ χοὐ)οϊοῖηρσ, δηα {9 ῬΘΟΡΪΘ δββοιαθ]ο ἰῃ (Π6 βυῃδροσιθθ. Αἴἶοσ 
186 πδῈ8] ουθηΐηρ' βοῦν 166, οοπβἰβίϊηρ' οὗὨ ῬΧΆΥΟΡ δηᾶ ὑμπδηϊκηρίγίηρ, (86 φησ Ὀοοῖς οὗἨ Τβίμον 15 τοδᾶ 
τὰσουρσἢ Ὁγ (89 Ῥγρϊοοίοσ ἔγοιι 8 Χ0}] τυ ἰθη βορασαίοΥ ἰὰ ἩΌΣΘΥ ομασαοίοσβ οὐ ροοά ραγοϊηγοπὶ 
σι ἴὴκ (ΜΙ βμηα, Μηογίαλ, 11. 2). ΑἿΥ ομθ ἴθ αυλ]:δοα ἰο τοδά 1ΐ, ὀἐχοθρί ἀθαῦ Ῥθορὶβ, ἴοοἱὶβ διὰ 
ταΐηθοσῦβ (2 ά. ΤΙ. 4), δῃὰ ἰἰ 15 Ἰαυσα] ἰο χσοδᾶ 1ΐ ἴῃ 8 ἴοσοῖσῃι Ἰδηρυαρθ ἰο ἰλοθο το ολη ΟΠ]Υ͂ Βο υπᾶοτ- 
κἰαπα 10 (ἰδία. 11. 1). ΤῊΘ ῥσϊϑοίοσ σοδᾶβ ἐΐ ἰπ ἃ ἱδίι ἰοηΐο ΤΠ ΠΟΣ, βυΣ ηρ Η18 ἰοπο8 δηὰᾶ μοβέυγοθ 
ἴο ἰδ σμδηροθ ἴῃ ἐμο βαβ]οσί τχαϊίοσ. ὙΒΌπονοσ 6 οοπλ68 ἴο (86 πδτὴθ οὗ Παπλαη, [86 οοηρτοσαίίοη 

Βίδιορ οὐ ἰδ ἤοον δῃᾷᾶ οὐγ ουὖ: “1Εὐ δῖα παπλς ΒῸ Ὀ]οίἑοα ουὐἱὐ ΤῊΘ παπιθ οὗ {πο Ὑ]οϊοα β8}]] σοὶ "ἢ 
ΑΥὐ [89 βδιηο ἰ1π16, ἰῃ βοσὰθ Ῥ]δοβα, [ἢ 9 θογβ ΠΟ δτὸ ὑγοβοηΐ τχαῖο ἃ ζτϑαὺ ποἶβο Ὑ1} ἐμ οῖν μαηάβ, ὙΠ Ὰ 
ΤΑ Ἀ]]οἰβ, τ ἢ τα 1165, δηα τ 11} Ρΐθοοα οὔ ποοά δῃά βίοῃο, οὐ ψ ἱοῖ μον δὰ τὺγιϊέθη [816 πδῖοο οὗ Ηα- 
τηδιι, δια π ΘΒ (ΠΟΥ στυροα ἰοροίμον βὸ 88 ἰο οδ]ιογαίθ {89 εἱς. ΤῈΘ Ῥαββαρθ ἴῃ σι Ϊοκ (89 
ὨΆΤΩΘΘ οὗ ΗδΙηδηΒ ἰθη βοῦβ οοσὰρ (ἰχ. 7-9) ἷβ Τϑδᾶ γε σαρ αν, δηᾶ, 1 Ῥοββίθ]6, ἰπ οὔθ Ὀσοδίμ, ἴο 
βἷ τιν ἐμαὶ [ΠΟΥ 6. 811 Ἡπηρ δὲ [η9 βαπηθ ἔτη. Ἐὸσ (18 τοαβοη ἐμπαὶ Ῥαββαρθ 8 τὶ ἐδ ἴῃ ΙΑΥΟΣ 
Ἰοίξοσβ, δηὰ 8:6 πᾶτηθϑ ἄσὸ διγδηρϑα πον ομθ δηοίμοσ. ΤΠ ἰγααϊίοη 18 {παὺ 6 Πδπη68 ατὸ ττϊ θη 
ἴμ ἴἄτοο Ῥϑυρϑῃϊοιϊασ ΘΟ τλῺ5 ἰο σοργεβοηΐ (86 μαηρίηρ οὗ Ἠδιηδη δηᾶ μΐ8 βοὴ Ὁροὴ ἑβσοθ ραγβ]]οὶ 
οογάβ, (ἤγϑθ ὉΡΟῚ βδοῖ οοτά, ομ6 δῦονο δποίμονς (ΘΑ ΈΕΙΙΝ, ᾿αδδίηϊ, 7 ὑξοταὶ., 11. 849). ΤῊ Τατρατα 
οἡ Ἐδίδ, ἴῃ ΑΙ ΤΟΝ οϊγσίοίξ (αα ἴοα.), Ἀοτονεσ, βέαϊοα ἐμαὶ ἰΠ6Υ 411 πηρ οα ἐμ 9 ρΆ] ον ἴῃ οἢΘ 
11π6, Ἡατηδῃ αἱ ἐδ ἴορ, δηὰ ἷ8 ἰθῃ βοῃβ δὐ ἱπίογσνδἹβ οὔ μα] 6 οὐδ᾽ὲ ὑπάοσ μΐπι. ΤΊ ἐβ αἀδοά ἐμαὶ 
ΖΕοτεΒἢ δηα ΗδγλδηΒ βου ηὐ δυσὶν βοὴ Πεα, αὐὰ Ῥερποα ἐμοῖν Ὀγοδᾷ ἤγομι ἄοοσ ἰο ἄοον (μι ονΐ- 
ἀοπί δ] υδίοῃ ἰο Ῥβαϊπὶ οἷχ. 9, 10), Αἴοσ ἴμ6 τῸ}] 16. Βη θηοα, {π6 τοαᾶοσ ἀἰβυιίβθοθ ἐῃ 6 οοηρτοραίίοι 
ἢ ὁ βμοτγέ θοηθαϊοϊΐοη. Α]] ρὸ Βοτὰθ δῃά ραγίαϊζο οὗ 8 σεραϑὲ βαϊά ἰο οοῃβίβὲ οὗ τοῦς δῃὰ ορρβ. 

Οἱ [Π9 τπιοσχῃΐηρ οὗ (89 141}, (86 Ῥσοροσ [ςαϑ "ἀν, [86 “Φοντθ αραΐῃ αἰϊοπὰ ἐμ αγπαροραο, το σθ 
ΒΟΥ͂:Γ] Δρροϊηίθα ρῬγάγεσθ δτὸ δἀὐάδοὰ ἰοὸ ἐμ 6 πβῦ8] ἀδῖυ σἰΐπαὶ, δὰ ἱπείθαα οὗ [ἢ χορτ]αγ Ἰοββοῦ, [δ 9 
ῬΆβθδσο 18 Τοδα ἔγοσα [ἢ9 αν (χοᾶ, χυὶΐ. 8-16) τ Εἰ ἢ το αΐθβ ἐμ ἀδβισιοιΐοη οὗ ἔπ Ατωδ] οἴει, (μ 6 
Ῥοορὲο οὗ Αραὰρ (1 βαγῃ. χυ. 8), (η8 βαρροβοά δηοδοίοσβ οἵ Ἡαιιδη (Γι }. 111, 1). ΤῊ Ϊ8 ἰ8 τοδὰ ἘΥ 
ἴλγοθ Ῥϑσβοῦβ---ἃ ὑχίεοί, ἃ 1,οΥἱΐο, δὰ δὴ 1ετδο] ο. Αἶογ (8198 [86 Χ0]] οὗἩ Ἐδβίμος 18 σοδα ἱβσουρῃ 
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29 ἹΝΧΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΞΊΠΕΠ, 

δραΐῃ ἴῃ [86 ΒΆ116 ΤΏΒΏΠΟΙ, ἀπα τ] (816 ΒΑΙΏ 0 ΓΟΒΡΟΙΘ68 88 οὐ ἰδ 6 Ὀτοοοάϊηρ ουθηΐηρ. ΑἸ] το ρΡοσ- 
ΒΙΟΙΥ οδ ἃγὸ Ὀουπᾶ ἰο οᾶν ἱΐ σοδ---τθη, πόυσιθη, οἰ] ἄγθα, οσῖ ρΡ]68, ων! θ, δπὰ ουοη ἰάϊοίϑ--- 
1βουμἢ ὑΠ6Υ ταλγ, 1 (ΒΟΥ Ρΐοαβο, 1ἰβίθα ἰὸ δ ουἱαἀθ ἐδθ βγῃαροριο (Μίδα, ᾿θοολ δα- ϑλαπαλ, 11. 
7). ὙὝΒοΩΣ [89 βοσνΐοο πῃ (ἢ 9 Βγμαροραθ 18 οΥοσ, 411] σίνο ἐπουγβοῖγοθ ὉΡ ἴο τ οστγ-τη τη. ἀἰδεαθα 
οὗ 411 βοσία, πὶ ἀδηοῖησ δηα ταυβῖο, θορῖη, ΤᾺΘ τοβϑὶ οὗ {86 ἀΑΥ͂ 15 δπρεοηΐ ἴῃ ἰοδβϑίίηρ ἀπὰ σο)οϊοὶπρ. 
Ορϑῃ Βοῦβθ ἰβ ορί; βοοὸσ δηὰ σοῦ, γουσηρ δηά οἹ], αν ἔγθθ δοῦθδβ ἰο οῦθ δηὰ θηΐου ἰβοιαβοῖνοβ. 
Τὴ ἐδ ὀυθηϊηρ 8 αυδϊηὶ ἀγαπιαίῖο οηἰοσγίαϊῃηλοηΐ 18 οὔσηι μο6]ἀ, (9 δυδ]οοὶ οὗ τ ἜΪΟΝ '8 οομηθοίοα τι 
{πι6 οοοδϑίοηα. ΤῊΘ τχθῃ βογηθίϊσηθα ρυΐ οἢ ἴδιηλδὶθ δρραϑγεῖ, ἀβοϊδαγίης ἐμαὶ {86 οαβὶ οὔ Ῥυτὶπι (501. 
ἶχ. 22) βυβροπαβ ἰδ6 σὰ ]ο ἰπ Ὥσδυϊ. χχὶϊ. 56. Α ἀφίῃ ταθα] ἔποπα 90] Ονγα, βοσαϑίϊ ηο9 πὶ ἢ ἃ ἴσο 1η- 
ἄυϊροποθ οὗ σῖμο, τ Βῖοὶ ὑπο ΕΔΌΡΙτΒ ΔΙ]ΟὟ οὐ (818 οοοδδίοη ἴο (19 αχίθηϊ οὗ δρϑοϊαἱθ ἰηϊοχίοδίλουι 
(ἀεδγα οὐ “εσιϊαλ, 11. 2). 

Ουἱ ἐμ 1διἢ ἀδγ οὗ Αἀδγ 86 χοὐοϊοΐπρ ᾽δ οοπεϊηαοᾶ, δηὰ οἱ ἣβ οομπαίβεϊηρ ΤΟ ΘΗ οὗἩ βυγοοϊσηοαίβ 
δηὰ οἰβοσ οδίδῦ]οβ ἃτὸ ἱηίασομδησοά. ΟἸοσέηρΒ ἴῸΓ [89 ῬΟΟΥ 816 δ[8ο τηδᾶθ ὈΥ̓͂ 81} ψο ἐδ δῇοσὰ ἴο 
ὧο 6θοὸ (Εβέμ. :χ. 19, 22). ὅθ ασνββῦύβα, ἴῃ ΚΎΤΤΟΒ Οὐγοϊοραχία, 8. υ. Ῥατίτα; ΟἸμΑπκ, ἴθ ΚΜ ΤῊ Β 

Τρϊοίζοπατν οὐ ἐλ Βιδῖο, 8. υ' Ῥαχῖτα; ΒΗΙΟΘΚΑΒΎ, ἴῃ {86 Οὐἰοὶ δαογί, 171., 1184, λίτι,β, δι δἢ ὕεια, 

ΡῬ. 1838; ΕΒκυσης, 6 {εείο ὕωάαοτιση, Ῥυτύπ, Μδύθυσς (1784, 41ο.); ΑΧΈΝΤΕΙ,, Ὁ }3 Ὁ» Βαίταον--: 
ἐμπο, εἰο. (Ετίδηρσ., 1807).] 

ἢ 4. ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, ΤΙΜῈ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΓΝΤΈΘΕΙΤΥ. 

Το ἀϊδβουκαίοι χοϑρϑοίζηρ (Ὧ0 αὐέλον οὗ [114 Ὀοοῖὶς ΒΔ ἴο Ὀ6 τοβοσυϑὰ τηὐὶ] ἴδον 6 ὑσὸ- 
οοάϊηρ αποπίϊοην μδᾶ Ὀοθη ἀοίογτηϊηϑά, ἱπαϑιλ ἢ 8.94 Δἢ ΔΏΒΥΟΥ ἴο 10 ΤΟ οὐ τνγίϑθ μανθ 
θ6Θῃ ΟὨΪΥ οὔ ἰδ τηοϑὺ ὑποογίαϊπ Κὶπὰ, ΝΟΥ οουἹἱὰ τὸ μανὸ Βοροά, ὈΥ {μο βοϊυϊίοη οὗὨ (ἢ 
Ῥοϊηὐ, ὑο ἕβτου ταῦσὶ Πρ ὁπ {119 ἰβύοσί δὶ ομαγδοῖον οὗ ὑ89 βοοῖς, οὐ 1[9 οδῃοηΐοδὶ ἀϊ σαὶ ἔν. 
1ῃ ομδρ. ἐχ. 20 1 18 βίαιϑα {πῇ : “ Μογάδοαὶ πγοῦϑ ἐμι680 ἐμ πησϑ, δῃη βεηῦ Ἰοὐΐθυβ πο 811} 88 
9 ον8;᾽ ἱπ γοσβο 28, “ΤῈθ 9 6νγ͵κ ππδοτίοοϊς ἴο ἄο .. . 895 λῖογαοοδὶ δα τυϊίθα ἴο {1 ι6 τὰ ;᾽) δα 

πῃ σοῦβο 20, ““ ἸΒοΓΟΙΌΓΟ (ὉΓ 81} {86 τντογάβ οὗ ἐμὶ9 Ἰοὐίογν." ἔὕοδγο πού, μθῆςθ, ἴο δοποῖαᾶα ἐμδὲ 
, Οὐχ Ῥοοΐκ γνγὰβ ττὶ θη ΕΥ̓͂ Μογάδοδὶ, πὸ ὑμαῦ 1 18 8ο οἰαἰ πγϑᾶ, Ὀαῦ (παῦ 6 δαΐμοτ δα Ἰκηον- 
Ἰοᾶρο οὗ βαοῖι υυυιθηρϑ γοΐθγα]ο ἕο Μογάβοαλί Ἀΐπϑο ἢ, τ ἢ τοβρϑοῖ ἰο Ῥατίτη, ἀπά 4130 ἐμβαῦ ΒΘ 
ΤΑ8 6 186 οὗ ἔμβοῖα. [Ι͂ἡ (86 τοϑῦ οὔ ἐμῇ Ὀοοὶς ψθ δτθ δὖ ἃ 1085 [ῸὉΓ δύϑθη 8 ἷπὺ ἴῃ σορατγά ἴο {16 
Ῥοίβοι οὗ οὺῦ δαΐπογ. Εὔνθη 88 χοϊδίθβ ἰο [8:9 Ἰοοδ! ἰΥ̓ τ ΘΓΘ 10 γὰ8 τὶ (6 ἢ. 6 ΔΓΘ 1 στοδῦ ΠΕ - 

οογίαϊπίγ. 5411 {89 ππυβααὶ ἈΠῈ} 1αγ  Υ αἰ οἢ 1 ονΐηοοβ πὶ Ῥογβίδη τηνε,  Ἡ]ΟΝ 18 ἴα 

εἰτοηρ δηἃ τουλατ Δ Ὁ]9 σοπίγαϑὲ πὶ ἐμ ἱρηποόσαηοο οὗ Ἰδοῦ Δροοῦυρμαὶ ὈΟΟΚΒ, δηα θβρϑοίδ 

ἰϊα ἰοία] Ἰφοὶς οὗἉ 4]}υβῖοη ἰο Φυἄτθα οὐ ογαβαίομι, τηϑῖκος Ὁ νΟΥΥ̓͂ ργοθ Ὁ ]9 (μα ἐμ δαΐμον ἀ14 

ποῦ Ὀοΐοπρ ἕο [δ Ραγθηῦὺ ΒΟΑῪ ἰπ Ῥαϊοβϑίϊηθ, Ὀὰΐ ἴο ἐμ6 Ὀίδϑρογα ἰῃ Αβίαβ. ὡἀσοοσάαϊηρ ἴο ἴδιο 

Ταϊυάᾶ (Βαδα ΜΒαίδτα, ν. 1δ, ο. 1), ἔμ θοοΙκ οὗ Ἐβίδμον Ὀοϊοηροα ἰοὸ ἐμοβο (Ἐσοκὶοϑὶ, [9 ὑπνοῖνο 

1ϑββοῦ ρσορβοίβ, Πϑδῃΐοὶ δηὰ Ἐβέμου) τοι τόσο τυ τΐθῃ ὈΥ {86 Βοσῖδ68 οὔ [89 ατοδῦ ΒΥ μαρορθ. 

Βαὲΐ [Ὁ 15 ουϊ θη (μαὺ ἐμ8 ἐγαά! ἴοι ᾿85 Γαίδγθησθ ποῦ 80 σα οἢ ἰο 1[8 δοταροδβί(ϊοη 85 ἴο 115 δ- 

«που αὐ ϊγθηοβθ, ἃ 1:4] οἀϊίοτίδὶ βαροτνίβίοα 10 [89 βᾶτπλθ βθῆβ9 8 Ταϊσα βρϑαῖκβ οὔ Ηδεζϑ- 

ἰδ δηά Ηἷ5 οο]ορα, ἐμαῦ μ6Υ πτοίο 1βαϊδῖι, Ῥτουοσῦβ, Οδηύϊοϊοβ, δὰ Ἐςοο οϑἰδαίβϑ. 

ΑΒ τεραγάβ [86 ἐΐγιδ 97 ἐλα οτί σίπ, οὗ οὐγῦ' ὈοΟΙΚ, τὸ δτὸ ἰο]ὰ ὈΥ ΖυνζΖ ( Ζεϊίδοῖν. ἃ. Ὁ. λ΄. Ο., 

1878, Ρ. 687) ἐμαὶ διπιοὴρ οἶμον σϑϑαϊ 5 οὐἰδὶ ποά, 6 ποῦ οὐἱγ βηάβ ἱπ 1 Ῥεσβίδῃ δηᾶ Ἰαΐοσ Εο- 

ΣΟῪ δχργοβϑίοηβ, Ὀαὲ αἶδο βοπιθ ἤθστηβ ἀογί νοὰ γον [89 Δ|15]λη8. ΕΓ Δββῦταοβ ὑμαῦ ἰΠ9 οοτὰ- 

Ῥοοίἰίοπ οὗἩ Ἐβίμον Βεϊορβ ἴο {86 ροβύ- ΜΙαοσαθεθδῃ Ῥοτγίοά, ἐπ π ]οΒ {86 Κποπὶθᾶρα οὗ [86 ρεγ- 

βοοαίϊΐοης ἔῃ Ῥαϊοβίηθ δὰ σοδομοᾶ ἔμ Ἐϑαβέοσπι οοπηίτίοβ. Βαῦ ἢθ μ85 οἱ θα ΟὨ]Υ ἃ ὙΘΙΥ͂ ΤῈ 

δχργεββίομβ “ π βίοι σοιαΐπά τι οὗ (89 1Ἰηρυϊβίϊα πβαρὸ οὗ {86 ΜΊβμ πα," σἷδ. ; ὝΞ) ἢ δηἢ 
ψἰζμουῦ ὨΊΥΘ, ἴῃ ἐδ 8686 οὗὨ “ ἰγβηβρτθβϑίηρ ᾿ ἴγοηλ (οἶδρ. ἰϊϊ, 8; ἰχ. 27, 28), Σἷθ ὉΡ πὶ ἔψι 

(οὈΔΡ. ἰχ. 19) ἐν; δ} ΓΞ. (βαρ. ἰχ. 26), ΘΧΡτγαββί 8 νοῦ ἀπά δ! Ῥοϊοπρ ἰο τῃ6 δηΐο- Μδοσα. 

Ῥδη Ῥετίοά, δπὰ ἰο [86 αἴθ ᾶσοθ. Οετγίδία ἰὐ 15 ἐμαῦ ουῦ Ὀοοὶκ ὈΘΙοτ ΡΒ ἰο [86 ]48ὺ τσὶ θα 
(γοπηροϑ5}) ἱπ ἔμ9 σβποη. [ἢ 15 ἰἸδηρθαρο 10 δίαπάβ ποαγοϑῦ ἐο ΕΟ] οβί αϑῦθα, αἵτε ἔἐμδὲ ὑο Εἰξγα, 
ΜΟΙ ΔΒ, δηᾶ (89 ΒΟΟΚ οὗ Ὁδηΐοῖ, 10 Β85 ἔμιτοϑθ Ἰαΐον τογάβ, ἰπ σουαγησῃ 10} Ἐοο] οϑἰαβῦθϑ, 

(1 Ὺ3, ΠΦΡ3, 15) 68 τ» ῷ}} δβ τίτι τα, Νοοαλίδα, δπᾶ 1 ΟἌτοη., δπὰ Οἷγ ἴὰ οοταπιοα πὶ τὰ 
ἘΠ ΟΟΙ οί αϑίθβ δῃ ἃ 4150 σι ἢ ΝΒ οταΐδῃ δπᾶ {86 1191} ῬΒδ8]πὶ. ΤῊΝ ΘΧΡΓΟΕΒΒΙΟΩΒ ΓΘ ἱπ ΘΟΙΟΠΛΟΏ 
σἰτὰ Ἐποῖοα. οαἱγ (ὍΝ, 133), »ὴ, 2 ἼΠΥ", Ὑ23). ΤᾺΟ δῃὐτο σταϑιμοά οΥ βί.]9, Βὸ ΤᾺ δ8 1ξ ἀδνΐ- 

αἰοϑ ἔγοτῃ {86 τηοᾶὰθ οὗ ο]α δῃἃ βαογεὰ ἰσίοτί δὶ οοπιροδίϊου, ἀπά δρρσόβοβοβ ἐπα οὗ ἴδ61 



4. ΟΟΜΡΟΘΙΤΙΟΝ, ΤΙΜῈΣ ΟΡ ΟΠΙΟΙΝ, ΑΝῸ ἹΝΤΕΠΕἊΠΙΤΎΥ. 21 

Βοοῖ οὗ Μαοο., πα οβρθοΐα"Πῦ σἤοσθ ἰμο ἀαίμου ὁπἀθανοσθ ἴο ὑγοβοσνο δὴ δγίϊἰβίϊὶς δῃὰ ξιβοὶ- 
πδύϊηρ ταοάοθ οὗ ἀονοϊορηθηΐ, σου] οἸ θαυ βοῦν ἐμαὺ ἢ6 Ἀδὰ ΔΙγθϑαΥ ραβύ ΟὨΘ ϑόγὰ οὔ ὑῬγοσγοβϑβ, 
ΒΌΘΝ 39 Βαά ποῖ γοῦ 5βονγῃ ἐΐβϑι Υ ἴπ (89 ὑΐτηο οὗ Ετα οὐ Νοβϑιλίδῃ, οἵ δὖ Ἰϑδαβὲ ἅγϑῦ Ὀθσδῃ ἱπ 
189 δσθ οὗ [Βοβο τυτ  ἔδυβ ὕο Ὀσθαῖ ἃ ὙΑΥ͂ [ῸΥ (861. ὙΤῊΪ5 ἴλοῦ 4130 ρῬΘδτβ ἔγουα ἐδ ἸἍΠ ΘΓ ἰπ 
ὙΙΟὮ [86 δΔυΐδοσ ἰγοδίβ Οσὐἁ σαί γ πορίοοίβ ἕο ἰγοδῦ οὗ [δ τοϊαίΐοῃ τοὶ Φυ δαί Ὀδατγα ἰο ἢθ8- 
ΚὨΘΌὗΘμλ, Πα ΟἾΥ, 115 το σοῦ ον θηΐ, δηὰ τοογοὸ ραγυσΌ ]ΑΥΙΥ ἴῃ 5 ποη-τοΐδγοησο ἰο αοἄ ἀπὲ 
[86 αἰνίηθ ρονεγησηθηῦ. Ῥεγῆαρα, ἰπ [86 ροσγὶοα ἴπ ψΒ] ἢ μο πτοῖθ, 89 Οὐκ ασὸ γγ8 ΠΟΔΓ 
δῦ Βαπᾶ ὧσ Βαὰ δ᾽ γεδαγ οοῖηθ. ΤῊ 5 που]ὰ ἄστθὸ πιὰ ἐμ Τοίϑσθηοθ οὗ Αβαβύδγιϑ ἴο ΧΌΧοα, 
Ἡ 086 ῬΟΒΙ Ϊοη ἴῃ δηοϊθηῦ ΕἰΒύοΟΥΥ 18 νγ6}} ἀοδηοα. 5111} νὸ χωυβῦ ποῦ ἰμβίδέ ἴοο σης οἡ ἐἰιΐ8ο 
ἴοαΐατο, Ἰοβὲ νγγὸ σοι ἰηΐο οΟὨ οὐ τ ἢ (86 δυ Βουβ]ἱρ οὗ ὑμὸ ατγϑοὶς πιαπυβογίρίβ απὰ ἐδ σου- 
δεαποηῦ ὅσ οὗ ἴδο ατοοῖς ἰγαπβ᾽ αὐϊο οὗἩ [86 ὈοοΪκ. 

ΤΟ δβυρϑογι ρύίοη ἰο {8686 ατϑοῖς οορὶς5, 1 Οἢ ταν ματο Ὀθοη δαἀοαᾶ Ἰαΐον, δῃᾶ 1145 {110 
αἷν οὗ Ὀοΐησ Ὀαϑθα προ δὴ ἰμνυθηύοη ΟΥ̓ Βαρροπβί ίοη, τοϊαΐοα ἰπαὺ ἃ ςογίαϊη Τοϑίϊμουβ Βαά 
Ὀγουρβὺ ἰο Εσγρί, ἴῃ ἰδο ἰοατίδ γοαγ οὗ [89 τοῖσι οὗ Ῥιοϊ θα απ ΟἸοοραΐγα, 8 ἐγαηβ᾽αἰΐοα οὗ 
1815 δρἰβί! 6 οὗ Ῥαγίτα (ἐ, 6., οὐ οὰγ Ῥοοῖς οὗ Εβίμοτ, ββεῦβαρβ υιθμουξ (6 ΔροοῦγρΒαὶ δά ]οη5), 
ΡΓΟΡΑ͵οά ὈΥ 1 γβιδοθβ ἴῃ ΨΦογαβα! θη. Αἰποηρ (10 ἔουγ Κη ρϑ οὗἉ [16 ἤδῖηο οὗ Ῥίοϊ ιν, το 
᾿ιδὰ ᾳυθθηϑ ἠδπγοα ΟἸοοραίγα (ΒΒ. Ο, 204-81), ἐδ6 ὁπ δΔρουθ- πθηϊομ θα τῦὰβ ὑγοθαὈ]Υ ῬΟΟΪΟΙΩΥ͂ 
ῬΒΙ]οτμοίογ, ἴῃ πλο86 γοῖσ, τ ΒΙΟὮ γ859 ΒΟ {γον ἰοὸ ἴ89 Φοτγα (ΒΒ. Ο. 181--145), {π0 οαβὲ οὗ 
Ῥαγίπι, δα ὑβογθίοσθ 4130 οὔὐγ Ὀοοῖ, τιϊρῦ πηοϑῦ σον ἢπα δηΐγαποο ἰπίο Εσυρὺ (σοταρ. 
ΓΕΙΤΖΒΟΗΣ, Μσεσ. Παπάδιιοῖ, σὰ ἀεπ Αροῖγ., 1., Ὁ. 72 84.). 10 α]80 βϑυβ8 (μὲ (βοῦο τγᾶβ ἃ ἔγαπ5- 
Ἰαϊίοη οὗ ΕΕΠΕΟΣ 85 οΤΙΥ ἃ5 186 βγϑῦ δα] οὗ [16 βοοοπμα σϑηΐασυ Ὀθίοτο ΟἸγίϑι. ἴγοτγο τὸ ἰ9 
ςοδοϊαάο ἔτοπι 1 λῖδοσ. νυἱὶ, 49, Τόσο (86 οβίϊνα] οὗ Ῥαυτγίτῃ 13 Ὡοῦ πιοπίϊοηθα οἱ ἐΐ οσσαϑίοη 

οὔ [86 ςοἰονγαίίοῃ οὗ (86 ἀδν οὗ Νίοδηοσ (86 ἀΑΥ̓͂ ργουίουϑ, ὑλαὺ [8.6 [οϑεϊνα] οὗ Ρατγίωη δηὰ ἰὸ 
Ὀοοῖς ΟΥ̓ Ῥυτγίπι Πα ποὺ ἔοι πα Δ Θαυ]ο δη ἃ τογΘ ρθῆ θγα] τοοοσπὶ οι πη Ῥαϊοοίϊηο ἔαη 10 ἃ]. 
ᾳ ἘὐΖΥΡύ 8ο ὑμαῦ δὖ 86 ἰΐπλο οὗ [6 ΜΑσΘΟΔΌΘΟΒ 1 γγᾶϑ ποῦ ουϑὴ Ἰζονῃ, βι}}} ἐχοσο του] θῸ πο- 
ἙὨΪῚ Σ Βύγϑηρο ΟΓΥ οομ γα! οοΥΥ ἰπ Βα οἷ Δ δϑϑατηρίΐοα. Νανοσίϊ 6105 τγὸ σου] ἢοῦ το ἢ ΔΗ͂ 
ροΟΠΟΙ] υβίοη ἴσου [815 τ ἢ τοβροοῦ ἴο [86 ἐΐπιο οὗἁὨ ἴμο οτἱ σία οὗ οαγ ῬοΟΚ. Τῇο 9678 ἐλ αἴε8- 
ἐΐτια ποτο ποὺ ἰπτοαθηθᾶ ὈΥ {1:9 ΟΟΟΌΣΓΘΙΘΘΒ τοϊαὐθὰ ἴῃ Ἐβίμοτ, ποὺ ἀϊᾷ ἐμ0 ἀληρογ ἴο (16 7 τγ8 
ἰ(ἴοτο τηθηὐϊοηθά, οὗ (. ἀοἔοαι ΓΒ 6Υ Ὀγουρῦ ρου οἷν δηλ ὶθϑ, ᾶνθ τυ σοἢ [9 ἀο τὶ ἐμοῖγ 
οσἰβέθησθ ἱπα (μαὖ σουπηγ. Νὼο ἰπὶταΐοσαὶ Ὠθαίμθη ρθορ]ο ᾿ἰσθὰ διποησ (6 ῬΑ] οϑιἸπίαη (}ονγ8, 
ἴο Χἴ836 δσαϊπϑὺ ὑμθτ, ΟΥ οδυ396 ὑμθι ἴο ρουῖβϑῃ. Νοισῃοσίησ παίϊοηϑ σου ἃ ΟἸΪΥ͂ ἤαγθ ββόνη 
18 οῖτ ΦΏΣΣΥ̓ ΟΥ̓͂ ΤΩΘ8Π8 οὗ 8 ἱπνδϑίοη, ΠΟ ἢ που ]α ποῦ μανὸ αἰ ἤθτοα συν ἴγοια δὴ οτγάϊ- 
ὩΔΙΥ͂ Ὑγγ (οοαρ. ἨΕΒΖΕΈΙ, Οεδθοἦ,.. 7ογαοῖα, 11. 1, ν. 8). Πθησδο ἔπογθ τῦαϑ πὸ ἱτπητηοϊαΐο ο6- 
οΑβίοα [ῸΣ 8 ζοβίϊναὶ οὐ Ῥασίτῃ ἔου θα, Αἴ 811 δυθῃΐϑ βυ6]. ἃ ΘΟ οΙ υϑίοη 28 8 676 αγσιπιδγυζειγι 
6 δἰἰεπέῖϊο χου]ὰ 6 νϑυῦ Βαζαγάουβ, [Ὁ ΤΥ ποῦ ὉΘ ἱτρτοῦΔ0 16, ἱπαἀθοά, ἐμαῦ ἐδ 6 ἀδγ οὔ ἐμο ἀ46- 
οαῦ οὗ ΝΊΘΔΠΟΥ, Β0 ἔλν 88 τἨὃΘ ἱκΠ ΟῪ σοηοογηΐης ἰῦ (οοταρ. ἢ 2), ταϊρῦ μᾶγνο Ὀ6θῃ βὲτα δῦ ὕο ΟἿΣ 
ΤΏΟΙΘ τηοάογῃ ἄγ οὗ θα 165 δ. νἱοίΐογὶ 98; δηὰ δ᾽ βουσὶ δὖ ἢγϑὺ ἔοτο 45. 8 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 60]6- 
Ῥγαϊίης Ὁ ΒηυΔ]}}Υ, 85 ἃ ζοβίλναὶ ἀλΥ, γοῦ Δί βου γϑὶ ἰΐπγ68, δὖ 1αϑὺῦ [9 τι ΘΙΠΟΥΥ͂ Ὀδοδτηθ ΟὈ]}- 
ἰοταϊοα δῃᾶ 1ὑ νγαβ8 ἔογροϊίοῃ ΕΥ̓͂ {86 τηδ)]ογὶγ. Ηΐδποθ ἐδ δαΐδοῦ οὗἉ [6 180 Ὀοοὶς οὗ ΜΙ δοσβῦοοϑ 
Ἠδά πο ζοαὶ οσοαβίου ἰὸ Ὀγίπς ἰδ ἱπίο δὴν γοϊδώοη ἰο δ ἀδὺ οὗ Ῥαυτίχ ψΐο ἢ οδιηθ 8 ἀδΥ 
δίζοτ. 

ΕΪΏΆΙΠ1Υ, γα οοτηθ ἴο [86 αποδίΐοι οὗἩ [89 ὑνέεσγίψ οὗὨ οὐ θοοῖ. [1 τὸ ΒοΙ]ά [αϑ ἰο ὑπο Η6- 
ὍτγΟΥ ἰοχί, τγϑ Ν1}1 πὰ ἐπαΐ, 89 τγὸ βανὸ βοοπ δῦουϑ (οοιαρ. οἴδρ. ὶ. 9, 19; χ.), 1 ἰὈττὰ5 8 Ὀθδὰ- 
ὉΠᾺΪΙΥ ἀσταηρσοὰ δηὰ ρυοϑΟΥ ῥγορτοβαῖνο τ 8016, ἐμὰ ΙΟὮ ΘΥΘΙΥ ἱπαϊνι 841 ρᾶγὺ [ὈΓΏἑΒΠ 65 8Π 
ἱπίορσταὶ δηα ἱπάΐβρθηβδῦ]θ ρογίίΐοη, δὰ ἰπ πο ποίδἑηρ, Θββθη τα] ἰΒ ἰοα πὰ τγδηϊίηρ. Βαΐ (89 
6886 ἐπ γΟΥῪ αἰ εσοηῦ ἐπ (Π)6 δοοοηά 4] οὗ οβαρίοσ ἰσ. 2.1), ΜΊΟΒΑ ΕΙΣ, 5 δεβογίβ [89 Ρορί πίη 
οὗ ἐμ15 Ἰαίδον βοοίϊΐοι ἴο Ὀ9 {89 βουθῃίθθη ἢ σοῖξο, θυ ΒΕΒΤΈΒΑΙ ΒΟ] 8 [Ὁ ἴο Ὀορὶπ δὖ γϑσβ. 20- 
82, ἰπ ψ ϊοΝ τοίδγθμοθ ἰβ σαδθ ἴο ἃ, Ἰοϊίον ὈΥ Μοσάθοδὶ ἰο {9 796 18, ἀῃὰ βοπιο οὗ ἰΐ8. οοη- 
ἐφηίβ δτθ Ὀσουρδῦ ἴο ᾿ἰρῃῦ. Ἐγϑῃ 89 βὲγ]9 οὗ ὀχ ρσϑϑίοῃ οὗ {118 ρασγὺ 15 ἱπ πη χη ϑέα τ Ὁ}]9 οοα- 
ἐτασὺ π [ἢ [86 τοϑῦ οὗ [89 θοοῖ, Ὁ, ἰπ (86 Βθη89 οὗ “' εβί δ} Βἷπρ ΟΥα ΔΉ ΘΘ68᾽ἢ ΟΥ̓ ““τααϊκίηρ; 
ἔδοῦι δαϊπογί αξνα,᾽" ἰῃ γόσβεβ 21, 27, 29, 81, δπὰ 82 (95 ποτ ΟἿἹ]Ὺ ἰὰ Βαὶ ἱν. 7; ἘΖοῖς. χὶϊ!. 
6; Ῥβα. οχίχ. 28, 106); (86 βἰ πριν ἱπηπιοᾶ δύο Υ Ργοοοάϊης [6 ρΡΙ ταὶ οὗ [δ Βα) οί, 88 ἴῃ νογ. 

23 (Ὁ ΠῚ ὮΞΡ}) ; [89 ἔδπι. εκαδαίδηεϊνο ἰπ ἃ ποαῦοσ Βθ89, 88 ἴῃ γεῦ. 25 (:1153233); ψασίμον (89 



22 ἹΝΤΒΟΡΌΛΤΙΟΝ Τὸ ΤῊΞ ΒΟΟΙ ΟΥ ἘΒΊΤΠΌΙ. 

τηοᾶθ οὔ βρθθςοῖλ ὝΞΟΙΤΓ (γον. 26), ἸϑΣὙΓΤΊΩ. (γον. 26), ἐέα., 411 (18 ἀοε8 ποῦ ασαΐῃ οσσατ 'π [19 
ταὶ οὔ ἰμθ Βοοῖς, Τὸ ἰμιῖβ τἴὧ 81Θ α͵βοὸ ἴο βδδὰ σηβέϊοτβ οὗ ΦΝ Τ|6 βμοσγὺ γοροτὲ Ἡ ΒΙΟΣ ἐβ σίτου 
ἷῃ γοτβ. 24-26 Θοῃοοσηϊηρ [86 οοζαδίοῃ δηὰ βί σηϊβοαποο οὗ ἴδ9 ζοβίϊναὶ οὗ Τα γῖτι, βΒοῦτβ φυϊῦϑ 
ἀἰζογοοῦ ἔγοτα σι αῦ τὸ που]ὰ Ὀο 16 ἰο Ἔχροοῦ ἔἴτοτι ἐμ Ῥγουϊουϑῦ χίνου ἰδίου. [1 8 εβρϑ- 
Οἰ}1}Υ τοιλδ χα ]ο ὑμαῦ Π0 ταϑηῃΐοι ἰ8 τηδἄο οὗ Γι ογΒ ἰπηύογίοσθηςθ. αὶ 1Ρ σα ο γ βθοῖωβ δὸ- 
Ἄοογαϊης ἴο τον. 20 (“" δὐὰ θα 10 σδῖὰθ Ὀείοτο (89 Ἰἰπρσ᾽ ΒΘ οοτηδηοα ὮὉΥ Ἰοὐΐοτθ ἢ δϑ 1 [89 
κίηρ Βαὰ Ῥοίοτο Ὀθθπ ἱφπογαηῦ οὗὨ [86 ἰηἰδηϊίοη οὗ Ηαπιδη, αὖ ἰθαβὺ 1} 18 τοὰ] ἐταροτί, δὰ 
ΟΠΪΥ͂ ποορᾶερα ο Ὀ6 πιοῖθ ἔ]}Υ ἰημϊοσταοά τ σοσασὰ ὅο ἰδ; δηᾶ ὑμβαῦ Ἀο βοὴ δὖ ὁποθ ῥσο- 

, ἐοοἄρα ἀραϊηϑὺ Πδιηδη. Οπο σοῦ]Ἱὰ ὑμίηϊς (κοῦ [86 αυὐμον νου]Ἱὰ ἢαγο Δροσθοπάοα ἐδο οἱ 
ολοῖϑ αὖ ἰἴββαθ αυϊίο αἰ Θσθη ΠΥ, 17 μὸ ἈΪπλ861} [Ἴθτο ζᾶγο μοὶ γεδωηέ, ΤῊϊ5 τεδιοσμξ βθϑιὴβ ἕο 
Ῥο Ῥαβεοά προῦ 8 πιοάο οὗ βἰαἰοιιθαῦ ὈΥ̓ ὙΒΙΟΆ ΤΔΗΥ͂ ὑπο (μδὺ ΔΡΡΘΑΓ οβϑϑθῃὐΐϊαὶ ἀπά ἱταρογ- 
ἰδηΐ, 80 ὑγοδίθα 8458 οὗ 1655 δἰ ρηιίβοδησο, ΟΣ δἃγθ δύο Υ ον θά, ΝΟΥ τὸ που] ποῦ γομίατο 
ἴο αϑϑοσὺ, 83 ἄοϑ ΒΕΞΤΉΒΑΥ, ἐμαὶ ἰμο πιοϊμοα οὗὅὨ βἰδίθιηθῃΐξ, ᾿γὶπρ αὖ ἴμο Ὀαβὶϑ, νγα8 π᾿ βῦο ἢ 
Βαϊ σοπἰγααϊοίίοι ἰο (9 βυ θϑίδμοο οὗὁ οἂσ Ὀοοῖς. γ)76ο ολπ 645311}7 σοῃμοοῖνο ὑμαῦ ἐλο δα βοῦ αν. 
Βαγο αἱ Π ΣΟΏΟΪΥ ρῥγοβοηϊοά μὸ Ἰοδαϊηρ ουοαΐβ ἰῃ αἰ βογοηῦ ραγίβ οὗ δἷ8 ψόγὰ. Οοσίβιηγ [89 
φοδωέ οὗ γοτβ. 24-26 [Ἀ}}95 [ΔΓ βῃοτύ οὗ ὑγονυΐηρ [Π9 οοηΐτατγ. Ασαΐῃ Ὀούτνθθῃ ὑοσβ68 16-19 ΟἹ 
129 ὁῃ6 Βαπά, ἰπ ΟΝ ἃ ρατὺ οὗ (6 Φονβ σα] ταίθ 86 1δὲὰ οὗ Λάδλγ οἡ {86 14{ἢ, ὄνεὴ ἐπι 
186 Δυϊ ΠΟΙ Β ἐἶἰτηθ; δηὰ σψοῦβ. 20 8β64., οὐ [.9 οἴοσ Βαπά, ψίογο ὑμὸ Το] γαϊίζοη οὗ δοέδ ἄὰαν5 
ἷβ ἰειγοάποοα ἰβτουρὴ (86 τὺύὶϊιηρβ οὗ Μοσγάδοδὶ, ἃ ὀοῃσδα!οὐο 18. ὙΘΙΥ͂ ἘΠ) ΌΞΟῪ πτροὰ ἘΥ 
ΒΕΒΤΉΞΒΑΟ (σοσορ. οΒδρ. ᾿χ. 19). 

Ἧν 9 ἸΔΥ͂ Ῥυοβθαταθ ἴσγοσα (86 Ῥϑου] ἑν  ἐ1658 ἐουῃα ἴῃ [86 βοοίϊοῃ υοσβοβ 20-32 [πο τθ 15 οοσι- 
(αἰποά ἰη ἰξ Δῃ οἱοσηθηῦ τοτο Γππάδταθηίαὶ ἔμδλῃ οἰβοτμοσο. Ὑ οὗ τγὸ μάν 50 σὶρ ὺ ἴο δυρῦθ ἴσοσα 
16 ΔΌθΘΠΟΘ οὗἉ 41} στοαὶ σοηϊγδααϊοἰΐουϑ ἐμαὺ 8ο δαϊμος δα ἰσβο] ἢ ὀσρυπροᾶ ὑΒ6.---Αςοοτά- 
ἱπρ ἴο γϑῖβθ 20 ἵβεσοὸ ἀϊὰ οσίβϑὺ ἃ μοοῖὶς οὗ ῬΡαγίτα σοΐδσδο]ο ἰο Μογάθοδὶ. Ῥοσῇαρϑ ὑλλ9 βαῦθ6 ΟἿ θ 
ὧς τηοδηῦ ἰῃ σοῦβο 82, ὉΥ [6 Ὑτίηρ ἴῃ τ ΐὶοΒ πο ογάογβ οὗ ἘϑΙΒΟΣ “τ σο σοοοσάοα, [105 χυϊῖθ 
ῬΟΒ61 016 ἐμαΐ ἔγοπι 10 οὐγ δυϊδοῦ βοι]ά Βαγο ἔθη {13 βϑοίΐοῃ οχίθῃίτρ ἔγοσῃ συουβ. 29 ἴο 523, 

Βαὺ ποχὲ ἰο {}6 οτἱρίηδὶ ἑἰοχὺ τ χαυαὺ Βανο στορατὰ ἴο {86 οἷοσ γϑσβίοῃυβ. [ἡ (89 56 Ὁ- 
ἰπσρὶ εὖ γοσβίοη ὑπο γο Δ.Θ βούεγαὶ δἀάϊιίοης, πολ Τα ΠΟΥ ὉΒΓΘῪ οὐδ δ5 Ὀοίηρ “Δροογυρβεὶ 
Ῥαγίϑ ἱπ Εβίμοσ." Βαΐῦ [8686 8ΓΘ Β0 ἰηΐοσουθα ἰοΐο ἐμ9 ἱεχὺ οὗ ὑμὸ ατϑοὶς Β10]6 ἐμαί ον 
σου ΘΑΒΙΪΥ 6 Β6]ἀ ἰο Ὀ6 ἰηΐορταὶ ρατὶβ οὗ ἴ 9 Ῥοοῖϊς. Τα, ἰο Ὀοσὶπ τιΐα, ἐμ τὸ 18 ῃ λα. 
ἱ. ἃ ἄγοδιλ οὗ Μοσχάροδὶ, 'π τ ῖσῃ δγὸ ἰηαϊσαίοα (86 τηοϑὺ ἱτηρογίδηϊ ρββδ865 οὗ {86 βαῤρβεαπαιΐ 
ἰδίοσγ. [ἢ σδΡ. 111, νὸ ηὰ δὴ ϑάϊοῦ ὈΥ Αμαβδαοσυβ οσάοσίπρ' (86 οχίοστηϊ πδίΐοῃ οὗ 86 }ονγβ8. 
1 οδᾶρ. ἰν. ὑβοσθ 18 ἃ ῬΥΆΥΟΥ ὈΥ͂ Μοσάθοδι, δηᾶἃ δ͵ϑο οὔθ ὈΥῪ ἔβίβογ, πο [Π6Υ οὔδτοὰ ἐπ 
ὑποῖν ἀϊδίσοθα, ΟἾδΡ. γ. Ἀ88 δὴ οσρί!οῖῦ ἀοϑοσιρύϊου οὗ [6 δρρϑᾶγδηοο οὗ Ἐβίμοὺ Ῥοΐίοστο ΑΒε- 
ΒΌΘΓΟΒ. ΕἾΠΔΙΙΥ ἱπ οὨΔΡ. Υἱῖῖ. 18 τὸ πὰ {86 ποὺ οαϊοὶ, ἰδβαθα ὈΥ Μοτγάθοδὶ, ἑασυοσίησ 89 
68, δῃηά δ8 ἃ σοῃοϊ βίου οὗ 6 ψ8Ο]6 δὴ ἰπἰοσρχοίδίίοη οὗ [6 ἄγοδῃι ὑμαὺ δὰ Ὀθοὰ ἱπάϊ- 
οαἰοα ἴῃ οὨΔρ. ἱ. 

Νοῦν {8 ᾳαοϑίζοῃ 185, Υ, μα διὸ ψ͵ὸ ἴο ἰΒἰηῖς οὗ ἴ8εβοὸ ἊἼχρδηῃβίουβῦ Τὴθ δβϑυσηρίΐοη οὗ 
ΒΕΙΓΑΈΜΙΝΕ (206 υεγῦο θεῖ, οἈΑΡ. νἱΐ., ᾧ 10) δπᾶ οὗ θῈ βοββι (ϑρεοΐγιοη, ναγίαγωηι ἰεοέϊοτιιεηη 
8. ἐεχίιι8 εἰ Ολαϊααϊοα Ἐδίεγὶ αὐίαπιεηέα, Ἰλοτατο, 1782), ὕο ομι ΒΟΗΟΙ,Ζ ΤηΔΥ 4͵8ο Ὀ6 αὐ δοάᾶ 
(1ιἐτοά,, Π., ». δ88 5ᾳ4.), ἰδ ὑμαΐ, οΥἱ κί π !γ, ὑμοτοὸ οσο ἔτσγο ῬΟΟΪΒ οὐὗὁἨ Ἐδβίδμοῦ ἰπ οχίϑίθηοο: ἃ 
ἸΆΓΟΟΣ ΟΠ, ἴτοτλ ὙΒΙΟΒ (μ686 Δα 0] ομδ οὗ (86 ατϑοὶς σοσβῖ οι πο γθ ἰδίκθη, δηὰ 8. Βι}81}16σ, πο ἢ 
τλϑ ῬΘΓΠΔΡΒ ΟἿΪΥ δὴ οχύγδοῦ οὗ (89 ἔοσταοσ. ὙΤβδὺῦ ὑμο ἰαὐῦοσ, Ββοσϑυοσ, βμῃου]ᾶ Ὀ6 στορασάοὰ 85 
ΟἿΣ Ῥγεϑοηΐ ΗΘΌΓΘΤ ὈΟΟΪ,, 5 ποῦ ὑο-ἄδγ 6] ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ οθ. Ἐπ ΌΔΠ1Υ πηΐξθηδῦ]ο 15 ἰμ6 ρμοϑιξου, 
ἰαίζοη ἘΥ 9208. ΑΝΟΕΝ, ὑμαῦ [86 Ῥαββϑαροϑ γοΐοστο 0 σσοῦο ἐδ κϑη ἔγοτη Μοσγάθοδὶ βὶ “" Ἰηοτηοίσε ᾽» 
(οοσαρ. οἈ. ἰχ. 29 βα4.), οὐ ϑύθῇ ἔγουτι [8:6 85}]5 οὗ {89 Κίηρ οὗ Ῥοσβῖα (δοοταρ. οΒδρ. 11]. 23; νυἱ. 
1)ὴ. βοθΊ ΝΟΕΝ, 9 ὲ6 ἀδιεγοοαποηϊδοδεη, δέδιοξο ἀεε ΒιοῪδ8 Ἐδίλεν, Ἐτοϊθατς, 1862). ΤᾺ Βγ- 
Ῥοΐ 6865 ἴῃ 4ιιοϑίϊοι ὝΘ͵Θ ΟΠΪΥ͂ οτἱσἰ παιθᾶα ἕο ἀοίδῃα {86 σδποηϊοϊίΥ οὗἉ [8689 δΔἀαϊξΐοηπ ἀδογοοᾶ 
ὉΥ [6 Οὐση0}1} οὗ Ττοηθ. Α βϑοοῃᾷᾶ, τῦοσο ϑ]ασροᾶ ὈΟΟΚ οὗ Ἐβίμοῦ, νοϑ9 οσ ραῃβίομ δ88 ὑθθπ 
δταϊαϊϊου) Υ δϑϑυσηθα, θαύ ὙΒϊοῖΐ τὰ ποὺ τοραγάθα πογίμυ οὗἨ ργεβοσυδίίου, 8 ποϊ ἴῃ ΤθοσΘ 
ἴδῃ 8 ὙΠΠ1Ὶ1 δηα ΒΙσΕΪΥ ἱταρτοῦδῦ]ο δοίίϊοῃ, 88 ἱπάθοα ἰβ8 υἱτίι δι! οοποοράοά ὈΥ ΠΑΝΟΕΝ. 
Βαυΐὺ 85 ἰο ἰῃθεθ δα 1 0ῃ8 ὑμποτηβοῖνοβ, τ ΐο ἢ δοοογάηρ ἴο ΓΠΑΝΟΕΝ δι}}} μανο ἀοσιτηθηΐδιγ νὰ- 
1.9, ψγὸ που]ὰ ς8]] αἰἰοηέΐοη ἴο πο 01] ον πο; ΘΟ: Β᾽ ἀγα :8 : 

(1) Τῶν ἀτοαπὶ οὗ λῆογάοορί βίδιη 3 1 βθοι ἃ βιἰσηῦ οοπηςσσίίοι πὶ [Β6 τεϑὲ οὗ ἐμ Ηἰβέοσγ 



δ 4. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ, ΤΙΜΙΕ ΟΥ̓ ΟΒΙΟΙΝ, ΑΝῸ ἹΝΤΕΘΒΙΤΥ. 28 

ἐμαῦ 15 γε ῦ Ῥσγοββῆοο ἀοοϊαγοθ ἐδ 8 Ὧ3016895 Δη ἃ Ὡποϑϑϑηἐΐα] τγοῦῖς, [ἢ ογᾶοσ ἐὺ ἰδ ταῖρι ποῖ 
ΔΌΡΘΔΑΓ ἴοο ἰβο]αἰοά, Σὲᾳ ἴον μδ58 οοηποοίοα ἰδ 1 ὕμ0 αἰβοουοσύ οὗ [8809 ΘΟ ΒΡ ΓΔΟΥ οὗἉὨ (89 
ἔντο οουγί οὔοῖϊα 5, 88 1 (}}98 σογο [86 ἢχϑί δῃά [86 οἰνἰοῦ ροϊηῦ οὗ ἴο σϑῆθγαὶ ἰβύουυ, δβ ρϑοΐδι 
οΟὔτδ6 σα Υ οὗ Ηδιηαπ ἀραϊηδὺ Ἀ[ογάδοοαί. Βυΐ ΓΒΟΤΘΌΥ 6 Ὀδοομπλθα ἱπγοϊγοά ἰὰ σοπίγσδαϊο- 
ἴἴοι9 τ τ 189 οτἱσῖπαὶ Ὀοοῖς, 849 18 ουἱἀθηῦ ἱῃ ἀορασχίιχοϑ ἔγοσα ἴδ Ἰαὐΐοῦ ἐγ οαῦ]ο ἰῃ ὑ19 δαἀάϊ- 
ἐἰοηϑ. Ἐὺσ εχδιαρίο, ἰὑ 15 διαίβα ὑμαὲ λῖογαςοαὶ δὰ Ηἷ8 ἀγοᾶσταὰ ἴῃ {0 Βεσοῃα γϑδγ οὗἉ {86 τοῖρῃ 
οὗ Ατίαχογσχεβ (Δοθ αν θσοβ). ΟὈὨΒΟΟΌΘΏΟΙΥ ΒΘ ταυβὺ ἤθη 4180 ἤαγο ἀϊβοονοσοα {16 οοῃ- 
Βρίγϑογ. Βυΐ δοοογάϊηρ ἰο ομδρ. 1]. 21 βα4. {Πι686 σουχγί οΟὗἾΘΟΓΒ οπίογοαά ἰμΐο ἃ ΘΟΠΞΡΊΓΔΟΥ δου 
δ εἱοναίζου οὗ Ἐβίμοσ. [{ σαυβί, ὑβογοίοσο, βᾶνθ θθθὴ ἴῃ {110 βουθηςἢ γϑδῦ οὗ {116 γοῖσῃ οὗ 86 
Ἐΐην. Ασαΐϊπ Μογάροδὶ 15 τορσοβθυίθα 88 μαυΐησ ΔΙΤΟΔΟΥ Γοοοῖγϑα ΒΟΙ.Δ6 ργοβθηίβ, ὈΥ ΐοὰ (89 
θδιουϑύ οὗ Ηδιχδῃ νὰ ἱπίθηϑβοά; ἩΏΘΓΘΘΒ ἴῃ οἰαρ. νἱ. 8 10 18 βἰαίβα ἰμαύ ο δὰ ῃοῦ γοί' 
Ὅδοι τουγασγάοα, Βαΐ νηοῦ τηδῖζοβ [8.6 τυ 016 δοοοσηῦ ΥΟΥΥ͂ Βυβρίοἰουθ 15 ὑμαῦ {86 οοπίοῃίβ οὗ 
ΟἿΣ Ὀοοΐς γγοῦ] 1 Ὅ6 πλαΐοσὶα}}ν αἰζοζοά δηα τολϊκοηοὰ ὈΥ (μι 15 ἱποθηῃΐγο ἴο (86 Βοβυ γ οὗἩ Ηδ- 
τήβα ἰοττασγὰβ Μοσάθοαὶ. Τἢο οσοηδίοῦ θούνγοοα Βοαι μοι ΐϑηα δηα «“πἀαΐδβηι, ἃ5 βοΐ, του Ὁο 
ἐγδηβίοσιηθα 1"ἴο 8Π ὁγαϊ ΑΙῪ οοηΐαοβὺ ᾿ούννθο 2] ΓΣἶναὶ δβρίγδηΐβ. 

(2) ΤΒ6βο δάάϊεοηβ οοηίγαϑί 80 ΒίΓΟΏ ΡΥ ἴᾳ ὑπο ἷν βρί τὶ δηα ἴοπο τὶ (6 σομαΐηο Ὀοοῖς οὗ 
Ἐπίδοσ, (μαῦ νγϑ ἃγθ ΟὈ] σα ἰο Ἰοοῖς ἔου ὑμὶν οτἱ σίῃ οἰβοσῆθσο. ὙΤΕΘ το] σίουβ οἱ οταθη, π οὶ 
ἴῃ [10 τοδὶ Ὀοοῖς οὗ Ἐβίμεν 15 80 ΓΆΓΟΙΥ σταληϊζοβίεοά, 15 ἱῃ (Βοτλ γοΥΥ ἀοοϊάἀοαϊγ, τὸ ταὶ μί ΒᾺ 
Ἔχ γα }γ, ΘΟ ρσοββοᾶ---ϑὸ πιθο Βὸ ἐμαύ γχ|ὸ ΘΟ] ΡΥΟΡΟΙΙΥ δοσαδβο ἰβθηλ οὗ ἃ βροοΐθϑ οὗ Ὦγ- 

ΤΊΞΥ. 
(8) Ἑνοπ {δ ἀϊσέϊοιι χραῖχοϑ 1 ΟἸΘΑΥΪΥ ῬσοθδὉο ὑμαὺ (86 Ῥδββαροϑ γοϊογγεᾶ ἰο τσγοτὸ οτὶ σὶ- 

ἨΔῚΥ πείθῃ ἴῃ ατσθοκ. ὙᾺαβ (μ9 οἰτουχταβίαποο βρθαῖκβ ἀραΐηβέ ἔμθαι, ἰμαΐ τι βοτο ὕμο οοπίο- 
Τοηοο Ῥούτθοῃ ΕπΙΒΟΓ αηα (πο Ἰκϊηρ 15 τοϊαίθα, ὑΠ6Υ μαᾶνθ ἃ βίσοηρ ατοϊζίηρ, απὰ ονὐθὰ δὴ 
ΑἸοχδηάσίηο σοσαδηὐϊο ομασγαοίοσ; πΜίοΒ, δοοογάϊηρ; ἰο ΕΤΑΙ, Γοταΐϊπ 45 τ1.5 γ οΥΥ τοὶ]. οὗ (86 
2ἃ Ῥοοῖκ οὗ Μασοδθθοβ. 0 αἷβὸ ὑμθ ποίοσγίουβ ἔβοί, ἐμαὺ ἴὺγ ἃ ἰοπρ ἰΐπχο ὑβου γγοσὸ δοοορίοα 
ΌΥ (86 Φονθ ὙΏΟῸ βρόῖοὸ ατσςοκ, θα ποῦ ὈΥ {89 οὐοῦβ, αὖ ἰϑαϑὺ ποὺ ὈὉΥ ἰμο αὐἰδμοτβ οὗ (ο Τατ- 
σαπιβ. [ῃ Κοορίηρς ψι ὑμοῖν Οτοοῖς- ΑἸοχαπαάσγίηθ ογίρίη, 15 (86 ρῥϑου]ίαγὶ ἐγ ὑμαύ [89 αὐίβοσ 
οὗἩ (8686 δα! οη5 ἴῃ βονοσαὶ ρ]λοοϑ ἀσβίσηαίοβ Ηδυδη 85 Ὀοἱηρ' ἃ αοεαάοηΐαη (Μακεδών) Ἰηβίοαά 
οἴδη Αρασίίθ. Τιιῖθ 13 ἄοπο, ἀου 1688, ὑο τραῖχο ἐμο ορ᾽ ἐμοῦ 1η 6} 1019 ἐο 8 οὐαὶ γἱοϊαὶἐν 
δηά δσο, 85 ἐμαὺ οὗ δῇ δῃοτῦ οὗ ἰδο 96 15} ρϑορΐὶο (πῃ δοσογάδηςθ τῦῖν ἢ (δ ἑαχὺ γοῖ ἴο Ὀ6 το- 
ζοττοά ἰο, Ὀαὺ τ ΐοὶ 18 ΤΆΓΟΥ ἴοαπά αὖ ὑμ6 οῃά οὗ ὑ110 ἢσβύ δἀὐάϊ ΐοῃ ; δη ἃ α͵5ο δοοογάϊηρς ἴο ὑμὸ 
οἀϊςὺ ἰηἰετροϊα θα δὖ σμδρ. υἱῖῖ. 18, 85. γχ6}} 85. οδρ. ἰχ. 24, ΘΟ 20 ἐδ ροσΐης Βαπὰ που]ὰ 
ῬἨὈο ΠΟΙ͂ ἰο Ὀδ ἰγτδορά). 

Ῥουθὶ] 685 τῦϑ ΒΟσο ἤαῦο ΟὨΪΥ οι 6} 18 τα ΐβ,  ὩΪΟὮ Βοτθ ΟὯ6 Ὧδ9 ρογιὶυΐοα ὨἰτηβοΙΥ ἰοὸ 
αὐὰ, οα 89 στουῃά οὗὨἉ ἐγδάι οι, ΟΣ ὑβγοῦσ μἷα. οὐνὰ ροούϊο ἔδμου. Τμ6 οοταΐοτὺ ψϊοῖ ὑῃ6 
Ῥοοΐὶς σαν τῦαδϑ ἰοο ἀθϑῖσγβα]6 ἔοσ 1 ἰ0 γαῖ Ἰοὴρ ἰο Ὀδοοτλο δ ἔδνοσί ἔθ Ὀοοὶς τὰ {μ6 ῬΘΟΡΪΘ. 
ΤΟΥ στϊσὺ ἱπάοοᾶ, ροτθδρβ, ἢαυθ ἔο] 0 6 δῦξϑῃςθ οὗὨἨ ἐμὸ χορ ίουβ οἱϑυηθηῦ. Βυΐ, 85 [88 
αἰτοδᾶγ 6 τοσλδυκοᾶ, ἰῃ9 968} οοταταιΣΥ ἀϊά ηοὺ βἰδηᾶα ἰπ βαςὶ ἃ τοοθρέϊγο δἰὐιάθ 
ἐοτγαγά3 (Βοξα ῬοΟΐ5 τσ υΐδα Ἰδΐοσ, 48 ἑἰονγατὰβ (ἢ 6 ΟἹ] 6Γ βαδοσοά τυ ησϑ, τ ΒΙΟῺ [ῸΓ βοιὴθ {:τὴθ 
Ῥτονίουβ Βαᾶ χοοοϊγοά ἃ οἱοβϑᾶ ἔοσηθΒ, Ὑοὐ {860 ἱ {8110} ἀοἐθοίοα ὑμχοθθ βυβρίοίουβ Ῥϑββαροβ 
Ἐγ πο ᾿ηἰογσαρέϊηρ οὗ [6 σϑῃθσαὶ βοορο οὗ {19 ττοῦῖς ὈΥ ἐμ6 σοη͵θοίτοΘ ὑβΓΘΌΥ ταδαθ ὈΥ ἐδθ 
χαρῃίΐοι οὗ οαϊοίβ ιἰμαὐ γοσο ἀθογοοϑᾶ, 85 1 ὑβῃοβο τλβαὶ πρ ἐμ ηρβ ΒΕ ἃ ὈῸ δἀὐάοά ἰο οοτηρὶοῦθ 
μοὸ πασγδαίγο, [ηἀροᾶ βοζὴο οὔθ μαᾶ ουϊἀθηύγ 7610 4116 ΡΟ, αὖ ἰμι6896 ἰηἰογοβίϊηρ ροϊηΐα οὗἁ 
ἀο.δι}, ἰο ἐχραπά {ἰὸ πασζαΐδγο οσοδβίομῖγυ. Βαῦ ΒΟΥ δηᾶά τ θη ΤΟγΟΘ θαυ ηρ οΟΥ ἢ πἰβ᾽λλης 
ἰουοῖδο8 ρίνοα ἢ ΤὨδὺ 8.689 δΔἀἀλίϊουπ μαά ἐμοῖν οτὶ σίῃ ἰπ ἐμ γϑάβοῃ 7.8ὺ πλθηἰομ θα τὴϑ8 116] 4 
ἘΥ “οτζοιαθ, γᾶο ἴπ ἰδθ ῥγοΐδοο ἰο Ἐβύμοσ σολασκβ: “ ΤῊΘ ψαυϊρσαίο εὐἀϊζοη ἄγαν {}}.15. ὈΟΟΚ 
δ ἴδμοσ δά {λ 86 γ ΕΥ̓͂ τεαἀηἀδηὺ οονο5 (ζαοἱπἰοδὶδ οἰπίδυ3) οὗ ποτάβ, δἀαϊηρ τ αίθυοσ οου]ὰ οα 
86 οςοαϑίοι Ὀ6 βαιά ΟΥ Βοαγὰ ; 858 18 1.6 ουβίοηι 'ῃ ΒΟΠΟΟΪ οχοσοίβοα, δύο ἰβδιίωρ ἃ ἰἤθηλθ ἰο 
ἀἱηἷς οαὖὐ ταῦ νγοσγάβ ἢΘ οδπ 156 Ἧ8Ο 848 βυβίδί πο δὴ 1] ΣΎ, ΟΥ ἢ6 γλο 85 ἀο.6 Δ ἱπ] ατΥ.᾽" 

ἯΥ6 ΤΩΔΥ͂ αἷ8ο οὔῦβοσυο [89 φγοϑαπιθᾶ ὑσοστοβα οὗ (δῖα ἰγδάϊ οι ἰῃ (6 Εἰϑύοτῦυ οὗὨ {16 ὈοοΪς 
οὗ Εξίμοσ. 1 δὴ δδυ! ον ἱοσχί οὔ [86 βαορίθδριηῦ νοσβίου (ἰπ Οοά, 19, 98 διά 1086 βτϑί ρμὰ"- 
᾿ἰςτμῃοά Ὀγ 5ΑΜῈ3 [5558Ὲ8 ἴῃ ἷ5 ϑγηέασηια ἀε Ογτασοα 1Χ ΧΟ ἱπίετρνοίωπι υεγδίοπε, Τ,οπᾶ., Ἰδοῦ; 
παχὺ ὉΥ̓͂ ΕΠΙΤΖΘΟΙΗΒ ἴῃ 9 ᾽'ΕΣΘΗΡ, “υρίϊοοηε ἰἰδΥὶ ἐετίωηι, οἂ, Τυτγὶοὶ, 1848), τὸ Πμά ἃ βρϑεΐαὶ 
ταοᾶοσ οὗ ἰγοαϊπχθηῦ, ἩΒΙΟΏ, οὗ οοῦχβο, 156 Ῥαΐ δ τοιιοάο!]ΐηρ οὗὨ ἐμ6 οτἱρίῃμαὶ ἰοσί. ΤᾺΪβ ἰοχὶ 
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οδαηροὰ πρδὲ νναϑ πηϊηο} 11 κχ10Ὁ]90 ἀπά οὐ] οι ζο Δ ]0, πὰ οοηἰγδοίοα ταὶ τὰ ἔοο Ὀσοδα 
δεδβοσίοα : {που τουλουΐης οοπ γβαϊοίίομβ. αὶ ἰύ δ'8ο δα θα οὐμοσ οπιθπαίίοη (ςοτὰρ. 
ἘΈΙΤΖΘΟΗΕ, Ετεσ. ἨαπάδιιοΥ σὰ ἀοηὶ Α4»οξν., Ρ». Τ0 θᾳ.). ΦΟΒΕΡΗΤΒ, οὐ ι:5 ραγέ, Βοϊἀβ τπιῆσθ- 
ΒΕΣυ αν ἰο ἔδο βορίπαρίηὐ γοσβίου, Ἔββρϑοΐδ!]γ 10] οί ηρ' δ 9 ΤΙΔΟΓΘ δποίοπί ἰαχί, Βαΐ ΒΘ οὐα 5 
Μοτγάβοβδὶ ΒΒ ἄγϑϑιη διηᾷά ἰἰ ἱἰπίδγρσοίδιϊοη, δῃ ἃ {μ59 ἀϊ50 965 ἃ στοτνίην ἰγϑά ἶοπ ὉΥ χτοϊδέϊην, 
{πα Α 96 ν]|3} βἷανο, ΒδγπαῦαζΖα, μ8ἀ τουθα]οᾶ ἰο Μογάδοαδὶ [89 Θοπβρίσαου οὗ ἐμ ἀοογ- θοροῦβ 
Βροΐχθῃ οὗ ἱπ οὮδρ. 1. Ἔνθα [9 οἱὰ 1,αἰΐη ὑγαπβιδίίοη, τηϑἂθ ῥσῖος ο “}6γοτθβ ἐϊπιο, πδοᾶ 
ΒΟΙῚΘ ἴγθϑ ογπδιηθηΐαιϊοηϑ (οορ. ΒΈΙΤΖΘΟΗΕ, 85 8ῦογθ ῥ. 74 5α.). 

ΤῊΟ ΟΠ δ]469 Ῥδιδρῇγαβοβ Οὐὁ ΤΑΥΡΌΙΩΒ δ΄.Θ ὙΘΙΥ ἱτηροτγίδηῦ ἴο {86 ὑπάετθίδηαίηρ ΟΥ̓ οὔξ 
ΒΟΟΚ, οὨ ΟΗ͂Υ θδοδῦθϑο ΓΠΘΥ μαγο πού δἀδορίοα ὑπ ατθοκ δά τοηα. 10 ἰδο Ἰαΐίοσ μαά Ὀδθη δὲ 
811 χοπυΐπθ δᾶ δυϊμβοηίίο, [ΒΟΥ ταυδὺ ἤαγο ἄοῃθ ψοσυ αἰ Βογοη γ. Α ἰτδάϊ οη ποῦ] ῥγοδα- 
ὈΓΥ Βαγο δτίβοη ψ Β οι, δἴϊον (ἢ 6 Ταϊτθαϊο ρμοτϊοᾶ, νου]ὰ Παγο δεϑογιοά 115 δυίΐμοσὶ ἐγ. 8.111} 
Ἧ τησϑὺ ποίΐοθ ὑμαὺ βοτηθ οὗ ἔθ: αὖ Ἰϑαβὺ αν θυ 6115 υχοηΐβ. Απιοηρ (86 Θλγ]]οϑὺ οὗὨ ἐμ 6 
ΟΒδ]ἄθο γογβίομβ νὸ τεραγά ὑ8ὸ Τασρῦμι οἡ ἘΙΒΟΣ 89 ΠΟῪ ἴουπά ἴῃ [89 Απίτοτρ Ῥοϊγρὶοὶ 
ΒΙ016θ. ΤῊΪΒ 18 ποίἰηρ τοτο [88 δ Ἵχϑδοὺ ἰγϑηβδίίοηυ οὗ ἴμο Ποὺ. Ὀοοῖς. Βαΐ [Π9 8ο-ς81]16ἃ 
ἢγαι Ταγρίπι οα Ἐπίμοσ ἑοαπὰ πη 189 Ἰωοηάοι ῬοΙγρὶοῦ (οοαρ. 7άγσωηι Ὀγίμδ σέ Ῥοϑίεγίιιδ ἔπ 
Ἐρίλεγαηι πώπὸ ρυίηνωηι πὶ ἰΐπσ. Τιαΐ. Ἰταρπδῖ., δια. οἱ ορ. ΕΑ ΝΟ. ΤΑΙΣΕΠΙ, Γοπᾶ,, 1665, 40ο.; 
860 4͵80 8ποίμου οαϊ οι Ὁ ΤΟΙ, δΒιδί, Ηδεδν., ΤΠ|., Ρ». 1171 544ᾳ.). ΤᾺΪΒ [0] οΟννβ γΟΥΥ ΟἸΟΒΟΙΥ ὑμ6 
ἩΘΡτονν ὈΟΟΪΚ ΥΟΓΒ0 ἴὉΓ γοῖβθ. Ηρηοθ 1ὑ 85 ΠΟ ΗΪΔ00 [ὉΓ 86 ἄγοϑδπι οὗ Μογάδοδλὶ. Βαυΐ ἴῃ 
ογᾶογ ἴο γίνο οὗν ὈοΟΪ ἃ ἰρθοῦ δὰ νἱάογ τοϊδίίου, 10 ἀοϑίσηαίοα ΑΒ αϑυοσγαβ ἱη ΘΒ. ἱ, 1 858 ἐμ 
016 ἰῃ ὙὮΟΒ6 ἰἶτὴ6 ἴδιο Ὀα]]ἀϊησ οὗὨ ἔπ ἴδια ρ]6 νγϑ αὖ ἃ βίδπα-8[}}1, δῃὰ Ἰσοόῖβ προὰ Ηδιηδῃ 89 
(89 οὔθ ἴο Ὀΐαπιο ἔογ ὑμαῦ ἀϑίαυ. 1ὲ ππάογβίδη 8 ὑμαῦ {πὸ ἔτγο σουγίίοιβ ἴῃ ομαρίογ ἱϊ. 21 
οῃίογοα ἰηΐο ἃ σΟὨ3ΡΊ ΓΔΟΥ͂ ἀσαϊηδὺ [86 Κίηρ, Ὀοοδῦβο {ΠΟΥ͂ βὰν Μογάδοβρὶ βἰ(ἰΐηρ ἰὼ ἰῃ6 Ξδηβο- 
ατίτα, τ ΒΙο. δα θθθη 01} ἰπ (6 εὐναὶ ὧν ξαΐο ὈΥ ΕπΙΒΘΥΒ Ογάουβ, δα ἔμ γ ἀδοσαδά ὑβϑυλβοῖν 3 

5.18 ἐκεῖ, 6: 

ΤΠ 88 α͵5ο ἀϊβοογοσοᾶ {{8ὲ ΠΒΝΟ; ὙΠΟ ἐθ ϑοςι ἀπῖν τορτούοαίοι ὦ ἴῃ [86 ἐν πέδην οἱ οἷ. δ. 
88 Βαυΐϊηρ Ὀθοη ῥγοτηοίθα ἴου {89 ὀχ δ σα οὗ {89 ἀϊγίπο ρίοσυ, 18. ΔΆΡΤΥ δ Μογάθοδὶ δῦουϑθ 
811 οὐ ΘΥΒ, ᾿παβυι ἢ 85 ἢ6 Ὠληλβ6 1 ΙΒ. 65 ὕο τρδῖκο μἷ8 ον ἀδαρμίον ἀθδοι ἰῃ (δ6 η͵δοθ οὗὨ 
ἘΒΙΒΟσ. Τὸ ἱρποσοα [ἢ 6 Ῥσϑυοῦθ πὩΙΟὮ [86 ατοοῖς ΒΙΌΪο ρὰδϑ ἱπίο (86 του οὗ Μογάοοδὶ δηὰ 
Ἐδίμου. 5611] 1Ὁ ροϊπία οαὐὖ ἱπ οὨ. ἰν. 16 ἐμαὺ Ἐδβίμοσ σοαποβίρα ποῦ ΟὨ]Υ ὑμδὲ 8 ἴλϑῦ βου ἈῸ 
ΟὈθοσυθα οα μοῦ ὈΘ,ΔΙΣ, Ὀαΐ 4180 ὑμαῖ ΠΟῸῪ βμου ἃ ΡΥΑΥ͂ ἀΔΥ͂ δπᾶ πὶσηί. Βαβι θβ 1Ὁ ρμΡυΐβ 8 
ῬΤΆΥΘΓ ἴῃ ΔΠ δἰ ἐοροῦμου ΔΥΌ ΓΆΓΥ͂ ΤΩΔΏΠΟΥ ἰηΐο {86 του} οὗἩἨἉ ἘβΌμοΓ Ποσβοὶ ἢ ̓η οἱ. γ., ἰῃ πιο 
Β.6 ἀο65 ποῖ, 48 ͵8 βιαίοα ἴῃ [86 ατοοῖς ΒΙΌ]6, μαᾶνὸ τοσαγὰ ἴο ΠΟΥ Ρ6ορ]ο ἔγβῦ δηὰ Ἵπ᾽οῆγ, αὶ 
ἴο ΒοΙΒοΙ ἢ ΡΌΓγεΕΪΥ - “Ἰωοτά οὗἉὨ (86 πηΐνοσβο, ἄἀο ποὺ ρίγο τὴϑ οὐδ ἰηΐο 86 Βαηᾷβ οὗ ἐμῖβ. πποῖγ- 
σατηοίϑοα τλ8η, δπα ἔ0]8] ποῦ {6 ἀεδῖτο οὗ {98 πίοκοά Ηδιθδη οἱ τὰ] εἶθ. ΤῊΘ βμο-οδ]οά 
δοοοημα Ταγριτα ὙΒΙΟΏ, ΘΘρ θα} ἰπ ΟὮ. ἱ. 1, Β85 ἃ βίυ]6 δῇ οὔϑθ μοι] οἰ οὶ δηα Ὄσσαν ραπεγ 
ΤὨοίοσο δὶ, Ὀαύ τὶ ἢ πὶ ρομοσαὶ 1β ἸΟΓΘ δἰ πὰ ρ]6 δᾶ ὑσίοῦ ὑΠδη (86 ΤΌΣΤΑΟΣ οπθ, Κποῦτα 78ὲ 55 
1116 οὗὁἨ Μογάθϑοβδὶ '᾿Β ἄγϑδιω." Βαΐ, οὐ ὑδθ οἶος μδηᾷᾶ, ἱπ οἷ. 11. 8, Μογάδοδὶ 15 τηδᾶἂθ ἰο ἀ6- 
οἶασο ὑμαὺ (ἀὐσοα 8Δ]029 15 ο Ὀ6 τοτβϊρροά, δπὰ ο βίου [86 ῬΆβοποββ οὗ τῶδῃ δῃὰ ἰδ δχδ]ὺθα 
οδδγδοίον οὗ αοά. [ἢ οὨ. 11]. 8 Ἡατηδη ἰπ 8 ὙΈΥΥ του ἀ-δρουῦ ΜΕΥ ΘΧΡΟΒ68 ἰμ6 συδίοσωβ δπᾶ 
ογάϊπδησοβ οὗ 6 798. Απὶ οἀϊοῦ οὗ Αμβαβύογαβ, βατίησ ἴον 15 οὐ͵οθοὺ (86 ἀεϑιγαοίίοι οὗὨ [86 
7ον5, 15 6 τΘ ἰηβοσγίοα ὑπουρ ἰὺ ἰ8 ταῦ Ῥσοροῦῖυ βαρρ!οτμθηϊθά πῃ οἈ. ἷν. 1. Βαῦ (819 15 ᾿ϑὲ 
88 ῬΘΟΌΪΔΓ 85 8:6 ὈτΤΑΥΟΡ οὗ Ἐδίδοῦ σοίοστοά ἴο ἰη οὮ. υ. 1. 

ΤῊο ὈοοΪκ αϑογί δοά ἰο ΦΌΒΙΡΟΝ ΒῈΝ ΟὍΒΙΟΝ οοπίδίηϑ [86 ἄγοϑμπλ πα ὑσαγοῦ οὗ Μοτγάοοβδὶ 
84 4150 ὑπαῦ οὗἩἨ ἘδίμοῚ ἴῃ 115 οἈ. 1]. 1-8, Τὸ Βδ5 αἷβὸ Ὑϑγὺ ζαὶυ Π]]} οορὶοα ἔτοτι [86 ατθοῖὶς 
ΒΙΌ19 086 δἰαίθπιοπὺ οὗ [86 δρρϑϑγϑῆοσο οὗ Ἐδέμον Ὀοΐοσο {86 Κίηρ; δά 10 888 ἰοστηθα {δ τχ6- 
ἀϊππι ὈΥ͂ ΒΙΟΝ βο Ῥαβθαροδ ταῖρσ ὲ Ὀ9 ἰσδηβηχ ἰοα ἕο 6 “6078 βρϑαϊκίηρ, οὐ τιν 'π Ηο- 
Ὀτονν, ἱὰ [80 ΜΊἀγΑβἾ πὶ, εἰσ. Ἧ͵Ὑο πὰ [89 Ῥσαυοῦ δῃὰ ἄγοδπι οὗ Μοσγάοοαδὶ, 88 ρίνϑηῃ ἱπ 9051- 
ῬΟΝΒ ΜοΥΪς οϑτγὶοα οΥοσ γογρβίίΐση ἰηΐο (89 οἰἀοαὶ Μ|Ίἀγαβἢ ου Ἐβίμος (ΟΣ, Βιδί. Ἡεδν., 1ϊ., 
Ῥ. 1382; δπὰ ΖυνΖ, 88 δρουο, ῥ. 264). 

ΤὨΟ ΟΒα]ἄαῖο βοοϊίου 4150, θορί πηΐηρ 1 ὑπὸ σαροτεοτί ρύΐοα: ΚΑ Ῥσάγοῦ οὗ Μογαθοβὶ ; 

ΦΊΕ [5 Δ ΘΥΤΟΠΘΟῺΒ οΥἩ ἰπἀοδηϊξν τοο οὗ οχργθϑδίοσι θη ΖΌΗΣ, ἰπ Ἠΐ8 τότ ( 6 σοξἐεοαϊαηδί  ελοη Ῥονὶτ σα 

ἄδν ὕυάεη, ἡ. 121), ΣΟΤΩΑΥΚ5: “ ΤῊΘ ἀγϑατ ἀπ ἃ ὈΥΆΥΟΣΒ οὔ Μοσγάϑοαΐ δηὰ ἘϑίποΣ ατὸ Του ἃ ἔο ΥΔΙῪ ὙΟΤΥ ταυςοἢ ἔγοϊα 
[80 Οτοοὶς ἰδχέ, θβ ρϑοίδιν ἰπ ἐδθ ϑϑοομπὰ Ὀοοῖς οἵ ἰὴ Ταγχθσα οἵ ἰμο Βοοῖκ οὗ Εβίμϑν," σζο. 



δ 4. ΟΟΜΡῬΟΒΙΤΙΟΝ, ΤΙΜῈ ΟΥ̓ ΟΒΙΑΟΙΝ, ΑΝῸ ἹΝΤΕΘΒΙΤΥ. 25 

8 ῬΤΆΥ͂ΟΣ οὗ Ἐδίμου, δῃᾷ ἃ ἄγοαταῃ οὗ [89 ἔοστμθγ,᾿" δῃᾷὰ οσουστίηρ' ἷἱπ βουθγαὶ ποὺ ὙθγΥ δποίθης 
τηληπβοσί ρίβ οὗ {μ6 ΟἹ Τοοίδιλθηῦ (οοαρ. ΖΟΝΖ, Ρ. 121), 8 ΣΘΔΙΠΥ ποιμΐης τποτθ ἐμδη δὴ 

ΔΙπχοσὶ ᾿ἰΐογαὶ ὑγδηϑαἰΐοι οὗ ΦΟΘΙΡΟΝ 1ϊ. 1-3. Ὲ ΒΌΟΒΘῚ ὙΓ845. ΟΟΥΔΙΗΪΥ ἴῃ ΟΥΤΟΣ ὙΒΘΩ ὮΘ το- 

καιὰοὰ {8 δ5. ἃ τωϑδίπ ῥτοοῦ ἴῸσ ἷβ ΓΒ ΟΣΥ, ὑμδὺ οὐ σ᾽ Ώ4}}Υ ἴμοτθ ταυβῦ μᾶγθ ῬθΘῺ 8 ΤΔΟΓῸ 
«ςορίουΞ Ὀοοῖς οὗ Ἐπίμον, ουὖ οὗ Ὑ1Ο} ΒΟ ὑοοὶς [8686 Ομ δ] ἀδῖο ρϑββδρϑθ ο Ὀ6 (89 οτἱρίηδὶ ἀοσα- 

ταθπίβ Ῥγοβοσυοά. 

[ΤῊ ἱπιροτίδῃοο οὗ [μοθθ δροσσυρἝδὶ δααϊίξοηβ ἰο (86 Ῥοοῖς οὗ Εβίμον ἀοσηαμ β βοπλο 1 τί οσ πο- 
ἶοο. 7 οοπάθηβο {86 10] τίη Ῥασίϊου δι ἔγοστα [6 ἀγίῖοὶο ἴῃ ΜΟΟΣΓΝΤΟΟΚ᾿Β δηὰ ΒΊΤΈΟΝΟΒ Οὐ- 
οἷοραάϊα, 8. υ.:-- 

Τὴ (6 δοριυδρίηξ δηὰ ΟἹὰ ΙΑἰΐη γοσβίομβ ἴμοθο δααϊιίομα ἀσὸ ἀϊσροσθοά [πσοῦρ [86 οαποιῖοαλὶ 
θοοῖκ, ἑοσταϊηρ ἰμογοπίϊῃ δ τ }1-αἱρορίθα τ ΒΟ]6; δηὰ {πο Υ ἱμοτοίοσθ βανθ ἱπ μοβθ γοσβίοηβ 0 βορα- 
χαία (116. ΦΈΒΟΜΕ δβοραγδαίοα (μοι ἴῃ ἷ8 οἀϊίΐουι, δῃα σουιονϑᾶ (ΟΣ σαίμον δα 494) ἔβοσὰ ἰο ἐπ6 οηΐ 
οὔ 180 Ῥοοῖκ Ὀοοδυϑο {ΠΟΥ ἀτὸ ποί ἱπ (86 ἩΘΌτοΥ, δηά {ΠΟΥ͂ ΘΟΒΟα ΘΏΥ ΔρΡοασ ἴῃ ἴῃ Ὑυϊραὺο ἃ5 
186 Ἰαδὲ ϑανθὰ ομαρίοσβ οὐ ἰμθ θοοΚ. {}ῦ917}ῈῈ8 ΘΠΕΓΟΙΥ βανθγοα ἰδ9 δροοσυρἤδὶ Ὀοοῖκα ἥἤτοται {μ6 οἅ- 
ποηΐοδὶ, Ὀἰδεῖηρ ἴμ6 δα! οηβ ἐπ αποβάοῃ πον ἃ βοραγαὶθ {1{{16; δῃά [6 ΕΏρ 5} Ὑ ογαΐοα μδ8 0]- 
Ἰοποᾶ Βὲπὰ ἴῃ (λΐ8, ἀεὶ σηαίξης ἰχ686 Ρΐθοθα δἃ8 “10 τοϑὶ οὗ (μΠ6 οΠδρίογε οὗ [86 Βοοῖς οὗ Ἐδίμοσ, στ Βλοῖ 
ΔΙῸ ἰουαμπὰ ποίίμον ἱπ [86 ἩΘΌΓΘΥ πον ἴῃ ἰδ 6 Ομ δ] ἄθο, δηὰ στους [Β6 πὶ 88. “ρατί οὗ ἴμ6 ἰδηίὶ 
οδδρίοσ αἴδσ (86 ασεοκ," δηὰ οὔδρβ8. ΧἹ.---σΥῦὶ. 

ΤΉ ἀοεῖρτι οὗ 686 δβἀἀ! ἰοηθ ον  ἀθη ]γ ἷθ ἴο χῖνϑ 8 Ἰλοτο ἀθοϊ ον στο] ρίουβ ἴομθ ἰο (μ6 τοοοσὰ 
οοπίαἰποά ἴῃ {μ6 Βοοῖ οὗ Ἐδίμοσ, δῃα ἴο ΒΟΥ τλοτθ ἢ] αἰ] ΒΟῪ πομᾶογπι]}Υ [86 αοἄ οὗ Ιδτ86] ἰηΐοσ- 
ἰογοα ἰο βαγὸ Ηἰβ8 Ῥβορὶο δῃᾷ οοηϊουηά {μεῖν ϑιμθηλοβ. ΤῊΪΒ [80 Ὑτὶΐοσ 88 οβδοιθα ὈΥ οἰδδοσαίζης 
ὌΡΟΣ ἰδ6 ουθηΐθ παυταίοα ἴῃ [ἢ 9 ΘΔ ποηΐο 8] γοϊσσαθ [86 1[Ὁ]ον Ὡρσ Ῥΐθοοβ: 

1. Οβδρ. ἱ. 1 οὗ 0 οαποῃΐοδὶ Ὀοοῖκ 18 ργεοθάρα ἴῃ ἰδ βορίπαρίπὶ ὈΥ ἃ ρίϑθοθ Ὑἱοὶ ἰ6115 ὰ8 ἐμαὶ 
ῬΜοτγάοοαϊ, Ὑμὸ γὰϑ ἰπ [86 βεγυΐοθ οὗ Ατίδχεγχεβ, ἀγοδιηϑᾶ οὗ [86 ἀδῆροιβ ἐμαὶ (μγοδίομϑα Ηἷβ ῥβϑορῖίο 
δηᾷ οὗ ἐμεῖν ἀδ᾽σογαῆοο (γοτβ. 1-12)., Ἦὸθ αδογσναγαε αἀἰβοουοσοά 8 ΘΟ 5 ΐ σΔΟΥ ἀραϊπβὲ {μ6 Κίηρ, τ οὶ 
86 ἀϊβοϊοβοά ἰο ἷτω, δῃὰ νγαβ ργθαί]γ σονασγαάθα ἴον 1 (νοσα. 193-18). Τὴ ἐμ6 Ἄρα. δηὰ ἘΩρ 8} τμῖ5 
οουϑειαίοα ομδρ. χὶ. 2---σὶὶ. 6. 

2. Βοίπϑοῃ γοσβ. 13 δηά 14 οὗ Ἅβαρ. 111. οὗ (86 ὁδποηΐοδὶ ΡΟΟΚ ἴπ6 Βερίακρίηϊ ρνεβ ἃ ΘΟΡΥ οἵ ἴδ} 
Κίηρ᾽β οὐϊοὶ, εὐάτουθοά ἴο 411 (6 βαΐγαρβ, ἰο ἀδβέγου πίϊμουαξ οοτηρδβείοι ἰμ8ὲ ογοῖρτι απα σορο]ΐουβ 
ῬΘΟρΙο, ἔμο 56 τ)8, ἴοσ ἴμο ροοάᾶ οὗὨ (86 Ῥογβίαῃ Ὡδίΐοη, οπ ἴμο Τοατίθομι ἄδγ οὗ (Π6 ἱττο ἢ τλοηίῃ οὗ 
[8:0 σοταϊηρ γεασ. [ἷῖπ (86 γυϊραίο δηα ἘΠΊ 158 [118 16 σμαρ. χὶὶ. 1-7. 

3. Αἰ 89 εῃά οὗ οἴδρΡ. ἰν. 17 οὗ [86 σδῃοηϊοι! Ὀοοὶς μα Ξορίυαρίηὐ μ85 ἔττο ρτάγουβ οὗ Μοσγάοοδλὶ 
δηὰ Ἐδίμον, ἰμαὶ οὐ τααγ ἀγοσί [89 ἱτπροπάϊηρ ἀοαίσασίίου οὗ ΠΠ18 Ῥϑορὶθ. [πῃ ἐμὸ ψυϊραίο δὰ Την- 
115} ἐ8ῖ5 16 οὔδρ. χἱϑ]. 8--σὶν. 

4. Τη [86 τοϊάβὶ οὗ γοσβ. 1 απὰ 2 οἵ ἌἽἴδρ. νυν. οὗ 86. σδῃοηΐολὶ ὈοοῖΚ ἰπ6 βορίυδρίηϊ ᾿πβοσίβ ἃ ἄο- 
αἸ]οα δοοουμὲ οὗ Ἐδβιδμοτβ υἱβὶὶ ἰο {86 Κίην. ΤᾺΪΒ ἰδ ομδρ. χν. οὗ (86 υϊραίο δὰ ἘΠ ρ 15}. 

ὅ. Βεοίνοοι γοσα. 13 δπὰ 14 οἵ οἰδρ. γἱ. οὗ [16 σαποηΐοαὶ Ὀοοὶς ἐμ6 βοριίααρίηὐ ρἶνγεβ 8 ΘΟΡΥ οὗ 
ἔδο οἀΐοί τ μΐοβ ἔμ Κίηρ βοῃΐ ἴο 411 Ηἷβ βαίσαρϑβ, ἰπ δοοοσάδῃοθ Ὑγ ἢ ἰμῃ6 τοχυποβὶ οὐὗὁἨ Μογάδοαϊ δηά 
Ἐδίμον, ἰο δθο δα Ηἷβ ἴοσηλοσ ἄθοσοο αραϊηδὺ {86 ὅοτα. ΤῊΪ8 15 μαρία χυϊ. οὗ (89 ψυϊραὶο ἀπὰ 
Ἐρ 158, 

6. Αἱ [89 εἷοθο οὗ (8 σβδῃοηολὶ Ὀοοῖς, ομᾶρ. χ. 8, [86 Βδορίπαρὶ πὶ μδ5 ἃ ῥΐϑθοο ἴῃ ποῖ γὸ τὸ 

ἰο]ὰ ἐμαὶ Μοτγάθοαϊ μαᾶ πον τϑοα]οᾶ ἰο ἷβ ταϊπαὰ 18 Ἔχ γδοσαϊ ΠαΥῪ ἄγχοδμι, δηὰ βοοὰ μον [16 ΓΆ]}]}Υ 1ὲ 
μιδᾶ Ὀδοη 1Ὁ1Π110ἀ ἴῃ 811 ἐϊα ραγισυ]δτα (γοτβ. 4-9). Τ| 180 ρίνοθ δὴ δοοουῃΐ οὗ [μ6 ῥσοοϊασαδίίοη οὗἉ 
16 Ῥαυσίτα ζοβεναὶ πὰ Ἐργρί (νογβ. 10-18). ΤᾺ ἰ8 ρίνϑη γι ἰὼ [89 Δροοσυρβα ροσίζοῃ οὗ {μ6 ]- 
μαῖα, δὰ ἘΠ Ρ 18} (48 ΟἢΔΡ. χ. 4-13). 

Ἴ. Τῆο σὑ8016 Ὀοοϊς ἰπ ἰμ6 βερίπαρίηξρ ἱβΒ οἱοϑοὰ τὰ|ιΐϊ ἰμ6 10] ης ΘΠ: ΚἼὴ (86 ἴουτίι 
γοασ οἵ {8 τεῖρτι οἵ Ῥιοϊοπμεθαϑ δα ΟἹοοραίγα, ᾿ϑοβιτμϑασ, ὙΠῸ βαϊὰ Ἀ6 ὙΓ88 ἃ ὑσίθδὶ δά 1,ονϊίο, ἀπὰ 
ῬΙΟΙΘΤΩΥ Βἷ5 βου, Ὀσουρῆι (819 ορ΄βι16 οὗἩ Ῥμασῖμι, ΒΔΟᾺ (8 6Υ Βαϊά γγὰϑ (89 δαῖηθ, δῃὰ ἐμαί 1 γβὶδοαβ, 
ἴδο δοῃ οὗ Ῥιοϊοσου, [παὲ γὰβ ἴῃ «Ἐγύδβδίοτα, μδα ἱπίοσρσοίρα 1. Ιμῃ ἰδὸ υϊχαίο απ ἘὩρΡ 88. ἐμΐδ 
οσταβ οἴδρ. χὶ. 1. 

ΤΏ γαϊγίοιο αρίὶσιὶ τὰ ΒΟ ὰ [6 96 188} παίϊοῃ θὸ ἸΌΠΑΪΥ ἀχραϊαιθα προὰ ἐμ σουρδγ καθ ]ο 
συοηΐα δηᾶ ομαγδοίοσβ οὗ Ὀγ-ροῦθ ἄαγβ, πὰ ποῖ ράγο τἶβο ἰο (μοδθ θοδυ τ] Ἰορομβ ργοϑοσγοᾶ ἴῃ 
τῃοῖν οορΐουπ 11αχαΐαγο, ΒΟΔΤΟΟΙΪΥ ἜΥοσ μα ἃ Ῥοϊ(ον Ορρουίμη Υ δῆοσάϑα ἰο 1ξ ἴον ϑιαρὶογίηρ 8 τ ΟΕ] 
ἑπνομπενο ῬοΟύγοσβ ἴο τη  Ὗ ἐμ6 ατοδί Φοονδῆ, ΘολθαΪ πὶ {ἢ} ΤαΘΠΊΟΥΥῪ οὗὨ ἐδθ βδγοββ, απὰ Ὀσαπᾶ ἐ1ιὸ 
ὭδΙΆΘ5 οὗἨἁ ἴμ6 δῃδιΐοβ οὗ [βγϑοὶ, ἐμιδὴ ἴῃ (μῃ9 οδποηΐοαὶ Ῥοοῖς οὗ Ἐδβίμοσ, Νοιβίηρ οοα ἢ θὸ σλοσο πὰ- 



26 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊῈΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ἘΞΤΗΕΒ. 

ἴαγαϊ ἴοῸῦ ἃ πδίΐοῃ γῆο “δά δ σζοδὶ οὔ αἀοά᾽ ἰμδῃ ἐο διειρρίὶν ἰδδ παπιὸ οὐ ΟαΟοά, δῃὰ ἰο ροΐπέ ουὲ πιοτὰ ἀΐ- 
ἐϊποίϊν ἨΠ]8 ἱπίοσροαϊου ᾿π ἐποῖν ΒΟ Δ] ἴῃ δὴ ἱμδρίγοα θοοῖ,, παῖς, ἐπουρσῃ τϑοοσάϊηρ {πεῖν τλασνοὶ- 
Ἰοῦβ ββοβϑρο ἵἥτοια ἀδείσιιοίίοη, θὰ [ῸΓ ΒΟΙΏΘ ΣΘΆΘΟΙΒ οταἱ οὰ δυονθ Υ ἴο δοϊπλοτ]οᾶσο ἰδο Τοτὰ οἵ [5- 
ΤΔ6 1, ΤῊ ἰοταρίδίϊου γχ1ὰβ ἰοο ρτεαὶ ἰο 6 τοδί ϑίθᾶ, δηά, 88 'π ἔπ οϑβο οἵ 811 δροοσγρδιδὶ πιϊην, τ 
ΔΙῸ ΤΟΔΣΥ ΘΏΔΌΪοα Ὀγ (μΐ5 πηογοίγ οἱουβ οι 6118 ποθτς ἰο ἀοιοοὶ (Π9 3130 διὰ {86 ροπυΐηο. 

Βοβίἀοϑ ἐμ Ὀοοῖς ἱταρ]ο8 δηὰ βυρροσίβ [ῈΣ τῆοσθ ἴμδῃ ἰΐ τϑοοχάα, δπὰ ἐδ Ἵσδῆποὶ δα ἀοιιθιοα ("ταὶ 
{πιοτὸ 8.6 Συ δῦ οἴμοῦ ἰπἰπρθ σοπηοοίοα σι} {π6 ἰδίου ἰὲ οοπίδί τ τ ΒΙΟΝ γοσθ πὸ}}] ποτα αἱ ἐμὸ 
ἄτηο, δὰ πόσο ὑἰγαηβυι οα ὑγβα οΏ 6} 1} πα οἰδβοστίθο ἰο ἴπ6 πδίΐου, ΤῊ 18 ουϊάσοης ἔγοτα ἐμ ἵδος 
ἐμαὶ σοβερησβ (πίᾳ. ΧΙ. 6, 6 βᾳ.) χῖνου ἰδ6 οὐϊοὶ ἴον [9 ἀοοισυσίίου οὗ {86 ΨΦον8 πῃ {ἰμ6 Ῥογαίδῃη 
Θταρίτθ, 86 Ῥγυϑτβ οὐ Μογάθοσὶ δὰ Ἐδίμοσ, δά [89 βοοομὰ δἀϊοί δυϊμοσίζίηρ (λ6 7 ον ἰο ἀςβῖσου 
ἐμοῖν Θῃοτἶθ68, αἷβὸ σηθηϊοηΐηρ (6 Π8πι0 οὗ [86 ΘΟ Β βεσυδηΐ, ἃ 96 νν, πὸ Ὀοίγαγοά {μ6 ΘΟὨ καρ γϑου 

ἰο Μοσγάοοδὶ, δηὰ οἰ οἵμοσ ρϑββαροθ [Ὁ [86 Ῥογβίδη ομγοηΐοΐοβ, τοδα ἰο Αμβδδύθσαβ, βοαϊοβ ἰμδὲ 
χεϊδίάηρ ἰο Μογάθοβὶ, 88. ψὲ]}] 88 δι} 0]: βοαίϊου οὗ {86 Κρ Βρϑϑοὶ ἴἰο Ηδτηδη, εἰς. ΤῊΘ βϑτηθ ΒΡ εβϑζτη 
ἴπ (86 ἴδοι (μαὶ (9 Βοοομὰ Ταγραμι, ἐδ6 Ομδ] ἀθθ ρυ] 59 Ὀγ Ὲ Εοσϑι, δὰ ΦΟΚΕΡΗσΒ ΒΕ --ἀοπ:- 
ῬῸΝ (οἄ. Βτεϊμαυρί, Ρ. 7454.) μῖνο (π9 ἄσοδιὰ οὗ Μοσγάροδλὶ, δὲ γ͵ὸ}1 δ ἷ5 ὑσαγοῦ δῃὰ ἰμαὲ οἵ 
ἘδίΒον. 

ΤῊ ὅσαι δἀα τἰΐοη, ἱπ τοὶ Μογάθοδὶ ἤογέϑοεδ ἴῃ ἃ ἄγϑδαση Ὀοίἢ (86 ἀδῆροσβ δῃά ὑπο βαϊγαϊΐοη οὗ 
Ηἷβ ῬΘΟρΪο, 18 ἴῃ δοοοσάδποθ λει ἐμ ἀδβῖσο ἰο σίνο (ἢ 016 ἃ τωοσθ σοὶ σίου ἰοθθ. Το ]αϊίεσ ρματὶ 
οὗ {μ18 δααϊίοι ἰ8 ἐπίοπάρα ἰο ἀδνθῖορθ σαοσγοὸ ἀἰβυϊ ποῦν 86 Ὀσιοῦ βἰαίθπιοηὶ χίγοη ἰπ [ἢ σδποηϊοδὶ 
Ὀοοΐ οὗ 86 Ἰογαὶ βοσυΐοο οὗ Μοσγάδοαδὶ, βο 88 ἰο οσρἰδίῃ βὸ ᾿ἱπιροσίδηϊ δὴ ἱποϊἄοηξς. [Ιῃ 11 πο ἐδ 9 
δεοοῃὰ δἀαϊίοι οτὶρ᾽ παρα ἤγτοσα ἐμ ἔδοί ἐμαὶ οβδρ. 1. 18 οὐ [86 Ἄσδῃοηῖοαὶ θοοῖς βρθδῖε οὗ {88 χογαὶ 
οάϊοὶ; Βϑῆοθ [815 ρίϑοθ ῥχγοίθῃβ ἰοὸ δυσηΐϑῃ βαϊα ἀοοσπμηοηίΐ ἴῃ [11]. ΤῊΘ βαρ 15 (ῃ6 σαθὸ σὶῖ 186 
{ῖτὰ δααϊιου, ἢ δἰ πὴ 0 ΒΌΡΡΙΥ [π Ῥγάγοιβ βαϊὰ ἰῃ οἤδρ. ἰν. 17 ἰο ἴᾶνθ θθθη οβοσοᾶ Ὁγ Μογάᾶο- 

οδὶ δα Ἐδβίῃοσ. ΞΕ αἷϑοὸ (16 οασίι δὐαϊιίϊοη, οσἰνίπρ 8 ἀοίβι]οὰ δοοουηΐ οὗἨ ἘΞιμοΥβ ᾿πίοσνϊονν τ 
:6 Κίηρ, οτἱρ᾽ παὐρα ἴπ ἃ ἀθαῖσϑ ἰο δυστ δ τωοσθ οοσαρ]οὶθ ἰῃίοττηδίίοη ὩΡΟῚ 8 ἔδοϊ σλθγοὶυ δ᾽] υδοὰ ἐο 
ἴῃ [80 οδποηΐοδὶ ραβεαρθ.0 ΤΏ ΒΠᾺ δαάϊτίοη οτὶ σ᾽ παίϑα πὶ (ἢ βᾶτὰθ ταδηηδγ 88 [86 βοοοῃᾶ, πασηοὶυ, 
πῃ 8 αἰἱϑθυηρὲ ἰο ΒΌΡΡΙΥ 8 ΘΟΡΥ͂ οὗ ἰδ τογαὶ οἀϊοῖ ; τ 16 ἴμ6 εἰχίῃ δἀάϊου ἱπρθηϊ ουδὶΥ οοποϊυᾶοι 
τὶ δὴ ᾿ηἰοσρτοίδοῃ οὗ (86 ἄγϑατι ἴῃ ἰδ9 Βγεὶ δβἀἀϊώοη. Τῆα πα] θα ΤΥ τὰ ΦΌΡΘΓΘΏΠΥ ἐπίοπἀοᾶ 
ἰο ψίνο δυϊβοσι ἰο (μπΐ8 ατϑοκ γογεαΐοῃ οὗ Ἐδέμ ὉΥ ῥσχοϊομαϊηρ ἐμαὶ ἰΐ τα 8 οοσεβοα ἱγαπεϊδεΐου 
ἕγοια ἴ9 ἩΓΘΌΓΟΥ οτίσί παῖ. ῬιοϊοταΥ ῬΕΙ]οσθίοσ, το 8 ΒοτΘ πχοδηΐ, Ὀορδη ἰο χοῖρστι Β. Ο. 181. Ἠθ 
8 ἴῃ βαῖὴθ Ὅ0 18 ἔγοα ΠΕ Υ τηθη οηοα ἱπ 1 Μίδοο. (ἐ. σ.») χ. δ7 ; χὶ. 12; οοσωρ. Φοβερεηῦβ, 4πέ. ΧΙΠ. 
4, 1 διὰ ὅδ; ΟἸΝΤΟΝ, Καὶ Ποϊΐοη., 11. 893), Ἰορίίμουβ βθοὴθ ο Ὀ6 ἃ ατθοεὶς γοσεΐοῃ οὗ Μίσι- 
ἴδῃ. ῬΙΟΪΘΙΑΥ͂ γὰ8 8150 ἃ ΘΟΙΩΙΏΟΣ ὩΔΙΉ6 ἴογ Ψ906ὁγ)͵16α δὶ ὑμαὺ ἰἰτθθ. Τυβ ΘΥΘΙΥ οὔο οὗἩὨ {μ680 δβ(ἀϊ- 
Τἰοβ ἰβ παίασα! "Υ δοοουηίρα ῸὉΓ 88 8 ἐδοσί σδίζοα μαυίηρ δὴ δἀοησδί δὰ πδίυσαὶ χιοίδλνο ἔῃ ἐδ 
οομῃϑοί 0}. 

Ετοῖὰ τ μδὲ μ88 Ῥθθη τοιμασκοα αρονο, ἱξ 111 6 δὲ ὁὔοθ δρραγοπὲὶ ἐμαὶ ἐδοβθ δροοσυρῇδὶ δὰὰϊ- 
ἰἴοτβ τ σθ ποῖ μοῦ τηδηυϊδοίατοα ΒΥ {Π6 ἐγαπβ]δίονῦ οὗ {86 σδποηΐοαὶ Ἐδίμαν Ἰηΐο ασϑεῖς, ΟΣ ἃσο 867 
1.6 Ῥγοἀασίζοη οὗ [86 ΑἸοχαπάσίδη, ποῦ οὗ Δ οἱ μοσ βοβοοὶ οὐ. ἱπάϊ γι], σα Ὀγαοίης ϑοότηο οὗ ἐδ 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ὨδίϊοΠ4] βίοσ 68. οοπηθοίεα ὙΠ} (ἢ}18 ταν θ]οὺβ ἀ6] σόγαηοθ οὗ Οοα᾽ ΒΒ δῃοίθηϊ ρθορῖίο, ἴμ9 
Δ Ποσβρ οὗ τ Ὡς ἢ 18 Ἰοδὲ ἰπ [86 παίΐοη, Μδην οὗ ἴμογα ἀδἰθ 88 ἔᾺ ὑδοῖὶς δα ἐμο ἡμοΐθαβ οὗ ἐμὸ ουϑηὶ 
1661, ἀτοαῃά πΒΟΒ ΠΟΥ οἰυδίον, δηὰ 411 οὗἩ ἰβοπιὶ ὕΤΟῊ ἊΡ αὖ ἔγδὶ ἴὰ [86 γοστιδοιδΥ ἰληρτιαρθ οὗ ἐδ 
ῬΘΟΡΙ6 (ἐ. 4., [6 ΗἩΟΌΓΘΥ οὐ Ατδημδὶο), Ραΐ αἴζοστσασὰβ δεδυσταθα [86 οοσαρ  οχίοη δπὰ ᾿δηρτιασθ οὗ ἐδ 
οουπίτῖοβ ἴῃ Ποῖ [86 56 πτγ͵ Παρροποά ἰο βοί1]6 ἄοστῃ. Βοϑίἄοθβ [86 δῦουϑθ σοίδθῃοοβ ψ ΒΟ Ὰ Ἰοδα τ 
ἴο ἔβοβθ σοποϊυβί οβ, τὸ σίου αἰϑο ἴο (89 ἔτο Μιάγαβ τα ρυ]δμοα Ὀγ ΦΈΣΙΙΝΕΚ ἴῃ μἷ8 Βείλλας- 
Μταρλ, 1. (1 κ. 1858), 1 κα. 

1 ἰ8 οὗ 1818 Βεριυδρὶπε γεσείου ἰδὲ Ατηάπαβιῦ (Τξεί. Εἰρίοὶ., ». 30, Οχίογὰ ἱσαπεί δεῖου) βροῖκο 
Ὑ6η δ6 δϑεϊρτιοά ἐμθ Βοοῖ οὗ Ἐδίμον ἰο [9 ποῃ-οδῃοηΐοαὶ Βοοἶτα 5 δηὰ (818 4180 :β, ρογβδρε, ἔῃ τϑδ- 
ΒΟῚ ὙὮΥ, ἰῃ Βοῖῃθ οὗ (86 ἰ1δθὲ οὗ (ἢ σδαποηΐοαὶ Ὀοοῖκα, Ἐδιμοσ 18 ποὶ παπηοα, 6. 9.) ἱπ ἰμοθο οὗ Μοϊϊο 
οὗ Βατνάϊβ, δῃὰ ΟΥΟΘΟΣΥ Ναζίδηζοη (θοθ ΤΠ ἘΠΤΤΑΆΚΕΕ, δύίρρυϊ. οἡ Η. δοτίρι., Ῥαγῖκεν Βοοϊεὶγ, ὑρ. 5ὅ7-- 
δ8 ; ΟΟΒΙΝ οὐ (86 ὕπποη οὐ ϑεγίρίωγε, ὑ0. 40, 60), ππ] 688 ἴῃ ὑμοϑὸ Ὁ 18 ἱποϊυάοα Ὁποῦ βοσζὴθ οὐδπος 
Ῥοοῖ, 865 Βυΐϊῃ οὐ Ἐβάσαθ (1.ΞῈ, ύδϑογί, οὐ 2 Ἐϑάγαδ, "- 325). Τῆθ ἐδίβοσβ, γῆο βθῃ ΤΆ] χεχασοα 
ἐπο Βορίυδρίηϊ 48 οοηϊαἰηΐηρ ἰμΠ6 βδογοά βοσὶρίασεβ οὗ ὑμ6 ΟἹὰ Τορίδιμθης, τα βίγ Βο] ον ᾿η ἔπ 6 οα- 
ΒΟΏΪΟΣΥ οὗ {πὸ δἀαϊἔομβ ᾿ἰ ον. Ἐγθη ΟΕΙΟΕΝ, ἐβουρῃ δά ηρ (μαὶ {ΠΥ ἃτὸ ποὺ πὶ 186 Ηδθ- 
Ὀχον, ἀοίομοα μοῖρ οδηοηϊοὶΥ (Ε. αὦ Αδίγαπι, οἂ. Ἵ ἐπὶ, ». 225), δὰ ἰμ6 Οουμοὶ] οἵ Ττοηὶ γῥεο- 
πουπορά ἐμὸ σμο]ο δοοῖς οὗ Ἐδίμοσ, τὶ 411 ἐΐθ Ραγίβ, ἰο θ6 οδποηΐοδὶ. Τθθο δα! οηβ, μόυγονοσ, 
ὙΓΟΙΘ ΠΟΤ ἱποϊυάοα ἱπ (6 ΗΘΟΓΘῪ οδπου, δηᾶ (Π6 ἔδοὶ (μα ΦΟΒΕΡΉΣΒ αυοίοθ ἔποτ ΟὨΪΥ ββοτα (πδὲ 
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6 Βοϊονοᾶ ἰΒοτὰ ὑο Ὀ6 ἰδίου δ! ]γ ἐσας, θαὶ ποὶ ἱπδρίτοᾶ. ΦΈΠΟΜΕ, γῇῆο ἱκπονν Ὀοίϊος ἐμδῃ ΒΥ οἰ βασ 
ἔλι μον τβαΐ ἰο αποϊοηὶ 9ὁπτὸ ἱποϊυάἀοά ἴῃ ἐποὶν σδθοη, τοδὶ θαι ρα. 6Δ}}}7 ἄοοϊαγοϑ ἔμοσα ἰο Ρ6 βρατσὶ- 
οὔβ (Ῥγσαί. ἴα Ἐπιλ.). ϑιχτυβ ΒΈΚΈΝΕΙΒ, ἰῃ δρὶΐθ οὗ (89 Οουμῃοὶ! οἵ Ττοηΐ, Βρθαῖκβ οὗ ἔδοθθ δά λιλοηβ ἰ 
ἔδιο βδτηθ σΟΠ ἀο Δ ΟΤΣΥ͂ ΤΠ ΠΏΘΓ. 

8,66, ἱπ δάαϊιίου ἴο {μὸ ᾿ἰογαίαγο οἰθουοσο οἰϊοᾶ ἰπ {μ18 οοπηδοίίου, Τὴο Ταγροτα δλοπὶ οἢ 
Ἐδίδον, ἰπ ΤΑΙ ΤΟΝ Β Ροἰγσίοίε, Νὶ οἱ. ΤΥ̓́.; ΕἸΘΗΉΟΕΒΝ, ΕἸἰπίοωπς ἱπ ἃ. Αροϑβὶ. δολνήοπ, ἀ. Α. Τ. (1οἷρ- 
εἰς, 1795), Ρ. 483: Ηοττίναξε, Τἠεϑαυγιε, Ὁ. 4θ4; ΚΒΟΉΝΎΒΒΕΒ (ς.), Ῥαγίω Σικοίίοπες Ἐοιλετὶβ 
(ΤΡ., 1783); ΗΕΒΖΡΈΙ,", Οεδολίολία ἀ. Ῥοϊδεα ΪΙεναοὶ (Νοτάμδύδοι, 1857, ο]. 1., Ρ. 868 βαᾳ.); Ἐπὶ, 
1κλνὸ. ἀἐν Ηϊεοτγίϑον τι δδολοη, Εϊηϊοΐ,, (οἀ, 1859), Ρ. 10ὅ κᾳ.] 

ξ δ. ἸΤΤΕΈΒΑΤΥΒΒΕ. 

Ζον δι ἐχροαίζοτβ, ποχὺ ὑο {μ6 ΤΑγραπιβ, Μ᾿ ἀγα ἶπι δα ΒΑρθοίδ, οὗὁἩἨ τ οὶ ΖΌΝΖ βρϑαῖκα 
(οἰεναϊεηεἰϊοῖε Ῥοτγίγαᾶσο α. Ὑιυμίενι, ἐβρϑο. Ρ. 85, 61 δῃᾷ 170 βᾳᾳ.}, βᾶνσο ρυ  ἰβμ θα δοτταθη- 
ἰασίθβ, βοῖὴθ οὗ ψΕΣΟΒ ΘΙ δο9 {86 Μψ}80]9 οὗ [86 Βαρίορταρμα (οορ. ἴδο ᾿ἰϊογαΐασο οὰ ΕΖγα δὰ 
ΝοΒοιλ8}}), Μ Ὦ116 ΟἿ ΒΘΓΒ 8.6 ΟὨΪΥ οὐ (ῃ6 ὅνο ΜορΊ Ποῦ (Οδηίίοϊοβ, Βυΐ, 1,δυχοαίδίίοηβ, Ες- 
οἰοαἰαβίοα απὰ Ἐδι μου). 

Τὸ ἰδ Ιαἰΐον Βοΐοπς Ὑ2 (ΕἸποίἀαἰϊου) Πύ0 ΦΌΓΙ ὮΨ ὉῪ ΑΒΡΙ:ΑΒ βΡΗΟΒΚῚ, 8ὴ 1] δα 
ΡἈγπίοΐδη, ῥτἰη θὰ ἴῃ νομΐοο, 4{ο.; 4180 7.59 οὐ εζροείδοη οὗ ὑμὸ ἔνο Μορί Ποῦ ὈΥῚ ΕΣΙΒΑ 
ΟΑΙΈ͵Ο, Ῥγοαἀθηὺ οὗ (λ6 βγηδρορτιο ἰπ β'αΐοα, ΡῈ]. 'ἴπ Ὑ  μΐοο, ἰπ 1587, 4ϊο.; 4180 βογί ὃχ- 
ΡΙαπδίζομβ ΟΥ̓͂ ΖΌΒΕΡΗ ΤΊΤΑΤΖΑΟΚ οὐ ΤΑΙΤΖΑΟΚ, 8. ρδηϊασγάα, σῇὰο 1 Κουγὶβο οουλθαὐθα οἢ 
Ῥδρίοὶ (Ὑοαίςο, 1008, 41ο.). ὅο 6]8δὸ ΙβΒΑ ΕΣ, ΑΒΑΜΑΗ, ἃ βιραπίαγά, το οοτητηθηΐοά οἱ (δ9 
Ῥαομίαξοιοἢ δηὰ ἴδ9 ΜορΊ ΠΟΥ ([Ὁοπείαπίπορϊο, 1618, 4ϊο.], ϑμΐςοο, 1078); ΜΟΒΕΒ Ατ,μο- 
ΒΗΙΚυΒ (γ᾽ επηΐοο, 1697, 4ϊο.); Β΄ ΑΒΒΑΗΑΜ, οὗ ΗΘ ΙΌτοπη (υπᾶοσ [86 {110 οὗὨ ἽὟῪ ΠΩΤΝ, Αριον 
δπονιῖδ, [κλιὉ]1π|, 1689), δὰ οἴβοσα, Α'5 βρϑοΐδῇν χοϊδίϊηρ ἰο Ἐπί ογ, γγθ ΤΏΔῪ τηοηίίου {16 οοα- 
ταϑῃίασίοϑ Ὁ ΕΒ. Ιβαὰκ [ΕΟΝ, δ ρδηίϊαγὰά ( ϑηΐοο, 1δ6δ, 4ϊ0.; ΒοΘ ΒΑΒΤΌΙΟΟΟΙ, ἱπ Δ δί. 
ᾶ4πασπα Ἀαδὸ.); Ὁγ Ἐ. ΒΑΙΟΜΟΝ ΒΕῈΝ ΖΕΜΑΟΘΗ κν" ΓΝ 8Π); ὉΥ Ὁ. ΑΒΒΑΗΑΜ ΒΕΝ Ιβάακ 

ΖΑΜΑΤΟΝ (Ζαθα]οη οὐ Ζορα]οΠῚ), π ἱοῖ ἰβ α Ἰἰΐογαὶ, δ᾽] σοτγῖοδὶ απὰ πιοσγαὶ ϑχροαϊ δου (»)ῶ2'ι 
Ὁ Ε, Ὑεηΐοο, 1695, 410.) ; Ὁγ ΕΒ. ΞΆΜΌΕΙ, ΒΕῈΝ 9 0 ΑΗ ΨΑΙΕΕΙΤΒ (9 π Ὑ, γοπίοο, 1δ8ὅ, 
4ἴο.; ὉΥ Β. ΒΑΙΟΜΟΝ [ΕΥ̓ΖΣΩ ΑἸΟΑΒΑΖ, Ἐ. [.Ὲ0 δπὰ οἴβοῖβ (Ἰη ΟΑΕΈΡΖΟΥ͂, Ζιγοά,, 1., Ῥ. 876). 

Ἐν ΟὨτϊδίϊδη ἐΒϑο]ορίϑηβ μανο ἰγοδίοθα οὗ {116 ὈοοΙς οὗ Ἐβέβοσ, Το ΟΠαΓΟἢΒ-ΤἈ Π ΓΒ Βανθ 
Ἰ6 τ ἢὩο0 οχροβί[ἰοῃ οὐ ἐγοδίπιθηῦ οὗ 1Ὁ αὖ 4]1, Οὐ Βοπιαὴ Οδίμο]ς δυΐμοσβ δπα ἐμοὶ που κα 
Ὑ76 ΙΔΔΥ͂ τηϑηἰίοη : ὨΙΟΝΎΒ. ΟΔΕΤΗΤΒΙΑΝΙ, Ἐπανγαΐξίοτιο π ζὶδν, Ἡεϑίεν, εἰο. ((ὐο]ομΐθ, 1094, 
[01.}; ἃ ἀδγιμδπ ὀχροβίἰϊου οὗ Ἐδύμορ ὈὉῪῚ ΦΟΗΝ ΕἜΚΝΒ (Μαγοηοο, 1607); ΕΒΑΝΟ ἘΈσΑΚ- 
ῬΕΝΤΙΙ Οὐπιπιεραγία (Ῥατὶβ, 1685, Οο]οι., 1095) 5 ΞΕΒΑΞΙΙ Οὕγιπι. ἐπ Τοδίαπι, συαϊὴ, Εδίλον 
εἰ Μχοοαδαοδ (Μαγοποο, 1610); ΟἸΥΥΙΕΒΙῚΙ ΒΟΝΑΒΤΙΙ Οὗὔπιηι. {ιογαἶὶ8 δ φιογαϊϊ8 ((οἱοῃ., 
1647); δηὰ ΊΡΑΟΙῚ ΟΕ, Α 2518 Οὔπιηι, ουπι ἀωρίϊοὶ ἰταοίαίμ ὧς οοπυϊυΐο Αλαδιυετὶ πινϑίϊοο, ἱ, 6.» 
)}ὲε Εωολαγίδεϊα εἰ ἀὁ Εδίλον ἤσωγαία ἕ, ε. δεαία Ῥιγσίπε (Ἰραυπὶ, 1648, [0].)0.0 ΤὨΘ σομτηθη- 
ἰδιγ οὗ ΕἙΑΒΡΕΝΤΙΓΒ, τ Βΐοῖ 8 τε εὔθη ἐπ ΘΘΞΥ δηὰ δὶ παοϑῦ ἴοο βοπίηρ 1, αὐΐπ, ΔΓ ΒΌΓΡΑΒΒΟΒ 
841} [μοβοὸ Ὀδΐοσϑ τηθηἰοπθά, 411 {86 οὐβεῖβ βαῦοῦ οὗ 8π ἰη ο γα Υ ἱπβὶ ρα δ᾽] ρογίοδὶ Ἰἀομίὶ- 
δοκίΐου οὗ Ἐβίδμοσς πεῖ 16 δεαέα οαἰεείί Πεσίπα (9 Ὑ͵γχίη Ματγυ); τ ογοαβ (18 οὗ Εδαδγ- 
ἀοηίυδ 18 τλαυϊκοὰ ὈΥ βοῦογ, βου ἃ δη Ὑ ΥῪ ρῥγδοίϊςαὶ ὀχοροβὶβ, δῃὰ 15 θαβϑὰ ὁ τπθοἢ ΚΘ ΠΘΓΑὶ 
τοδαϊηρ, ΑἸ ΒουρΡἢ Π6 ποῦν δηᾶ ἔβοπ ἱποϊυάοα ἔϊιο 1 ΟΓΑΠΒ Διο ὑπο Ἡδιμδηΐοθ ἴο Ὀ0 
δχίογιπδίοά, 80 }}} Εδυδγάθε 5 Ὦ88 ὙΘΥΥ ῬΘγοορ ὈΪΥ δηᾶ ϑαυῖγ ἔακοα ρδίζοση δἴνογ ὑπὸ ϑυδῃ- 
κ6 1108] ὀὁχοχοβῖβ, δη ἃ οορὶο βοιιο οὔ ἴδ ποῦῖκς οὗ ΒΕΕΝΖ δἰ ποδὶ 1 θυ γ. 

Οπἱ ἴδο ρατέ οὗ πο Ενδηρο] οὶ Οπατοῦ ΒΒΕΝΖ ὑγοαίβ οὗ [89 Ῥοοῖς οὗ Ἐδβίδπον ἰπ [Οὔνι- 
“πεηίατὶ (ΤΡί Ωρ, 1575); ἰα ΕὩρ]. ὉΥ διοοκποοά, 1,οπᾶ., 1684, 4ϊο.; α͵8ο ἴῃ] Ορενυ. 11.; 8180 
ΨΊΟΤ. ΕΤΕΙΟΘΕΙ, Ζὐδνὶ Ἐράγα, Νελεηιία, Ἐείδον εἰ Πιμλ, αὐ ἙΕδτναΐοαηι υεγίαΐεηι τοοορτξἑ δέ 
ατγσωπιεηίίδ αἰγι6 δολοῖιῖο ἐωδίγα (1ἀρ5., 1671, 1672, 8νο.). ὙΠ οτο ἕο! ] οὐσε Οοῦβ. ΡΕΙΙΙΟΑΝ, 
Οὐημηεηΐ, Βιδί. (ΕἸἰσυτῖ, 1688, 701.); ωὺν. Τάγάτεε, ονιῖϊα (ΕἸρατὶ, 1686); ΒσΡ. 7Ὑαι. 
ΤΉΕΒ (σ᾽ μοτιβ) Ἡοπιϊζίαγιηι ἐνίνα (ΕἸρσατί, 168, 8γο.); ΕᾺΑΝΖ ΒΟΚΜΑΝΝ, 8. Οδϑγιηδη 
Οὐπηπ θη ΔΙΥ ΡΌΡ] ἰθοα αὖ Εὐδηϊκίοσγα, 1695: ΒΑΤΤΉ. ΚΕΕΝΕΒ, λγεη- Κγοηθ Οδν ἀδηνυξλέσεοη 
Ἐπίλεν (παι, 1666); ΘΟΥ̓ΤΕΒΙΕΡ ΜΕΊΒΝΕΒ, διιεαάνίσεη, αδὲν παοληιαΐβ εγλοΐεπ Ἐδίδον, τὲ 
δὶ δξεολ- ίδίονἰϑολδη δοληιιοῖξ αποείλαη (Ηδιαρυτς, 1687); ΟΟΣ. ΑΡΑμΜυθβ, Οὐδογυαίξ. ἰδοοὶ. λέ. 
(ἄτοι., 1710, οῃ οδδρ, 11.). 
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Απιοηρ ἰμο86 οὗ τοοῦὸ τπλοήοσγῃ αὔθ τ δύ Ὀ6 ταϑηϊἱοη θα ἃ ποτὶς Μ  ϊοΝ μα5 ποῦ θοοη τοίοστοα 
ἴο ἰπ {16 ἰξογαΐατγθ οα ὕΖγα δηὰ Νοιθ δα; Ομύβιυβ, 2.6 ὠδὸ ἰἰδνί ]Ζδέῤλογα αἴ ρτασὶπ υἱέας 
Ολνιδίίαπα (Ὁ]ὑτα)].,1776). 

ΤῊο ααρϑίΐοπ: 80 8 ὑο 6 πηδοτβίοοῦ ὈΥΓ {89 ΑἸιδϑιθσγαϑ οὗ οὔσ θοοὶς [πιο Μ1}1 "6 
ἔα ΠΥ ἀϊβουβοά ἴῃ (16 Εχοροίῖοαὶ ΝΝούοδϑ οη οἷι. ἱ. 1] 858 θδθοὴ ἰγοδίβα ὃγῪ ἔπανο. ΟΚΕΝτυϑΞ 
ἴπ μΪ5. Οὐπιπιεπίαίζίο ἐπ ἰ, είλενα (1780), ρα ὈΥ ΑΒΤῈΒ 'ἴπ 8 22 188. ρλιΐ, ἀ6 Τδίενα σὰπι Αλα- 
δ6γῸ οοπ͵ωσίο (ὙΠ ̓ ἰοη ον, 1780), ὈΟΙΒ οὗὨ νβοπὶ μοϊὰ ὑπαὺ Αϑίγαροθ ἰβ τηϑδηὶ, αἰπουσὰ 505. 
ΒΟΑΙΙΘΕΒ μά ρίνϑη ἴῃ οογγοοῦ ἰηἰογργοίδίΐοη, 85 4150 505. ΑυσΚΈΙ, ἴῃ Ηἷθ ῥθδεγί. ἀξ 
Α6βμεγο Ἐδίλεν πιανίίο, ϊΟΝ ΒΘ ἀϊγοοίϊοα Βρθοΐα ΠΥ αραϊηβὺ 703. ΞΟΑΙΙΟΕΒ. 

ΑΒ ἰηϊτοάποίοτΥ, ὙΟΥΚΘ ἯΓΘ ΣΔΥ͂ ποίϊοο: ΕΟΗΤΖΕ, ..26 βά6 λίδίογῖος ἰ, Ἐείλενα, ἴῃ [86 Διδί. 
Ἡγαπα, Υ., ΥἹ1.; πη, Ῥιπαϊοία Ἐπλεόγ (ΕΥϊθ., 1829); ΜΊΟΗ. ΒΑυΜΘΆΈΤΕΝ, δὲ 316 

ἐϊδυὲ Ποίλογας Οπιηι. λϊδί, ογί. (Η4]., 1889); 7. Α. ΝΊΟΚΕΒ, 26 Τίλενα ἰἰδνο εἰ αὐ εν ψιας 
»εγίίπονι υαἰϊοϊπἰὶ εἰ Ῥβαϊηιΐδ ἰϊδτὶ ἐγεθ (Ῥοτηρθ, 1859); 8180 ὅπο ασίϊοϊοβ οὰ Ἐξίμοσ ὉγῪ ΒΟΕΡΙ- 
ΕΠ ἱπ Ετβοῖ δηὰ τυροῦ β Ἐπογοῖ,, ΟἾ ΒΑυΜΘΟΛΑΗΤΕΝ ἰπ ΠΕΒΖΟΟΒ ἤεαϊ-επογοῖ., ααᾶ ὉΥ 
ΒΈΓΒΒ ἴῃ ΒΟΒΕΈΝΚΕΙΒ ΜΒιδοῖ- Σετίζοη. 

[Δ ἀδίελίομαι!ι 1Τεϊϊοσαῖτισο.-- -ΠΆΒΑΝ ΜΆΤΕῦΒ, Ορηριοηίατία (ἴῃ 8 Ορετα); ΒΑΝΟΣΙΑΒ, 

ὉΛῪΒ (Βἶνα ἀἱ Ττοηΐο, 1660, 4ϊο.); ΑΒΗΚΈΝΑΣΖΙ, ΠΡ 51 (Ογϑιιοῃβ, 1576, 4ἰο., εἰο.}; Ἀ1Ὲ- 

ΤΑΜΜΕΌ, ΥΩ ΟΣ ((οηδίδηςίορ]ο, 1585, 4ϊο.); πῦβισβ, Ἅπηοίαξίοπειε (Ἰ,ογάση, 1680, 
41ο.}; ΑἸΒΉΕΞΙΟΗ, ΠΟ ΠΣ (Ὑ είς, 1601, 40.); ΟΟΟΡΕΒ, “Νοέεθ (Ἰοπάοπ, 1009, 40.) ; 
Θ᾿ ΑΟΥΙΝΕ, “αεολίξ δολοίϊα (Ῥατῖβ, 1622, 41ο.)}; ΜΌΓΡΕΒ, Ζιβροδίοηεα (Ὠαπιζὶρ, 1625, 410.) ; 
ΞΑΝΟΤΙΒ, Οὐηιπιεηξατὶὶ (Τ γάρση, 1038, 1[0].}; ΟουΖζΖιο, Οὐνιριεηίο (ΟἸτοτΐ, 1628, 41ο.); ὍσΚΑΝ, 
ΓᾺΔ Ἴθο (γομίοο, 1632, 4ϊο.); Οπομ τυ, ΤΆδϑε (1 ογδα, 1032, 40.}; ΔΙΈΒΚΕΙ, ἐξ Ὺ ἐξ Ὑ9 
(11, 1657, 41ο.}; ΜΟΝΤΑΝΒ, Οὐπιπιογίατίυβ (Μααν, 1048, [0].}; ΤΈΑΡΡ, ΟὈπιπιογίαγῳ 
(Ποπάομ, 1056, 1[0].)}. ΦΑΟΚΒΟΝ, Ζἰτρίαγναίζίοπ (Ἰ,ομἄοη, 1658, 4{ο.}); ΒΑΕΝΕΒ,  αγαρταεὶϑ 
»οείϊοα (Ἰ,οπάου, 1679, 8γο.}); ΒΑΜΒΑΟΗ, ιοία (ἰπ δἰ8 4ἀποί. ΚὼῸ Τ' 11. 1048 κα4ᾳ.); Η τῦ- 
ΜΑΝΝ, ᾿ϑίλονα αμοίοτίἑαϑ ((οἰξῖπρ,., 1786, 4{0.); ΜΈΝ, 1" ΠΛ (ατίὰ., 1797, 8νο.); ΝῈ- 
ΒΤΟΒΙΡΕΘ, «πποίαξιοπὶ (οηΐοο, 1746, 41ο.}; ΑΥΘΗΕΒ, .2ὲ αμοίογαέε Τίλενα (ΤΠ ΔΗ 1:5, 
1772, 41ο.}; Ἅοϑ9, Οναΐΐο (ὈἸ τα)., 1170, 4ἴο.); Ζινοκ, Οὐ νιπιεπέατίια (Αυρϑὸῦ., 1789, 410.) ; 

ΌΕ Βοϑδι, γαγίω Τυεοίΐοηοδ (Ἐοταο, 1782, 8νο.); ΡΕΒΕΙΕ5, ΛΠΣΙ ΓΔ (Ρ͵γαριο, 1784, 410.) ; 
ὙΥΟΙΈΒΒΟΗΝ, ὍὝΠΟΝ (Βοεϊΐη, 1788, 8νο.); Κ'ΑΜΒΟΝ, Ζιίδοοιγδεα (ἘΛΙΠΡΌΣρ, 1894, 13πιο.) ; 
ΤΟΥ͂ΤΕ, ἢ ὍΝ (Υουγάποτν, 1704, 41ο.}; ΚΟΘΟΗΙΒΕΜΈΕΒ, Οϑθεγυαίίοηεδ ( ταϊλοϊαν, 1890, 8γο.) ; 
ΟΑΥΜΒΕΒΟ, Οὐπιηιεγιέαγίωδ (ἨδιαΡατρα, 1887, 4ἰ0.); ΜΟΟΈΒΙΕ, «Ζϑοίωγεβ (ἴῃ Ηἷβ Ἡρογῖβ, 1898, 
8νγο.); ΜΌΒΟΑΝ, δίλεν ἐνρίοαξ (Ἰοπάοπ, 1855, 8νο.); ΟΟΒΡΤΗΤΑΙΤΈ, «Ζεοίωγε: (Ἰ,οπάοη, 
1868, 1212ο.); ΘΑΥΊΡΒΟΝ, Ζιοοίμιγεα (ἘΠῚ υΤρΉ, 1859, 8νο.); ΒΕΒΤΉΞΑΥ, Αοπιηιεπίαν. (ἰπ 
180 Αιὐγεσε αϑέεν ἐτεσεί. Ἡαπαδιιοῦ, ὅε6 4. Τ᾽, Ἰιοὶρ:ὶς, 1862, 8νο.); ΟΡΡΕΕΥ, Οὐπιριεηἑαῖτα 

α᾽ αργὸϑβ ἴε8 ἱπδογίρέϊοπα Τεγϑε8 (Ῥατῖβ, 1864, 8νο.); ΥΟΚΡΟΒΎΤΟΒΤΗ, ιοέο (ἴῃ ἷβ Οὐπιπιεγιέαγ ν᾽ 
οἡ ἐδ διδῖς, Ἰτοπὰ., 1866, 8νο.); ΚΈΙΙ, Δ δίιοαΐ ΟὈπιπιεηπίατν (ἰγταῃβ] αἰδὰ ἔσομαι 6 αὐγιαδα οἱ 
ἘΘ διὰ Βοϊϊίζβοι, Οὐπισπέατῳ οἡ ἐδ Ο. Τ', ἘΔ υτσ, 1878, 8νο.); ΤΈΒΒΥ, Οὐπμποπέανν, 
(ἰ ΗΕΡΟΝΒ Οὐηιπιοηέαγν ον ἐλε Οἷα Τξεϑρί., Ν ον ὙοΥῖς, 1873, 12τοο.); ἸθΑΝΒΟΝ, Οὔπ- 
"πσηΐατῃ (ἰὰ [89 δρεαξζεγ᾽ 8 Οὐπιρισηζατῃ, Τιοπᾶάοη δὰ Νοιυν ὙοΥκ, 1878, 8το. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΙΥ ΟΤΉΒΆ, 

ΡΑΒῚ ΙΒ. 
ΟΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ΙΝΟΒΕΛΒΒΕ ΟΕ ΘΑΝΘΈΒ ΤῸ ΤΗΕ ΤΕΥ͂ΤΒ. 

ΟἜΑ»5. 1.--Υ͂. 

ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ: 

πο Οοοαδίου οὗ 180 ἙΠδίογ. ΤἘΠῸ Εθααὶ οὗ ΑΒαδυοσυδ δᾶ δα ΒΕ Εοϊοοϊίου. 
ΟκαΑ». ἵἴ. 1--22, 

Ι. Αλαευόγια ἀφεεπιδίεα ἐλ6 »γίποδθ 9. λὲδ ἐπιρίγε αγουπά ἦΐπι, απα Ῥγέρατει α στοαί Ταεί, ἐκ ωὐλἱοῦ ὧφ 
σπάεαυομγα ἰο δἦοιν ἀΐξ ροῖσεν απά σίογν. Ὅοτδβ. 1--ὃὉ 

1. Νον [Απ6] ἐΐ οᾶπιο ἴο ρ888 [788] ἴῃ ἰΐδ ἀδγ8 οὗὁἨ Α βαβιογυβ [Α ἢ ϑ ἢ νΘΓΟΒ}}, (18 
ἐδ Αμβαβυθγιθ δῖοι τοϊρηοα [(ἢ6 οη6 Ὀοϊηρ Κίηρ] ἔγομι [η6]164 [Η041}] ονθὴ υηΐο 

2 [δὰ {1}1] ἘΠϊορία [88], οὐδ ἃ ἢυῃ δ:ῃα βούϑὴ πα {ΘΠ Υ ῬΓΟΥΠΟ68,) 7 αΐ 
ἴῃ [Πο86 ἀδΥϑ θη [88] ἰὴθ Κίηρ ΑΠδβϑυθσυθ δα οὐ ἐδό ἰμτοη9 οὗ ἢἷ8 Κἰπράοτῃ, ψ ΐοὶ 

8 ᾿τσαϑ ἴῃ Βῃυβηδη [Π6 ρα]δοθ, [ἡ ἐλδ ἰμἰτά γον οὗ }}}8 τοῖρτι, ΒΘ τπηϑ46 8 ἴδϑϑί" υηΐο 8]] 
818 ὈΓΪΏ668 δηα ὶβ Βοῦυδηίθ; [86 ρογοτ οὗἩ Ῥεοσβία [Ῥᾶ788] δὰ Μοάϊα [ΝΜίδαδὶ], 89 

4 πο οθ' δηὰ [{Ὁ6] Ὀσίποοϑ οὗ [806 ργονίῃοοβ, δείπσ ὈθΘίοσθ ἢ. ὙΥ̓ΒΘη 6 βῃονϑα ἐΐδ 
ΤΙ ο68 οὗ 18 ρ]ογίουβ [ἐλ6 φΙΟΥΥ οὗὨ 818] Κἰηργάοτω, δηὰ ἐλ μοποὺγ οὗὨ [8 ΘΧοΘ]θηΐ 

ὅ [ἐλ6 Ἔχ ϑ]θηοο οὗ 18] πιδ᾽ ΘΒ ΕΥ̓, Δ ΗΥ͂ ἀΔΥ8, δυδη, ἃ ΒυπαΓοα δα ΤΟΌΣΒΟΟΙΟ ἄΔγ8. Απὰ 
ἡ Π6η {ἢ 686 ἀ4Υ8 1τ06γ78 [λαα] πε, 116 Κίῃρ πη8δα9 ἃ ἴδαβι" υηΐο 411 [86 ῬΘΟΡ]θ 
[δὲ τῦσὸγϑ Ῥγοϑθηῦ [ουπ4] ἴῃ Βμυ9μ8ῃ {μ6 ρδ]δοο, θοίἢ απίο γγοδὺ δηᾶ [0 γτοδῦ δῃὰ 

6 δνθῃ [0] 8181], ϑουθῃ ἀδγ8, ἰη ἐδ οουτί οὗἉ (0.6 σαγάδῃ οὗ [πο Κἰηρ᾽Β ραϊδοθ; Ἡγῥδγ 
“0676 ΜὮ106 [11Π6}], στοθη [οοὐΐοῃ], δῃα Ὀ]ὰ6 [νἱο]61}] λαπσίπρϑ, ἰαβίθη θα τὶ οογὰβ 
οὗ Βηθ ᾿πϑὴ δῃὰ ργρ]ο ἴο [08] Β1γ9 Ὁ σἱηρβ δηᾶα ΡΠ γ8 οὗὁὨ Τρ γὉ]6: ἐλθ Ὀθἀ8. τὐ0γ8 
οἤ [ἰλόγϑ τσεγθ Ὀ648 οὗ] ρο]α δῃηὰ βί'γοσ, ἁροῦ 8 ρανοιηθηΐ οὗ τοὰ [πὑ|8100] δῃα Ὁ]υ9 

7 [Ἰλ8γ0]6], δηὰ ψϊῦθ [ρ681]], δὰ Ὀ]δοῖς τραυῦ]ο [σοο]ογοά βίοῃθ]. Απα ἐΐον χᾷνθ 
ἐλοπν [ἰἤδγδ ιὐαϑ ἃ ρἰνὶηρ οὗ] ἀγίηκ ἴῃ γϑαβαὶβ οὗ ροϊὰ, (ἐλ νϑββεὶβ Ὀοΐπρ [εη τὰς 
Υ68868 1067} ΑἸ γΘΥΒ6 ΟΠ6 ἔγοτα 8ῃοί 6 Γ,) πα τουδὶ τ ὶμο ἴῃ δθυπάδβηοθ, δοοοραϊηρ ἴο 

8 ἐδ βἰδῖθ [ῃ8π4] οὗἉ [89 Κίηρ. Απά (δ9 αἀτγϊπκίηρς τῦαϑ δοοοτάϊηρ (0 [9 ΙΔ; ΠΟΘ 
αἸά οοπιροὶ : ἔογ 8ὸ [89 Κίηρ λαά δρροϊηἰοά [οτἀδἰποα 7 ἴο [ὩΡ0}] 41] {Π0 ΟΥἸΟΘΙΒ [ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
ξιοδῦ 0Π6] οὗ μἷβ Βουθ6, μα [Π6 7 βμου]ὰ ἀο [0 40] Ῥέ- Ἧμ ἴο ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΤΏ8}} 8 }]68- 
ΒΌΓΟ. 

ΠῚ. φυεεη Ῥαελίἑ τολμδεε ἰο ἀρ,ϑαν δείογθ ἐλε ζίησ, απα Ὺθ ἐδ υενν πιιοὶ ἱποεηδεα ἐλεγοαί. ὝοΥ8ο85 9--12, 

9 ΑἸἾδτο Ὑὶ᾽ δίνει [6 φαθθῃ πιδαθ ἃ ἔβαϑβι" ἴον [07] (Ὺλ6 ττουιθη ἐπ [Π9 ΤΟγ4] βουδο ψ μι ίολ 
10 δεϊοπισοά ἰο Κίηρ ΑΒαϑυθσυβ. Οἱ [86 βουθῃΐῃ ἀδΥ, ν ἤθη [88] ἐΐ6 Βεοασὶ οὗ [89 Κίηρ 

ιῦα8 ΤΩΟΥΤΤῪ [ρ0067 στ [186] τῖηο, Ὦθ Ἀφ αιραενει [βαἰὰ [0] Μοδυτηδη, ΒΙΖίῃα, Ηδτ- 
Ὀοηδ, Βίψιμα, δηὰ Αναρίμα, Ζοίμαν, δὰ Οδγοββ, (μ9 βουθὴ ομδια θοῦ δῖμβ [ΘΠ 1688] 

29 



80 ΤῊΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΥ̓ ΕΞΤΉΒΒ. 

11 μα βογνοὰ ἴῃ ἐδ ργϑϑθῆοο οὗ Αβαβυοσυβ (86 Κίηρ, Τὸ Ὀγίπρ ΑΘ (86 ααδθῃ θ6- 
ἴοτγο (89 κίηρ, ψΠ ἢ ἐδ δ ΟΓΟΜΏ ΓΟΥΔ] [οὗ ΓΟΥΔ](Υ], ὕο βῃονγ (86 ρθορὶθ [Ρ60ρ]65] δηά 

12. {6 ῥΥγΐποοθδ Π6Ρ ὈΘΔΟΪΥ͂: [ὉΓ 86 τηῇῦ΄ϑ ἴδ!|γ ἴο Ιοοῖς οα [ροοὰ οὐ ΔρρϑδῦβϑῃοθΊ Βυΐ 
[ἈπᾺ] [86 φυθοὴ Δ δβδι1} τοξιβθα ἴο οομῃθ δὺ ἐλ6 Ἰηρ᾿Β οοῃμτηδησπιοοί [πογὰ] [τ ]οὲ 
Ψ68] ὈΥ [ἰλ6 Βαπὰ οἵ] ἀὼ [08}0] ομδια 6 γ]1η8 [ϑυ 68] ς ἐμπογοίογο [84] τὰ8 ἰδ9 
ΕἸηρ ὙΘΙΥ Ὑτοίδ, δὰ εἷβ δηροῦ Ὀυγηθα [οα΄ ἀθγουγθα) ἴῃ ἰπι. 

111. 1κ αοοογάαποο οἰκᾷ ἐλ οουνδεῖ 9. ὲ εοἱε6 πιο (λδ σμεον ἐδ γοϊεείοα ὃψ α ρωδίϊο ἄξογεα 97 ἰλ6 ζίηρ. 

γέενβοα 138-22. 

18 Τποη [Ἀπὰ8] (δ6 Κίηρ βαϊὰ ἴο ἰδ6 τῖϑο πιθη, ἢ] ἢ ΚΗΘ [Κηοτγοῖβ οὗ 7 [ἢ {ἰτλο9, 
([ῸΣ 80 τυαϑ ἐδ Κἰρ᾿Β δ ΠῊθ Γ᾽ [π0Γ] ἰοπατά [Ὀσίοτο] 8} ἰμδὺ ΚηΘῪ [ΚηονοΓβ οἵ] 

14 Ἰὰνν δπὰ Ἰυάρηηοηΐ : Απὰ (δ6 ποχύ υπΐο πίη τῦσα5 ΟΔγββθηδ, Ποίαν, Αἀπηδίμβ, Τὰγ- 
Β 8, Μογοβ, Μαγβοηβ, απά Μοιῦοδῃ, ἐλδ βουθὴ ργίμοοϑ οὗ Ρογβία [!ῬᾶΆγ88] δηά Μο- 
ἀἷα [Μαάδι], νοι βαν [βοοτβ Ὁ] ἐδλδ Κὶπρ᾿Β ίδοο, απάὰ ὙΔὶοἢ δαὶ [(6 Βι{6Γ5] ἐλδ 

15 βγβί ἴῃ (86 Κἰῃράομ); Ὗ Βαξ 88}8}} ψὸ ἀο [ὦ ἔλογα ἴο 40] υπίο [ἴὰ ἐδ δαδ6 οὔ [86 
66 αβϑιἱ δοοογάϊηρ ἴο ἰανν, Ὀοοδῦβο [ἀροη ἐἠ6 αοέ [840] 686 Ὠδίδ ποῖ ρεγίογπιοά 
ἀοη67 ἐδλδ οογηταδηαμπηθηί οὗ (86 Κρ ΑΒβαδυοσυβ ὮὈΥ [ἐζ6 παηπὰ οὔ] 186 οπδηλθοῦ- 

16 Ἰαΐπβ [δυο 881] Απὰ Μοιυοδη δηβπογοα [8614] Ὀθίογο (ἢ 6 Κἰηρ δηὰ (86 ργῖμοα8, 
ΑΘ} {86 φυθοη δαί ἢοῦ ἀοηθ στοης (ο [ροη] {86 Κίηρ οὐἷγ, θυΐ [{ὉΓ] αἰδο ἴο 

[ὕ}0}] 411 ὑπ6 ῥγίποοβ, δηά ἴο [ΡΟΠ] 411 [86 Ῥθόρὶθ [Ρ600]68] {μπαὶ αγό ἴῃ 81} [890 
17 φγονίῃμοϑθ οὗ [86 ἰκἴηρ; Αβαβϑοσυβ. Εογ ἐλ ἀοοα [ποτὰ οὐ 186 αυδοῃ 88}8}} ΘΟΙῺΘ 

ΔΌτοδα [ρῸ ΤΌγ[}} αηΐοὸ [ἀροη] 4}1 [16] τοῦλθη, 8ὸ {δα [ΠΟΥ 8}}4}} [[0 σδυδβο ἔλδηι [0] 
ἀοθρῖδθ 61} υθοϑη 8 ἰῃ ΓΠΘΙΓ Ογ68, ἤθη ἐΐ 888}} 6 τορογίθα [ἴῃ (μοὶν βαυίηρ], ΤὨΘ 
Κίηρ ΑΒιαβυθσῦθ οοτημηδηάοα [8814] Ψ ΘΒ. [86 αὐθθὴ ἴἤο Ὀθ Ὀτουρῶῦ [τὸ Ὀτὶηρ] ἴῃ 

18 Ὀοΐοτα δῖαν, Ὀὰΐ [84η4] Βῃ6 οδπηθ ποῖ. «Ζηκεισΐδα 884}] ἐΐδσ Ἰαἀ 168 [ργΐμοθ8565] οὗἨ Ῥεῖ- 
βία [᾿Ῥᾶ788] δηὰ Μοάϊα [Μ8ά41} β8Ὺ {μὶβ ἀδὺ υηΐο 84}} ἐδ Κίηρ᾽Β ῥυίποοβ, Β]οὰ 
[π| 0] αν βοαγαῦ οἤ ἐλε ἀοοὰ [πογὰ] οὔ (6 ααϑθοῦ. Τῦυθ [4.4] δλαϊ ἰΐδγα ατγὶδϑ 

19 ἴοο τπαυοἢ [Δοοογαϊΐηρ ἴο Ρ]Θη(Υ7 οοηίδαιρί τὶ στα. [ἢ ἐξ ρΡ]6δβα [δὲ ροοὰ ὕροῃ] 
{86 Κίηρ, [οὐ ἐλόγθ 5ὸ [ὉΠ] 8 ΤΟΥ] οοπμδηηχοηὶ [ποτα] ἔσομαι [Ὀεΐογα] πἰπὶ, δπὰ 
Ἰδὲ 1 Ὀ6 πυϊξίθη δηηοηρ [6 ἰατϑ οὗ ἐδό Ῥογβίδηβ [ὈΆΓ88] δηὰ ἐλ6 Ἀῖ6.695 [Μ8αΔ1], 
(δαὶ [ἀπὰ 16ι] ἴδ Ὀ6 ποῖ αἰίογθὰ [πού ρΆ88], Ταὶ ΨΆΒΕΐ Θοτηθ ὯῸ πῆογθ [ποἰ] Ὀβίοσθ 
Κίηρ ΑΒδβαογυθ; δηᾶ Ἰοὺ {80 Κίηρ γχῖνθ 6 σουϑ] οϑίδίθ [ΤΟΥ8}07} απο δηοῖμοῦ [ΠΟΥ 

20 ποϊφῃθοῦ] ἐμαὺ ἐδ θοϊίον (μδη β6. Απά ευὐἦδη ἐλ6 κἸπρ᾿Β ἄθογθθ Ἡ ΒΊΟΝ ἢ6 588}} τη8 
Β84}} Ὀ6 Ῥυ ] Ἰβηθοα [μοᾶγὰ}] ἱμτουρδουΐ [1] 811 διὶβ δ ρῖγΘ [εϊρ οι], ({οσ ἴῦ ὦ 
στοδί,) [8847 411 [86 τῖνοθ [πτοπιθῃ]} 8ἢ}.4}} ρῖνο ἴο ὑποῖγρ ἢυθΌδμΠ8 ποηουν, ΡοΓΒ ἰο 

21 στοδί δηα βι}8}}1. Απαὰ (89 βαγίηρ [πότ] ρ] δϑθὰ [τπ|ϑ8 ροοα ἴῃ {Π6 6γεβ οὗ } (86 
22 διυς διηὰ (86 ῥυίμοοθ; δηά (89 Κίηρ αἰά δοοοτάϊηρ; ἰο ἐλ6 ποτὰ οὗ Μεοιαυσοδη: ΕΌΡ 

[Απ4Ὰ] [ βοπῦ Ἰοίξοσβ ἰμίο [υηΐ0] 41] ἐλό Κρ Β γον Πο68, ἰηΐο [ἀπ|0] ΘΥΘΥΥ͂ ῬΓΟΥΊΏ6Θ 
δοοογάϊης ἰο ἐλ6 τυϊύϊηρδ (Βογϑοῦ, δα ἴο [ὰη10] ΘΥΘΤΥ ΡΘΟΡΪΘ δἴϊον {μεῖς Ἰδηρυδρο, 
{μδὺ ΘΥΘΥΥ͂ 8 ββου ἃ θα συ ]ο [ὉΥ ΘΥΘΣῪ ταδ8ῃ ἴο ὈΘ ΡΥΪΠ06] ἴῃ .ἷ8 οἵσπ, Βου86, δὰ 
ἐλαὶ ἐξ ἐελουμζά δα ῬυὈ] 1564 [ϑροϊκ6}]} δοοογαΐηρ ἴο ἐλ6 Ιαιρύδρο οὗὨ ΘΥΟΣΥῪ [18] ΡΘΟΡΙΘ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ,. 

Δ ΊΨον. 2. ΠῚ 5, τΏΘΏ06 βάρις, ἀομοῦῖθα Ργορουν 6 7ογίγεδδ, ὨἩΘΏΟΘ ἐδ οαρίζαὶ.---ΤῊὰ] 

8 [Μν. 8. πο, α ἀγίηκίησ, ἱ. 6., α δαπιχμεί, ἰὰ ψὨΪΘἢ ἐπ 6 τίηθ τῶ ἐδ) Ὀγίποίραὶ ϑαίοσθ, 88 σοργϑϑϑῃ θα ΤΥΘΟΙΥ͂ 

οἱ ἴδ 9 Αβαγτίδη τωοπατηϑηίδβ.-- [Ὰ] 

8 [Μ τ. 8. 71, τα Πα ΣῪ ὕογοα.-- Τα.] 
4 [γοςσ. 8. Ὁ 2, ἃ Ῥογείδλῃ νογὰ ἨθΌσαϊσοἃ. Δ ἰἐ ἰϑ Ὦθγο ἐπ ἐπ " δοβοϊαὶθ ἔοσγιω," ἰξ ἀοϑδ ποὲ φυδὶ ἐν “Ρῥσὸ- 

.ς ἃ 

νἴθορα" ΟΠ] ονίης, Ὀπὲ δίδη δ 88 δὴ οἴδοίαὶϊ ἀϑαϊκιδίίοη, ῬγοΌΘΟΪΥ οὗ οἷν! γαῖ δἱ οουγτι.-. Τὰ] 
δ [γνος. 18. Τὴ ΕΠ ΡΙ Βἢ ϑοτσαίου ἤδ9 Ἀ ἀσσγδηῖδοὶν ἰγαηθροδϑα {1118 οἴδθο (“ ψηΐσἢ μᾶνϑ Ὠοαγα,"" οἰς.}, ἩΒΙΘΝ 

Ῥοϊοηρμ8 ἴο “ Ἰααΐο5,᾽" 6δ͵ε., αῦον6.--ΤᾺ.] 
6 ἶνες. 22. ἋΣ ἈθγτῸ ον θη γ δἰχηΐβοβ ἐπ6 δίνψία ΟΥ̓ τογ ξέησ ῬΘΟΌΠ ΑΓ ἐο ΘΟ Ὀσουΐμοο. Τὰ ἰλ9 οὐμοίίοστω 

αἰ δἶῆοΣΒ δοοοσάϊως ἔο ἐδιϑ δουϑγαὶ ἀϊβέγιοἱβ οὔ ἐμ Ῥογβίδῃ ΘΙ Ϊσο.- - Τὰ. 

πο ΑΒ δδαοτυδ 88 πποχρεοίοἶγ Βα δ] οὐ “ῃς 
Ῥτοτοξκοά ἰο τσδίδ, Ἡ}1190 Ῥυτροδβίῃᾳ ἰο ΒΒΟῪ 88 

ἘΧΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, Ετϑαὶ ταβ:θδέν. ᾿ 

γεν. 1- 8. Τὴε Κύιϊσ᾽ε Βαπφιωιεί.---Τ 9 γῬοΐηϊ οΥ}] εν.1. Νῆον 1 οατλθ ἴο Ρ688, εἰς. ΤῈ β6Ὡ- 
ἀορασίασο ἴῃ (μὲ8 ΒΙδίοΥΥ ἰβ ἴογπιθα ὉΥ 8 ἴδαδὶ δὶ ' ἔθῆοθ Ὀθζας Ἀθσο, ἰῃ ἐϊ8 οἰἱεῖ ἴδοι γ68}}} Τ701101098 



. Κενζεε 
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γον. 8. Τθοτο ἱἰὶ ἰα δἰαιοὰ ἐδδὲ ΑΒ δϑύαοτυϑ τηδὰ9 
Ὁ ἴοδϑδὶι ἴῃ {μ96 ἰμἰτὰ γοδρ οὗ ἷβ τοίβῃ. ΤῈ Ἰ δἱ 
86 Ὀερσίπηΐηρ 88 Ὡοὶ [86 ΘΟ ΏΟΟΥΘ 80086 ἐμαὶ 
ἀξ Βὲβ ἰῷ ἔξγα ὶ. 1, Ὀυὶ βιδηὰβ τοσγο ἱπάἀοβηϊίο. 
Α Ηοῦτον πουϊὰ υυὰοτπίδη ἐμὲ8 845 8 πιδί(οὺ οἵ 
ψΐϊοῖ τοῦοῖ μυὰ Δἰγθαῦ ν Ὀ66ὺ τοϊεϊοά, δηὰ οἵ 
υἱοὶ ἰ 9 ζοϊ ον κ᾽ ἰ8 ΟΟἿΥ ἃ οοπιἰυδίϊου. Τῆι υ8 
89 που]ά ρῥγοοοϑϑὰ οἴιθα νἱϊ ἃ Ὁ πνὶϊπουὶ διίδοῖι- 
ἰος ΔΩΥ͂ ἀοδοϊίο τοϑδηΐης ἰο ἰ(, Ἶ 885. Θοπιθ [0 

ὯΘ ἃ οοπνοπίϊοπαΐ Ψογππΐα 707 α δοσίππίησ, ΘΟΏΏΡ. 
Φοηδὰ ἱ. 4: Εξ. ἱ. 1. ἴβδα. 1111. 2, οἱ αἱ, ΑἘδ- 
δίοτιτια (Δο ΑΘ Ἀν ΘΓΟ8}) τυ ἔθη ἰθ ουθοὶ [ΟΥΠῚ 
Ἰοιίοτβ (δοαρ. [88β8θη, ΖείδοῪν, δὼν ωπαάφ ἀδε . 
1... ΥἹ., ν. 1938 βαᾳ.; Βουΐογ, 226 »εγδ. ᾿Κειϊϊέη.- 
δολνίι, Ὁ. 08 8,.4ᾳ) Ἀ᾿Αλεν-αγοεδα, ἩΒΘΏοΘ Οὗναχ- 
ατεξ (ΘΟ. θδη. ἰχ. 1), οὐ ἄλιαψο-ατεδα, ἩΪΘΏσΘ 

ὁΟΏΡ. στα ἰγ. 6), ΘΔΕΙΥ ἰοϊογρτοιϑαὰ 
ὮΥ Ἠοτοαοίυϑ (νἱ. 98, εἰς.), 89 τηϑϑοΐηρ ἀρήϊος, Δο- 
οοτάϊης ἰο ϑρίὶοχοὶ (απιδελα Αἰλοτιλωυπκωπάε, 
11. ν. 8177), α πεϊσλίν πιαπ, ὮΘΤΘ ἀοθ8 Ὠοΐ 298}, 88 
ἴῃ Ῥδῃ. ἰχ. 1, ὄναχατεε ἴ, ἰ}6 δίῃ ον οὔ Αδίγαχοϑ, 
85 Βοτγδηὰ δοὶϊβ (ἐβεχίοηδ δ} ἰα τε σίοπ Οὐγό- 
(ΐεηπε, ἷ., Ὁ. 159), διὰ ὃ)68 ᾽χη 0199 (Οὐλγοποὶ. 11., 
Ῥ. 214), δηὰ Νίοϊοϑ (26 Ἐείλεγια ἰίδτο, 1., Ὁ. 48-- 
69) ψουϊὰ Βαγθ ἰΐ, ϑίποθ ὑμο0 δβρϑοΐ δ Υ ἐμϑὶϑὶ 
μὲ, δοσοοτάϊηρ ἰο σῃΔΡ. ἰϊ. ὅ 5Βᾳ., Μοτάθσοαὶ ὃ6- 
Ἰοηκοὰ ἰο ἰ᾿ὸ δτϑὲ ροτὶοὰ οὗ {μ9 οχίϊθ, διὰ ἐμαὶ 
Οὐγν ὈοΟΙΚς πονθτο ἱμαϊσαίθβ ἐμδὺ 8 ὨΘῪΤ Ῥ60}]6 
Βδὰ δραΐῃ δυΐβου ἴῃ 796 τυβα]θη. ΝῸΥ ἰδ ἐδ. 8 τη0- 
ὩδΔΙο τοίογγοά (0 {Π|0 Βδη0 85 Ατ΄γαρσόδ, 8 18 8.5- 
δβοτιοα ἴῃ (9 ὙΟΥΚΒ τοίογγοὰ ἰο ἴῃ Κὶ ὅ ; δηὰ βι}}} 
1085 Αγίαχογχει, Δ8 Φόοβορῃυ ᾿ϑϑιισμθθ ουἱΐ οὗ Κ0- 
κατὰ ἰο [:6 ϑοριυδρίηι τογϑίου : Ὀὰ} ΒΘ ἰδ 06᾽- 
ἰδ ΑΖ εγχεα, ΔΒ ὯΔ5 ὈΘΘὴ ψοὶϊ Ῥγογϑθὰ ὮΥ 808- 
Ἰῖχον (2,26 ἐπιοπά. ἰεπιρ., οἃ Οϑηθν., Ρ. 691 “4. : 
880 ὉΥ Ψυδιΐὶ (1 ΕἸ οτπ᾿ 8 ερενί. ΧΥ͂., ». 888), 
δὰ 8ι1}} τοῦτο ϑι ΡΒ Αἰ οΙΥ Ὁ Βδυσζαγίθη (226 
Μά ἰ. Βειλ., ρη. 122--1δ], δπὰ ἴῃ δὶ5 ὑγϑαι 805 γϑ- 
δρεοιΐης Ογγυϑ {|ὸ ατθαὶ, ἰὰ ἐπ 9 διμα. ὦ. Ἀτίΐ., 
1858, Ρ. 624 βᾳᾳ.). Οἱ (9 αἰδογθηῖ υἱοῦ ἰῃ 
ΥΘίογΘΠσΘ ἰο ΑἸ ΆΒΌΘΡ 5, 800 ΘΒρθοΐΑ ἢν Εοιλγάθηϊ 
οὔ οὐγ Ὀοοῖς, δπὰ Ῥέεϊθον, δυύία ὑεζ, Ῥ. 48] Βαᾳ. 
Ακεοϊηδὶ τ1Π9 ἰΔοπιἰβοαίίοη τ|ῖῖὴ οἰ 9 ΟΥ̓́ΑΧΔΙΟΒ 
ΟΥ Αϑίγαδχζοβ, ἂγϑ ἰδθ ζ0]ονίης ἔδοίθ: (1) δ88- 
ΒΔ τῦΔλ8 δίγοδγ 186 σαρὶ δ] οἵ 6 οἴαρἶτο, ν ϊσὰ 
ἦς Ὀδσδηθ ἐμβγουχὰ Ογτγυ5 (ΘΟ. ϑίτδῦο, ΧΥ͂.); 
(2) (6 Ῥουβίϑδῃβ δῖὸ ΠΟΥ͂ (}}9 οἰἰοΓ ρῬεορὶθ (ΘοΏΏΡ. 

ἴδο ἐγεαυθηί σο]]οοἰΐου οὗ ἼΘῚ 5}, 4. 9.» ἰὰ οἱ, 

ΐ, 8); (8) [80 ἈυΌΟΡ βουϑὰ ἰπαάϊοαίθθ ἐπδὺ οἴ 
ῬΥΐηο68 δὲ (ῃ9 οουτὶ οἴ (89 Ἰκΐῃρ, (σοτρ. σδαν. ἱ. 
14); (4) ἸΩδῇν οἱ βὸν βρθοὶ ἤοδν Ῥογβίδῃ ρϑθου- 
ἸἸαγιἴοθ. ΒαΣίΠοΡ, 86 Θπιρῖγο δ (ἢ9 ἐΐπ9 ἴῃ 
ᾳυοϑιΐοα οχίεπαθὰ ἔγομῃ [παΐδ ἰο Αὐτ]ορία, δπὰ 
διροιοοα 4180 ἰο (}9 6οδ5818 δῃὰ :}θ]98 οὗ (89 Μο- 
αἰ οτγαποδῃ 868 (σΟΠΡ. σὈδΡ. ἱ. 1 δπὰ χ. 1), 85 
8 {{ 9 6189 μῖπσθ ἰΠ9 {ἰπ|0 οὗἩ Ὀατίυ9 ΗἩ γείβδρίϑ. 
Τιιο 2628, ΠἸΟΥΘΟΥ͂ΟΓ, 8Γ6. ὮΘΓΘ ΤΘΡΓΟδοηἰΘα 88 
δολίογ θα ΟΥΟΡ Α]Ϊ ραγίβ οὐ (6 ϑιπυρίτο (οοιρ. ἐϊΐ, 
7, 8) διὰ ραδυί συ αυὶγ πυϊμηογοῦβ ἰὰ (89 ΟΣ Υ͂ οἵ 
ΒΒαδηδη (σοι. οἴλΡ. ἰχ. 12, ε6.)}.0 Οἱ ἰδ. οοη- 
ΓΆΡ Αὐίάχοῦχο 8 οδ οὶ ἰὼ (Π9 ΒΙῸ]6 (ἰὰ Εστα 
δηὰ ΝΟ.) “γἰαολδολατελία οτ Ατίαολελαδίαά. ον 
ΧΟΡΣΘ5, οὐ {16 οἶον πδητ, γγ6 ΠΙΛΥ οἰκίαι {Π}6 
ἑάἀθη ιν οὗ παῖμοβ (οοπιρ. ἔστ ἷχ. 6). [ἢ ἷθ ἴδ- 
ΤΟΥ ἰδ δἰδο (9 ᾿νν ηἱπιϑῖοδὶ δηὰ ἰγγδηηπίοδὶ Ομ δ ἴδο- 
(6 Ὁ τηδηϊοϑιϑὰ Ὀγ (86 ΑΒδϑιθγαϑ οἵ 5: 9} (ΟΡ. 
ἱ. δῃὰ ο᾽ϑοῦγῃοτο). Βοβί 65, (2600 18 16 Γο δ Ρῖα- 
16 οἰτουπιδίδηοοθ ὑπαὶ ΤΑϑαιὶ Μ͵ἢὼ9 τοὐοοίοα ἴῃ (89 
εἱτὰ γοῶνρ οὗἠἨ Αδδϑδιόγυδ, δβουχὰ Εδιμβοῦ Ὑἃ8 

δοί τολὰθ αυθ6ῃ {{]] (8:9 ΒΟΥΘΌΓΝ γ08} οὗὉὨ μἷδ τοῖρη, 
νι ἶοῖ ἰῃ (6 6886 οὗὨ ΧΟΥΧΘΘ ΤΔῪ Ὀθ9 ὀχρ]δἰπηοϑὰ οἱ 
(119 ὈΔ818 (μδὶ Ὀθιττ 668 ἷ8 (τὰ δη ἃ βδουθη ἢ γ8δ. 
μο ϑάὰθ ψἂῦ οὐ αγθθσο.Ἐ 789 οδυϑο Ὀοχί ποῖος 

αὶ! δ} (σοῦ. Θθη. 1ϊ. 11) διοὰ τοίουσϊηρ τ 
Ὀηοῖς--ἰὮ8 15 Αμδδιοεῦδ Ὑυδίο! τοϊβηϑᾶ 
ἔσοτα τη ἅϊα ονυθ πηῖο ἘΠ Ὠἰορὶία, εἰς.---ἰς Ὧο 
ἀουδιὶ ᾿πἰοπάθὰα ἰο ἀοδίκηδίο ΑΒ ΘΓ τότ ἃ Ϊ5- 
εἰποῦν, ἡ αὶ δὲ 86 Β8ηὁ {ἴπ|6 ἴ0 πηιῖὶςο ἰσον ἢ ̓κ}8 
ατοδίηθβδθ οὗ ἀοιηΐηΐοη δηὰ ρβονογ. Τ7}}185 (89 
ἀδηχον τπδἰ ἐμτοδιθηθαὰ (86 9678, ἃ8 νγ}} δ9 {89 
ο] ογαιϊΐου οἵ Εδιμ ον δηὰ Μοχάοοαὶϊ, δηὰ οὔ ιἶν6 ον 8 
ἱπγρουκὶι (1680, 15 τοῦθ ΡΟΝ ΟΡΓΪγ Ὀτουχίῦ οαὐἱ. 

4ἽἼΠ) διδυὰβ ἴον (μὸ οὐἱ κί υδ] 327, δ8 Ππιάξκε ἴα ἰῃ9 
οὐποϊίογτα ἰπβογὶ ριϊοη 9 οὔ (μ 6 Ῥογϑὶ "ἢ βίϑῃ 8 (Ὁ 
Ηϊπάλω (ἰὰ Ζοπὰ κηὰ βγτγίδη ΚΠ 7επ6μ}, δὰ 8 {Π|670- 
ἔοτο ἡπάϊα, ἷἰὰ ἰΒὸ ϑ'οϑοτῖι ϑίπάλω τ ὶσἢ} 8 ΤΟΥ 
86 γἶνον 7πᾶμδ8, ἰθθη (9 ἱμ αἰ δ}8 δος ἰδ 9 
Ιοἀυϑ, δηὰ δἱ ἰαϑὶ ὑπ 9 Ἰαπὰ οὗ ("6 ΙΔ} (σοΡ. 
1},880η, υαάμελε Αἰϊλενίλυπικωπᾶδ, Ἱ., Ὁ. 2); 8ὸ 
4'ἰ8δοὸ ἰὰ ἰῆ9 γοάδα ϑαρία ϑίπάλαυαε, οὐ “89 
ΒΘΥΘῺ Βίγϑϑθιαβ,᾽" ΤΟΔῚ δἰδηὰ ἴον [ηἀΪ6 (σοΏΡ. 
ΒδάΐχονΡ ἰὰ Θδβϑη, 7 εφαωγε, ΑΡρροηά. ". 88). 
ΤῊ ὁ βουῃὰ ἴῃ 17, δὰ ἰπο ἰοπθ ζα] πα οα [89 
ἢγβί δυ]] 6 τὸ αυἱΐθ γϑηδυ Κ Ὸ]6, Ὀυὺ ῬΟΡΒΔΡ9 
ΟὨΪΥ͂ ἃ Ῥτουϊποῖδ] δα. Ηογοἀοίυ ἰθδβ 1866 (0 ἢ 8 
ἔτοαὶ οχιθηϑίοη οὗ ἰδ Ῥοσγϑίδῃ ορὶσθ ὑπο Ὁ 

4 [ὸὺ σοηάθηκο {Π6 ζοἸ] οὐσίηςς Βύτη οὗ {ὴ9 ἀτρι- 
τηϑηῦ οἢ ἴῃ ἰᾳἀοη ΠΥ οὗἨ ἴπῃ6 ΑἸ ϑϑθγι5 οὗ ἐπθ Ὀοοῖς οὗ 
ἘδιῃοΥ, ἴσοι Μοριὶίηίοαοὶς ἃ βιγοηρ᾽5 ΟἸγοίοΡ. 8. υ. ΑἸ αϑυθ- 
Τι8. “ Ετοότὴ ἴῃ οχίοηξ αϑϑίμποα ἰο ἐῆ9 Ῥογμίδῃ ογηρίγϑ 
(ΕΗ. 1. 1), ᾿ἦγοὰ [πα αγϑὴ υηΐο ἘΠΗἰορίδ,.᾽ ἰν ἰδ ὑγονϑὰ 
ἰηδὶ δγίυ8 ΕΥΞΡΙΕ ἰ5 ἐῃῆθ Θϑυ]θδϑὲ Ροβϑίθ]9 Κίηρ ἰο 
Πότ ἐπ ΠΙΒΙΟΥΥ ΘΑ ΔΡΡΙΥ, δπὰ ἰδ ἰβ Παγὰϊγ γόγῃ 
ψΉ1Ὸ ὑο οοηβίαον [6 ΟΪα᾽ Πλ8 οὔ ΔὴὉ δῇΘΥ Αγτίβ χουχοβ 
Ποηρκηϑῶυ5. Βυὺ ΑΙ αβυθτιιβ σδηηοῖ Ὀ6 ἰἀ σης 4] τι ἢ 
Ὠδγι8,  Πο86 πιίὶνοβ 0 Γ6 (6 ἀδυρηοσα οὗ ὑνγὰβ δηᾶ 
Οἰἴδηθ9, Δα νῆο ἰἢ Ὠ8Π26 8πὰ σπαγδοίοῦ θαι αν ΑἸ ΠῸΓΒ 
ἔγοτη ἐῃδι ἰοο  ἰ8ἢ ἐντβηῦ. Φοβορῆιβ (4πέ. ΧΊ. ὑ, 1) τ τὸ 9 
Ὠἰπὶ ο Ὀ0 ΑΓΙΆΧΟΥΧΟΒ Τ,ΟηρΙ ΠΠΔΠ}5; Ὀὰδ 85 ἢΪ8 ἔγο  ἢ 
γοῦν (Επύἢ. {ἰ|. 17) γον [4}} ἰῃ ΒΒ. Ο, 404, οὐ 14: γοδγϑ αἷ-- 
ἴογ [ἢ6 ἀοροτίαϊλίοη ΟΥ ΝΟΌ Ιλ όΣξασγ, ἰη Β. Ὁ. 698 (76 Γ. 
1ιἰ. 28), Μοτάθοβὶ, ὙΠῸ Μγ͵ὸὋὸΣ8 ΔΙΏΟΩΡ (ἤο86 σϑρέίνοβ (Εϑίῃ. 
᾿!. 6), σου] ποῖ ΡΟΒΒῚ ΌΪΥ ΠᾺγΘ βυγνίνοα ἴοὸ {Π|8 ἐἶτο. Β6- 
βία θα, ἰη Εζγϑ ΥὙ]}. 1-1, 11.286, Ατίδχογχοα, ἰη τῇ δευδηΐδ 
ΘΔΡ οὗ ἰδ γοΐχῃ, ἰϑϑι108 8 ἀθοσοθ γοῦν ἔἈΡΟΓΆΌΪΟ ἰὸ {ἢ 9 
ονα, 8δηα ἰὶ ὉΠ] κοῖν, ἱπογοίοσγο ὑπαὶ ἰῃ ὑπ σε δ, 

(Ἐϑιι: ἀϊ. 1) Ἡαιλδη οοι]Ἱα δρϑαῖὶς ἰο Πίτῃ οὗ ἱποπὴ 88 ἰζ ἢ9 
Ὡς ποἰπίης δροῦϊ ὑπ θη, δηα ρογϑυδάο ἢΐπι ἴὸ 86}- 

9066 ποτὰ ἰο 8 ἰῃα ἰβογί πε παὶθ πηβαββοῦθ. ΝΟΥ [8 ἐῃ9 
αἰδροδιϊίοη οὗ Ατίαχογχϑθ ᾿ΟηρσἰΓ8Π08, 85 κίγυοη ὮΥ Ρ]..- 
ἴδγοῃ δηὰ Ὀἰοαογαβί(χΙ. 71), διὸ Δ}} {|κὸ ᾿ῃαὶ οἵ (ΠἰΒβ νγϑαῖὶς 
ΑΠαϑθοταϑ. 10 ἱΠΘΓΘΙΟΤΘ ΒΘΟΠλΒ ὩΘΟΘΒΒΒΓΥ͂ ἴο ἰαἀΘὨ 
Ὠἰπὶ ψ ἢ ΧΌΟΓΧΟΒ, ὙΠῸΜμΘ ΓΟΡᾺ] βίδίθ δηὰ δαί γϑ (8 }}Κ 
τ 1ἢ 4}} ἰΠπδὺ ἰ58 τὸ βαίὰ οὐ ἀμαϑυθτιβ (ἢ 9 Ὠδίῦθα Ὁ6- 
ἱπβ, 886 ἯΟ ἢδγο βϑϑη, ἰάθη 64}}» δηα ἐπιὶ5 οΘοΟΠο] 5ΒίοΏ 
18 Ἰογ 6 ὈΥ [ἢ 9 ΓΟΒΘΠΊΌΪΔΏΟΘ οὗ ΟἸΑΓΑΟΙ͂ΘΓ, δηἋ Ὁν 661- 
ἰδ σἤΓΟΏΟ ΠΕἸΟΑὶ ἰηα σοαίίοηθ (860 αν ηδοὴ 5 ΔΓ δὶ, 

Ὶ , Ρ. 1δῦ 8ᾳ.. Α8 ΧΟΓΧΟΒ βοουγροὰ ἐπ 868, δηὰ 
Ῥυΐ ἴο ἀδδίὴ (ἢ6 οηρίῃθοῦβ οὗ πὶἰβ Ὀγίακο Ὀθολαδο ἐποὶν 
ἡὑγοσὶς νγγὰ8 ἰηἶαγθα ὮΝ ἃ δίογπι, 80 ΑΠδϑ ΘΓ τορααϊίαιοα 
ἷ8 ᾳυθθῃ, ἡ 8 5Πῃ1,), Ὀθοδιλδθ δῆ οι] ηοΐ γἱο]αῖο [ἢ ἀθ- 
ΘΟ οἵ Π6Υ Βθ6Χ, δηὰ ογάογϑα [ἢ 8 Το ΓΟ οὔ ἔη6 Ποῖ 
δΦονίϑῃ Ῥθορὶθ ἰο χργαϊ ἦν {Π 6 τη] ΐοο οὗ Ηδιηδη. [Ἃἢ ὑῃ9 
ὉΠ γα γϑᾶν οὔ ἴΠ6 τοΐχῃ οὗ Χουχθα 1885 ἢϑὶ ἃ 8ῃ ΔΒΒΟΓ Δ ὈΪΥ 
ἦο δύγβημθ ἐπ αγθοίδη σὴν (ΠΗ ετγοά. Ψ1Π1Π. 1 84.);} ἰη ἐπμο 
(ηἰγτὰ γοΒΓ οὐ ΑΠΘΘΌΘΣΤΌΒ νγὰ8 ἢ6]4ἃ 8 αγοδὺ ἴδαϑι δηὰ ἃ9- 
ΔΟΙΔΌΪΥ ἐπ ΒΗ ἤΔη ἰῃ6 ἜΡΑΙΟΟ (Εϑιἢ. 1. 8). [ἡ [ἢΠ6 860- 
ψϑη ἢ γ δ οὗ ἢ γοὶ ΘΟΥΧΘΒ ΓοίυΓηθα ἀοίδαϊθα ἔγοπὶ 
Οτθθοθ, δηὰ οοῃβοϊθα ἢἰτβ6 ] ΥΧὉ Ὁν ὑπ οἱθαβαγοα οὗ [ἢ 9 
Βδγϑίη (Ηογοὰ. 1Χ. 108); ἴῃ [ἢ βουϑῃξῃ γὸδγῦ οὗ Πΐ6 σοίχη 
ΕΥΔΙΓ γουηρ νγχίη8 ὙΟΓΘ δουμῆν" (ὉΓ ΑΠαβύθγυδ, δηὰ 
ἢ6 τορ]δοϑα Ναβἢϊ, ὉΥ͂ τηδγυνίης Εϑέμοσ. ΤῊΘ ἐγίδυ ο ἢΘ 
“Ἰαϊὰ ἀροῦ [Π9 Ἰδηὰ βηὰ προ {πο 5165 οὗ [ἢ βοϑ᾽ (ἢ, 
Χ. 1) ΠΊΩΥ ν» Ή}} ἤανθ Ὀθϑη ἴΠ6 γοϑ] οὗ ἰῃ6 οχρϑηα ζω θ 
δηὰ γυΐῃ οὗ τ[πΠ9 ἀγϑοΐβη οχροαϊείοη."-- κ.] 
{ [ΤῊ Ῥεϊηοίρδὶ ργροβο οὗὨ 18 οἴϑιιβο ἰπ ἰο αἰβι} 

καϊϑἢ ἴῃ9 ΑΟΠΘΒΏγ γῇ ἰπ αυϑδιίου ἔγοπι ἃ}} οὐπογ Ρὸ᾿- 
ϑ΄δῃ ΠΠΟΏΔέΟἢΒ ὈΘαγίης [ΠπΠ8ὲ ΖΘΏΘΓΣΩΙ ΟΥ ΓΟΜΑ] εἰ 16, ὉῪ διλὰ- 
ἱπᾳ ὑπΠ0 οχίϑηξ οὗ πὶβ ἀοπιϊηίοη. ἴ[ἐ (Π}8 ὈΘΟΟΠΊΘΆ, 85 
νῈ3 ΟΥΩΘΒΙΣ ἰπιθηαθά, δὴ ἱτωροσίδῃς ΘὨσγυδοϊοκίοε! ἀν 
1 .-- 8. 



ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΠΤΉΒΒ. 

Χοτχοδ, δὰ ἴῃ οδδρ. χὶΐ, 9}9 δδβ ἰμδὶ Μδγάο- 
ΐδ8 τορογίϑα ἰο Χευχϑϑ ἰμδὲ 89 ϑδοσεθ δῃὰ Α88γ- 
τίδηϑβ, 85 ὙῚ] δ5 (9 [πἀΐδη5 δπὰ Αὐ ἰορίϑηδ, δὰ 
Ὅσο σοῃαυογοὰ. 8.66 οἶβο νἱΐ. 97, θ8, δπὰ υἱϊὶ, 
66, 69, νί!οσο (86 Φἰορίδηβ δηὰ [πα ἶδη8 8.9 
φηυϊηοτδίοα 85 Ὀεΐηρ υὑπάϑν ἰτίθαϊε. Αοοογάϊης 
ἴο Ατιίδη, ὄγγυδ οσιϑηάδ ἷβ δοοπᾳυθδίϑ ῸΡ ἰοὸ 
Ἰηάϊα, διὰ ι86 ροορὶο οὗ (9 Αφρνδίζα 'ννγϑῦϑ ὉΥ͂ ἷπὶ 
τηλὰ9 ἰο0 ΡΔΥ ἰγίθαϊ6. δγίυϑ δα θά 8.11} στοδίου 
Ρᾶγὶϑ οὔ Ὠοσι δ νοδίογῃ [παἀΐα ἰο (16 βογβίδῃ θπι- 
γμῖτο (90. Βυποίκον, Οἰεεοῖλ. α. Αἰιλεγίλωηι, 8ὰ 
οἰ,, 11., ραρο 4608).. Το δυχὶ! δνν δοαίθηοο: Δ, 
Βαπᾶγχθοἃ δὲ δονϑ δὴ ἃ ̓υσϑΌ Υ ὑσονίῃοσα, 
ἦδξ ΠΙΘΓΘΙΥ (0 Ὀ6 τοραγἀθαὰ 88 δὴ δα ἰιὶοαδὶ βθη- 
ἰ60σθ ἰῃ ᾿οο80 Δρροδί(ίου, ἰο ἱπάϊοαϊΘ τψὰδὲ Ῥγο- 
Υἱῆοθδ ἯΟΤῸ ἱἰποϊυάοὰ ἰῃ ἰδ χορίου πὲ τηθη- 

ι(ἰοποὰ. [Γ᾽ (δῖ8 δουαίθῃοο ἀθροηάϑὰ ὕρου Τοῦ. 
ἐν δβοαϊὰ Βατϑ ἢ [ον 3] Ὀοίοτο ἰ(. Αοοοτάϊηρ 
ἴο Ηοτοά. 11. 89 καᾳ., θατγίυβ Ηγβί. ου δοσουηΐ 
οὔ {πο ταϊβίηρ οὔ ἰαχοβ αἰνί ἀφ [6 Θιιρὶγο ἐπίο 
ὑπσϑηἱγ ἀρχαί τιΐο ἢ} τότ ἰοτιμθαὰ σατραπίηαι. Α 
{γί μον αἰνί βίου ἰδίο 168860 Ῥοτιϊοπϑ νγὰϑ Ὡοΐ 
{ἰ ΟΥΘΌΥ οχοϊυαὰοὰ ; τὶ 80 ἸΔῸΥ ῬοίΥ ἰγὶ 098 δπὰ 
ῬΘΟΡΪ6Β ἐ18 δατπη9 88 ἃ Ιηπὶ 6} οὗ δσουγϑο. 8.0 {8079 
Ὕ6ΤΘ σοπίδἰηοα ἴῃ 6 δ βδίγαρυ (σοῖρ. Ηο- 
Τοῦ, 1Π{. 91) ἃ 8::8}} 729 νν͵ἱϑῇἢ ρϑορίθ, 8 δορδῦαίθ 
ΤΣ Ἴ9, προ ΤΟΔΙΠΥ ππϑδηϑ 8 ἡ ποδὶ ον οβοίαὶ 
εἰγεμῖξ (ςοαιρ. ἔχγα 1. 1). Ουν 127 ρῥτονίῃοϑϑ ὕ6- 
τηϊηὰ υϑ οὗὉὨ ἰδ9 120 βαίτδρϑ νοπι δατγὶυθ [86 
Μεάο ρῥ᾽ασϑά οὐϑν δὶβ διωρὶτο (θ8ῃ. Υἱ. 2). 

γεν. 2. 1 ἴμοδθ ἄαγα, τοῦ ἴδ6 ίηρ 
Αὐαδύοσεια αϑῖἴ, εἰο.---ϑι (ἰὴ ἰ8 8 ῬοβίαΓο δοι- 
τοῦ ἰ0 υάροβ δηὰ κίηκϑ, Ὀὰϊ πιοτὸ ραγιϊ συ Δ ΥΙΥ͂ 
οἰατγδοίον βιΐο οὗ ἐς κίημβ οὗἩ Ῥογβῖΐα.Ί Τμὰὸ Ῥοῦ- 
βία κῃ δ. ΔΙΎΔΥΘ Ῥαϊηϊοαὰ 85 βἰἐἰἰηρᾳ ΟὨ ἃ 
(βγοῦθ ὑπάονρ ἃ ἸοΥΥ σδπορυ. Τμἷβ 8 ἔσαθ οἴ 
{μ6πὶ ΘΥθη ἴῃ {6 (ἱτπη6 οὗὁὨ ννᾶγ, δηα ἴῃ ὑμοὶν 00 - 
ὨΘΥΒ. ΧοΥχοϑ, ἰμἀοθα, ᾿νῶ5 ρυϑβθοὺ ἰῃ (86 Ὀαϊ- 
(165 δἰἐἰἰης. ἐμὰ '( νγγ88 οἱ Του ΟΡΥἾο0 δοοογά- 
πᾳ ἰο ΗΠετγοάοίι5 (1. 102), δηὰ δὲ βδ]δμιῖθ 8ο- 
οοτάϊηρ ἰο Ρ] αἰ ΡΟ ἢ τὐκοωρ 18). 869 αδἷἶβο 
Βιυπιχαγίθη, ἰ. 6., Ρ. 8958αᾳαᾳ. ὍΝΒΙΟΙ νὰ ἴῃ 
ΒΒ 588: ἴδ 6 Ρ6184096.---Ηο δὰ δ ΤΟΥΑ] Θοδἰδὺ- 
Ἰ:9 θηὶ ἰη Βονογδὶ οἰἰἶ65; Ὀυὲ αἱ (ὴ9 ἐἶπηθ το 
τοίογγοα ἰο ἰΐξ τδϑ ἰῃ ΒΒ υδῆδη, το γγ49 ὨΪδ8 ἴδ- 
γογίίο ψϊπίοῦ δηὰ βρυίηρ γοβίἀθησθ (οορ. Νοἢ. 
ἷ. 1). 2 3ουγίυβ 661}8 ἐλ ἐμθ Ῥαΐδοθ ογηδίο τὶτ 
εοϊὰ οὗ (6 Οἰδϑείδῃβ, δοὰ βιγαῦο δδβογίβ (δαὶ 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ Ρογδίδη ἰἰϊηρ Ὀυΐὺ ἷθ οὐσῆ Ρ81809 δ θγθ. 

ΓΑΣ ΔΒ ἴῃ 089 ἴῃ ἰδοῦ ἰδηρυδίο, δυὰ ΠΡ.99 

ἧι ΘΑ ον ἐἰπι68. 
γοτν. 8. Ιπ τἴδ6 τ᾿πϊτᾶ γοασ οὗ δία σχοΐβσ Β6 

τδ 9 ἃ ἔδϑααϊ, εἰο.---- ΑἹ] εἶθ ῬΥΐΠ 665 Δ βογνδηίθ, 
ἴον ποτα εἰ ΐα ἔδαϑὶ ῬΔ8 πιδίϑ, τὸ βρϑοϊδεα 88 
ζοι ον: 6 ρονσοσ οὗ Ῥοσαία δπὰ Μέοαϊα, 
186 ΠΟΌΪΘ85 δῃᾶἃ ρὑτίποθα οὗ ἴδ9 ρεονΐῃοθδ 
(Ὀθ:πᾳ) Ὀθέοσο δὲτ.--- Τ᾿ 659 πογὰβ ἴοσπι Δ 6Χ- 
Ῥ ΔΗ ΘΙΟΥΥ δεηίθῃσθ, δηὰ δεϑοτγὶ ἀἰβιϊη οὐ ἐδαὶ Δ}} 
19 Ῥτγίησοθ δηὰ βοσγύδηΐίϑ ΟΡ ΤΘΆΪΙΥ σαί μοτοὰ 
διουπὰ Χοῦσχοθ. ο 8.0 ἰο υπὰἀοτγείδπὰ Υ {0 
“«ρονον,᾽ ἰμ0 τοργοβϑυίδιϊυθϑ οὐ 1:6 δϑῖηθ, Ὑ80 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοποἰβιοα οὔ ἰμ6 Ὀοάγ- υδτγὰ οἴ (δ Κίηρ, 
Ὑἰσὰ ἰογτιηθὰ {μ6 ἤοτονρ οὐὗὁἨ (6 ΘηϊΓΘ ΔΙΙῚΥ- 
Ῥονγοῦ. Αοοογάϊηρ ἰο Ηοτοά. ΥἹΙ. 40 δαᾳ., (δὲ8 
88 ἴῃ ἰδ} ϑυ οἰ ΘΒ ΕἾΥ Ἰάτρο, λα οομδὶδιοα οἴ 
ἔνο ἰδουβαπὰ ρμῥίοϊοα δοτβϑῆθη, ὑπὸ ἱμουβδηὰᾶ 
Ἰαησοτθ, δπὰ ἰοα ἰμουβαηὰ οοπιηοι ζοοἱ-δο] ἀἶο γα. 
Τιιο ΟὈΟΠΊΞ, τΠῸ 8.0 τοθηϊἱοηθὰ 6]80 ἰῃ οἰ δΡ. 

νἱ. 9, δηὰ ἈδΔῃ. ἱ. 8, τϑτὸ (89 ργίποίρει, δἰ οὗ τὴϑῖὶ 
(ἰὰ ϑαηβοῦῖς πὸ πὰ ἰὶ ματγίλαπια --- “τοι .᾽" ἐπ 
(9 Βομίπίαη Ἰηδοτίριΐου ,γαίαπα, ἰὰ Ῥομϊενὶ »ατγ- 
ἄοπα), ἑ, 6.,ὄ (λσ τηαρπηαίο8. [“Ὑ1ἰ ἰθ ἃ βυροτ]δίϊνο 
ἔγοπι ἃ τοοὺ ὕγα, οᾳαϊναϊθοϊς (0 ἐμ ἀτγϑοῖς πρό, 
“« οΐογθ.᾽᾽ -- Βαν βοὴ]. μι ῥγίησοθ οὗ {86 
ῬΓΟΥ͂ΙΏΟ6Β ΔΓῸ [80 Ῥαβὶι88 ΟΥ ΔΟΥΘΤΏΟΥ οὗ 8086 
010 υπάγοα δὰ ἐποηίν- 80 Ύ 6 Ῥτουΐηοοθ. Τδπαὶ 
Ὁ 18 τῶογθ οοττϑοὶ ἰβδὴ Ὁ 3 8δ8 θεεῖ τρθῃ- 
εἰοηϑά ἰῃ (6 Ὡοϊθ οὐ Εστγ ὶ. 1. 

γεν. 4.  ῆθ" δ6 βῃουσοᾶ ἴδο χσίοδοι οὗ 
815 αἸοσίουβ Ἰεϊηκᾶἄοσω, εἰς.--- ὶὶ σοηθεοὶβ 
[6899 τογὰϑ ψὶ τ τἴθ9 ἰαδοτίθα οχρίδηδίοτυ 86}- 
ἰθῆ6θ, “80 ΡΟΎΤΥ --- Ὀοίοτο δἴπι,᾽᾿ δυὰ ἰδυ5 δ 6 
Κοῖβ ὑμ6 Β60δο, ποὶ (δὲ (16 οαϑὶ ἰἰ56]Γ, δί ννὶς ἢ 
ΧΟΡΧΘΙ βδιονοὰ ἷ8 γἱοίιοϑ, Ἰαϑιο οὐο διπάτοι 
δηἃ οἰ ἀαγα, Ὀυ( (μδὶ ἃ ῬΓΟΡΔΥΘα 8 ἔεδϑὶ [Ὁ Ὁ 
(86 ΔΙΠΙΥ͂ Ἰαβιϊης βουθὴ ἀδΥβ, δίιοσ ἵππον δά 
γἱονοὰ ἷ8 στἰοῖοα ἤογυ ὁπ Βυπάγοα δηά εἰραίν 
ἀλγϑ (τοῦ. δ). Βαῖι (᾿ΐ9 σοπῃεοϊΐου οὗ ουὐῦ γε γ89 
τ} [29 δῖα δϑδογιΐοι ἱπ τον. ὃ: “ ΗΘ πιδίίϑ αὶ 
ἴοαβϑι" ἷφ τσοὶ οἴοβοῦ ; 89 ΓΙΔΥ ὯΘ δ66η ἴῃ (ἰ 6 
ἴδοι ὑδαὺ ὩΘΑΥῚΥ δ᾽} ὀχομχοίθϑθ ᾶτο ἀεοϊαγο (ΠΒ οἴ - 
80 Ϊγ08 ὕον (8 τοπάἀοτίηρς. ϑδοοιμοι ἷηρ ρλίη ἀϊ- 
ἴεγοηΐ Βθϑῖῃϑ ἰο Ὅθ τηθλαὶ ἴῃ ἰἰϊθ δαύθη ἀλυβ᾽ ἴδαξὶ 
οὕ τογ. δ, οι Χογχοθ με] οπυδβοᾶ ἴο Ὀ6 το8606, 
ποί ἴον (9 ΔΥΠΙΥ͂, Ὀυΐ ῸΓ 4}} (0.9 ῬΘΟρΙῈ ἴῃ 8ὅδε- 
Βῆ8ηῃ (0 Ρδῖασθ. 76 ἴδδϑι ἀυτίης ἃ μυπάτοϊ 
δὰ εἰκίν ἀδγβ ΤΑΥ͂ ἤαῦο ὈθοῺ ΟἿΪΥ [ὉΓ 10 
Ρύτγροβο οὗ σοπϑυϊίηιΐοῦ, δα (6 Γεδὶ ἔεαϑι 
ἸΏΔΥ ἢδλγο {οἸ]ονοὰ ἱπ (Π6 βούθῃ ἀαγϑ βυοσοσοι- 
ἴῃς. Κεῖ} 8 οὐ͵εοιΐοαῦ, ὑπαὶ (μὰ (Π6 ταρηἰΐοιι 
οὔ [9 ρῬγοοϑοάϊηᾳ ἴδδϑὶ οὐ ἃ Ββυῃάτοά δηὰ εἰριὶν 
ἀαγ8 ἯΔΒ Ῥυτροβοῖθβϑβθ, ἀοθβ ποὶ δμοϊὰ, βὶποθ 
(86 ἤδοῦ ἐμαὶ Χοῦχϑδ οουϊὰ Θηϊοτίαϊ 818. ὑγΐηοο8 
διηα Βοσυδηίβ 80 Ἰοῃρ;, 18 ἃ Ῥγοοῦ δἷδβο ἰο ἐπ γολά- 
οΡ οὗὅὨ εἶδ χτοδί υἱσῆοβϑ. Τμαΐ δυο τοδρηϊβοοηξ, 
Ἰοηρ δῃὰ ρτοοὶ 9888 γεγΘ ὙΘΡΥ ΡΟΡυΐδὺ δὶ (6 
Ῥογβίϑδῃ οουτσί, ἰβ ΘΒ οΓο βίαι ϑἂ (οορ. θυηα- 
ΚΟΥ, 88 δῦοτο, Ὁ. 609 8β8ᾳ4ᾳ.). Ἡδτοὰ. γτὶϊὶ. 8 1η- 
[οτοβ τ ἐμαὶ δίϊον (9 σο-βυ δ) εοϊΐου οἵ Ἐσγρὶ, 
ΧΟΥΧΘΒ οδ]ϊοά {16 τηλθδίο8 οὔ μΪ8 διρὶτο ἴο ἔδμιι- 
δ 8Ώ, ἰῃ οτὰον ἴ0 σοηδυΐϊὶ νυ ἱτἰν {ἰιθῖλ ἐπ γοίδγοπμοθ 
το ἐμο σδιιραΐσα δριίηδί τεοοο; δὰ ἰῃ υἱῖ. 2, 
Βο ἤν ον δίαϊϑβ (ἰδὲ (8 ῬΤορδυδίϊ 8 ἴὸ (815 
υπαοτίαἰίης Ἰδϑιθὰ ἔουν γϑῶγθ. Ἠσθοοθ [)0 8-- 
δβιιπιρίΐοι ἰ8 ηοἱ πηΐουηἀ θά {Ππ80 ἴῃ ἐδ 686 ἴοπᾳ Δ8- 
ΒΟ ὈΪα κ68 1 γγδ8 βρεοΐδν ἀοαϊρηθα ἰῃ {π9 ἐΒ᾽γτὰ 
γϑᾶγ (0 οουη8ε6] ἰοροίμοῦ τοχαγάϊης ἰμ6 νῶγ τ! ἢ 
ατοοοο Τμΐβ 8 (80 ΠΟΓΟ οΥάθης δἷποθ ἴῃ {116 
ἰηδογιοα οἷδιι89 οὗ τοῦ. 8 (6 ροντεῦ οὗ {μ6 λίϑααθβ 
δηὰ Ῥονβίδῃϑ ἰϑ Ῥγογαΐϊποη ῦ βίαι οὰ. 1 Χογχον 
δϑοθηὰοὰ ἰπ ἐδτοῦθ ἴα ἰδ γϑὰν Β. Ο.. 486 (πε 
{π600790 Ὅπῦγογθ δὲ }}} ὑμτοθ ΟΡ ἴον γεδῦβ ὑπὶ}}] (815 
μαρρθηθὰ. Ἴμθτῦο ψοΓΘ ἰδθγεθ γϑᾶτγδ ὑη1}} (Π|6 
θα ι1ο οὗ βα]αταΐβ (480) Ὀερίπηΐης πιὰ δἷδ ἢτϑὶ 
γθλΣ οὗ οαιρῖτοΘ. ΟἸογίουβ βϑϑογίϑ ἰμδὶ ἰπε86 
Ῥυΐασεδ οἵ (86 ὑτονΐῃοοβ οου]Ἱὰ ποὶ ροββί Ὁ αωτθ 
τοϊηδί θὰ ΔΥΑΥ͂ 80 ἰουᾳβ ἃ ὑΐπιο Δ 8 δυπάτοὰ δὰ 
οἰχθιν ἀδγβ ἔγοιυ {οἷν Ῥσγογίποοβ δῃὰ ρουδσγε- 
τηθοίδὶ δοἰϊνγ. Ηδοοθ δ νόου ϊὰ μαγθ {ἰοτὰ θη - 
ἰογίαἰηθὰ οη9 αἷϊξος ἰμ6 οἱδοῦ; ὁ υἱοῦ ὙΠΟ 18 
αἰϊουΐ Του ἀαἰοη. ΤΟΥ ἀουθ.]688 δὰ βυ Ὀοτ- 

ἀϊηαὶο οδῆοοῦβ, τῆο σϑηϊκοὰ Ἰἰκὰ θαουκὰ ἰο ἰδ κ9 
ἐμοῖτ ρῥἷδοϑα ἴος οὔθ Βα]  γϑατν. 

4 [“ὙἼ7 ὃ ασγὸ Ὠοὲ οὈϊμοὰ ἴο πθρροθο ἐμαὶ 41] οὕ δῃν οὗ 
ἐπθ κουϑγῃοῦβ 76 ργοϑοηῦ ἀστίης (ἢ 6 Ὑ80]9 ρμοσίοα οὗ 
[οαἰἐνιγ. Βαῖμον γ͵ὸ τᾶν οοποϊθ ἔπδὲ ὑΠο {ἰπ)0 νϑὴ 
οχιομάδὰ ἴῃ ογάὰογ (0 αἰϊονν οὗ ἰμ9 ἀἰδίθγοσιΈ: βοσϑοῶϑ 
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γον. ῦ Δηυᾶνοι ἴπο80 ὅἄδγα ὙσοΙΟ ΟΧ- 
»ἰτοᾶ, 189 κἰπᾷ πιδάθ ἃ ἔϑααϊ ἴο 611 ἴ8ο Ρ60ο- 
ΡΙ96.---Τινῖϑ ἀο65 ποὶ, δ Κοεὶϊ νου]ὰ δδνυϑ ἱΐ, ἰδῖκο 
ὮΡ (80 ἰἰτὰ νοῦϑὸ δκαΐϊι, Ὀσὶ ἤογτῃβ ὑμῃ9 ἰγβηβὶ- 
ἐἰἰοῃ ἴγοια 8:6 οουπδοὶΐης (0 ὑπ ρυτοὶν ἔθϑυγθ 
οηἰοτίδἰ θη ἰο ψῃΐοῖ (Π6 Κίος ἰηνιοὰ (ἴπ δἀ- 
ἀἰϊιίοα ἰο 1089 ΔΙγοδ αν δδβδοιη θὰ (ὁ [89 ΒΥΙΥ͂ 
δὰ κτοαὶ χυΐοσθ, ΘΟΙΏρ. ΥΟΡ, 11) 41} {π6 Ῥθορὶθ 

δὶ Βιιυϑδδη [6 ραᾳ]809. ΠΤ ΧΣ: 8 Ὡοὺ Δ ΔΟδίγδοὶ 
ἴοττω πὶ δὴ ἰηδηϊἶτο δἰ κηϊδοαιίοι, τ οἢ πουϊὰ 

ΡΤΟΡΟΥΪΥ Βαγθ ἰο Ὀ6 Ῥυποίυδίθα ἰδ προ, 88 

δύο ΠΣ, ν δὰ (δορ. Ἐπναϊά, ἃ 289 αἡ), Ὀαί ἰδ6 
Ἰ βίδῃηδβ ἴῃ ἐμθ πτοῆρ ΡΪδοο ἴῃ ἰμ9 οΥὐἰ χί ἢ 8}}} ἀ6- 

ἰεοι  γο]} πυὶ (9 νὰν (οορ. μου. χὶϊΐ. 6), ἴῃ 

ΟΥ̓ΔΟΡ ἰμδὶ ἰὺ τἷρμί ὍΘ Κπονῃ 88 παυΐϊη ὈθΘη 
οἀάοὰ ᾿ἰδίον (δοπρ. 9208}. χσ. 22).--- Τὸ δ}} {8689 
Ῥθορῖο ψ])ὸῸ τοσο ἰηγ θὰ, Ὀοϊου θὰ 8480 {ἢ} 9 ἸΟὟΤΟΤ 
οἶα 8808 οὗ Ββοσυδῃίβ, δῃηὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ 1116 Θομμ!0Ὲ ἰῃ- 
Πδδίιαπῖ8 ᾿ἰκανἶβθ, 88 ἱ8 ουϊ ποθ ὉΥ (δ 8 ῬὮΏΓΑ89 
Ὀοτῆ υηἴο βτθϑαῖ 8} ἃ 6:18]] ---ἴγουλ ἰδ 9 Ηἰσἢ οδβί 
ἰο (9 Ἰογγοβί. Βαὶ (680 ΓΘ ΟὨΪΥ (86 Τη4}6 Ρ0- 
Ρυϊ αι οη, 88 18 ΒΒ ΤῺ ἰὼ γὙὸγ. 9. [Ιπ γοΐδθγθῃσθ ἰοὸ 

Ὁ ΝΝ ὈΣΣῚ οοπιρ. (89 ποίθ ου Ἑστὰ Υἱῖ!, 26, ὙΓΩὉ, 

σῖιὰ ὅ, δβ ἴω 2 σἌτου, συ. 18; πίεμοαὶ 1 Βατα. 
Χχχ. 19.---Τ ἴπο0 οουὔτὶ οὗ [86 βματᾶἄθϑῃ οὗ ἴδ 6 
κἰηρ᾽ 5 ῬαΪϊδοο.---Ἰ}3 ἴ᾽ὸ᾽ Π3 οσουγβ οὔϊϑῃ ἢ ον 
Ὀοοῖκ, Ὀυΐ 15 Τουπὰ δοῃποοίοὰ π|1 ἢ Δ 85 4]80 ἴω 
ΟἾΔΡ. νυἱὶ. 7ὥ. ΤῊο Κίηρῖ Ῥδῖδοθ Οὐ δουΐθϑ οἴ 
Βουϑο8 68 εαἰἰπδίοα, ἰῃ ΟΥϊθηίδὶ ΤΏ ΔΏΠΘΥ, 88 18 
Θυθίοπηι ΥῪ δἶδο ἰο-ἀαγ, ἰπ ἃ Ἰασρὸ ρασὶκ (Χϑβορὶι. 
ὥψτορ. 1. 8, 12, 14). 

γον. 6. Το Ἰαηρυλχο ἀοβονι ἷης ἐδ οουτί οἴ 
ἐπδὸ ραγάθῃ ὙΉΘΥΘ (818 οἰ γιατ θ;ὐ ἰοοὶς ΡΪα66, 
ἑ. 6.., (089 ἰθη -}1}κο, οποϊοδοᾶ, δῃὰ δογογῦθὰ βρ80θ 
ΟΥ̓ (86 Ρδσῖκ, βρϑοΐδ᾽] Ῥγοραγοὰ 700 (ηΐ8 θϑιϊυθ 
οὐορϑβὶοῦ, δη ἰἰκοννὶδθο (ἢ οηἰοτγί δἰ πη οὶ ἰ(56]7 ἰῃ 
Υοτϑ. 7, 8, τουδὶ Ὀ6 υπάἀογδίοοά 88 ϑχρ] αἰ θα ὉΥ 
{πὸ οχοϊαπιαί  οἢ5 οὗἩ ποηάον, νυ Ὦὲῖθ, βτθθῃ, δὴ ἃ 
Ὅ]06 (Βαπαίη 8), εἰς... (1.686 ἰαίίογ Ὀοΐηρ θπ- 
Ρἱογεὰ 65 σογογίηρθ, ἍΠ ἀοδίρηδίεβ ὑπὸ τ 
οἷο 8 89 ἰο σοΐϊοτ, Ὡοὶ 88 ἰο ἃ δοτίδίη αυδὶϊίγ οἵ 
οἷοί; ἔγομι ὙΠ, ἐο δὲ τολίί6. Ὁ 3, οοσαντίηρ ἴῃ 
(80 βαπβογῖί, Ῥοσβ., Ατθη., δηὰ Αταῦ., οοῦτο- 
ΒΡοπαβ ἰο {πὸ (ἀτοοὶς κάρπασος; ἀεοεὶρηδιίης οοίίοη 
οἷοι ; δηὰ, Ὀεσδυβο οἴ 6 το ῥτγοοθάϊηρ δῃὰ 
ΘΟΥΟΒΡΟΙ ἰὴ πογάβ, 8 βρίοπμὰὰ ραγιϊ-οοϊοτοὰ 

Τα Ὀτνὶο. ΓΏΞΩ ἰ5 (80 αἰϊϑίθπΐηρς Ὁ]α6- ὉΪ]Δοῖκ γα- 

αἴπί ἢ οΟἷοῦ, δῃὰ ΒΘΓΘ τηθ8Δὴ8 ΔΩΥ͂ Κἰηὰᾶ οὗ οἹοί ἢ 
τ ἢ δα {18 Ῥαγιϊου]ανῦ 6. Ἐδῖ9 δηὰ Ὁ]09 
Ὑ6ΓΘ, δοοογάΐηρ ἰο Ουτίΐυα Υ, 6, 4, (ἰΠ6 τομαὶ 
601018 οὐ Ροζϑία (οοτρ. 6180 δυποῖον, 89 δΌονα, ρΡ. 
891 δηὰ 961). Τθεβο οἴοίβ τοῦθ Βο]ά ἔαδδι (3) 

τ 

τὶς σον ἰο τἴαρα, δ ἃ Ὁ. {Π686 ἰο {86 ἢ Δ 78. Ἐ 
ΤῈ ᾿δδοὶ ποτὰβ: Τὴ6 Ὀθᾶδ (ἀϊνδη8) νχγϑσθ οὗ 
κοϊΙᾶ αῃἃ κἰϊνοι (ἰγίηκ) ρου ἃ ρανϑιῃϑῃῖ 
οὗ τϑοᾶ δῃὰ ὉὈΪπο0, δηὰἃ 8106 δηἃ Ὀϊδοὶς 
ΣΏΒΣΌΪΘ, εἰς., ἀφβογὶ Ὀθ (9 8048 1ἴ0.ὁ (6 ᾳαροδβίδ. 

ταρκίης (ΘΓ ἈρΡρΟΌσαπμοΘ δὺ ἴῃ οοῦγὶ βιιοοθβείν ον." 
Ἐλπινδον.-- - κα.) 

. 'ῃ Νοιῃίης σουϊὰ ὯΘ τῆογο ἜΡΡΙΟΡΕΙΔΡΟ [δὴ {ἢ 8 
τοιοῦ δἱ ὅδ δὰ Ῥϑγβθρο  β, [Π6 βργίης τοδί θη 05 
οὗ ἰῆ9 Ῥοχϑίδηῃ πηοηδζοῆ,.... Α τηδϑδῖνο τοοῦ, οονοσίῃ 
1ὴ6 ἩΐῆοΐΪο οχρθῆδο οὗ οοϊυπληβ, ψουϊὰ Ὀ6 ἴοο οοἷά 8 
ἀἰπγλαῖ; ὙΠογθαΒ οὐτίαἰηθ δγουηὰ ἐπ οϑηίσγωὶ ρσγοῦρ 
ὑγοπ]ὰ βόῦτοὸ ἴο δαὶ ὈοΔὰ ᾿ἰχῃξ δὰ παγιωϊὶ." ζὐστῦβ. 

Οοἱά απᾶ εἰζυεῦ ἮΤΟ τηοϑη ἰδ86 οἷοί δ, πῃ ΐϊσἢ 
Μογ6 σόούθη ὙΠ μοὶ δηὰ βῖϊγοσ (μι γϑθάβ. 
Ηδησδο ἔμ 6 Ὑ6ΓΟ. ὄγοσαάοα ψὶϊ τ Ἰο ἢ {8.986 ἀϊ- 
ΥΔῺΒ Ἧ6ΤΘ σογοτθὰ, Βιΐ {ΠΘΥ ἸΔΥ͂ υροῦ ΠΟΣῚ, 

Βερί. ἐπὶ λεϑοστρώτου, ἃ ἰθ886] ]αὐθα (τηοδ8416) βοον- 
ἴηρ, νὶυῖοίι 'ννὰ8 Γογιηθ4 οὗ γδγίουβ Κἰη ἀϑ οὔ βίοῃϑι. 
73, ἰῃ Ατγδὺ., α {4186 ϑίοῃ:ϑ, δοσογάβ ἰο (πο ϑορί., 

σμαραγδίτης, ἃ Βίοῃθ οὗ ἃ ΓΘΘΏ ΘΟΪΟΤ, δἰ τα ΐ δὺ ἰοὸ 
(86 θαχοτγδί ἃ (ΒΔΓ ΚΙ), 18 ΡΟΥΠΆΡΒ πηδ] δο ὶ θ ΟΡ 
βογρϑηιίθ. Ὁ 18 πεῖ τθ ταδτῦϊο; ὙἹ, ἴῃ Αγϑῦ. 
ἄατωπ δὰ ἀαγταίμη, Ῥδδυῖϊ, ἴα, δοσοταάΐης ἐο ἐδθ 
ϑορὶί., πίννινος λίϑος, ἃ διοῃ9 5 πλῖ!εν ἰο Ρβατ], Ρϑι- 

ΒΔ 09 τιοῖβεν οὔὐἩ ροατὶ. ΠῪΠΌ (ἔγοτῃ πο --ἼΠῦ, 
ἐἰαγκ), ἰδ ὙΘΥΥ ἸΙΚΟΙΥ Ὀ]ΔΟΙΚ τπδνὉ]6, Ἡϊι δοαιΐ- 
ἔοτηι βροίδ." . 

γεν. 7. Απᾶ [86Υ βανὸ (δ θχ) ἄχγίπὶς ἐμ 
νο8586016 οἱ ρβο]ᾶ.--- Τ δ. αοὐ Πγ οσοαττοά, ον 
Μ88 860} ἰγδηβρίσίης, ΠΊΡΦΤ, ἰηῆπ. Ηἰρδ., ἱϑ 
8 δυϊθϑίδηιϊγο ογτο. 186 νο580]5 Ὀθίηρ ἄϊ- 
σϑιδθ9 ΟἿΘ ἴσοι δ οΟῖδΟΣ, ἱ. ε., γθγ αιδοτοηὶ 
ἀτίη Κη -Ὑ6880]8 γγ6Γ0 ἴῃ Βουγῖο6, Αοσοταΐηρ ἰο 
ΧοροΡ. Οντγορ. ΝΠ]. 8, 18, (986 οουδιϊιυἱοὰ δΔη 
69800{184] μετ οἴ Ῥογδίδῃ Ἰυχυτγ. Δηᾶ τογαὶ 
ὙΥ 109, ἑ. 6., δυο 88 ἮΔΒ ἀγα ηὶς ἥγοπι (16 ΤΟγαὶ 
ΥΔΌ] 5, 88 ΘΒΡΘΟὶ ΔΙΪΥ ΘΟΒΟΪΥ, ΡΟτΒ 8 08 οουιΐηκ ἤγοι 
ΟΒΑΙγθοι, τ βίο ἰὶ 88 808] ἴον Ῥογβίδῃ Κη 
ἰο ἀγϊ εἷς (σοιρ. ΕΣ. χχνὶΐ. 18). Τ δαουπάδῃηοθ, 
δοοοτεάϊῃᾳξ ἴο ἴδο δῖἴδιθ οὗ [86 Ἰκίῃᾷ.---Ἴ 3, 
αεοοταϊηφ ἰο ἰλε ᾿απά --- Ῥοτεῦ οὔ ἐπ Κίηβ, πιϑδηβ 
{παι {1.06 στοαὶ σπδηί ιν ἀἰὰ ΠΟΏΟΡ ἰο (86 ρονοῦ 
οὔ {86 κίηρ, ον ὑπ δί ἱΐξ οοσυθβροηαϑὰ ἰο (89 ΔΌΪ} 1 Ὁ 
δηα γἱσῆθβ οὗ (6 Κίπρ (οορ. ομδρ. ἰΐ. 18; 1 
Κίηρϑ χ. 18; δἷδο Νϑῃ. ἰ]. 8). 

γον. 8. Διηυᾶ 189 ἀτχιπἰκίπρ υνϑ6---ἰ. 6., ττοηὶ 
οῃ--οοοσάᾶϊηξ ἴο ἴδο αν ἐϑηρόμον ΠΟΏΘ 
ἀιϊᾶ ΟΟΣΏΡΘΙ, εἰ6. ΠῚΞ ΒΑΓΑΙΥ Τρθ8Ὲ8 8 ᾿δν 
οπϑοίοα ἴον ὑμὲ5 ϑροοΐδὶ οοοαβίοῃ; 7Ὸ0᾽ ἐμὶϑ ὈὰΓ- 
ΡΟθ9 [89 ὀχργϑβδίου που]ὰ ὍΘ ἴοο ζϑῃογαὶ ---αΐ 
88 Ουδίοι, Θδρϑοί! ἢ Ῥογβίδο σογαὶ οἰϊᾳυθίιθ Τ6- 
ᾳυϊνοὰ, ἘὙμῖθ ᾿ηθδηβ, ποὺ φιοάεγαίεἶν (45 ΟἸοτὶ- 
οὁ0.8,---ἸΩ ΟΥ̓ ἰΣίηρς 88 ἠοἱ Β6ΓΘ ἰμίοη 64), θὰ οα 
{μ6 σοπέγατυυ (δ δὺ (μ6 ρυιοδίβ ἱΏ ἃ οουγαβθουῦβ δηὰ 
Υἱζογοῦβ σαγουδίηρ δου ϊὰ ΒΟΥ (μον δρργϑοὶδ- 
οι οὗ ἐμ6 Ἰΐθοσγϑὶ Βοβρὶ (δ! ν οὗἩὨ {πὸ κΚίυ, δπὰ 
δὲ (})0 δ8ῖη8 (ΐπ|6 ΟΥ̓ΪΏσ6 ἐμοῖν δΌΪ ΠΥ ἰο ἀο βοπιο- 
ἐδίηρ ἴῃ {ποῖν ἀτί κίος ΠΟΥ ΠΥ οὗἉ (86 τογα] 6]. 
ΤῈ9 ατϑοῖκϑ ζοῦν δον ἰο ἀο δι᾽ 66 0 Ποϑρί Δ] γ 
(899 Βαυτπηρατίεδη, Ρ. 1284... ὙΒ1]19 ΠῚ ν88 μοὶὰ 
ἰο 6 8 δρθοΐαϊ ἸΔ τηδὰθ (ὉΡ ἐμὶ9 οοσβδβίου, ἰξ τγῶϑ 
βουσὶ ὑπαὺ 118 δβυθβίδῃσθ πὲ οοηίδὶποὰ ἴῃ 
Ὁ 1, ΟΝ θοΐπρ ἰδίκοῃ ἴῃ {86 8686 οὗὨ ὡγρίπρ. 
ΤῺ τιϑϑηΐϊηρ ἰ8 ἐδδῖ ἐμ0 ἀντί πἰκίηρ τῶὴβ οί ἰο 
ΟΟΘΌΥ, 889 ΜᾺΒ ὈΒΌΔΙΪΥ ἰῃ6 6.86, ἴῃ ΘΟΙΩΡ]ΪΔΏΘΘ 
ψ ἢ (16 τῖδ108 ΟΥ ΘΩΘΟΙΣΔροτ ἢ οὗ ἰδ)6 οουτγὶ 
οἤὔοοΥθ. [Ιἢ οοηίγδεὶ τ ἱ ἢ (ἢ 6 ουϑίοτηα ΓΥ͂ ΘΧΟΟ68- 
εἶτο ἀνγϊηκίηρ, Ὀθοδυβο οὗ ἰο0 ἰγοαυθηὶ ὑτρίηρ, 
(818 βδουϊὰ Γοπιδίῃ ἔγθθ ἰο 4]] ἰο γοπηηΐῃ βοῦθγ. 
116 (80 βΒερίυδρίαι, πὰ ἃ ἴγοο σοπά θείης, 68 

ῥοϊποὰ Ὁ) 1 τί ΠῚ (οὐ κατὰ προκείμενον 
νόμον), (890 7υϊφαίθ Βδα 10 μὰ: “ρα ἐγαΐί, σφεὶ 

“ [Ἡοτγοαοίῃβ τηϑηνίοηβ (ΙΣ,, 80.82) ἐη6 ᾿ἱπηπηθη86 αἰδῃ- 
165 οὗἩἨ ζο]α δηὰ ΙΓ γ7ὃΓ γ16886]8 οὗ γατίουδ ἰτἰηἀδ8-- ἢ] οἢ 
ν6 ΚΟΥ ἴζοπὶ [6 ΤΠ ΟΠ θη ΓΟ οἵ ἴδ πιοεὶ οἰοκαηξ 
εἰν ]ο δηὰ παρυο {72}. 21:9} 5: 5 02}} οὐδὸν ἢ οσοῦυσῆθ8 
δηὰ ἰ80]68 οὔ ἔπ6 Ῥγοοίοῃα πιοίβὶ δ, ὑθαίαθδ υϑζίοι:β 00- 
Ἰοχϑὰ αἱοπέπρε (ταραπετάματαλ, ὙΠ ἰοἢ ΧΟΓΧΘΟΒ οδιεὶϑὰ ἩΠῈ 
Βὲτλ οἵ δἰ8 οσροαξιίοῃ ἴο ασγθθ06.--Τκ.] 



81 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒἘΞΤΉΕΒ. 

φποϊοηε5 σογότο αὐ δίδοπάμνι.," ἨἘἃἢαὶ (6 τὰ ἰη- 
(οτγργοίδιϊοη οὗ ἰ 9 ρῇγδϑο οὐ ἀθη 1} 19 85 ΔΙΓΟ Δα Υ 
ἑηἀίολιοα ; ΘΨΟΡΥ͂ 059 Βανίηρ δηίΐγο ἸἸΌΘΓΙΥ ἰὸ 
ἀτίἷκ οὔ (86 νῖπο, νἱιποαΐ ἀτραίορς. Τθ τ Ποἷθ 
ἰοηϑ οὗἩ ἰδ6 Ῥδβϑαβὸ Οσργϑδδεβ δουπάδηοο δὰ 
Ἰυχυτνίδποο: γεὺὶ το Ὠροα ποὶ Τηδῖκο “υτρίπρ᾽" 
ουἱ οἵ Ὀδὺὲ, θα τδίμεν ““οτεδίϊπρ 8 Τ88] Ὠ6068- 
εἰΐγ, Ῥρορανίης αἰ συγ, δἰδηϊηρ ἴθ (86 τΔΥ ἴῃ 
ἃ Ῥγογοηιίνγο τῇ ηηογ.᾽" [Ι͂π Ὠλη. ἱγν, 6, αἱ ᾿θδϑί, 
ἦι .5.δὲϑ (ἷ8 εἱρηϊβοδιίοη. [6 ἸῸΔῪ Ροβϑ  ὈΪΥ Ὀ6 δῇ 

δα ἀϊ!ἰοπδὶ ἥοται ἴον 5): (ΗΣΙΣὶᾳ οα Ἐκ. χχίν. 17). 
Αἱ 5ῈΥ ταί ἰΐ ἔγεφαθηι νυ βίδηβ ἐπ ὑμ6 Τδυρυτι8 

ἴον ἱμὸ δῦ. Ὧ), ῬΌ. δηὰ ΥΥ̓γ. Ὑμάδί ηοὸ οὔθ 

ϑῃουϊά πἰπ ον δηποίπον ἴῃ ἀγίηἰκίης τουδὶ ΠΔΥΘ0 
Ὅποη βοϊ [ον ἀοης ἀπά πῃάογβίοοά δἱ ἃ ἀθοθῃιΥ- 
δσοπάιιοειοα ρας. αι θτο ἰἰ 8 δίαἰθ : ΕΣ δ0 
ῖδο κΚίηρ Βαᾶ ερροὶϊῃϊθᾶ ἴο 811 [86 οἴ οοΣβ 
οὗ ἷα Ὠουῦδ6: ἰἰογο ποὶ οὐ οσῃ, Ὀυὶ Ῥοτγδίδη 
οιιβίοτηδ, ραῖτο (89 αν. Βοϑί 68 ἔβογθ 8 ἃ πορὰ- 
{να ἰαάγδησο ἴῃ ἀτὶηἰείη , τι ἷοιι οὈἰδίπΒ θυθῃ 
ΔΙΠΟΙΖ 08, δΔηὰ πη ΐϊσ πουϊὰ δϑϑῖὰ ἰὸ βανθ ὈθΘΏ 
ΠΘΟΘΑΒΑΡΥ ἰῇ ἃ ΘΟΙΩΡΘΏΥ ἮΠΟΤΘ Εἷἰσ δηὰ ἰὸν 
τηϊορὶοἀ ἰοχοί! ον, Ὡδιιϑὶν ἰμδὲ οὗ ποῖ 80 ἴγο- 
4υ θη ΒΙΠης πὸ σὰρθ. 9). ηθ8Ώ8, 85 ἰΐ ἀ068 

ἰπ 1 ΟἜσοη. ἰχ. 22, αἀγταησὶπο (ογᾶοτί πα). ὙΠ 

ἣν ἰϊ 15, ὅτϑι οὗ 811, σίυίησ ογάδγα ἴῃ τοΐορθῃοθ (0 

ΟΥ ἴον βοῖηῃϑ ὁπ6. [3712 -- ἐ89 οδίοΥ οὗ ("6 

Ἰιοῦ86, ἱ. 6., ἐομτί- οδέοον, 
ψοτϑ. 9-12, Τὴε φὠεεπ'ε Βαηφιοί, απά δεν ο.μ- 

δΦαἰ ἰο ἀρ»Ρεέαγ τα (λὲ Πογαὶ Ῥτέξεηοε.---Ἴ 89 οδι να] 
οὔ {πὸ Κὶηρς νοηΐ Βδηὰ ἴῃ παηκὰὰ Ὑἱ τ ὑπαὶ οὗ {9 
ᾳυθοπ, Ἡδὶοῖ ἀου 1088 τῶ ἱπίοηἀοὰ ἰο Ὀγίης 
ἰαΐο νἱοῦν δἰ (110 ϑδπηθ ἰἶτηθ (δ) 6 ΓΟΥΔ] τηδοϑίυ δοιὰ 
τι χηϊβοοθησθ. ὕδβυδ, ὑμ6 αυδο δ πῖϊ δ ΒΟῸΣ 
μυβροαηὰ (860 Ηδτοά. ΙΧ. Ἵ δηὰ οὀὐϑῇ ἴῃ ρυϑαίοῦ 
7οδϑὶβ 86 Ἧ85 ὩοΓ ΠΣ 8}} οἰγοιτηβίδῃοοβ ΘΧ- 
οἰυαάοί, 85 ἰ8 τονε ὮὉΥ {80 Σϑίθυϑῃοθ ἰο ᾿υοὶδῃ 
ὉΥ Βευϊϑβοπίυβ, 26 τεσίο Ῥετγδβ. ρτίπο. ἴ., ο. 108, Αἱ 
ἐὲβ (ἴπ|9 8.6 γγ8 ΘΟ ῃ"6 1164 ἴο Γοτηδὶῃ ΔΊΎΥΓΑΥ, Βῖ 60 
βίο αἰϑο ζανθ δηἰοτίδἰ ητηθὴὶ ἰο ὑμ9 ἴδἀϊε8. ΤῸ 
Ῥοτγηΐ (9 ρατι οἰ ραι οι οὗ σοτηθῃ ἰἢ 4}} ἐμ ἴθϑϑίβ 
ΟΥ̓ 159 πηϑὰ ποιὰ σον ΟΥ̓ ποί Βᾶγο ὈΘΘΏ ΥΘΕΥ͂ 
ἀοϑίγαῦϊο, δίποο ἰΐ 88 ἃ τηϊχοὰ ΘΟΙΠΡΘΏΥ. 

γεν. 9. Τὸ ἤδη Καδλέί, ), Β65 Ῥγοῦθδδὶν 8 
οοπηροίίΐοι τ 89 ΟΙἀ-Ῥοταΐδη υσλίδία (““1Π9 
68.) ΟΡ ΠῚ (π6 τοϊδιοα δελίολέ (““»Ῥαταάϊεῖ- 
αεια᾽᾽); οορ. Ῥοίί, ζεδεν αἷ(-ρετε. Ἐἰϊσεππαπιεη, 
ἴδ 180 Ζειίδεἠλγά, ἀ. Ὁ. ΑἹ. Ο., 1889, ν. 888. [ὰ 
τηοάθτῃ Ρογδίδῃ Κ᾽ δϑμιὶ δ᾽ καἶ ῆ65 ἃ δδαιί μὲ τοοπιαη. 
άΑΒὨιὶ σά γῦ76 {86 ἴοπδὺ ἰοὸ (Π6 ἰδ ΐθ8 ἰπ ἐμ. 6 Κι μ᾽ 8 
Ῥδῖβοο, ἑ. 6., οἰ οτ ἸῺ ΒΟΥ ον δραγίτϑηίθ, πἰσἢ 
880 ὙΟ.Θ ἰῈ {80 ΤΟΥ͂Δ] τοδί ἀθσο, ΟΥ ἐῸ ΒΟΙη6 Οἵ ΠΕΡ 
ἀν] κ8 ὑμότὸ Ἡὶιϊοῦ ποτ ρ]δοϑὰ δὲ ποὺ ἀΪ8- 
Ῥοβα] ἴον ἰμὲ5 ζδβίϊγϑ οσσδδίοῃ. Ἐ 

γεν. 10. Ου ἴδο δονϑῆῖδ ἄδγΥ, 88 (πὸ ]δϑὲ 
οὗ ἰπ6 ζδαδὶ, ἴῃ ἩΔὶσὮ ΡΟΙΙΔΡΘ ὑθογθ ἯΔ8 (80 
ετεδιοδὶ ον ἶγ. ὍΨΈθη τἴ86 Βοασῖ οὗ ἴδ 6 
Ἰίῃηᾳκ νδβ ἸΏΘΙΣΥ ὙΠ υυΐτθ, ἡ ε., Ἠ6}} αἰδ8- 

Φ[“Ἰ{ ὑὴ6 ΑΠΑΒΌΘΤΩΝ οὗἩ ΕΒίΠΟΓ ἰδ τ εν ἸΔοπεβοα 
στ ΧΟΓΧΟΒ, ναϑηϊὶ δῃοι]ὰ Ὀ6 Ατηθϑαίγίϑ, νοΐ ἐπ 
Οτθοῖκ8 σομᾶγα 88 ὑπ 6 οἿἱγν ἰορὶ ἐἰπηαῖθ ψ 9 οὗ ἐπῶὲ πηο- 
ΒΆΓΟΏ, πα Χ͵Πλοὸ Ὑὃ8δ5 ἙΘΕΓΘΙΒῚΥ τοογτὶϑὰ ἰοὸ Πίσῃ Ὀοίοσο ἢθΘ 
δϑδοοησρὰ πὸ ἐἤγοηθ. [}ἢ ἰδδὶ οαϑὸ {ἢ 8 ὩΔΠῚΘ ΤΔΥ ὉΘ 

ἰαϊηθα οἰΐῆοῦ ὈΥ͂ οογγυριΐοι, οὗ Απλοϑιγίβ, ΟΣ 88 8 
Θὲ δηὰ 1 τὴν ὈΘ Βιρροβϑαὰ ἐπδὶ {6 αἷϑ 6 γοοσογτδάᾶ 

ἴῃ ἰὴ9 ἰοἰΐον ρασγί οἵ 
Χογχοβδ᾽ τοίη σϑοούοσίηκ ὨΘΣ ΓΌΣΙΩΟΣ αἰκηίἐγ" Ἐλν- 
τπον ἀπ ἢ 

ΘΧ 
τὶ 
ΨΆΒ ΟὨΪΥ͂ ΘΙ ΡΟΓΣΕΓΤΥ; ΑἸηοπίῦὶα 

Ροδϑᾶ, ΒΔΡΡΥ (313, 25 ἴῃ 2 βαπι. χὶϊὶ. 18: Φυάᾳ. 
χυὶΐ. 26; 2['ῶ ἰβ ἐδ ἰηβη. οσοηβίν. Καὶ, νι δὰ ἰπ- 
ἰγδη 3:07 δ ρη Ββοδί οη), τουϊὰ χταπὶ δι}}} κγοδίοτ 
ἴδνον ἴὸ ᾿ἷβ ριιθ815. δηὰ οη9 ἰοὺ ψΒϊοῖ Β6 πουϊὰ 
ποῖ Βαυθ Ὀδθῃ ὙΠ [0 νδηῖΐ ἰπ δ πιοτὸ ΒΟΌΕΥ 
τοοά, Ηο ἰυτηοὰ ἰο {ἢ βανθὰ οαηυοσίια ἐμπὲ 
βογυϑὰ Ὀοίοτγο Εἰπι, 29- λέ, ἰοφοίμον τι Γ᾽, 
ἃ5 ἴῃ 1 ὅδ. ἰϊ. 18. ΤῊ οἷ ΠδΠη65 δΙ ΠΏΪΥ ποιεῖς 
ἴον (ῃ 9 Ῥγοβοηὶ ρΡΌΓΡΟΒβΟο; δῃἋ (6 79 δγΘ ὯΟ δογίαἷ πὰ 
ἀδία ἴον ἐπεοὶν ἰαἰογργοίδιίοηυ. Ἐ Βαὶ οὖν δυϊ ον 
ὩΔη68 ἴδοι ὈρολΏ80 ΠΥ Ὑ6το ἰΓδηβιηϊ 6 (0 
αι, δηὰ ἰῃ ογήϑθϑ ἐμαὶ ἐμὸ Ὠἰδιοτίοδὶ σμαγδοίοῦ 
οΥ̓͂ δἷὶβ ΠΑΤΓΘΔΙΪΤΘ ΤΟΥ Ὧδ διγουρίι οηθα ἐμογοῦν. 
Οεγίαϊα ἰἰ 18, {ΠΟΥ τοῦθ [89 τη ΐατα Ὀεί ποθὴ ιἰ}6 
κί δηὰ (89 Ἰαάΐοβ. ΤΉΘΥ γγ6γῸ [0 ἰγδηδπιὶ {110 
σοτημηϑηὰδ οὗ ἰδ6 ἔογιονῦ ἰο ἰδ Ἰαίίοσ, ΤὙπεῖν 
ὨυΌΘΡ, δόῦεν, ἢ 88 οἶοΒδθ6 σοπηθοϊΐοη νυ (ἢ ἰδ τι οὗ 
{89 ΑἸ ϑδδβρδηάβ. Τὶβ πα ΘΓ τϑ8 ρου δε Υ 
βδογοὰ ἴοὸ μ6 Ῥενγβ ΔΉ, 800 γογ. 14. 

γόον. 11. ΤΉοΥ γγογθ (0 Ὀτίης [9 αὕδοῃ ἰπ [ἢ 6 
ΓΕΡᾺ] στον, ὝΠ3, κίδαρις οΥ κίταρις, ἑ. 6... ἴῃ ἃ 

πἰσὰ, Ῥοϊπιοὰ ἰυγΌβῃ, δηὰ οδοῃϑοαυθηι ἶν Ὀτὶπ ας 
6 Ρ ἱπ ΒοΥ ϑηςἷγθ ΓΟΥΆΪ ΘρΡρᾶτγοὶ, ἰῃ ογάογ ἴὸ δδοιν 
ΠΠ6Ρ θΘΔΌ(Υ ἰο {86 ῬΓΪΏΟΘ, 859 Ὑ6]1 85 ἰο (6 Θῃ (' τ 
Ροορῖὶο, οὗ πϑοπι αἱ 1θ880 (66 ἬΟΤΘ ΤΟρΡτοβθηίη- 
ἰἶἰγοβ ργοβθηῆί. ΧΟΓΧῸ5 88 ἀδδί γοῦϑ οὗἉ ζίογυ, Ὠοΐὶ 
ΟὨΪΥ Ὀοσδῦδθο οὗὨ δἰβ σῖσῃθδβ, Ὀὰϊ 8180 Ὀθοδυϑο οἴ 
8 Ὀοδυϊϊ ωϊ τῖζο. ἡ 

γον. 12. Βυὶ τ᾽΄8δὸ αυθοι Ὑ δϑῃῖ σοΐαδοῦ ἴο 

οοτλθ.---7)32 ἋΔΞ Βογο ἰΐ85 σοΐίθγοῃσθ ἴἰο (89 
τογὰ οὔ (ἰ6 εἰ ἢ, 85 ἰῃ ἜΒδΡ. 111. 15. Υἱ.14;} ΚΙ. 
χΧὶϊ!. 1,8. Ἐν (ἰδ) ΟΒδυλΌΘε] 8.18, ἰ. 6., σΒῖο ἢ 
Ὑ88 Ὀτουρλ 0 6 ἱῃ 8 ζογπ)δὶ Ἰηδῆποῦ, δηὰ 
νι ἰσἢ (Ππογοίοσο οὐρὰς ἰ0 Βατο Ὀθθῃ οδογοὰ Δ]] 
()0 ΤΏΟΓΘ (ΠΟΙ Ρ. γον. 16). Ῥογϑίδῃ οιϊᾳυοῖὶο 
ἔαγυο ἰο Ἰδάϊοβ, δη ἃ ϑδρϑοΐδιὶν ἰο (86 ᾳυθεῇ, ἃ οθΓ- 
ιαἷα τόβοῦυο, δηὰ (8 ὉΏΘΟΡ 4}} οἱγουχηδίμ 668. 
[ι γὙ8 τοβρδγάοα 85 δοϊῃϑι ἰηρ, ὑπμθαγὰ οὗ 1 189 
αυδο Δρροδγοά ἰπ ρυθὶϊο ἀπγοὶϊά. Βαΐ ἢοτο, 
ΜΠ ΘΓ ἰἰποτγο 88 50 ἀουδὲ οὗ ἐμ6 ἴδοί ἐμαὶ δὲ 8 
ϑῃοιϊὰ Ὀοοοηθ {86 μασί υρ-δἰοοὶς οὔ ἃ ἀτυηϊκοι 
ΘΟΙΙΡΔΗΥ, δαί, 80 ἰο δρεδίς, 886 βιιουϊὰ σηδῖα ἃ 
ΒΈΟΥ οὗὨ Βογβοὶ ἴο (80 Ἰδδοϊ τοῦδ 6γ08 οὗ 50 ΠΔΏΥ 
---εοοοτάϊης ἰο {8:0 Ἔχ τοι} Ὁ Ἰἰ 68] γον οὗ (δ 9 
Τανχυπιδ, δι ἯΔ8 ἰ0 ΡΟΣ παδὶκθα--86 εὰ ὦ 
τίκιι, ἰηάοοα 886 γὰϑ οοιῃρο]ϊοα ἰο συδρὰ δοὰ 
Κκθερ ἰῃ πυϊπὰ μΒορΡ ἀϊχπὶϊίγ. Τθοτθ 18 πο ἀοαδὲ 
{μδὲ 88 .}10 ἀᾳθ6ῃ 8.16 νγγ88 δδίθ ἴγου) ΒΆ ἢ 58:8 1)6- 
1088 ῬΡγοσδβάϊηκζβ δ Πογοάοία9 (γεγ. 18) γχεϊδί6β 
οὗ Ρογβίδῃ ἰογοίχη ταϊηἰδίοσθ. Βυΐ ἰηϑίοδα οὗ 
Ὀοΐης τοὐοϊσοὰ δἰ {ὑδ9 τρο  εβγΥ οὗὁὨ μἷ8 φυθοη (89 
κῖπρ [610 ἀφο ρῚὶν δυπιυϊοὰ ἰὼ (80 εἐΥ65 οὗ (ἰο86 ἰο 
ὙΒ 0. ἢ6 πουἹὰ ἤὰνθ βδῆοτη ἰπιδεϊζ ἃ 18 δὶ - 
οϑὶ αἴογγ. [1115 ροκϑὶ ὉΪ9, απὰ ὀυϑῃ ργοῦδΌ]ο, ἐπ δὲ 
8 Ὑ5}- πον δβοὶ [-δδβοριίοη οὔ γ᾽ δϑαι δά βοῖρο- 
(ΐης ἰο ἀο ἰῃ (6 τιδίϊοΡ. Βαὶ (8 νγὸ ποοὰ ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΣΥ δδβυτιθ ἰη Θομῃθοίϊοη ΜΒ ἰδ ρεοῦ- 
1 οβδγδοίος ἱπ οτὰϑρ ἰο οχρίαἰϊῃ 8 Ὑσδι. 
Ῥγΐάθ διῃὰ βοϊ-οχδιιδιΐου βου δρ8 80 Ὀϊ πάοὰ δἰτα 

Φ Ν ΤΉ 6856 Ὡδτηθ8, Ὀοΐηκ ἐδ οδ9 οὗ ΘΟ ΟἾΒ, ΔΘ ποῖ Πἢ- 
1Π|κοἷγ ἐο Ὀ6 οἵ (ογοίχε ογἰχίη. ΤΌΘΥ Βανὸ σοθογαιν Ὀπὲ 
1010 Τοβοι δ 9 Ῥουβίδῃ πδιηθ8." 
εὐωον υί 
ἰ [“1ὖ 88 Ὀ66ῃ βαϊὰ (ῃδὲ ἐμ 15 5. ᾿νασβΌ]6. πὰ ἰηὰϊ- 

οδῖθβ 8 ἱβῃογθῃσο οἵ Ῥουβίϑῃ ουδίοτῃϑ ΟἹ ἐἢ 6 οἱ ἐΐΦ 
διυίποτ. Βαὲξ ὄνοη ο Ἰγοίιθ δι ον ἐπαὶς 6 ἢ δὴ δοί ἰδ 
οὶ ουὧὲ οὗ ΠΑΠΉΟΟΥ ὙΠ ἐδ ομπαγβοῖίον οὗ Χουσχοϑ (Εἰν»- 
ἰεὶ , 2 108, 8, Ὡο Θ) δὰ ἱἰξ ἰδ ον Εν τοϊοϊϑαὰ ἃ59 
βουηοίηΐης δίσκο δ ὑπυδυδὶ!. Οἰπογν δα ἰδ 6 4060 
σπουὰ ποὲ δγο γϑίιδϑα (0 οοσωθ." Βανι κδοι.-- Τὰ.) 

ΚΏΜΗ "- 



ΟΗΑΡ. 1. 1-22. δῦ 

1880 .1ὸ ἀἰὰ ποὲ ἄγοθδτῃ οὗ βῃσι ἃ σϑὈι, Ῥον- 
᾿δρ5, ἰοο, 886 πχΐχην ΠαΥ͂Θ Του Βοιηθ ὙΔΥ, μαὰ 
δ 6 Ὀοθ Μῖ͵βθ, ἰὰ ὙΔ1ῸΣ ἩΠΙΠοαΓ ΘΟΙΡΤΟΙ ἰδ ἢ; 
ἈΘΡΒΟΙ Γ 886 τσὶ 670 τοηαοτοὰ οὐδαϊοθηοο. Βυὶ 
Βονανοῦ ὈΔα (πο ἴαοί, ἐΠ6 ὉπίδυουδΌϊο ᾿ἰααῦ ἂἀο68 
ποῖ 73}1 οἡ Β6Ρ, Ὀυϊ ὑροῖῦ ἐπ Κίηρ. Ηθ δΡῬθδι8 
80 (που ρῆ } 658 ἐμαὶ ο.9 8 αὐἷΐθ Ῥτοραγοὰ ἰοὸ ὀχροοὶ 
8ι.}}1} οὐ ΒΟ γδϑ δηα ἱποοῃβδι ἀδγαίθ δοίβ ἴγοπι ἢ ἷπι. 

γον. 183-16. 7ὴε Κὐπρ᾽ α 7πγμΐγη.--- ΝΜ ΘῈ τῈ 6 
κίηρ βαϊᾶ ἴο ἴπὸ Ὑὐῖδθ ᾿Ὡϑ, ΒΊΟΝ ἰκηοθνν 
[89 τἰχ65.---ο κον {89 ἐΐπη68 τη θ8η8 ἰο0 υάμκο 
16 {1π|68 88 ἀἰὰ (δ δαδιγοίοχογβ διὰ τιδρίοϊβ ἢ, 
δεοογαϊΐης ἰο {86 ἈΘΑΥΘΏΪΥ ῬΒοποιηθηα, δηά ἴὸ 
εἶνο σουῃ56] Θογγοδροπάϊηρ ἰποτοίο, (οοΡ. ὨδΔΏ. 
ἰΐ. 27; νυ.]1δ: 538. χ]ΐν. 26: χἰνὶϊ, 18. 26. 1. 86). 
Βαὶ ἴδ αἷδο Ἰϑϑηβ ἰῇ ἃ ζ,ΘΏΘΥΔΙ Β6η86 ἴο δὲ 
ἐεαγπεα; ἴον δοοοτα ἴῃς ἰο {ἢ 9 ΘχΓοδβί ἢ 8 7011 0 - 
ἱηχ. {8 6850 180 ΤΏ Ὑ6ΓῸ ᾿ἰκον 80 (ἢ 089 Β.1}1εἀ 
πη (6 αν. ἘῸΣ 80, δά 8 (ἢ9 δυΐί] ον, (νγ88) 
1}ο ἰκἰ ΡΒ ΘΒ ΠΘΣ τουγδσᾶ 811 ἐμαὶ ἰσῃϑνν 

ταβδη 1λ6 τοοτὰ 97 (λ6 κίπσ, ἴον ἰΒ δ 'ψὸ ταῖσδ ὁχ- 

Ῥοοί, Ἰηδίοβα οὗ 25), ἃ Ῥταοροεί(ἰοῃ ὀχργοβϑϑὶυθ 
οὗ ἀϊτοοιΐοι ; Ὁ 1 19 α πιαίίεν οὗ λ6 ζέησ, ἱ. 4., 
ΑΙ ἰμδὲ χοϊαΐθϑ ἰο (86 κίηρ, ον Ὑμδὺ Βα ὉΠ46Γ- 
ἴα κοα, 

Ψψον. 14. Διπᾶιτδο ποχὶ ἴο ἰτὰ οὐ δαπαίην 
φιρατέσί 10 ἢὲπι,---ἴἢ8 186 οχρίδπδιΐου ὈδοοΟῦ68 
εἰοατ, σσϑσθ Οδσβῆθηβ, ΒΘ δΣ. ἐἰς.---Ἴ Ποτοὸ 
8 πο ἀουδὲ δαὶ 4]1] ϑουθὴ δῃῆουϊά ὍΘ παπιϑᾶὰ 88 
βιδπαϊηρ Ὀοΐοτο (86 κίηρ, δπὰ ποί ἰδ ὅγτβί οἢ]Υ." 

ΤΙο βίη. γα 2.05 885 δρρ᾽ ϊοδίΐοα ἰο {86 86- 

οοὐά δηὰ ἐδίνὰ πο 1659 (ἢ8Δὴ ἰὸ ἰδ ἢναὶ, δηὰἃ ἷ8, 
ἐπ οτοογα, Θ408] ἴο ἃ πουΐοῦ ρίυγα!. 86 ΒΘΏ86, 
λον ον, 8 οἶθαῦ, ΒΥ ἰδμεδὸ πογᾶὰβ, ἐδ Ἡΐβθ 
“6 τ0 τηθδηί, (ἢ 6 οσὨϊοῖ ΡΟτβοηδ, νῆο ἀυγίης δηὰ 
αἴτον σοπβυϊίαι ἰοη τγο γ0 ἰο δ Υὸ ἃ ποτ ὈοοΓΘ (ἢ ὁ 
κίησς ἴῃ (818 τοδιίου, 786 οἴδυ99 νυ δϑίο ἢ δαὺν 
ῖτ8ὁ6 εἰμ᾽ κ ἴδοθ, Οσργθ8468 ὑμεὶν ἱπεϊτλί σΤοἶδ- 
(ἴοη ἴἰο (86 κίηρ, δηὰ {ποῖὶν στοαί δηὰ εἰ χἢ Ῥγο- 
ἴβγοποθ 'ἱπ δὴ δβρϑοΐδ! Υ δἰ κοΐ δοδηΐ ΠΛ ΠΘΓΡ, Β1Π66 
{ἴν6 ΔΡῬΡυοδοῦ ἰο ἐμ6 Κίῃ ἴῊἬϑ ΥΟΥῪ αἰ ου,, ΤῈ9 
ΕΘ ὈΓΪΐποοβ ὑδαὺ 8Βδαὰ σοηῃθρίγεα δχαϊηδβί ἐμ 
Ῥβουάο-ϑιροτα δ Βλὰ ἃ ροσίθοί απ ἀογβίαηαϊΐηρς δαὶ 
ἱε ϑΒουϊὰ Ὀὸ ρογπιϊ θὰ ἰΒόϑτὰ ἰο Θῃίο Ὁ δ ΔΗΥ͂ ἰΐπο 
ἱπίο {μ9 Ῥγοβθῆοο οὗ ἐδο Κίηρ, Ὑθο μεὰ Ὀδοη 
εἸοοἰοα ἔγουι ἐἰοὶν ταδὶ, δηὰ ἐμαί, ἰοο, πιΐδουι 
Ῥτουΐουβ δῃηῃουποοιηθης (890 Ηοτχοά. ἐἰϊ, 84). Βιι 
(πὶ (Π686 ΡτΐΏσο68 ὑβοιηβοὶν98 ογτπιθὰ ἐδ σουτὶ 
οἰ 6 ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ̓ δέον (Ὡ6 οὐϑηΐς ϑροΐκθϑθῃ οὗ ᾿δτϑ, 
αἷΒοῦρ τπηθη οη θα “88 (86 ΒΟΥ6Π ῬΥΪΏΟΘΘ8Β οἴ (ἢ 6 
λίοάς8 δηὰ Ῥοχβίδῃβ,᾽ ἰβ Ὡοὺ ἰο Ὧθ δεδδυμθα. 
ΤΏ ο86 δούθῃ ὈΘίοσθ τηοηἰϊϊοηοὰ ἐϊὰ ποί, 88 ἐϊὰ 
11.1686, Ὀοϊοηρ ἰο ἰδ Ἰθαγ θα 6488, ἰο {86 Βοϊοοίοα 
δου 86] 10 τ5 οὗ ὑπὸ κίηρ, ΔΙ βου ἢ [Π6Υ Βδὰ ἰπίον- 
σοΟΌγΒ9 πιὰ ἐποὸ ἰίης. Τῆ)θ86 τΟΓΘ [86 ΒΘΥΘῺ κιι- 
ῬτοτΩΘ ΟΘουῃβο)ογ8 (σορΡ. Εσσγα υἱὶ. 14), στὸ 
Τοτπιϑὰ ἃ σοι ρ] επιοῃΐ ἰο [9 ΒΟΥΘῺ ΑἸΒΒ ΒΡ Βα". 7 

4 [“ΤΉΏρπο ὩΔΤΉΘΝ ὮΑΥ͂Θ ἃ ΚΟΉΘΓΩΙ Ῥοσαΐδη σϑϑέ, ἐπΠου Κἢ 
τῆ οΥ τὸ αἱ σα! οὗ ἰἀοηἰ βοαϊίοη, ΤΊΘΥ παγο Ῥγοῦδδὶν 
ειιογοα ἰο βοῦηθ οχύίθῃηξ ἴὸσ δογταρίίοη (ἰ. 6., [ΓΘ Π5Ο6ΥΡ- 
ἰἰοπ πο ἩθΌτον); δηἃ Ῥου Δ Ρ5 ὑΠ6Υ͂ τγογθ ποῖ Θύθῃ δὲ 
ἢτβε ΥΟΥῪ οἷοδο ἴὸ ἰθ Ῥογϑβίδη ογἰχίηαϊα. [π αγξβεπα τὸ 
ΤΩΌΥ ῬΕΤΠΒΡΘ τοσοχηΐζο ἢ ἰδπηοῦβ Μαγαοηπῖμδ, πὰ ἰῃ 
Αὐπιαίλα ΧοΥχοϑ᾽ ὕης]96, Ατ' μ8." ΒΑΝΠΝΕΟΝ.--Ταὰ.) 
{ [“Αςδοογάϊηρς ἰο Ἠοτγοάοῖπα (1Π]. 84), [ΠΘΓΘ θ ΓΘ δούϑῃ 

ζα 165 οὔ ἐη6 βταΐ της ἴῃ Ῥογοΐα, ἔγοη τΠίσἢ 6006 
ἀπο ἰκἰηκς ψου!ὰ ἐκΐτο Ϊ5 ψχίνοα ΤΠοίσ οη οί γογο Θῃ- 
«[οὰ ἐο ᾶγ9 ἴγϑϑ δοσϑββ ἰὸ ὑπο ἰκ[ ἢ κ᾽ 5 Ροσβοῦ. ΤΏ Β9- 
ἰδία ϑοσγίριίου, ψΐο χίνοϑ Ὀαδσίιδ ϑἷχ οοδαϊμξοτ 

ΤΏΘ Βυθον κόύθη, ὙΔϊοὮ 19 τοίαϊηο Ὦγ (μ9 ῬοΥ- 
δίϑῃβ ἰῃ τον. ὅ, δῃὰ δγραὶϊῃ ἴῃ οἤδΡ. ἰἰ. 9, νγγϑ οτὶ- 
κἰθαῖγ ἰπδιϊυἱοὰ Ὀδοδυαδο οὗ (Π6 δούεὴ Ῥ]δηοϑίϑβ, 
οὗ {6 ἩΘΟΚῚῪ ογοῖθ, ΟΥ δα τ ῖϊὰ γοχατὰ ἰο (89 
ΒΕ 9 ΑἸ βρη. 8. ΟΡ ΔΡ5 118 Ὀοΐης; σοπιροβοὰ 
οἴ (8 ὩΣ ΌΘΓΒ (ἢ ΓΘΘ 8 ἃ ΤῸ Γ ρᾳγ9 ἰἰ δἰ σηἰ ἤοδηο09. 

ΠῚ Ὁ 2, τοὶ ττερνοεϊαίηρ, ἴδ, Ἀτϑὶ οἵ 81}, ἰο 
Ῥτοϑίάο, σοῃδίϊἐαἱἱηρ ἰδ 6 Εἰ οδὺ δα μονῖίγ. 1119 

Τοταϊ ἴηθ Σ) ϑ} 19. 6 βϑυδδιϊαἰθ 70. ἐμὸ δάνοσὉ 
τ 

(οοπΡ. ὅπη. χχχὶϊ!, 2: Νυμι. 1Ϊ. 9). 
γον. 1ῦ. Εἶτβί, βογο, (89 ἀϊδϑοουγβο οὗ ἰδ 6 Κἰης 

{οἸἸοθ. ΤΊΟΥ διὰ δοκοᾶ: 8Ἐαῖ 5841} τὸ ἅο 
πηῖο 86 αὑϑ90ὸ)ὲ ΨΆΒΒιὶ δοοοτᾶξηκρ ἴο Ιανν Ὁ 
ΓΞ 18 ἜΧΡυ ο58)}Υ ργϑῆχϑα Βογθ, δῃὰ ι]δύ τίϊβοαὶ 

ἐπ δνυιΐοϊο; ἢθΏο9, ζεσαϊψ. ἘἘΘοδΘΌΒΘ 889 ΒΑΡ 
Ὡοὶ ροσίοσι θᾶ [89 οοτμτλδπῃιηθηϊ οὗ [86 
ἰεὶπρ Αμαδυθσιβ.---ΤἸὺ8 186. ἰκίΐης ΘΧΡτΘΒ86Ὰ 
ΒΙ πη 861, ἰηδιοδὰ οὗὅὨ δἰπιρὶ δαγίηρ : ηῖν τοοτὰ; 
δβὶποθ {8}8 τγὰβ υδὺ (86 Σααὐ 9 ὑμαῦ Θά ἱπίο 60}- 
βἰἀογαϊΐου, ὑμαΐ 1ΐ νγ88 89 Κ᾽ 8 ποσὰ, ΕῸΣσ (89 
τεδὺ σΟΏΡ. Υ6Γ. 12 δηὰ ποίεδ. 

γέεγα. 106-206. 7λὲ Οὐοιιγίϊεν᾽ε ορῖν.---Μ οτηῦ- 
οδη, δἰ ιπουρσὰ 168ὺ τηθηϊϊοποὰ δος [Π}90 ΒΟΥΘΏ, 
19 δροϊκοϑιηδη, ἀου Ὀ11]688 αὐϊον ἐ}19 νυΐὶδθ θη 8δὰ 
δὰ 8 οοηδυϊίαἰΐοη. ΕῸΥ 19}, 18 μθ τὸ (86 ΒΘτῺΘ 
ἃ8 19 ἴῃ τὸν. 14, 88 18 ββοση ὮΥ (δ ΚΚοτίὶ. 

ΤῊθ δορί ου 8 δίαγαὶ ἐμαὶ (86 ϑογέρίίο ἀδε6- 
ἰ(ἰα ὙἈΒ ΤΘΆΪῪ οι ογοᾶ, δηὰ ἰΠαὺ ἐμ ἢ νγῶϑ 
δ΄]ἀρα Ἰαίον ὈΥ (ὴ9 Μαβοτγοίοδι Τὴ ΐἷθ 8 ουἱάθϑηί, 
αγίον, ἰῺ νοΓ. δ, στο ἐὴ9 ζ01Ϊ ότι 18 ἀἰδιϊα- 
Κυϊϑηθα 88 ανίης Ὀθοη δαάοα Ὁγ ἰδοῖ δἱ (89 
ΤΟΩ ῬὈΪδοο. ουαγάθηϊ ἐδ ηκΚ8 (Πα, δοσοτά- 
πᾷς ἴο ἃ ἴῦοτο σΘΏΘΓαΪ ουϑίογῃ, ἐδ 115ὲ Οὐ 9 βουϑῃ 
Τοῖροηοα εγβὲ “]68ὲ δ6 πυΐχἢϊ βϑοῖ ἰ0 ΒΑΥ͂ δυρὶὶ 
ἷῃ τί οὔ [89 ἔδυον δῃὰ ρῥτοιθοίΐου οὗ {89 σμϊοίϑβ 
δη οἷάοτβ, ὈυξΓ οὐ ἰπ8 ΟΟὨΙΓΑΓΥ͂ οὐὐ ΟΥ̓́ ΙὩ6Γ0 
ἸΙΌΟΡΙΥ, δὰ [89 711] ἀοἰθττιαϊηδιΐοη οὔ Ϊ8 οσσῃ νν1}}]} 
δα Ἰυαάρπιοηι." Βυΐ Μοιηυσδη δοϑηβ 0 δδνθ 
ΒΡοΐίκο ἢγϑὶ ποῖ ΟὨΥ ἢθτο, Ὀυΐ 4180 δΌΟΥΘ ; ἤΘΏ6Θ 
᾽9 δθοϑῖῃ8 0 δύ Ὀθθη δαί σϑη (Βρο Καβι 8). 
Ηὁ )υάξχοβ Π6 οὔδηδβο οὗ (80 α 66} ΥΘΥΥῪ δ ΓΟ ]}Υ͂ 
ἴῃ ογάὰον ἴο }υ δι} Υ ἃ Β6ύοσο τογ ΐϊοί. Βυΐ 86 8130 
ΘΟΓΓΘΟΙΥ Ῥτοιαΐβοθ {μδὲ ἐμ οἤθηβ68 οὗ Ῥθυβοη8 
πἰ σὰ ἴῃ οἸῆοο6, οἢ βδοσουηῖ οὗἉ ἰΠ9 ἱπῆαθποθ τ Βὶο ἢ 
(Πἷῦ οχδιιρὶθβ τ} } αν, 86 Ῥυ ΙΒ ΌΪΟ ἴῃ 8 
ΨΟΓΥ͂ σὰ ἀερτοο. Ψαδμτὶ [86 αὐὑθϑὰ ΒαΙἢ 
ποῖ ἄοῃῃο στοῦ ἴο 1896 Κίηρ, ΟὨΪΥ͂, εἰο.--- 

ΠΡ» νὰ ὧν ΟΟΟΌΤΒ ΟἿΪΥ ΒοΓο. ἢ 

γόον. 17. ΕΣ (818) ἅθϑοᾶ οὗ ἴμ9 απθθι 
841} οοῖθϑ δΌτοεα ἴο 81} ὑΤΌΣΏΘΙΙ.---ἰὶ νυἱἱἢ 

ν, Ὁδ04}}} νὶτἢ τὸν. ΤΏΘΥ 684}}1 ἄθαρἑδϑ, 

ῬγοΟΡοΥν, πιαζα ἰΐόηι ἰο ἀεδρέδε, ᾿μΘὶΣ ΒυδΌδη δ 
ῃ ᾿δμϑὲσ θΘΥ68.---ΤῊ 086 Π8ὺ ἀοδρ86 ἃγο οὗ οουγϑὺ 
(16 ἩΓΪΥΘΒ, 18 15 οἶον ἔγοια ἐμα σοῃποαοίϊου τῖϊἢ 
ὈΛΟΝΞ. Τ|1Ὸ τηλ86. ΟΣ οὗ (86 Βι Ἔχ 18 δυιὺσ«(1- 

ιαὐϊοὰ ἴον (86 ὕεπιν. ζουπι. 
γον. 18. (ΠΠΠ|ςϑνν 1860) 8881} ἴ86 αἅϊ]65 οὗ 

Ῥοσβία εῃᾶἃ Μοαϊίΐα δανὺν 16 ὅδ πηἴο 8]} 

189 κἰηρ᾽ α ῥτίῃοθα. 1ΌΣ 15 υϑοὰ ἴῃ ἰ(9 

ἴῃ ἶθ ΤΟΒΑΡΙΣΒΟΥ, σΟὨΗΓπλ5 ἰῃ6 Οτϑοὶς νυὶον." λυ ῖν- 
80Ν.---Τ. 

4 [91 ἰ5 ποὺ δατγρυί βίης ἰμαξ ἔΠ6 πάρτηϑθηΐ ἀο] γοσοα 
ὮΥν Μοιλυσθη γ͵ὲὸῈ8 ΟΠ 6 οὗ ΘΟ) ἀοτδιίοη. 10Γ Εὖ ν} 8 ΓΆΓΘΙΥ͂ 
ἰηδοοαὰ ὑπαῦ φὴν Ῥουβίδῃ βαμίθοῦ νοπίυγοα ἰο ΟἿΣ ΟΡ" 
Ῥοπίτίοπ ἰο ὑπὸ τη ἀθϑὶ σαργὶοθ οὐ ἴο [γ6 τηοϑὲ οχίγαν» 
βεοηὺ ψῃΐπὶ οὐὨ ἐδ τιοῃδσοῆ. (800 Ηογχοαοίιδ 111, 81. 
96). Ἐλπιιχουκ.--κ.] ͵ 13 



δ6 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΉΕΒ. 

ἀϊγοοὶ τιοδηΐηρ. Ἢ μλὶ ἐδ Βρϑδίζ Ὁ ἸΏ 6808 [0 ΒΔΥ͂ 
ἦδβ, α8 τεσαταῖξ (ἠδ γτεδί οΓ (ἠλε ἰοῖσον ισογιέη, ὙὮΟ ἬΘΤΟ 
Τοίογτοα ἰο ἰῇ Υογῦ. 17. [1ΐ ΤῊΔΥῪ ἰδ ῖκθ ἃ Ἰοὴς ἰϊπ9 
Ὀοΐοτθ (ἢ6 ΠΟῪ ἰδ οὗ (80 σουγί 884}} αν οοπθ 
(οἰμ6 Κποπ]θρο οὗ 4|}, Ὀθοαδθ βοῦλθ ν}}} Βθαν 
οὔ ἶε Ἰαίοσ. Βυὶ (9 ῥτγίῃδοββοβ το ᾿ἶντο δὲ (ἢ 6 
οουτὶ δηι πτῖῦο 4 79 ἰπιπιοάϊδιθ πον οὐ γα βἢ ΐ 8 
οοηδυοί, τ] τοϊαὶθ τ δὲὶ 885 Ὀθθη ἱπαϊοαϊοαὰ ἰὴ 

γον. 17. Αἴον ΠΣ ΘΕ (89 Βδῖ:9 δοηίϑῃοθ ἰβ (0 
86 ποἀογείοοά 88 ἔοϊονγα : Ὁ }3 ἴῃ τόσ. 17; ΓῸΡ 

τ. Ὑὲ 

{860 168ὲ πογὰβ οὔ (δ γογϑθ: 808 (6811 ΓΘ ΙΘ 
Α:ΣΪ66) ἴοο ΠΟΣᾺ οομῖοταρῖ 8" ἃ ννσαῖδ, ολη- 
ποῖ δ6 δΘουδίτυοὰ ἰηἰο ἐμ 9 ἀοδηϊ(οη οΥ̓ δὴ οὈ͵θοὶ 
ἷη τίονν, 88 Βογίβοδι πουϊὰ δαγο ἰΐ, 85 ἱΥ {86 1 
δβιἰοοὰ Ὀείοτθ “ἽΞ ΟὨ]Υ 88 δὴ αἰϊδοβιαιθηὺ ἰ0 {ἰδ 9 

Ἰοπρ ΡὮΓα96, Ὀυΐ {ἴπ689 ΤΌΣΩ ἃ Βορδγδαίθ βϑῃίθῃσο. 
ΤΉ ρῥγοάϊσηίο; ἐλμά ἔλέγα δὴ αἱϊ ατῖδ6, τηιϑὲ ὈΘ ΒὰΡ- 
Ρἰϊοά. “Ἴ3, γϑϑιν ἵν α φιδέοίεπον, 18 ὉΥ ἰξίοίε8, 6. 

9., “ἸΏΟΤΟ ἰδαη οπουρῆ.᾽" 
ον. 10. ΤῊΐα οουΐπίηβ ἰδ6 τογάϊοὶ. -- ἰῷ 11 

Ρ19886 ἴδ ἰεΐῃρ, 1ϑΘζ ἴ8θτθ ο ἃ σουαϑϊ οοσω- 

του ᾶιηθηϊ ἴσου πἶτα.---» ΙῸ οοουτα οἴϊθη 

πῃ οἂν Ὀοοῖκ 88 αἷ8ο ἰη Νοῖι. 1ἷ. ὃ. ΤᾺΣ 9 Δ, α 
οοταά ὁ ἰλὲ Κἰησάοπι ΟΥ α ἀπο τοογα (οοπιρ. σοῦ. 
8), θῆο6 γι οὗ αἷ] ἃ γοψαΐ ογάδν. ηᾶ]οῖ ἐξ 
ὈΘ υ]υσέϊῖθ} διζοηβ [86 Ἰανσα οὗ ἴπΠο Ροσαίδιβ 
διηᾶ ἴδ6 Νῖοθ8, [παῖ 11 ὍΘ τιοῖ αἸτοσϑᾶ, ἐ. 4., 
Ἰοὺ 0 ΒΑΥ͂Θ ΟΧΡΓΘΒΒΊΟσΑ] δα ον (Υ, 80 (86 ἐὲ πηιϑὶ 
Τοιηδΐη υπδἰίογοὰ (οορΡ. Ὦδη. τἱ. 9). παῖ 
ΨΑΒΒΕ ΘΟΣΩΘ Σ0 ΤΏΟΥΘ Ὀθέοτσο ᾿εΐηρ Δ αστι- 
Θσιδ; διὰ ]οῖ 1860 εἴπ δῖνο δοὲ σογαϊ 66- 
[αἴθ πηῖο δηοῖδοντ ἴδ 16 ὈδτοΣ ΒΔ 589. 

--Ρ τες ΡᾺΜ (οοΡ. Ὑ9.. 2), γογαΐ δἰαίε, 

φογαΐ σουεγηπιεπί, ἈΘ6ΤΘ τη68ῃ8 γονψαΐ Ὺλίρληεει, αἷσ- 

πἰίψ, ΤΓΑ τες ἀεγ μεπιαΐα εοπιραπίοπε. ΔΙΌ, 88 ἰὸ 
ἦϊ9 σοπηῃροίίοηϑ, ἰδ οβροϑοὶαὶἷν γούθγα ὉΪ6 ἰο οδεαί- 
ἐποο. Τὶ ΑΥ Ὅο (μὲ Ὑαβμιὶ 89 Βαϊοἀά 86 Ὀοὶηρ 
ἃ ρτουὰ, δϑϑυ τη ῬΟτβοῦ. Βαὶΐ (Π6 Βουθγῖ(Υ οἔ 
8: Βοηΐίϑθποο διζαϊῃδὶ 86 8 οχρίδἰ 8 Ὁ]6 8150 ἴῃ 
ἐἷ8, ὑπαὶ {μΠ6γ9 τοπιδίηϑὰ Ὧ0 δἰϊθγπαίϊτο ἰοὸ (89 
υάχοδ οἰϊπον ἰο ἀϑοῖαγο ΒΡ ἱπηοσϑοΐ, νυ ϊσ, 8.9 
τοδροοίβ ΑΒαβυθγαβ, (ΠΥ οουϊὰ ηοἱ ἀ0, ΟΥ̓ ἰο Ἰηδ]κ0 
ΒΟΥ 0 ΟΥ6} Βαγιωΐοαβ. Ετθη ἰΓ βῦο δὰ δεδοΐῃ 
οδίαϊησθὶ δὴ ἰηβυθηοθ τὶ (μ9 Κίηρ, ὑμ6 7 πουϊὰ 
μβατο δὰ ἰο ὀχροοὶ ὮΘΡ πγδίἢ. 

γον. 20. Ἧε Βοτθ ποίΐ5ο ἢ 9 ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ 
(9 ἄφροτοο οὔ(π Κίηρ.--ΕΣἃ ΒΘ 186 ᾿κἰη κ᾽ α 
ἄθοσϑθο, υυϊο ΒΘ 5881] τδῖεο, 8811} ὈΘ νπΌ- 
6 οἅ---4}} [0.6 Ὑγῖίνοα 6884}} εἶῖνο ἴο τῃοὶσ 

ΒυδΌδη δα Βομοτισ, εἰοθ. Τὴθ Ῥγοάΐοαίο »99) 
ἦθ οοδβοη, βἷποο ἱΐ το κ 98 8 ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΙ ἶοη ΚὉ7᾽ ι(ἢο 
ἸΡΣ πρίοῖι ἰβ οχρυθδϑοᾶ, [ι ἰβ ὅτε οἵ δ]} πϑυίοϑν: 
«οὐεπ ἰ{ ὁλαϊδ δὲ ρυδίλεὰ (Ἀοατὰ). ὈΔΠΒ, 85. ἴῃ 
Ἑστὰ ἱτ. 17. ΠΡ ὝΥΝ τοοῪ τοθδ : εσλίολ λό 
ἐλαῖϊϊ ἐχεομίο, ἱπδϑιαυσἢ 88 (8 ἄδοσθο πουϊὰ Ὦθ 
βαποίϊοηδά ὈΥ̓͂ (ἢ Ἔχατρῖὶο οὗ (9 Κίηῃφ, Εἰ τη 86 Ϊ; 
οἰ δον ΐβα : τοὐλίσὺῦ λά δλαϊΐ ἄξογτε. Μοιισολῃ τοὸ- 
τοϊηὰβ ἴα οὔ {6 σγοδίῃοβα οὗ (ἢ οτωηρίγο, δίῃ οθ 

. 4 [9 ΤῊρ {πϑογοίϊσδὶ [ἡν]ο] δ Πν οὗ (ἢ Ἰατγα οὗ {Π 9 
Ῥονγβίαηβ 9 οἴὔϑηῃ τουσῃϑαὰ οὐ ὉΥ ἱπθ Οὔϑοὶς πτὶΐογ. 
ἘΎΒΟΙΙΟΔΙΥ {6 τηοπδγοῆ. ἱ{ Π0 ὁἤοδο, οουϊὰ αἰτγανα αἴ5- 
ῬΘΏ86 ψἱίῃ ἐπ αν. [Ὁ νὰβ {πογϑίογο ουἱίθ ψίΐη Ἦΐδ 
ῬΟΥΘΥ ἰο Γοβίογο ἡ δῆ, ἕο ΠΣ ΩΣ ἱμπίον, πού ἢ- 
βιδηαϊηρ (9 ὑσαδϑηὺ ἀθοσοϑ, ἐΐ ἢὁ 80 ρἰϑδδοὰ." Ελν- 
κῖχϑον --.} 

(89 8βιισα6588 οὗἩ (86 ρᾳη5διηθηΐ δηὰ 1ἰκ ἱππροτίδησο 

8 οοπῃοοίοα φΙ(Ὲ ἰἰ. Ὁγ1)2), 85 ἴῃ τοῦ. ὅ. 
γόσβ. 21, 22. Τὴε ἤεονοε “δε. ἝΤἘὸ εἰ η δο- 

οορὶβ ἰδὸ ρὑγοδογοὰ οουπδϑοὶ δηὰ το͵οοίβ γωδδεϊ; 
ἰηάορδὰ δ6 ἀοε8 ούδθῆ πιοῦθ.0 ἴα ογὰδν ἰμδὶ δον 
Ρυαπιβδτηθηὶ ΤΥ ὈΘΟΟΙΏΘ ΔᾺ 76 }}- ΠΟΤῚ 85 ΒΟΥ 
οθηδο, 6 βοηδβ ἰοίίογβ ἰηΐο δ᾽ϊ (6 ργουίησϑα : 
δηὰ ἴῃ ογὰϑν (πδὲ {8.689 ΙΩΔΥ ὍΘ πιο} } μ᾽: 8]6, ἢ Θ 
πυὶε5 δοοογάϊηρ (ὁ {Π6 Ἰδηζυδρὸ οὗἨ ἜΥΟΡΥ ῥὑτο- 
Υἷποθ, δὰ [0 ΘΟΥ̓ΘΡῪ ῬΘΟρΙ6 ἴθ ἰδεῖν οσ ἰδῆ- 
δυαρο Βα ΘΥΘΙΥ 8 δον] Ὀθδι σα ϊθ 
ἐπ δία οὐγὰ Ποῦδ90, αηᾶ παῖ ἰὶ Βῃου)ἃ ὈΘ6 
Ῥυν!οδοᾶ δοοοτάΐηῃς ἴο 80 ἰδηρθδβο οὗ 

ΘΥ͂ΘΣΙΥ Ρϑορῖο.--- ΡΠ ἀοοθ8 οἱ ΓΟΔΙΪΥ ἰηὰϊοαίθ 

{116 δυδίδῃοο οὗ υϑδλι νδ8 ὙΧγι( {6 ----ἰ ἢ 5 ΘΟ δἰ δθ 
οὔ τ6 γοὐοοίΐϊοι οὔ ἴ ἌΑ8811 δηὰ {πὸ γοϑβοῦβ [86 Γὸ- 
ἔοτ---ουὶ οὨ]γ ἰἰ8 αἷω. Ὑεῖ (μὲἷ8 οὈ͵θοοί, εἰγδὴσο 
885 ἰξὲ ΙΔΥ πᾶνθ δουῃάδοά, 85 πουοτί εἾ658 
τοοοϊσοὰ βυβιοίϊεσηί φτγοιηΐῶθησο. ρυδλγάδηϊ 
ἐδ ηκ6 (δὲ (9 ϑάϊοὶ τλῪ Ὁ6 εχρ᾽αἰοοὰ οὐ [ἢ9 
αστουηὰ (μαὺ ἰμογὸ Ἧὸἂβ ἴοο τη σἢ μεί(ἰἰοσοδί δο- 
γογηπιθῃί ἴῃ Ροχδὶδ. Βαϊ ἰμογο οχὶϑίϑ 0 Ῥσχοοῦ 
οὗ βοΐ δ διεβουγίΐοη. Τί ἷβ ἰγσαθ, ἴῃ οὔδρ. νυ. 10, 
ἐπεὶ ΗδπιΔῺ ΕΥ̓ΘῪ ἷ8 ν ο ἱπίο 16 σοπῃοὶϊ οἵ 
σοηδαϊίαἰΐου, Ὀσὲὶ ἷ8 ἔγίθηα ὅτϑί. [1 ἴὯδΥ 6 
αϑἰκοα, τ ϑαΐ ἰ6 ἰὴ ποηδ6 δηἀ δοπηθοί! οῦ οὗ (ἢ 6 
Ρῆγδιο, δ ἃ (1) δον ἃ ὯΘ6 πα] δμθᾶ δο- 
οοεᾶἄϊῃμρ ἴο ἴδο Ἰαηκῖταξο οὗ οΥΘΣΎ Ρθορῖο. 
ΟἸάοΥ σοϊηπιοηίαίογβ δ δ]δὸ Κοὶϊ δὰ ἱμβογοα 
ΟὨΪ ἃ σοιιηδηά, ἰμδὲ 6 τ ἰῃ δῖβθ ΟὙ ΒΟῦ 86 
βου δρϑαὶς ἷϑ οὐνὰ παίϊνο ᾿δηρααρο. Ηδποθ 
16 Βὸ νγὯ8 ροϑϑβββοὰ οἵ οῃ6 Οὗ 0 γ9 [ὈΤΟΙ τῖγο 8, 
ἯὮΟ ΒΡΟΪΘ ἃ ἀἰεγθηῖ Ἰδησύυλαο, (Π6Υ δῃου]ὰ Ὀ6 
σοι 6] 6ἀ ἰο Ιοδγῃ ἷ8 Ἰδηρυδρθ δηα δβροδὶς ΟὨΪΥ 
απ , ΤΘΓΘῸΥ (μ6 πιδὺ Ῥ38 (0 βίου ἷβ δυί ο- 
ΤΕΥ 88 τηδϑίου οὗ μἷ8 ονῃ Ββουβδο. Βυὶ ἰἤ νὸ δρ- 
Ῥγομοηά {μῖ8 ἄθογοθ ἰῃ ϑυισἢ ἃ 56 ΏΘΓΔ] ΠΙΔΏΏΟΥ, ἰΐ 
πουἹὰ πού ΟὨΪΥ μᾶνο ὈθοῺ ἃ ΥὙΘΓΡΥ͂ Ρθου]ΐαν, ὉὈυὶ 
8150 ἃ Βορδύαίο δαἀϊοί, δῃὰ ἰξ νσουϊὰ δρρὶγ ἴῃ ἔαδοι 
ἰο (89 γο)θοίΐοῃ οὗἩ αὐυθοη Ὑδϑαι, ποῖον ἴῃ 18 
οὔ͵ὐασί, ΠΟΙ γοὶ ἴῃ 18 σοιητηιηϊσαίΐοῦ. [Ιἰ παϊχιὶ 
τσοὶ ὈοιΐοΡ πᾶγο γοδὰ ἰα8, “ἐμὲ ἰὴ 6 νῖνοα 
βροδὶς (9 ἰδηρυηρο οὗ (πον ΒυδΌΔη ἀ8᾽ ὈΘ60ρ]6.᾽" 
Ηθηςθ Βονγίμθδι,, δοοοτάϊης ἰο ΗἰἰΣ κ᾽ 8 δᾶάνῖοϑ, 

οδοηροα 19} ΕΣ; ἰο ἸΏ» τ ἢ: (απ εὐετν 
οπΕῚ 4)αἷϊ ἐρεαῖς ὡλαί ἰο λίπι ἰδ ἀρρτορτίαίς; Ὀαὶ 

4 [“Τῇο Ῥογβίβῃ βδνυβίοτη οἵ ροϑὲβ 15 ἀοβοσίθοα νεῖ τἢ 
ΒΟΠῚΘ Πλϊηϊοηοῖβ Ὀοΐὴ ὃὈν Ησδτγοάοί. (Υ11]. 98) δηα Χοπο- 
ἤθη (ᾧρορ. Ν11Π. 6) Τῆδ ἰηοϊαοηῖαὶ ποιὶΐσο8 ἰῃ ἴἢ18 
οοἱκς (Β66 σἤδρβ. 1Π1. 12.-16, ΥὙ1Π|. 9.14} ατὔὸ ἴῃ δηϊσθ ἢδυ- 

ΤΩΟῺΥ ν ἢ ἰῆθ δοοοσηξα οὗ [Π οἰαβδίοδὶ πτίίοτθ. Ηθτο- 
ἃοῖι5 ἀοβοσίθθβ ὑΐ)} 6 πυϑύθιῃ 85 ἴῃ [}} ορϑγαιο ἈΠῸ ΟΣ 
Χονχομ." ΒΑΥΤΙΝΒΟΝν.--Τ  .) 
{ [ΤῊΘ ρτγϑοιίίοο οὗ ἔπ Ῥογβίδηβ, ἰὸ δ ἀγοϑδ 

ἐἰοἢ 5 ἴο [6 Βι υ6οῖ-Παι[οἢ 5 ἴῃ ἐποὶν οσσῃ βροϑοῆ, δηὰ ποῖ 
ΤΩΘΓΘΙΨ ἰη (Π6 Ἰαησίαχο οὐ ἐῆθ σοπαίθσοσ, ἰ8Β {Π8 ταῖθα 
Ὁν [πο ὈΠΙ χαδὶ απὰ γι Ππχυ δ] ἸΠΒΟΤ ΡΟ ΘΗΝ οὗ ἐπ Ασἢ- 
Φό ΟἸ 8 ΤΩΟΏΔΙΓΟὮΒ, ἔσοτῃ αἴο Αγίαχοσχοθ ΟΟ ΠΏ, 
ΘΘΟἢ ἰπδοτγίριίου Ὀοίπα οὗ [Π6 πδέιγο οὗ ργοοϊδσηδείοι." 
ἘΑΉΤΙΝΒΟΝ ---Ἴ. 
ᾧ [“ΤῊ5 ἄθοσθθ ἢ85 Ὀθθὴ σδ]ϑαὰ "δΌβηγα ᾽ δηα " ααἰῖθ 

ὈΠΙΗΘΟΘΑΒΔΓΥ ἰπ Ῥογοία (αν θοη). [{Ὸ τὴο οτἰ εἰ ΐατα 
ὙΓΟΤΟ ΔΙ] οὐγοῦ, ἰ τοι ]ὰ Ὀθ Βυδοίοηϊ ὑο οὔδοσνο ἐμαὶ δῶν 
δοβυγὰ ἐπίῃ Ἧ6ΤΟ ἀοὴ6 ΌΥ ΧΟΓΧΟΒ (800 Ηοτοά, Ν]Ϊ. 
85. ΙΧ. 108.11}}) Βαυὲ ἐδ πᾶν ὉΘ ἐγοβηδε δέον, ἩΠΟΙΠοΓ ἰἢ9 
ἀϑοῦϑο ΜΧ83 ὉΠΏΘοοσβαγΥ. Το 6 ἐπῆθποηοο οἵ Νοϊρἢ 
ἴη ἀοπιθϑς, δηὰ ὄνοὴ ἰῃ ῬαὈ) 6 ΔΘ τ, ἰ5 ἃ ἵθοδέυσα οἵ 
Π6 δηοίθηΐ Ῥοσβίϑῃ ΠΟ δον. Ἡργοαοίυ [618 8 ἰδδὶ 
ΑἸϑϑία " σοπηρ οίο)ν γα ]οα᾽ αγία (ΥἹΙ., 3). ΧΌΣΧΘ5 Ἠϊτη- 
πο 1} 0 τῊᾶδ. ἰη Πα Ἰδύῦδθν γϑϑγα, ΒΛ ΘΙΌΪΥ βυ᾽θος ἰο Απγλο5- 
ἐγὶϑ (ἐδ.ὄ [Χ.. 111. ΤῊΘ οχδπιρ]θ οὗ ἐπ οοῦτγι τοιυὰ π8- 
ἐυ ΓΑΙ ἰίϑοϊ ἐπ ρϑορῖθ. ΤΠ ἄθοτσζοο, ἐπογοίοτο, σουἹὰ 
Βθοΐη ἴὸ ἤδυϑ ὈὨθϑῇ Ὡοξ βΒὸ τη υοἢ δὴ [416 δπὰ βυροσῆθ ουϑ 
βοῖ ΔΆ δὴ ἱποῆϊδοί δὶ ργοίθδιὶ διδίηδὲ ἃ γοῶὶ δηὰ βτουίως 
οΥἱ]." ΒΑΉΓΙΝΒΟΝ.--7κ.] 

Τοσ]α τὴ 8- 
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τἷ6 πτου]Ἱὰ ἱηϊτοάυσο ἃ ἱμβουκχμὶ ἔογοῖκα ἰο [89 

διιἦοοι, πὰ Ὀεβί 98 ΓΖ ἀσοοτϊης ἰο οἰδρ. ἰἰϊ. 

8, δουϊά δ γὸ ἢ Ὀοΐοτο ἰἰ. Ῥογδδρβ ἰδ. 6 τη6Δ}- 

ἴπς ἰδ (μἷδ: (λαέ δά ἐρεαΐ, εἴς., ἴῃ βοτί, ἱμαὺ 89 
λιατο (πο γί ριι ἰο 186 δἰ5 Ῥ6ΟΡ]9᾽ 8 ἰδηρύδρο ὶπ ἢ ͵ 8 

. οῇ ἢουδθ0, ον (Βουκίι ὯὮδ6 Π4Υ6 8 ἔοτοῖμῃ νἱΐο : 
ταοτεονον ὑπαὶ ἰΐ ἰ8 οὐἱἱ ζαΛΟΥΥ ὑροῦ ἷ8 τὶ [0 
80 ἔἴατ ἰϑδγη ("6 ἰδηρῦαχο οὗ δον δυϑαπὰ ὑμαΐ Βῃ} 6 
ΤΑΛΥ υὐοτπίδηα (6 οΟΥάθγ8Β ἢΘ ΤΏΔΥ μἷγο ἰῃ ἰΐ. 
Ῥμῖδ ριγδβα γοδοῖνοϑ ἔσο ν ̓ἰ κα ἤγοτα (ἢ 9 δο0ῃ- 
δοᾳφῦθησο Ἡἰοδ του Τ0]]1ὁν ἀροῦ ἰδ 6 ὑϑυγρα- 
ἐἴοι οὔ ἐδὸ πῖΐϑ, δίῃ σο 886 του]ὰ {Π|6} ΘΟΠῚ 06] πον 
Βυδθδηὰ ἰο ἰθατὰ δοῦ ον ἰδηζυδζθ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΑΙ, 

Ου νοτγβ. 1- 12, 1. Ετου δηὰ δηοῃ ἰδ αυοϑίΐϊοη 
ατὶβοδβ, ὙδΒοΊ ΠΥ 670 ἰδ οί Ὄροπ φαγιὰ 80πι0- 
“Π6ΓΟ6, ἃ οοπάϊείοη οὗ ἐγὰθ βαιϑἰαοίίοη δηὰ υη- 
οἰουάοὰ Βαρρίπϑβϑϑθ. ΟἿΘ ΥΘΡΥ͂ τηυοἷϊ ἀθθῖ 68 Βι6ἢ 
ἃ οἰαίο οἵ ἰίηχα, δὰ ομθ ἰ8 ἰοτηριοαἃ ἰο ὑὈοϊΐονθ 
ἦι, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ θὰ τοραγὰ ἰβ μδὰ (ο ἐδ τηοβί 
Ὀοδαι] ἀτθαπιβ οὗ ἰἢ}9 ραβί, χοῦ δὰ (ἢ 9 ἂρ- 
Ῥδδγδῇοο οὔ Ὀτίχς ργοπιΐδοβ. Βαὶ {18 18 ποί αὶ. 
Τὰ βρῖὶϊθ οἴ αἰϊ ἀϑβυγδῆσοβ δῃ Ἔχροῦ θΏΟ66Β ἰο (ἢ 9 
ΘΟΏΓΓΔΙΥ, οὔο ἰ8 αὐὸνρ ἱποϊἰποὰ ἰο ἑἰ πἶς ἐμαὶ (ἴι9 
Ἡγον]ὰ, δηὰ δϑρϑοΐα! !Υ ἰἰ8 Ἰογάβ, οουἹὰ αἷνθ δῇ 
δἰβειιηαίϊ γο δηδσοῦ ἰο Οὐν αὐ θϑιίοη. 

«Αἱ [π6 γϑῦὺ Ὀορσί ποίη οὗ ουν Ὀοοῖκς ἐδ ογθ 8 πῇ- 
ζοϊάθά ἰο οἷὖῦ οΥο08 ἃ ρίοίυγο {0} οὗἨ τὶ θ8 δηή 
αυθηοο. ζ1.:}} οὗὨ βρϊόπάον δπὰ σἴοσγ. Ἡδδίονος 
ἦε Ὀοδαϊ ἔα] ἰο ἰοοῖς προπ, ταίθνον ἰδ ΘΠ) Ο Δ Ὁ]6 
ἰο {μ6 ἰαδίθ, ννβαίοτον σουϊὰ Ρολοΐὶοθ ἐἶ᾽ 9 ϑατὶ δηΐ 
Θ]οναὶο {86 δβουΐ, 18 ΒογΘ οοιμδμοὰ. Α τυΐοῦ, 
ψγοδβο μοὶ σῃὶ οὗὨ ΡΟΎΤΘΥ ἸΘΑΥ͂ΘΒ ΒΑΡ ΪΥ δηγί ες (0 
Ὧο ἀοείτοὰ, γῆο 85 υοἰίθὰ πη 6 Ὁ ἰδ βοθρίτγο (ἢ ὁ 
τηοβὲ ρονζοτίυ, (6 τ οοβί, δὰ σηοϑὶ οοϊ ΘὈταϊ οἀ 
πϑιΐοηβ, ἔγοπι πα τὸ ΑΠ  ἰορὶα, 65 σα] οἀ ἰο- 
κοίπον ἰδ 6 οἰϊοῦ τθη οὗ ἰμ0 ταγίουβϑ δουηίτγὶθ8, 
δηὰ (00 δ ρδίποσϑὰ δγοιπᾶ πἶπι ἰπ ἐδ Ὀοδαίῖ- 
ΓἸῚῪ δἰιαδιοὰ δηὰ το χη δοθηι Ὁ] ΟἸΥ οὐ (ἢ 9 
1118, ὑἐ!6 πλοϑὺ Ὀοδσαι] οὗ 4}}1 Ῥογϑίδῃ γοϑὶ- 
ἄθϑῃοοϑϑ (οοπιρ. ΝΟΆ. ἱ. 1), 1Δθ τὸ ἴο τουοὶ 'π ἸυχανΥ 
δὰ οηὐογιηοηῖ, Ηδθ, 'ξ 8θ0π|8, 18 ὮΔΡΡΥ͂ ἰο ὍΘ 
μοῖρ συϊον, δορὰ ὑπὸ δῖθ ΒΔΡΡΥ 68 δἷβ βυὺ- 
οοῖ5. Αἱ (8 δϑϑῖηθ ἰΐπη0 ὑμ0 ῬΟΙΏΘ ἈΓΘ 850 
οα)]]οα ἰο ἐμῖ8 ἔοϑίϊνο ϑηϊογιαθηί. μο πἰρῆοῦ 
πῃ οἰδίϊου τοϊῶμβ]9 οἢ 6408] ἰδτ8 Ὑἴ (ἢ 086 
Ἰονσον, δηὰ α}} οοἰϑυσγαϊθ δηὰ ΘΌΪΟΥ ἴμ0 οσοδδίου 
ἰοχοίμαῦ. [ὑ Β061}18 828 ἰΐ ΘΥΟΥΥ͂ οπ9 τηυϑὶ ζδεὶ 
ἘΔΡΡΥ͂ ἴῃ ἷν ρἷδοθο. Υοί ἰμ9 οἷὰ δάδρθ δϑδογίβ 
ἐι869}7 πὶ ἐμ ποτὰ, (86 τοῦ, (μ 9 δίκῃ, (6 ργουά 
ΟΣ] ΡΟΒ968865 ἰοδ5ὲ οὗ ἱπδὺ τ ἰοἷλ γ9 ΒΘΓΘ δθοἷς. 
ΙεἸὩΔΥ Ὀ6 δι14, ᾿Ἰπἀοοά, οὗ (ΐ8 ποτὶ δοηϑ, ἐμαὶ 
ἦι Ρ45868 ΑΌΓΑΥ͂ τϊ (ἢ 411 [18 ΡΙΘαΒΌΓΟΒ, δοὰ (δ δὶ 115 
δρρδγοηὶ θδ] τ δὐ 1δ9ῖ ὈΘΟΟΙΩΏΘΒ ΒΟ ῬΟΥΘΥΙΥ. 
ΑΒδϑύοσαβ, ὙΠῸ 18 δά πιῖγθαὰ Βεοδα890 οὗ 8 ρτοϑδί- 
685 δα αι θα 88 ὨΔΡΡΥ͂ ὈΥ͂ ΒΟ ΠΙΔΏΥ, ἰδ 4660] 
Βαπι ἰδ 64 : ἃ οτηδ ἀδΓ98 (0 ἀοΥν ἷδ ποτ πε οι, 
δυὰ ἷ8 ἸΟΥ͂ ἰ8 οἰιδυχοὰ ἰο δῆροῖ δηὰ οδαρνίη. 
Ακϑίη, 4}} ἰλ9 οὔοτίβ (δὲ Ὧ6 Π1ΔΚ68 [0 ΓΘΠΊΟΥ͂Θ 
1:6 οὐ͵οοῖ οὗ δἰ ἀἰδαρροϊπιπμθηὶ βοῦυο ὃυΐ ἰο 
οοιῃρίοία δἷ8 πιϊδίοτίυ πο. Ἡοπτονον τί οἷν δηὰ 
οὔοοία Δ} 8 ΡΟΎΘΡ ΠΙΑΥ͂ ὈΘ ἔοἱἷΐ, Βα ͵δ8 8.}}} ΟὨ]Ὺ 
ἃ τηδῃ, δηι 88 δυσὶ Ὦ6 658 πδὴ ποοὰδ, Τὴθ0 
ΕἸ ρῖΓο οδηηοὶ ἀϊβρίδοο δΐἷ9 ουθ86. ΑἸ] ἐμὸ θα 
οὗ οδγν σδϑοποὶ ρἶτο δἰ (16 ἸΟῪ (δὶ Οὁη6 ῬΘΥΒοἢ 
ἄοο5, Ὑπὸ δυ Ὀπιῖ18 μοΥΒοὶ δας ΓΟ ἴο ἷα, Ηδν 
δ οδρηοὺὶ ζαΐῃ ὉΥ ἰιἷἰ8 το δϑατοθ, ὈὰΓ ΣΔΙΠΟΣ δὶι9 

ὈΘΟΟΙΏ68 [ὉΓ ΘΟΥΟΡ ἰοβίὶ ἰο πἷπι ὈΥ {1088 ὙΘΡΥ͂ Τη68- 
ΒΌΡΟΒ.  δβαίιΐ, Βούοτον, {118 βοσοηὰ ρόγβοὺ δὲ 
ἐδ9 δἰρᾳοδί ροϊηΐ οὗὨ του αὶ Υ κἸΟΥΥ͂, Ὠονν 8668 {Π)6 
ογόνη οὔ μοὺ οχδὶ (θὰ βἰαιΐου δὰ μθὺ βαρρίῃ 688 
ἰοτῇ ἰο ρίϑοοβιυ Εοῦ ΒΟΥ 0 ἀδΥ οὗ δἰ οδὶ 10Υ 
Ὀδοοίη65 9 ἀδῪ οὗ ποῦ τϊδίογστια πο. Το βυὺ- 
θοίθ, γ8ο δὲ τὸ Ὀθδὺ (80 σοϑί οὗ 6860 ζδαδί- 
ἰυζβ, Ἰηυδὲ ΔΎ ρτοδηθα δηὰ κἰριῃηθα {6 τηοβί 
ἰὼ δάτγδηοϑθ, ἱπδίθαά οἵ σεϊοϊοίΐηζς. Εουδγάθηϊ: 
“ ανίὰ οὔοϑϑ οδἰἰοὰ πγαΐϑν ὈΪοοά, Ὀδοδυ8ο 1 δὶ 
Ὅθοη ἄταστη δὶ (9 τπηδηϊθϑί τἰδβὶ οὐ 16 οἡ [89 
ρᾶτὶ οὗὨ μἷ8 οἰεδιδίηβ, δὰ ἢ9 ἱμβογοίογο δε]ὰ 1 
στοης ἰο ἀτίηϊ οἵ ἰι. Βαϊ... ἔγοτῃ δῃοί ογ᾽ 8 
ἷάο, 88 (ἢ 6 του Ὁ 2068, ϑῃ6θ 8:06-Β ΓῺ 78 δ΄Θ 
συν ὉΥ ςϊοίϑ.᾿ 

1. Τοτο ἰδ Ὀὰυι Οηθ, νῆο--- Η Ἰ.8617 ΟΥΟΡ 
Ὀϊο5864---οδ ταδίζο αἢ} Κίηρθ δηὰ πδιΐϊοῃϑ ἔγυ }Υ 
ὮΔΡΡΥ νἱἰΐὰ (86 σγεαὶ ψϑαὶ ἢ οὗ Ηΐ8 ἰγϑαβυγΥ. 
Ηδ αἷδὸ ἩΪ] Ὀγίπας ἴο ρη88 ἱμπαὶ ἰζ ὑμ089 ψο080 
ὈοΘαΥ οὐκὶ ἰο Ὁ9 ΗἸ8 Βοποῦ δῃὰ 7ογ---ιἡἀϑηκίιαά, 
ψσθ089 ἴοτο τουϊὰ μᾶνο χίγοη Ηΐαι πογο ῥ᾽ οαϑυγθ 
(δὴ 8 πιδὴ που] πὰ ἴῃ (μδ ἴονο οἴ κὶβ νυ ἱ[ο---ο 
{6866 νιὶ}} ποὶ οομο ἰο Ηΐτ, τὶ} οί ΒΟΏΟΥ ΠΟΡ 
τολοΐοο Ηἰπι, ἰμἀοοα 1 4}} Ὀὰὶ οὔθ ἔδυ ν ἀοεῖτο 
οαοἢ ἴο ζὸ [μοὶγ ΟὟ ὙΓΩΥ͂ ; γοὺ 8.88 {118 118 ἀγουηὰ 
ἴῃ Ηἰΐ8 ἰχίνοβί, ἰῃ Ηἰ8 τηοβὶ 1106 γ] σγϑδίῃθβδδ, ὈΥ͂ 
νοῦ Ηθ ᾿85 Τουπὰ τηοδῃ8 ἔγουλ {89 ΤΟΥῪ Ὀσρί- 
πἷης ἴο υπίοϊά αλοσο δηὰ τοτὸ [89 τ θα} οὗ Η 9 
εἰοτίουβ ἰεϊηράοιῃ, ἰὰ οουίτγηϑὶ τὶν δυσὶ ϑιιιὉ- 
ὈοΥΠΏ6Β5, δη ἃ ΘΒρϑοΐδ νυ ἰο ΓΟΥ͂ΘΔ] (0 υ8 {19 χ] οὶ 9 
οΥ̓͂ 115 ξγαδθ. 

2. ΑἸαβυθγβ, ΟΥ Χογχοϑ, γῶο δηὰ γχοσοϊνοὰ 
("18 ατοαῖ δῃκὶ ρονονίαὶ Κη κάοηι ἤγοιῃ θατίυ5 μἷ8 
λιμοῦ, δηὰ νἷῖο ποῦν ρονεγποά ἰΐ ἴῃ 118 ζ}1οϑὶ 
οχίοηί, ροββοβϑοὰ ἐδ χγοδίθδι μουν διοηρβ ἰ[9 
ΡΘΟΡ]9 οΥ͂ ἰϑ οση {ἶπι6 δῃὰ (8086 βυσοθοάΐῃρ, 85 
Ὀοΐηκς (80 ατοδίοϑὶ δης πηοϑί ρον] ἰησ. Απὰ 
ἴῃ (9 ἤοθαϑι, τσ ἢ ον οδαρίον μα ἰηϑιϊαϊοὰ, 
Βο τηδά9 ἰὺ ἷθ Βροοσὶδὶ Ὀυδὶη 688 ἰ0 πιαϊ πίδί ἢ {}}18 
ἀϊοιϊποιΐοα (ο Σἰ8 ζ0}1]68ὲ οχιθηί, Βα 1ὐ ἰδ ἐμ 18 
ὙΟΥΥ ἤοαϑί (μα τ Ὁ }}6 ἐλ ΤΟΥ͂Θ αΪδ ἰνἷ8 ρτθαί 688, 8180 
γον η δ υ8 οὗ δ]8 τα ἴζηοα8. ῬΟΓΏΔΡδ ὄνθ ἢ 6 ἢ 
ΤΏΘΗΥ οὗ ΒΒ γί θη δ [611 ἐμδὲ μ αἀἰὰ ποὶ φυϊΐθ ἀ6- 
ΒΟΥΥ͂Θ 411 {π6 ἀἰβιἰποιΐου τὉπ δ΄ Ἀ6 οἱαἰπιρὰ ἴον δἰτ- 
8617. ΒΥ σϑδξοῦ οὗ "Ϊ8 ἐπουρμι]οββη 688 δηα 00]]γ --- 
δηὰ εἰἰΐα Δ οὶ αν Ὀθοῃ (86 ἢτβὲ (0 ὙὨ6η 
680 ὙΘΓΘ πιδηϊοδιοα, ἐβουρὰ δ 6 ΠΟΥ͂ σουθα]οὶ 
(ἢ Θπὶ πῃ ἃ τἴὩοτϑ ρυ Ὁ] 6 ΣΩΔΏΠΟΥ ὈθΘίοτΘ ὑπ 6 ΘΥ68 οὗὨἁ 
δἰαᾳ ῥυϊησϑβ---ἣο ἀοῃμδη 64 οὗ {86 φυθοη ταί νγᾶβ 
δεδίηϑί 41] ουβδίοῃ δηα χοοὰ Ὀγτοοάϊηρ. Τὴ ΐδ 18.086 
ἷῃ τλογϑὶ βἰγοηρί οὐ νοῦ Β6 νὰ8 κυ} γ---ἰὰ 
δαὶ Βα ᾿νε τηογ9 ΖὉΓ Βθ888) στοαί βοδιίου τ 88 
ἴον (9 ἀυ(ΐο5 οΥ̓͂ εἶδ χογουπηλοηϊ---ἜΒΡΘΟΙ ΔΙ ΪΥ ΣΘ- 
γ68}]8 ἰδ ἔδοὺ ἱδαί, ἰΒουσῇ ὨΘΥ͂ΟΡ 80 τρΐρ 8 
κίας δυὰ γυΐϊοῦ, γοῖ ἰῃ ἔδοὶ ἰῇ δἰ τηβο] 7 9 τδϑ 
ποι Βίη ΟΥΘ ἰΠΔῃ 8 ῬΟΟΥ͂ 8146. 

8. μΐ6 Αμδδιοταϑ 88 ἰπίθηῦ ἰ0 ΒΒΟῪ ΠΟΥ͂Ν 
ἤἴατ ἰδ 6 Ἰϊαινὶ 8 οἵ ἷ5 οταρίτο δσϊθηὰϑά, ὮΥ οδ᾽ ᾿ΐης 
ἰο ἱΒ οουγί 186 ΧΟΥΘΤΏΟΥΒ οὗ (16 πηοϑύ αἰδίδηϊ 
Ῥγουΐησοθβ, 86 ἡουπὰ ἴῃ οἷοθθ Ῥγοχὶ πηὶίν, γοα, ἴῃ 
ἷθ ὙΟΥΥ δΒοιδθ, ἰηϑιιθοταάϊπδίϊοη 0 ἷ8 ν]]]}. 
Τπουχῃ Β6 ἰζὩΘῪ ΒΟΥ ἰο Ραπίδα 1ΐ, γοὶ δ6 δσου]ὰ 
ποὺ σοῃμαυθοῦ ἐΐ, πον ἰαγῃ 1{ ἰηίο οὐϑαΐδθηοθ ἴο ἃ 18 
188 98. 
Τοτο 5, ἐπονοοτθ, 8 ῬΟΤΟΡ ἰριον ἴπδῃ ἐμαὶ 

οὗ τωδὴ, σοῦ 86 οὐδ ἰδ πϊριτἰοδὲ ΣΌΪΟΡ οὗ 
οαγίῃ. Τδουρσὰ ἰδ Ἰδίϊοῦ ἸΌΔΥ Ῥγεδουὶῦθ ἴων 8 
δηὰ ἰββ8 σοι ϑηάβ, {86 ἔοτ 9 Ρ [88 ἸοῺβ ΔρῸ δοῖ 
ἴῃ ογάον Ηἰβ ογτάἱδῃοϑβ, ἰηἀθοα δἰατηρϑὰ Π 6πὶ οἢ 
{89 Υ̓ΟΓΡΥ ἴΔ090 οὗ Ὠδίυτο 80 ἀθΟΡΪΥ, 80 ἱῃ 6 ΔΟΟΔΌΪΥ 
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δηἃ ὉποβαηρολΌΪΥ, ἰΒδὲ ἰπ οοπίταδί τὶ ἢ Βυπηλη 
σοτητηβη 8, ̓ ΠΟΥ̓͂ ΔΡΡΟΔΡ ΒΟΙΪΥ͂ δῃὰ ἰγγοίγα ζβο]ο, 
δὰ ἴῃ ση86 οὗ 8 σοπῆϊοὶ ὈΘΒῚ ΔΎΘΥ (Π6 ρα]πὶ οἵ 
Υυἱοίουυ. Το ΟΌΘΥ͂ Βυϊηδῃ ᾿ΔΥγ8 ΓΙΔῪ ὃθ ἃ Βδογοὰ 
ἀυ!γ; Ὀὰὺ ἰο ἔο]]ονν ἀπε} (}}Ὺ {Π 9 Θἰ ΘΓ ΏΑ}}Ὺ ἀἰϊνίηο 
οὐ Ἰηδη 668, 18 ἃ ΠΟΙΥ δπὰ τηοϑὲ αἰογίουβ ρτγίνιοζο, 
νν Ὁ] ἢ. ὯῸ ΟὯ6 τηυϑὺ ῬΟΤἶἱ ἰο δ δυγχοραίο. Τὸ 
ΑἰβοΟΌΟΥ Βυϊαδη ΘΟΙΏΠΔ 8 ΓΩΔΥ͂ ὍΘ ἀδΔΏροΓΟΙ5, 
ΓΟΔΥ Ὀτγίηρ ἰθρΡΟΓΔΙ ἀἰβοαἀνδηίαρο, Ὀὰὲ ἰο ἀσβρίβο 
Οοα᾽ 8]Δν8 ἰθ ἀοφγαάϊηκ, δι ἃ νι}} Ὀτίπρ οἰοτπαὶ 
τηΐη, 1 πὶ ΘαΓΓΪΥ συΐϊογ τὰ ἷ8 ἰατγ8 δοτὴθ 
ἑπΐο σομβὶοὺ πὶ ἀἰνίηο ογἀἸ ὩΘΏΘΘΆ, ΒΘ γ7}}} θη 
8 ψὙ80 ἴῃ Μ ἶσ ἢ .)6 ΜΥ1}}} δ 4}1γ Ὀ6 ἀοδβίζογοα. Ἐδυ- 
δλάθηθ: “Νοὶ οὐ (9 ᾿ιϑϑί ΘΒ ΘΓ ὑη- 
δ ᾶτο, πον (6 ἰηδιγαοίίοη οὗἨἩ Ρ]αἴδτοι, δαὶ ἃ 
πιδπ Οὐρὶ ἰὸ ζκονυόγη ἶ8 τὶΐθ 88 ἰῃ9 800] ἀοθβ 
1.9 ὈοάΥ͂, ποῖ 88 ἃ τηδϑίεν 068 ἃ Ὀθαϑὲ.᾽" 

ΒΤΑΒΚΕ: “τοδί ρ᾽]θθδιγο 18 οἴζϑη 700] ονγϑὰ ὉῪ 
θα ΒΠΥ ατοδὶ ἀἰϑρίθδβυγθ. Οοοδϑίουβ οὔ ἰογουϑ 
Γολϑυϊηβ ΟΟΠΙΓΊΟΩΪΥ οηα ἰῃ ΒΟΓΓΟῊῪ (1 Μαοο. ἰχ. 
41). Ὑϊ᾽ηθ αἰϑροσϑοθ ΒΟΓΓΟῊ δὰ χοϊοΐϊοοδ (Π9 
λιοατί οὗ δ (ϑ[ν. χχχὶ. 82 βᾳ.). [1η ἃ ἀσγίπἰκίῃρ- 
ΘΟΙΩΡΔΩΥ͂ 8}} κίηἀβ οὗ υδοῖ988 σοι 8618 ΔΓΘ ζ36}9- 
ΤΑΙ Ὀτουροῦ ἴοτί (18. ἰϊ. 10). Μεὰ υἱτὰ 
τε, οΏΘη ΓῺ ὙΓΟΤΊΘΏ, ἰδ 115 ὺ Ῥ,88 διῃοηρ [86 
ρα θη, 8η4 8ὸ βιιουϊα ἰϊ 4130 ὉΘ διῃοῦρ ἃ8 ΘΟ γἶ8- 
([2η8. Ηον τυοἢ ἐμαὶ 8 μΠσἢδϑὲθ του] {ΠμΠΘΥΘΌΥ 
86 δγυοϊαϑά, νΐϊοι 8 αϑιΔ}}Ὺ Του ηὰ ἴῃ δυσἢ κὰ- 
ἰθοτίηρα (ϑίν. χίχ. 2). Αἰιβουχιι Ὀθδαὶ ἰδ ἃ 
ἱΐε οὐ 6οἀ, 8ι1}}} οὔδ δου] ποὺ τβδῖζθ ἃ Ὀοδϑὶ οὗ 

1 ὯΟΣ γοί Ὁ Ῥτγουὰ (ῬτοΥ. χχχὶ, 80). Ῥυὶὰο οο- 
ΘΑΒΙΟΏΒ το ΒΟΓΓΤΟΥ͂Σ, 8Π4 οὗἶθῃ Ρ᾽υ 68 οἰ 6 ΓΒ 
ἰηίο ἀοβίγασίΐοι (ϑὶν. 1. 80; Ῥγτου. χχίχ. 28; 
1 Ῥεῖ. ν. δ).᾽ 
Οη γοῦβ. 118-22. 1, ΤῊο νῖϑθ σϑῃ, οὐ Ὑδοπὶ 

ΑΒδϑαθταϑ ἀσροηάδ ἰὸ στο 8 ἀδοϊϑίοῃ 85 ἰο Βον 
ὙΑΒΒΓΙ βἰιουϊά Ὀ6 ἰγοδίθα, δτὸ θοἈ ἠυάρεοβ δηὰ 
ΤΩ Βϑίοτδ οὗ σογθιηοηΐθθ, ἸΤΠΘΥ͂ 8.90 ἰ0 θΧΘοιιίθ ἸΔῸῪ 
δα ᾿αϑίΐοα, ὈὰΐΓ (ΠΟΥ͂ Δ΄ΓΘ 880 ἰο 860 ίο ἱἰξ ἰδαὶ 
οουγί-οἰἰᾳυοὶίθ ὯΘ τηδίἰηἰαϊηθἃ, Ιπρίοδα οὗ εἱ 
006 ὕο]] οί ουὐ ἐδ Βυρροϑίϊοηδ οὗ ἷ8 Ἡτδίι, 
δὰ ἀοΐϊηρς νὯἊδί Β6 (μ᾽πκ8 Ὀοϑὲ ἰο Ὁθ ἄἀοῃ9, Α)8- 
ΒΌΘΓΙΘ διιῦ)]εσί8 Ὠἰπιϑοὶῦ ἰὸ δὴ οὈ͵θοίϊ το π|}}- 
ῬΟΥΤΟΡ, ὨΒΠΔΟΙΪΥ (μαι οὗ ἰατν δ ουδίοῃ. Τ}ἷ8 
ἐι 861 18 σγοδὶ δῃὰ Ὀοδυϊὶ ἴα], Τΐθ ἷκ (Π6 Υἱοίου 
οΥ̓͂ οὐ] υγ9 ΟΥ̓ οτιυιάθη688 δηὰ ραβϑῖίοῃ. Βυὶ ὶῃ 
(Ὁ 6 ΤΩ ΉΠΘ Ὁ ἴῃ Ἡ οὶ ἐδ 18 15 ἀοηθ Β6Γο, ἰὺ διβοιπη 9 
ἴο οϊμῖης δῇιου 8}. Ἧὸ βϑϑαὶ ο 86] ἰῃ δάνδησϑ 
(δὲ ποϊδίης ζοοά νὶ]] σοπιο οὗ 6. [0 βουπὰϑ ἴο 
5 δ ἱ{ ("6 δαυΐοο οἵ Μοιηυοδῃ οδηθ ἵἴγοϊῃ ἃ 
οουτὶ οἴ υάδριηοπὶ: Ἡβοτθ ὙΠ8ὶ γ8ἃ5 δοϊὰ ἴο Ὀθ 
Ἰΐχδε 8 ουσηροᾶ ἱπίο ἀδτίκηοδβ, δὰ ταὶ γγ89 
ἀοθιημθὰ ἰο Ὧθ βΒυγοοϑί 18 σιδηρθὰ ἰηίο Ὀϊ{ἐθνη 688. 
ΤῈ6 αυθοη᾽ δ δοί, ν μῖομ γὰ8 δὶ (86 τοδί Ὀυΐ 8 
ἰγὶ νἱ δ] τιϊβίαϊκο, ἰ8 ΠΟῪ ϑιϑιηροᾶ 88 ἃ ἀασὶς οΥὐΐτηθ, 
δηᾶ ἐμἷθ8 δοῃηίδῃοθ 8 βυρροτίοἃ Ὀγ ἰμθπὶ ψὶῈ 
Ἰθδυηθὰ σγοϑϑοῦβ ἃπὰ υνίῖβθ υϑίργθῃσοβ. ΤΏΘΥΘ ͵β 
Κυδτ ΔΉ ΒΕ οὗἁὨ υδιΐο6. δπὰ οὗ τηογ 8 ὙΒὶσἢ ἷ8 
ποίδἷης ΤΔΟΓῸ (ἢ 8 ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ, ὈΥ χ08}8 οὗ ἩὙΒὶοὮ 
ἰηὐαϑιΐοθ δηὰ υἱοΐθπμοθ δἃΓθ :ηδαθ 8 οἱοαὶς ἴ0γ [ἢ 9 
Ῥθυϊοτδηοο οὗ δοοιπιϊ Δ ὉΪ]Ϊ09 ἀθοάθ. Ηθηοθ 'γ9 
τουδὶ βοοϑὶς ἰο Κποῦνγ, ποὶ ψῆδὶ ρ]6 8568 τδῃ, Ὀυὶ 
δαὶ Ρ͵θαδο Θοὰ. αὶ 8 χοοὰ δηὰ Ὀεδαυὶ- 
4] ἴῃ 186] 15 ἰο Ὀ6 βουρδὶ δον. Εδαδγάρηϊ: 
“411 πυΐϊκ αὐ αν θ Ὀθ6 8 ΘΧΡΙ]δἰροα ἰῺ ἃ το ὰθ Γ Β6189, 

δὰ ἃ ΓΘ ΒΟ ΔΌΪΟ ΟΧΟΌΒ6 τηϊρῆὶ μανο Ὀδοῦ οἴοτοά. 
889 Μ͵ὰῈὸβ Του θη (ὁ Θηίον (ἢ δὶ Ῥτοιυϊδουουβ 85- 
ΒΟΙΩΔΌΪΥ ὈΥ̓͂ (Π6 ὙΘΓΥ͂ πιο Βὲν ἹἩΓΩΪσἂ 18 8 ἩΟΙΣΔ 9 
οἰ 67 ΟΥΓΠδιηθῃὶ.᾽" 

2. ἤονονοῦ νυ ΐβοὶγ ἐμ 6 σΟΌΙΒ6]10Υ5 οἵ ΑΒαϑιιθτι 
οουπδβοὶ ἰορχείδοτ, γοῖ 8}} (μον τυ ϊϑάοω ἴῃ σας 9 
ἠοί μη Ὀὰΐ ΓΟΙΪγ; ἰο βϑυασῆ αὶ ἀθρτθθ δ [ὁ σϑιβο 
08 (0 δ} 110, Ὀὰ. γοὶ ροἱίγ. ΤΉΘΥ͂ που]ὰ Τοτϑβίϑ 
89 δβϑυϊωρίΐουβ οὔ (6 ποῖθθῃ, δὰ ψουϊὰ ῥτο- 
ἰοού (Π9 γτεϑρθοὶ ἀμ ἰο ϑθῃ. ΤΏΘΥ διρροβο ἰθ δὶ 
ΒΟΥ ΒΓΙΟΪΥ στουπά (89 ΒΟοΏΟΥ οὗὨ τηδῃ, ἰζ ἰδ 6 7 
ΒΌΡΡΓΟΒΒ ἰδθ σἱριιθ οὗὁἨ ποϊθῶῦῆ. ΤΕΥ ἀο ποι 
Ῥθγοοῖνθ (μαὲ ἐγ (ΠΟΥ σοτηροὶ ποϊολῃ ἴὸ ὃ6 80}- 
ἡ6οὲ ἰο {μεπὶ, ουθῃ ἰο {86 βδογὶδοε οἵ ΠΟΥ τποάθβιν, 
Π0Υ 1} αἰ νεϑὲ ΒΓ οὗ Δ}1 Βιυτοαηῖγ, ἡπὰ ἘΒΟΥΘΌΥ 
ἸΏΔΚΘ ΒΟΡ ἰτυὶγ δηὰ οοηβίνοῖυ ὈοΪὰ αηὰ ἀγτο- 
ἔδιαϊ, Απδδβιιθσυϑ ΘΡρθδτβ Θαυλ]}Υ 1}00]18. ΒΥ 
ποὺ τοπάογίηρβ 8 ἀθοϊβίου Εἱτηβ86}Γ, θα ἀοἴοστίος 
ἰο δἷθ οουτὶ ἔον ἡυαρσιηθηῖ, 6 νγου]ά ρσοίθοὶ πἴτη- 
Β6]Γ ἔγο) (ῃ9 τϑργοδοὶὶ οὗ γα Υ ἀπὰ Ὀ]1η4 με8- 
βίοῃ. Βὺϊ () 9 Τ6 8] Γϑροῃ δ  ὈΛῚΙΥ που! 6 1685 
[4118 Ἄροπι Ηἷπι. ΝῸΡ ἀο068 δ ὈΥ ΔῺΥ πιθϑῃϑ ζυδγ 
Εἰ 80] δρδίηδβὶ {6 τοδί ἴοβ8 οὗ ἃ νυ, οὗ σβοτὰ 
89 88 Ὀδθῃ 80 ῥτουά, δὰ 8089 τροσὶἐβ δ6 τὸῖϊὶ 
80 ΒΟΟῺ δ σοτῃροὶ]οὰ ἰο γδοοζηΐθο. Νοὸν 89 
αυδείῖοι τειηϑίηβ, ἤ 6γῸ ΟἾ ΟΡ ὨοαΙ ΒΘ ῬΣΙΏΘΟΒ ΟΥ 
)υάροβ ΥΘΔΙΪΥ ΔῊ Ἡϊδου ῖ '»͵ἘῚ Κηον ἰδδὲ ὲ Β659 
ΟΥ̓́ΟΡ ῥοδδϑὰ ἀοὰἂ ἰο Ὀγίηρ ἰο βῆδιιθ (}6 τῖβα οὔ 
οὔ (9 πουϊὰ ; δπὰ πὸ που]ὰ ποῖ δηζαγὰ το, 
ὝΘΤΘ ὙΩ9 ἴ0 ΒΔΥ ἐμαὶ (6 70}}]}Υ οὗ ΑΙδβυθσαβ δὰ 
οἷα ΘΟ ΏΒΘΙ]ΟΥΒ του ]ὰ θ6 ξουηα τορϑδίθα ἸΏΟΣΘ Οὗ 
1658 ἴῃ 811] ἨΔῈ ἸΠΘΑΒΏΣΟΒ πὰ ΔΥγδηροπι ὩςΒ 
ν Βἰοἢ. ΒΔ Υθ ποὺ ργοσθοαοα ἴγοτῃ ἃ ἔδδν οὕ αοὰ, θὰὶ 
ὮΔΥΘ ΤΘίρθγοησο ΒΟ]ΘΙΥ ἰο δυπιαη ἀρεῖτο, ἱπο]ΐ 8- 
(ἴοι, δῃηὰ δαἀνδπίαρθο. Τμὸ αἰγνίπθ ΔῊ ΟὨΪΥ ἴδ 
(ΓΌ τῖβθ, δὰ ἰμοθ0 ὙΠῸ ἃζγὰ Ἰθὰ ἐμβοΥΘΌΥ δτο 
ΒΌΓΟΘΙΥ Ῥτοίιθοιθα ἔγοτῃ 1οβ8Β. Τμουρ ἐμοὶ Ἰὰνν 
ῬΓΟΠΟΌΠ668 Βοέθῃο6 οὗ ΔῈ 18 πηδὴὶ ἀραὶ ηδβί [8096 
ὙὙ 0 8.6 ΓΘΌΘΙ]Ἰοι18, 58.}}} 1 18 1.8 ; δηὰ οὐδ ἢ) 089 
Β0 ὈΔηΪβμαά, ἱξ ἐμ 6 Ὀὰϊ δοῦλα ἰο {θυ θοῖγο8 δὰ 
Ἰοοῖς νι τη, τπυϑὲ ΤΘοΟορΏἾ88 1[58 8166. [1 ΟΠΪΥ͂ 
γοϊοοίβϑ {8:080, (0 πιᾶῖκο Γοοπὶ ἴῸΓ 4}} {8086 ψῆο ἀο 
ἰυτη τἱμ δὶ δπὰ βίγῖνο ἰοὸ ρὶγο ρ͵δσθ ἴο ζγϑοθ. 

ΒΤΑΒΚΕ: “ογδ. 18-1δ. “Εν ἴμ6 τγαίῃ οὔ τηδῃ 
ποῦ κοί ποῖ {86 τἰρμίθουβϑηθβθ οὗ αοα᾽ (1.88. 1]. 
20). Ὑέετνβ. 106-18. Τὰ ἱἰ 8 ὁνϑν ἴῃ (μὸ που]ὰ: 
85 02 88 ΟὯΘ 8 Δ0]0 ἰ0 βίαπα, οἰ 678 Τὰπ ίο αἱὰ, 
κποπίης ὑπαὶ ἰποὶν ΒΘ] 8 ποὶ ποοαϑὰ. ἭΒθαη, 
ποθΥον, δἰ 8 οὗ ζδ]}Π[ῶρ Δ.Θ 8661, 8}}] μοῖρ (0 
Ῥυϑἢ Βἷπι ἀογῃ. τ. 19. ΤΎῸ6 ΘΟ 56] ]0Υ8 πιιδὲ 
8εὺ δϑίἀθ 84}} γοβρϑοὲ ἔογ ρῥυίγαὶθ ἰηίογοϑίβ, (πο Ὺ 
τὴυδί ΚΘΟΡ ἐμοὶ ογϑβ ἄχϑα Ὅροι ΡΌὈ᾽Ϊο ἀδοκοτα. 
ΤΉΘΥ τηυδὶ χοῦ ἐπ ΒΟΙΥΘΒ ίο δυοσί σΘΏΘΓΣΑΙ το 18- 
[οτίπο, (που ὶ {(ΠΘΡΘῸΥ ΠΘΥ ΘΥ θη ΘΠ ἀΒΏρΕΥ ἰμ οἷν 
οὟὝἢ ο]δγο. ΟἹ (δαί 4}} στοαὶ Ἰοσὰβ νσου]Ἱὰ δγϑ 
Γοβρϑοῖ ἰο ἰδ Ἰδντγα οὕ ἔμο μκτοδὶ αοὰ, 88 ἔμ Ὺ ἀο- 
βἷτο ἰο ἢδνθ ἐλεὲγ ἰἸατϑ τοβροοίοαὶ οὐ δ ̓ἰδῖν ἰ5 
ἰγυϊγ οὗ δυσὶ ἃ δίυτο διὰ οὈ  ζδίοσυ ομβασαοίογ 
ὌΡΟΣ 8 (δ αὐ ἰΐ ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΔ ἢ ΠΟ δου α ὃθ ομδη κοῦ. 
γογβ. 20, 21]. ΤὨΪ8 18 (08:9 ΤΏΔΏΠΟΥ ΟΥ̓ 8}} στοαὶ 
Ἰοτάβ ; ψθθῃ ἰδοῖῦ ΒΟΏΟΥ 18 ἰηδϑυϊιθα, ἰδ 6 γ δτθ 
ΥΘΥΥῪ ΒΟΥ͂ΘΓΘ, δηἀ ὈΥΟΏΡΑΪΥ Ὀγΐης ἰδεῖν ἰδ τγα ἰπο 
δχοοαϊζΐοη. Βυὶ ψ θη οὐδ ΒΟΠΟΥ 8 ἰηβουϊιοὰ, 
{868 {00 876 οδϑδὶϊν αὐυἱοίοα, δηα οὁ8Ὲ τοδὶ δοιὰ 
αυϊοιῖγ ομδηκο (οἱ ΡΌΓΡΟΒΘΒ, 
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Α.--ΕΤΗΕΒ 15 ΒΑΙΒΒ. ΤῸ ΤΗΕ ῬΙΑΟΘῈ ΟΕ ΨΑΒΗΤῚ, ΑΝῸ ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΜΑΚΕΒ ΗΙΜΒΕΙΡ 
ΘΕΒΕΒΥΙΓΝΕ ΟΕ Τ15ῈΕ ΒΕΑΥ͂ΟΒ ΟΕ ΑΒΑΒΌΕΒΒΌΞΒ. 

Οβαρ. 11. 1-28. 

1. Τείλον᾿ 6 ΕἸευαίίοπ. Ὕοτα, 1--18. 

1. ΑΡΤΕΒ [8686 [Πίηρβ [πΟΤά8], ψ θη [88] ἐδδ τγαῖῃ οὐὗὁἩ Κίηρ Αμαδδυοτιβ τὰ8 δρ- 
[Β0 5146 4], 6 τοιμθια θογοα Ὑ δϑῃεϊ, δῃα ταῦ 8ὴ6 δα ἄοῃθ, αῃὰ ψῇμαὶ ψ88 

2 ἀεοογοοα δραϊπδ μου. Τμοη [ἈΠ6]7 βαιά ἐΐδ ἰεἰηρ᾽Β βοαγνδηΐίβ [γουῃρ πι6η} δαὶ 
Πα ἰϑίογοα ἀηΐο ἴπι [16 αὶ [618], 1μοὐ ἐλότγα δὲ αὶ [ροοᾶ οὗ δρρθᾶσβῃοθ) γουημν 

8. Ὑἱγρίῃϑ βουρβύ [160 ὑμθπὶ 866}. [0 γ {Π6 Κίηρ' : Απά 1οὺ ὑμ6 Κίηρ δρροΐϊμι οἱῆσειβ ἴῃ 
811 ἐλ6 Ῥτονιποοα οὗ 15 Εἰῃράομι, ἰμδὺ ΠΟΥ͂ ἜΣΥ [δηὰ Ιοὲ [6] σδίμον ἐοφείδον 41] 
ἐλιο (αἰν γουπρ νἱγρίοϑ [ΟΥΘΤῪ γουηρ Ὑἱγρῖῃ ροοα οὗὨ δρροάταποθ] υηΐο μυβδη {ἢ 6 
ῬδΙδοοθ, ἰο ἐδ ἤουβο οὗὨ {π6 σποϊβθη, πηΐο ουβίοαγ [μ6π4] οὗ Ηδορο ἐΐδ [κὶηρ 8 
ΟΒδ ου]δίη ΓΘ 0 0 }}}, ΚΟΟροΣ οὗ [86 τόσαθη ; δηα ἰοέ {μοῖν ἐλύισδ ἴου ρυγβοβίίοη 

4 Ὅο ρίνοη ἐΐεηι [ἰδὲ ἰΐογα δὲ α σινίηρ ἰδεῖν Παρ Βῃμαθη 8]: Απὰ ]Ἰοὺ {6 πιδϊάθη 
[γουηρ τοοπιαη.}] ΜΔ] οἢ Ρ] θα βϑίῃ ἥξει ΒΘΘΙ18 ρσοοα ἰ0] {86 Κίηρ 6 αὔὕθοη ἱπβίοδα οὗ 
αι. Απά {86 (Βίηρ ρΡ]οαβοά [βϑοσαϑα σοοά (07 ἐδ Κίηρ, απὰ Βο ἀϊά δβο. 

δ ΟΝοιυυἴῃ Κμυβῆδη {Π6 ραΐδοθ ἐλογθ ΔΒ ἃ οογίδη [80] 96, Πο86 [πα 18] 
Ὡ81Ὼ6 τσα8 Μοτάοορδὶ, ἐδ βοη οὗ δ 8ἷν, ἐδ βοὴ οὗἩ Βῃίπμσὶ, ἐλθ βοη οὗ Κι Ίβη, ἃ Βουϊδιαϊίο, 

6 ἯΠμο λαά Ῥεθῃ σᾶγυϊθα δΔΥ [πι8αθ οδρίϊν6] ἴγοτι «6γυβαὶοπὶ τ]ὰ (Π6. οἀρ ϊν "Υ 
ΜΒΙΟΩ παα ὈδΘοη σαγτὶθα ΑΥ [τη846 οἀρίϊν6} πὶ ΦοοΒοηδἢ Κίηρ᾽ οὗ δά Δῃ, σ Βοια΄ 

1 ΝοὈυσΠδαηοζζαν ἐΐθ Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪ]οη λαά οϑετῖοα αΑΥ [πιδθ ΘΔΡΕΪγ 6]. Αμὰ δ6 
Ῥτουρδὺ ὑρ [τ1|Ἧϑ ΒῈρρογηρ) Ηδάδδβαῃ ((μδῇ 8 ἘΞ) 18 Ὁπ6165 ἀδυρὕοῦ ; ΤῸΓ 
Βα δά ποὶἐμον ἔΔ Π 6 Ὧοτ τροῦμογ, δηά Π6 τηδί ἃ [γουτρ τυοπηιαη}} τῦαϑ ἔαὶτ [Ὀόδυ11- 
[0] οὗ ἔρυτο} δπά Ὀοδυθ αι] [ροοά οὗἨὨ δρρϑαγδποο);} σβοτλ [8ηα Β61] Μοτγάεροεδὶ, 
τ ΒΟΥ {086 δηπὰ τροῖμοσ γοσο ἀοδά, ἰοοῖὶς [ῸΓ 8 οἱυπ [0 τὰ [ὉΣ 84] ἀδυρβίογ. 

8 8ο [Αα] 10 σϑτηθ ἴἰο ρα88 [7188], ψβθη ἐδ Κίηρ᾿Β οοιμηδηπαπιοηῦ [07] δηα Ἀΐδ 
ἄθοσθθ νγ88 μοασα, δηὰἀ ΏΘη ΤΙΒΗΥ͂ τη! ἄθηβ [γοῦυπρ τυοη16} ΤοτΘ ραϊπογοα ἐοσοίδον 
πηίο ᾿υΒηδη (Π6 ρϑ]δοθ, ἰο {9 ουδβίοα γ [Π8η4] οὗ Ηδρραὶ, ἐμαὶ [Δηα, ὦ, 6. [860 
ἘΙΔΟΣ 88 Ὀσγουρῃί [{8|Κ6}} αἶϑο απίο ἐδ Κρ Β Βουβο, ἰο ἴμ0 οὐδίοαυ [8884] ο 

9 Ἡοραὶ, Κοοροῦ οὗὁὨἨ το ποΐῆθῃ. Απά 18η6 τηδίάθῃ [γουηρ τὐοηναη}} ρ]οββθαὰ Ὠΐτὰ 
[βοοπιοα οι ἴῃ ἷβ 6Υ68], δΔηἀ 886 οὐίαϊηοα Κίηᾶάποθββ οὗ [γϑοοϊγοά ἴΆγου ὈΘΙΌΤΟ] 
δῖπι ; δῃα ἈΘ ΒρΘΘα ΠΥ ραν [Παβίθαθα ἴο ρν6} μοῦ Β6ὺ ἐλίησθ ἴου ρυγβοδίίοι [ἢιγ- 
ὈΙΒΗτα η 8], τῖῖ [484] δυο ἐλίπισϑ 88 Ὀοϊοηρεοά ἴο μοῦ [Ποὺ ῬΟΤΓΟΏ8], πὰ βουθῃ 
τηδὶ ἄθη9 [γουηρ τὉσοπιθη], τολίοἢ, ἀσογ6 ταθοῦ [ϑθθῃ, ὦ. 6. οἤοβθῃ] ὑὸ δό ρίνεη [ρἷν6] ΒοΥ, 
ουῦ οὗ ἐλ6 ἰκἰηρΒ Βουθθ: δῃὰ δ ῥγεΐοσγοα [ομδηρθα} δοὺς δῃὰ μοῦ ταδὶ 8 [γουηρ 

10 εοπι6η}} υπίο ἐήδ Ὀοδὶ [ψοοὰ ] ρίαοα οὗ ἐδδ Ἀουθθ οὗ [89Ὸ ποβθῆ, Ἐδίβοσς λαά ποὶ 
βμονγοα [1014] ΟΡ ρ6Ὸρ]6 ποὺ [8πη4] μοῦ Κἰηάγοά [΄ηθαρο]: ἴοσΣ Μοσγάθοασὶ λαά 

11 ομαγροθα [δη]οϊηθα ὉρΡοη] μον ἐμαὺ βῆ βῃου]Ἱὰ ποὺ ββονν [611] 2. Απὰ Μογαθοαδὶ 
ψΔΙΚοα [τ0αϑ ΜΔ] Ἰκηρ; ἰο δηα [το] θυ σΎ ἀδὺ [οοῃίη0.4}1Υ7]} θαίοτο ἐΐδ οουχὺ οὗὨ ἐδ 
ὙΟΠΊΘΠ Β ΠΒοῦθ6, ἴο ΠΟῪ ΠΟῪ Εϑίῃμον ἀἷὰ [086 Ῥεδοθ, ὦ, 6. πϑ!Άσο οὐ Ἐδβίμοσ], δὰ 
ψδδὐ ΒΒου ]α Ὀθοοτιθ οὗ [06 ἄοπο ψ 18} ΒοΥ. 

12 Νον [Απᾶα], τ θθπ ΘΥΟΓΥ [686}Ἀ}} πι81 8 ἔγπ 88 σοῦ! [Δρρυοδοβϑὰ] ἰο ρὸ ἐπ ἴο 
[(86] Κὶπρ Αδαβαδγαβ, δῇ {παὐὺ 8μῸ δα Ὀθθη [δὲ {80 ϑηὰ οὗ μοῦ Ὀοίηρ] ἔνοῖνο 
ΤΟ ἢ, Δοοογαϊηρ' ἰο ἐΐδ τδηος [[40} οὗ {π6 τοπιθῦ, (ὉΣ 80 σοῖο ἐδ ἀδγ8 οὗἉ ἐμοὶ 
Ῥυγιβοαίίουβ [{αγὈ ΒΘ [8] ΔΟοΟΠΙρ] 1564, ἐο εσἱξ, ΒὶΣ τιοηΐμβ 1 οἱ] οὗὁἨ ΣαγΓτΒ, 

μαὰ 



40 ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΕΤΗΕΒ, 

ΔΑ εἷχ τοηίῃβ ΜΠ βισθοῖ οάοσβ [8ρ1668], δηαὰ πὴ οὐδόν ἐλῆπσο [οΥ ἐλ6 ρματὶ γίηρς 
18 [ΠΥ ἰβῃταθη 8] οὗ (86 ποπηθη,) Το [154] ἰμὺ8 [ἴπ {8 8 ἐΐηι6} σϑιπθ δυοτν ταδί θα 

υηΐο 86 Κίπρ'; ΜΒΔίϑοθυοσ 888 ἀθδῖγϑα [τοῖρῦ 880} τ88 [που]ὰ Ὀ6] ρίνθῃ Βοσ, ἴο 
14 γὸ σπῖτι μος ουὔ οὗ ἐΐδ Βουβθ οὗ (6 τουλθὴ απίο ἐλ ΚἰηρΒ βοῦβθο. ἴῃ [86 δυθηΐηρσ 

886 ψοηΐ, δη οἡ {8:0 ΠΙΟΥΤΟΥ͂ [1 (86 ΤηοΤΐηρ] Βι6᾽ τοϊαγηοα ἐπζο ἐλδ βοοοῃὰ Βουβ9 
οὗ [86 ποτθῃ, ἰο ἐδ ουδίοαγ [Π8Πη4]} οὗἨ βμδδβῆραζ ἰλ6 Κὶηρ᾿Β σμδι μου] δίῃ [ουππο}}], 
ψΒΙΟἢ Κορύ [Κοορίῃρ] ὑμ6 Θοπου ὈΪΏ68: Βὴ68 οϑθ [σπου] ἃ Θ0π}86}] ἐπ ἁπίο {86 Κίηρ 
ὯΟ ΙΏΟΓΪΘ, οχοθρὺ [86 Κίπρ ἀο]ρμιοα ἴῃ ΒΘΓ, δῃὰ ἐλαὲ βὴθ σοσθ .δ]]6 ἃ ὈΥ Πδπι6. 

16 Νον [414] πθὰ ἐδ ἰαση οὗ Ἐβίμον, ἐδ6 ἀδυρ ον οὗ ΑὈ1Π41] ἐλ6 ὑποὶο οὗ Μογάοθ- 
οδὶ, χ8ὸ Πα ἰδίκθη Β6ὺ ἔὸν 158 [00 ἷπὶ [Ὁ 8] ἀδυρἝ θυ, νὰ8 οοῖῶθ [δρρυγοβο θα] ἰο 
δο πὶ απίο {89 Κἰηρ, βιθ τοαχυϊγθα [βουρἢ Ὁ} ποίησ Ὀυῦ ψιδὺ Ἡοραὶ ἐδδ Κορ Β 
ομδια οσϊδίη [ϑα πα 0Ἀ1, ἐΐλ6 κοορογ οἵ [Κοορίπρ] {86 σοπιθη, ἀρροϊηίοα [πρὶ 88γ]: 
δηά Ἐδίδοῖ οὐίαϊποα [τπ|ὃὲ8 τοοοινίηρ] ἔδγου ἴῃ ἐδ βιρμὺ [6γ68] οἵ 4]] ἑΐσηι ἐμαὶ Ἰοοκοὰ 

16 ὑροῦ [ϑροὶῃρ] μου. 8. [Δπα] Εδϑίμοῦ ψαθ ἔδίκθῃ υπΐο [{86] Κίηρ ΑΒαβυδγὰβ ἐπίο 
8158 Βοῦβθ τουδὶ 'ῃ [86 ἐθηί τηομίῃ, πψμὶοὶ ἠδ ἐλ6 τοί ΤΟΡοίι, ἴῃ ἐλδ βαυθοὶῃ γοΆΓ 

117 οὗ Ηἷβ τοῖρτι. Απαὰ {86 Κίηρ ἸΙονοα Ἐδίμοῦ δθονο 411 [86 σόοσαθη, δῃὰ δ6 οδίβδιποὰ 
[ποῦ εῖ γε ἢ μεῖς [Δ γογ] δῃὰ ἴϑγοσ [ἸὩΘΓΟΥ] ἴῃ ΗΪ8 βίσῃί [Ὀϑέοσο Βἰτα] τόσο ἐμδη 8]] 
186 ὙἱΓρΊΏΒ ; Βοὸ ἐξλαέ [4η4] ἢ βοΐ ΤΟΥ͂ΔΪ ΟΙΟΥ ΠΡΟῚ ΠΟΙ 684, δηά τηδᾶθ Βοσ 

18 ααθοθῃ ᾿πβίοδα οὗἩ γ᾽ δβϑθθ. ὙΤμοη [4.4] (μ6 Κίηρ τηδᾶθ ἃ ρτοδὺ ἔδαβί [θϑῃπαθοί] πο 
811 ἷβ ῥσΐμοοθ δπὰ ἢΐ8 βοσυδηίβ, δυόπὶ ἘβΊΒοΥ Β ἔδαϑῇ [Ὀδῃαιοί]; δῃὰ ἢ6 τηϑδάθ 8 
ΤΘΪΘ686 [γα8] ἰ0 [86 Ὀγουΐποοβ, δῃὰ ζᾷγϑ γ᾽ 8 [8 οοπίυ θα 106} δοοογάϊηρ ἴο ἐδ 
βίδίϑ [8Π6α] οὗ 186 Κιηρ. 

β Π. οταεοαὶ πιαζες λἰπιϑεῖ  ἀδεεγυὶπσ ο7) ἰλὲ 7αυογ ο77 Αλαδιεγιϑ. Ἄγ. 18--20. 

1. Απά ψΒθὴ ἐδε υἱυρίηβ ψγοσθ ρδίμοσγϑα ἑοσοίλου [886 βοοομα ἐΐηιο, ἑδλθη Μοσγάθοδλι βαὶ 
20 [ταϑ δἰ {10 ἴῃ ἐΐδ ΚὶπρΒ σαίθβι ἘδίμοΣ ποΐ ψεΐ βῃονθᾶ [τὉ᾽΄ὰ8 πού ἰ6}11η0} Ποῖ 

Κιπάγοα Π|πφῈ 69} ΟΣ [8847 ΒΟ Ῥ6ΟΡ]0, 88 Μοσγάθοδι λαά ομασροὰ [οπ]οϊπθὰ ὉροῺ] 
ΒΟΥ: ἴοὸσ Εδίμον αἰὰ [9 οοπιταδηἀσαθηΐ [εαγϊηρ] οὐ Μοσγάροδὶ, 1Κ6 δ [πρδὺ 888 

21 νὲ8] ΒΘ 586 ψγχβ Ὀσουραΐ ὑρΡ [1π ΒΟΥ Ὀοΐηρ Βυρροτγίθα} σι αΐαι. [Ιῃ [ἢ 086 ἄγ, 
ΜὮ11]6 [8Δηἀ, ὦ. 6. ΜΒ6η] Μογάθοδὶ βαὺ [τῦα8 Βι{{10}] ἴῃ ἐδλδ Κἰπρβ σαίθ, το οὗ ἐδδ 
ΕἸΏΡΒ Ομδ δου] δἰηβ, Βιρίμδη δά Τόγοβὰ, οὗ ἐΐοϑα πΐοὰ Καορί [κοθρῖηθ} 180 ἄἀοοΣ 
[{Ὰτ65880]4] το σθ τ ΙΝ {πε ΘΏΣΒρΘα], δηα βουρῃὺύ ἰο ἸΔΥ Βδπα οὐ ἐμ Κίπρ ΑΒδ- 

22 βυαοσυβ. ἀπά {δο (δῖηρ [ποσὰ] νγὰ8 πόση ἰο Μοτχαάθοαδὶ, τμο [8ῃηἀ 67 ἰο]ὰ ἐξ ππίο 
Ἐδίμον (86 ἀὔθοῃ, δηα ἘδίδοΣ οὐχ ῆοα [βαϊὰ 10] 186 Κίπρ ἐλογοοῦ ἴῃ Μογάθοβ  Β 

28 πϑᾶῆθ. Απά ευλόη Ἰπαυϊβι το τγ88 τηδαο οὗ [{Π6Ὺ Βουρῦ] [86 ταδίίος [ποσὰ], [8π6}] 
ἱΐ γᾶ8 Ἰουπὰ ουξδ; ἱβοτγοίοσο [84] {μοῦ ψοσὸ Ὀοΐὰ μδηρθα οἢ 8 ἰτθθ: δῃά ἰΐ γ88 
δ του ἴῃ ἐδ6 ὈΟΟΚ οὗ ἐΐ6 ΟἸΤΟΏ61659 [ΟΓᾺΒ (ἱ. 6. ἀ6648) οὗὁἨ (μ6 ἀΔ4γ8] Ὀδίοσο {86 

ῦ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 Γγδσ. 7. Οὐ ἰὴο ἔτο οχρζθβϑϑίοῃδ 676 δορά, [Π 6 ΟΥΤΩΘΙ ΣΟΐοσδ (ο σϑῆθσαϊὶ διθηηείγῳ οὗ ῬΟΓΒΟΙ, ὙΝΏΤΠΘ., διὰ 

[ἢ Ἰδαίου βρϑοίδῖν ἰοὸ οοπιοίϊτιοδε οἵ οοσηΐθηδῃοο, ὨΝ9 ὨΣΙΘ. ἘδίθοΥ Ὠδὰ Ὡοΐ ΟὨΪΥ 8 ὅπο ἴοστω, Ὀὰὶ α]50 8 ὅπ 

ἴλοο.--Τὰ.] 
8 [γεσ. 11. Τὴὸ ὀχρσϑβϑϑίοῃ Ὦθσο δὰ 8 ἀοῦ]Υ ϑιαωρβαὶίς, ὈἿ Ὁ} -ἢ3, ἴο ΒΏΟῪ Μογχάθϑοβδβ ἐπέθῃ ϑο βο}ἱοὶ- 

τ τ' 

(υὰο ἵἕον Πἰ8 ψαγὰ.--ΤᾺἪ.] 
8 [Υ78γ. 14. ΤῊΘ ῬΧΟΒΟΌΩ, Ὀοίηρ ΟΧΡΙϑδβοα, 15 ὮθσΘ ϑσω ῃδίΐο -- δαοσλ ἰπ ἀἰνί 4] βἰρὶγ.-- Τὰ.] 

ἐθη ἢ τηοηί οὗἩ (9 γϑαγ, ἰδὲ ΠΟῪ γὸ δἰδβὰ ἴῃ 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

οι. 1-4. Ῥίαη 70᾽ ὑτοσιγίησ α πεὶσ ΟἸθεη.---- 
ΤῊΘ ἰϑίοΥΥ ὙΔιΙΘὮ ἸΒΙΌΣΙΏΒ Ὁ5 ΒΟῪ ΑΒΔΒΌΘΡΙΒ 
οδυδοα Υἱτρίηϑ ἰο Ὀ6 ὈὉτουρῶΐ ἰοροίμ ον ἴγοση 8}] 
86 γῬαγίβ οὗ ἷβ ἰεϊπηκάοιω ; ΠΟῪ πὶ ΘΟ ΒΘαΌΘΠοΘ 
86 Ἰοντοὰ Ἐβίδον πὶ ὑμ6 ΡΪ866 οὗ Υδβὰι, Ὀδρίηδ 
ῬΤΟΡΘΓΙΥ ΒόΓο, δί ἰἢ ρμοΐϊῃὶ στ θὴ ἰδ 6 δΔΏΟΥ οὗ (ἢ 6 
κίης διιαϊηϑδὶ δι δα δ᾽]αγοᾶ, δη ὙΒοη 6 
(δουρὶ οὗ ψϑδὶ 886 Ββδὰ ἀοῃο, δηὰ Ἡμδὶ γγὰβ ἀ6- 
(οτιϊηθα τοβροοίηρ Β6Γ. [Ι͂ἢ Υἱὸν οὔνυϑγ. 16 νγ9 
πουϊὰ Ὧ6 Ἰοὰ ἰο ἀ8βι1π|0, δίῃ 69 ΕΒ ΠΟΥ γγχὰϑ Ὀτουσῃί 
ο {()16 κί ρ᾽ 8 Ραΐδοθ ἰῇ {110 βϑυθηἑ ἢ γϑδσ, δηὰ ἰδ 9 

0 ΒΓ οὐ ουοπ 9 δ χὶ ἢ γϑὰνρ οὗ ἐδὸ σχοΐχζῃ οὗ 
Αδαϑυοσῦθ. Ηδηοθ ἴπογθ που]ὰ 6 Ὀοΐίτοου οἷ. 
ἷ, (δοταΡ. ΥοΣ. 8) δῃὰ οβδρ. ἐΐ. ἃ ρεγϊοὰ οὗ Βοδυὶν 
ἰῆτοθ γϑδῦβ.0 [9 ΠΙΔΥ διϑβθμηθ ἰδαί 1έ αἰὰ ποὶ 
ἴδ Κὸ ἰοῦ κον ὑμδη 8 Βα)  γϑῶγ ἰο θδχθουΐο [89 οσάδν 
Βοτο ρίγυοη ; δηὰ ἰδ ὑσγερδζγδίίΐοῃ οὗ [89 Υἱσρὶηϑ 
ἀοβονί θα πῃ νον. 12 ἀἱὰ ποὺ δομεϊηθ ΤοΤὸ ἐπ 88 
Δ ΟΔΥ. Μοδην 19 ΑΒ ΘΒΌΘΤῸδ τγ88 ουδρὶ ογϑὰ ἴῺ 
ατγοθϑοα ἀυτίηρ ἐῃ9 δἰχι ἢ γὲδ}ὺ οὗ ἷὶ8 γοῖρῃ, Ὀὰὶ 6 
γοϊατπϑὰ ἴῃ ἐμὸ βουοηίῃ. ἴῃ 8}} ῬΤΟΌΘΔΌΪΙΥ 'ψὸ 
δ΄ 8.11} ἰὼ {πὸ ἰἶτηθ οὗὐ ἐδ ατγθοίδῃ ψγῶρ. 9 
ΤΩΔΥ͂ δἶδο ὙΘΥΥ͂ ὨΔΙΌΓΑΔΙΥ οοῃοϊυθ ἐμαὶ Ὁ ηον ἐδ9 
οἰτουχηδίδῃ θα ΙΩΔΩΥ ΥΘΔΙΒ ἯΟΣΘ Ὡοί βυβδογοα ἴο 
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Ῥδδθ Ὀσίοτο ἰΐ 88 ἱποῦρί ἰο Βπὰ ἃ βιδβιίϊ ἴθ 
ογυ δι. ΤὨὶβ γοβο]αι οι νη 5 Τογηθα βΒοοη δἴ- 
(Ὁ [86 ταὐοοϊίοη οὗ γα. ιὶ, Ὀυΐ 1.8 ὀχϑου ἰ 0Ὁ ΤΩΔΥ͂ 
Βδνῦο Ὀδοη ἀοϊαγοὰ Ὀοοδυδθ οὗ (86 ὩΘΨΝΪΥ ἀηάογ- 
ἰδίκοη αἀγοοΐδη τᾶγῦ. ΤὉ86 1100Γ8] τιοδΐης οὗ Υο Ὁ. 
1 δϑοῖρϑ ἴῸ ὉΘ ἐμαὶ Αμδδυογυβ τυρὰ ἴῃ ΐΒ ΒΟΌΘΡ 
τοπθηὶδ γδδὲ δὰ ρμαβϑϑοὰ, ὑπδὺ βϑπθὸ (86 ἴθ δ᾽ 
τοῖα ἤδυθ αὐίϑοη ἰοδὶ Ὦθ ψουϊὰ ΠΟῪ αἷγοοί δἷ5 
ΔΉΠΟΥ ἔγοιι Υδδμι δηὰ ]οἱ ἰὐ 7811} προῦ 8 οΘουῃ- 
Β6.]Οτ8. 

ἴγοπι 15), ἰο ἰεί ἄοιοπ, ἰο 19 ἄοννι, ἰ8 ἈΘΥῸ 
ΔὨα ἴῃ οἶδρ. Υἱὶ. 10, δροΐκϑθῃ οὗ (89 διν7νὶ]ἕηκβ οἵ 
ΔΏΖοΥ, ἰπ 6οα. νΥἱϊἱ. 1, οὗ πιονοτηθαίδ οὗ γδίοσ, δηὰ 

ἰδ τοϊδιθὰ ἰο ΓΖ, ἐο ὁθ ἴοισ οὐ Ὀθοοτηθ ἰοσγ, 72 
8 ἰο ἀεεϊάε, ἰο οοπεϊμας βγπιῖν, ἸΣΓΘΥΟΟΔΌΪΥ, ΘΟΏΡ. 

ΤΥ, δα. ἵν. 14. 
γον. 2. Το γουνπϑῈ δαὶ βογυθὰ Ὀοίοτθ (86 

Κκιὶης βδοιιρῆι ἴἰο ἀνογὶ {{} 0 ἀδῆρον ἰππὶ ἐμβγοαίοηοα, 
ΤθοΒ6 ογὸ τηϑηἰἰ πο δτοὸ ᾿ΐἷβ δἰἰθη ἀλη β (ΘΟ ΠΡ. 
Νοῖ. ἰν. 10), πῆο σογὸ ϑυιρίονθα δὺουέ 818 ρεῦ- 
δ0Ὼ (σοι. σῦϑρ. νΥἱ. 8, δ). ΤΟΥ δάν βϑοα ἐμδὶ 
τοδί ἄθηβ, υἱγρίηβ, Ὀ6 Ὀγουχμὺὶ ἰο [80 Κίαμ, δὰ 
ἀἰδδὲ (Β680 βμουίά 0 Ὀοδβυια] ἐο Ἰοοῖς ὍΡΟΙ. 

Ἰ 7903), (λ0 8 ρθτβ. Ρ]ΌΓ., σορσϑδβθηίϑ, 88 ἐβ ᾿βιιδὶ 
ἴῃ (89 Ατϑδιῃ., ἰδ: ἱτ ρουβοα] ““016,᾽᾿᾽ 88 8 Ρ68- 

βἶγο ὀχργϑββίου. ΠῚ}, πιαγτίαρεαδῖα ῬΘΥΒΟΏΒ, 18 
ἴῃ 8017 ἰοο ἱπάεβαΐθ ἰο Ὀ9 οἰοῦ ἐβδὴ δ δρρεῃά- 

869 ἰο ΧΡ ΑΙ 
γος. 8. ΤΏ οΥ δἷ8ο βανὸ ἐδ ρἴδῃ οὗ ὀοχϑοπέϊοῃ οἵ 

ἐμὶα Ῥγοΐοοι: Ἐπ6 Κίηρ, ᾿Ὠγουκὶ ἷ8 δρροὶϊηιοὰ 
οἴδοογβ, οὐ του ἢ ΒροΟὶΔΙΪΥ δυ(}}οτ ΖΘ χη, ῬΑ 8 
ο οδυ809 ἰο ὃὉ6 Ὀτουχῶξ ἰοχ οί Π6 Τ᾽ ἤγουν ἃ}} (ῃ 6 Ῥγο- 
Υἱποθδ οὗἉ δἷβ ἰεϊη σάοαι (ἢ 6 πηοϑί. Ὀδδυ [Ὁ] Υἱγρίηϑ, 
δὰ ῥ]κοοά ὑπάογ (μ6 μδηὰ οὗ Ηερο ἰπ (ἢ ΒοιιΒθ 
οὔίδο νοοῦ. 7818 ἤορε γὰ8 (116 Θ᾿ οΥ͂ ΘΌ πα 
οὗ ἰὴ Κίηρ, (0.9 ΚΟΘΡΘΡ οὗ [6 ποϊθθῃ, Ὁποῦ 
ὙὮΟΒ6 οΑγΘ δηά αἰγθοιίΐο ΟΥ̓́ΔΣΥ γουηρ τηδἰ θη 
ἀλθη ἱπίο {Π9 ΒαΡθὰ ΜΩα8 Ὀ]δοβά, δηἃ ὉΥ πὶ 
Ῥτδραγοὰ ἴοῦ οὔθ ψγο]9 ΥΘΔΓΡ ἰο ρὸ ἰπίο (89 ὕτο- 
δ6069 οὗἉ (6 Κὶηρ (ΘΟ Ρ. γογ. 12). δ ἰὰ ΥΟ ΓΒ, 

8 διὰ 1 οδ᾽]Ἱοὰ "27, ταϑ, 8ἃΒ. ΔΌΟΥΘ βἰδίεά, ἰδ} 9 

οΒἱοΥ̓ ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΡ οὗ ἰδμο Κίηρ᾽5 Βαγοι. 5 Δηᾶ]οιῖ 
ποῖ τΐηβδ ἴοσ ρυσβοοιίοῃ ὍὈΘ6 αἰνθῃ 

(9:3) .--- 7}, (89 ἰπᾶπ. δΌβο]., εἶνοβ Ῥζοταί- 
ὯΘΠ6Θ ἰ0 {80 δοΐί ῬΌΤΘΙΥ Δ8 βυοῖ, δβῖποο ᾿ξ Ῥγοϑορ- 
Ῥοδθ68 ἐδ βυ Ὀ᾽θοὶ 85 Ὀοΐηκς 56] [-οΥὐἱἀδηὶ : “1,μοἱ ἐμθιῃ 
6 εἰνοι᾽" [τδίμβογ, “"μοὺ ἔμβεγθ 0 α σίνίησ᾽᾽]. 

ῬΥΘΒ (δοαρ. τοσα. 9 δῃὰ 12), ἤγοτα [9, ἐο συ, 
ἴο οἴοδῃβθ, ἰο σῦδΚϑ οἴοδη, 8 δὴ δοδσδοὶ ἰτηδρο, 
»εγίβεαίζίίοπ ἴῃ ἴῃὩ6 5800ῆ80 οὗὨ οἰοδηβίηρ; γγ}}}9 
ΡΥ ἴὰ σεν. 12 τοϑϑὴδ γδίμπος [ρϑββίυοὶ γ] δε- 

. [»», ΒΟΎΘΥΟΣ, πὸ παῖς ἰῃ ἀγροῖς, δη ἃ δον ἴῃ Ἐπ ᾳ- 

Ἰἰ5ἢ, οἴῃ ἀθηοίθα ΤΔΘΓΘΙ͂Υ ἃ 619 ἀοηιεδίίο, γί ἢ 11{|16 
Γορβηγα ἴο δ59.--ΤῈ.] 

[{ὖ ϑτγο, μον οΥοσ, ἀϑηοῖθα βοιμοίηίης δά ἀϊἑίοπδὶ ἴὸ 
πὸ ΘΠ αττη9 οὕ (ἢ οαηα ἀαἴθ5 ἔοτ [Π6 4166 }}}ν βίαίῖο. ΑἹ] 
ἤουπα ἔϑυλα]65 ἃγΘ ποῦ ΥἹσζίηα, ΠῸΓ δύθ Δ]}} υἱγχῖῃβ γοιῦὴς. 
ἰδ ΨΜ6010 [0 ὃὈθ Ὀοΐῃ, διὰ τῇοσο Ὀϑδβίάθα, ἴο Ὀθ ἴδ᾽". 

1 ἢ ΤῊθ “κΥηϑοθατη ᾿ ΟΥ “ΠΩΓΘΙΏ᾽ Ὑ8Ὲ8 ΔΙΤΓΑΥΒ Δῃ 
ΘΒΒΘῊ 14] ρατὶ οὗὁἨ δ ΟΥϑηἰαὶ ρα] 66 (σοτηρ.1 ίηκα νὶ!. 
8). {τ (ηὴ6 Ῥογβίϑῃ ρα ραίθα ἐδ ᾿νᾺ8 ΥτῪ οχίθηβίγο, βίηοθ 
ἴῃ Ῥογβίδσ πιο ΔτΟἢΒ χη ια! η64, ὈΘβί 68 {Πποὶγ ]ορκί - 
Τηαδίθ τϑλόρ να ἸΔΏΝ 36 300 οὗ 400 ΘΟ" οἰ η65 (ῬΑΓΠΊοη. 
αΡ. Αἰῆϑῃ. δείροη Χ͵ἼΤΙ. Ρ. 608 α). Ηοβο, βέγίςε  δρϑαΐς- 
ἔτιμ, Β66ΠΊΒ ἴο ἤλγο ὈΘΟῚ ἜΘΕΡΟΣ οὗ [9 νἱγραίηϑ᾽ οηἱν, 
δἷποο ἔἢ 9 φο ΠΟ] 65 γθ9γ9 πη άοΓ [ἢ ΟΑΣΘ οὗ Βη δα δὴ χα 
(νοσ. 14)." ΒΔ Ν80Χ.-- ΤᾺ.) 

ἐοτηδ οἰθαηδοα, οΥ Ῥυγο. ΕΥἰἀΘὨΠΥ δυο ἃ ρΡυν]- 
οαἰΐ οι ταθϑδηὶί 8 οεδηβίηρβ, ἀπ δηοϊηίϊηρς τὶ! ἢ ΡΓγθ- 
εἰοῦβ οἱἱβ, γοῦ. 4. Τιιοῖγ ρύυγροθα 88 ἰδ αῦ (ἢ 9 
ΟὯΘ ὙῸ βιοιυϊὰ ρ]θ8β9 ἰδ) ἰκϊηρ' πιΐϊ σι Ὀοσοτηθ 

αυθοῃ ἴῃ (86 τοοῖὰ οἔ 7 δβδιΐ, Ἴ79 Ὦ6ΥΘ ΒΡΘΔΚ8 
ΟΥ̓́ῚΠΒ6 αυθθῃ, 85 ἐὺ οἰβονθονο ἀοοβ οὗ {δ ἰκίπρ. 
ΑἸ)δδθσυθ ΔρΡρτονθα οὗ {118 ργοροβι(ίοῃ αἷϑο 
(οοπιρ. οἰ δρ. ἰ. 21). 

γεγο. δ-7. Νον οὺν δυΐδοῦ ολῃ δη πηυδὲ τη ἶκ9 
8 τΓοίογΘ;ο9 (0 Δοταοοαὶ δηὰ Ἐδβι 9 Γ 88 (δ 6 ΟὨἰοΥ͂ 
ῬΘΥΒΟῚΒ ΟἹ ἐδ9 ὁπη6 5Ϊ49 πα πο οοηδίοὶ ἰπαὶ ἴδ ἐο 
ὕο] ον. ον. ὅ. Α οοχξαΐῃ δον ---τοτολϊ ποὰ 
ρους (ΠονΡ6---ἶπ ΕΒ] 6 8 186 Ρ61806--- 8080 
πδ9 (88) Ἡοσάθοδὶ .---ἶι 8. ἃ σδβαγμοίον 8- 
(ἴο οὗὁἨ ΟΌΥ δύ ΒΡ ἰη ἷπβ Υἱνϊὰ το οὗ βίϑλίθπιθηὶ 
(μι, ἱῃβίοαά οὗ οουϊϊαΐης (89 σοῃπθοίΐοη, ΒΘ 

τὴ ἶκ0 5 59 οὗὨ “77, Βο ἑαἰκίη ς ἃ ὕγϑϑιι βίδτ᾽, (σοῦ. 
οΒδρ. ἱ. 9, 10). ΤΠ 6 6 Ὺ οἷδπηθηί, σι ἱοῖι 
οοῖηθ8 ἰῃίο ὈΪαν ἴῃ (δ ΒἰΒίΟΥΥ, Σϑοοῖνθ8 σΥΘδί ον 
ῬτουλΘΏ66. 

ΤΏΘ πδηθ ογαδοαΐ. τ ἸοὮ ἴῃ ὑμο Ἰαίοῦ σϑσθη- 
δίομβ ἰδ ποὶ πγιἰθα 3.79, Ῥαὶ ᾿ΞΎ, δ88 Ρ91- 

8805 οοῃπποοίϊου τὶ τ (ἢ 6 Ῥογβῖδη πιογαάκαϊΐ, “4 11{{19 
τ 80 ̓̓  (ἸηΔῊ ηἰ κ), [8 ἀονί ναιΐου ἔγοπι (ἢ 8 ΠΤ Θ 
οὗ ἐμπὸ Ομδιἀθο Θοὰ, Μεγοιὠαοῖ, ἴθ, ΒΟΎΤΘΥΘΟΥ, 6Χ- 
ἐγουλ οἷν ἐπ γΟΌΔΌ]6θ. [1(8 ἱπηρογί 18 δα. 4} 88 
Ὀποογίλίη τὶ ἐμαὶ οὗ τηοβί οὔ ἴἢ 9 πϑιίηθ8 πι6ῇ- 
ἰἰοποὰ ἴῃ οἴῃ. ἰ. Ἐ6 δβοι οὗ δαΐσ, [89 βΒοῃ 
οὗ Βμίτησίὶ, [9 δοιι οὗ ἘΓΙΒὮ, ἃ Βοιηΐδσοξῖθ. 
--Αοοογ πᾷ ἰο τηοβὺ δοτηθηίαίοῦβ. 4180 ΟἸοσγίου 
δηὰ Βδιοθλο οι, 7Ζ6ἷν, Βιιϊηοὶ αηά Κιβὰὶ τοτο ἰδ 9 
ποαγοβὲ δηἰθσοάθηίϑ οἵ Μοτγάοοδὶ.ἐ 8111 ἰϊ ᾿8 
ΤΑ ΘΕ ΙΊΟΤΘ πϑίυγϑὶ ἰο δοϊὰ πὶΐῃ Φοβορῆαβ, τ 80 
ἰγασο 8 ἐ80 βοΠΘΑΙΟΘΥ οὗ Εδίμοῦ [ἰο ἃ γογδὶ Βοῦδο, 
(μδὶ Κίηκς δ5δὺ] ἰ8 τοδὶ (Ατγολ. ΧΙ. 6); τ} }}6 ὈΟῚΒ 
Ταγρυτϑ μοϊὰ Ὀοίὰ ϑμϊτηοὶ δὰ Κιβϑῃ δ8 Ὀοϊης 
τα υοἷι Θαν] ον ἰὼ (δ6 1 η6, ΠΑΠΙΟΙΥ͂, 1] οπίϊοϑῖ τὶ 
{πὸ ῶϑπ τπϑοἰϊοηοάᾶ ἴῃ ἰδ 6 Βοοῖκ5 οὔ Βαπιιοὶ, 8..}- 
τιοὶ, ἐδ βοὴ οὗἩἁ οτα, νγῦο συγβοὰ αν! (2 βδπῃ,. 
χνυΐὶ. ὅ δαα.: 1 ΚΙ. 1. 8, 86 κα4ᾳ.), διὰ Κίμ, (9 
δίῃ ν οὗ 58} (1 Βα. ἰσ. 1; 1 Οἤτου. υἱῖἱ!. 89). 
Τιΐθ ἀργθο8 τὶ! ἢ {86 βίαἰοιηοπΐ ἐπαὺ {86 ΤΌΣ ΠΙΘΡ 
ΒΒ αιοὶ, ἐη9 Βδὴ9 88 ἴ89 ΟὯ6 δΒοτθ τηοπίϊοηθὰ, 
Βυουϊὰ Βαγνο Ὀθ6ῃ 8 βοὴ οἵ Κὶϑ. ἴπ] ὅληι. χυΐ. 
δ ἢ9 ἰδ ἀεδίχπαίθὰ 88 Ὀοΐπᾳ οὗ [86 Ἰΐποορο οἵ 
ὅ4}. ΕἌΣΙΠΒΟΥ νὸ ἀϊδοονον ἰδὲ Μοτάοοαϊὶ, ὮὉΥῪ 
(18 ἀαγὶναιίοη, 88 α Βοηϊδινῖίο, δὰ (δαὶ δ]- 
τοδὰν ὉΥ ἐπ8δ σοηθαϊορίσα)ὶ ἀοβοθηΐ ᾿ο 8 ρἰδσοὰ 
πη ορροβίἐΐοῃ ἰο Ηδιδῃ 88 ᾿ἷ8 ΘΌΘΥ. ΤὨἷ5 18 
τηοϑὺ οἰ θα τὶ Βθον ΟΥ̓ ΟὟΤ Δα ΠΟΥ ἴῃ ἀφδὶρηδιὶης 

4 [“ Μογάθοβδὶ ἮδΔ8 ὈΘΘῺ ῬσΟΌΔΟΪΥ ἰάἀοης βοὰ τῆ 6 
σογίαί η Μαίαοσαβ, τ ἶιο. Δοοοταϊης ἰο (ὐοβίαο, γ88 [ἢ τηοῖς 
Ῥονσίαυ] οὗ ἰῆθ ϑυμβυσοὴδ ἀυγίης ὑπο Ἰαίίοσ ραστὶ οὗ (9 
Το οὔ Χοῦχοϑδ. ........ δὺ Μοτγάρομδὶ ν͵αΟὶϑ ἃ δι ἢ 
18 ΠΠΡΗΠΕὰ ὉΥ͂ ἢΐ58 δἀορίϊοη οἵ ἃ γουπς ἔϑπηδ]0 σοιιδί, δὰ 
8180 ὉΥ πὸ τοδαν δοοϑβδ8 ἢ Οἢ 9 Ἀδὰ ἰο ἢ ἢδγοπὶ οὗ 
ΑΠΔΒΠΘΓΌΒ." ἨΛΎΤΙΝΘΒΟΝ.-- Ι 
 [8ο αἰδο Ἐδυ)Ἕίηϑοη : “ 1ὺὄῚ ἰἣο τίν ἢδά ἰηἰοηἀοὰ ἰο 

ἀετγίνγο Μογάθοβδί ὕγομη ἃ Του Αἱ βίοοϊς, ἢ6 ψουῦ]α ΒΟΒΓΟΘΙ͂Υ 
Ἦδγτθ οτηἰ θὰ ἴῃ 8 πϑῖη6 οὗ 1 ἰτωβοῖῦ. Νοῦ ψοῦ]ὰ ἮθΘ 
ἢᾶνο ἀεβίχπαίοα Κἰβῃ δὲ 8 Τοσο “ Βοηῃ)γαπηθ." ΤΠΘ 
μΜμ8Γὴ6 Ὑτίίον δα ὰβ (ἢδξ οἡ [ἢ6 ΒΟΘΡΌΕΙ ΟῚ “αὐ {89 1 5 
18 βδἰπιρὶν 1π8 ἐσθ )ΐη9 οὔ Μογαθοα δ ἀδβοθηῦ ὕγοϊῃ ὃ 
οογίδίη ἔκ ἢ οὐ πογσίϑο ὉΠ ΙΚΠΟΎΏ, 0 γγᾶὰ5 ἰδ αν 
πον," δὴ πδὰ Ὀθοὴ σαγτίοὰ ΑΥῸΥ͂ ὃν ΝΟ Ο ἢ ΔαΠΟΞΞΕΓ; 
(ποθὴ “πὸ ἴον χϑηθγαίίοηβ, Καὶ ϑῃ, Βῃἰπιοὶ, Φαῖν, Μογάο- 
οδὶ, οχϑδοῖϊ!ν Ε1} 1Ρ 1Π.9 ϑρ806 οὗἩ 130 γϑδγ ἔγοτη Φϑοοῃ ἢ 8 
σαριν Υ ἰο ὑπο Ἰδΐέον ὨΔ]Γ οὗ Χουχϑϑ᾽ γοίμη. ......ὅ ΤῆΘ 
856 οὗ Μοτγαρϑομδὶ αὖ ὑπὸ δοοϑαβίοῃ οὗ ΧΟΥΧΘΑ ΤΥ ἤδΥθ 
Ὀθοῃ βοουϊ 8) οΥ 40: ἰδὲ οὐ Εδβίποσ, πἰβ γας σου δίῃ, 
δὐου!ϊ 20." 81} ἐῆοβδϑ σοϊποίάθῃσοϑθ βϑόὴ ἰὼ ὃθ οιιν 
ψοϊκηθα ὉΥ 96 οοπδίἀοσϑιίίοηβ δαυδηοοὰ ΌΥ ΟἿΣ δι» 
80... Τὰ.] 



42 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΞΤΗΕΒ. 

{0 Ἰδίίον δα δὴ ἀκδρίί6 (δον. οἷ. 111. 17]0. Ιὲ ἴ8 
Α͵80 ν8}} Κηόνῃ ἰμδὶ ἰὺ τΔ8 ἃ ουδίοτι οὗ Βὶ Ὁ]168] 
ἰϑίοτίδηβ ποὺ ἰο ραἶνθ {09 ΟΠ ΘΔΊΟΖΥ Θοιρ]οίθ, 
Ῥαΐ ταίμοῦ ἰο ἤοτ α σομ ποΟ 0. ΣΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 Οἷ080 
ἩΪΓὮ ΘΟ] ΘὈτδιοα Πδτη68 οὗ [86 οἷα Υ (ἴπ|08 (ΟΟτΡ. 
6. 7. Μαδβοῖϊδῃ ἰὼ Νεῖ. χὶ. δ, ἐη9 δοὴ οὗ ϑϊϊουΐ; 
οΥ Ῥοϊιδ) αι, ΝΏ. χὶ. 24, (9 ϑοῃ οὗ Ζυάδῃ : ΟΥ̓ 
ΒΒΔΊΊααλ, 1 ΟἸγου. ἰσ. 19, (19 βοῇ οὗ Κοτγδῃ), 
ΤΊιο τοϊαιἶνο βοηίθῃοο πῃ νοῦ. θ: ἷἿὮ8Ἐο Βαᾶ Ὀθ668 
Οοδιτὶθϑᾶ δυὐνᾶὰῦ ἔσο 9οσῦδα]θηι, νυνὶ 1896 
οαριϊνῖν, τοῦ! Βα Ὅθ6: οδεχὶϑᾶ αὐ ῦ 
σὶ! “ϑοοη δ ἰκίηᾳ οὗ διιδαῇ, τοι Νἶο- 
Ὀυοπεᾶμοεπσον ἴ86 Ἰείπα οὗ ΒαΌΥ]οΣ δᾶ 
οδεσίθἃ αὐσϑὺ σδηποῖ ὈΥ ΔΏΥ ΙΏ6ΔΠ8 0 γοίογγϑα 
ἴο ἐμ ᾿αϑὲὶ πδιηϑὰ Κίβῃ, ἃ58 15 ἱβουχὶ Ὁγ οἹάοῦ 
σοπιπηθηϊλίοῦβ, δηἃ 4]80 ὉΥ ΟἸοτίουβ δηὰ Βαδι- 
βεανίοῃ (1. ο. Ρ. 127), Ὀυϊ ον ἰο Μοτάθοαδὶ, ἴο 
ψ ἤοτὰ ΒΡΟΟΪΔ] ΓΟΐογθμσθ 18 τηΔ46 8 Ὀοΐης 8 Βοη- 
866. Νοῖῦ οὐἿΪγ (88 ΔηΔΙΟΘΥ οὔ βία Δ. ῬΘΥΒΟΙ δὶ 
ἀεδί κηπαιϊίοηα ἑουπὰ ἰη (6 ϑοτὶρίατοδβ ἀοιηδη 8 
(ΐ8, θα οδρθοΐδ!γ ἰδ6 οἱγουμηδίδησο ὑπαὶ ἐἢ 15 
ΤΟίοΓΘΏΟΘ ἰο ΚὶθὉ 88 ἃ θη δηλ ὶίθ ουϊὰ ὈΘ ΡυΓοΙῪ 
ΔΙΌ ΓΑΥΥ. Τδιδ ἰὺ ρἶνοβ (6 ΒΏΡΘΘΓΆΠΟΘ 88 ἱΐ 
Μοτάφοδὶ δαὰ δἰ π)86] Ὀο]οησοα ἰοὸ {πὸ ἢγϑὶ Ρ6- 
γἱοὰ οἵ ἐἰπο οχὶϊθ, δη ἃ ποὶ μἷβ στεδὲ σγδηά- μου, 
Δηά 88 1 (Ἰχ0 δ᾽ ϑίοτυ οὗ οὖν Ὀοοῖ,, ᾿μδἰθδὰ οὗ ὃ6- 
Ἰοηφσίης ἴο [86 ρΡετὶοα οὗ Χουχϑβ, γα] ὶγ ὈοϊΪοηκοὰ 
ἴο (6 ροτγίοἀ οὗ δ ργϑθ- οχ βίης ἰίηᾳ οὔ Μοάϊα 
(Ρ θυ δ ρ8 ἰο ἐμαὶ οὔ γδχασζοϑδ, δορ. οἾδΡ. ἱ. 1). 
Εοὸτ (80 δϑδυτιρίΐοῃ δαὶ Μοτγάϑοδὶ μδὰ Ἰἱνεοά 
Τγοῖὰ (ἰ θερίππΐης οὗ (6 οχὶϊθ ὉΡ ἰο [86 ἰΐηγ6 
οὔ Χοῦχοα, δηὰ ἐΠοη, δοίη Ῥετῆδρθ 120-180 
γϑδτβ οἷά, δὰ Ὀϑοοῖῶθ Ῥσχίαδ σταδίου, 15. αυΐίο 
ἐπα ργοΟ Δ Ὁ]6θ.ἁ. 0 ἴδ 4180 9 βίδίοιηθῃὶλ μὲ ἢθ 
88 ἰἀϑηιὶοαὶ πὶ (ἢ (6 Μογάἀοοαὶ πιοηιἱοποά ἴῃ 
ἙΕεταὰ ἰἱ. 2; Ναεΐ. νἱὶ. 7, δὴ οχὶϊο γοϊυγηθᾶ ἰο 276- 
Συδδίο τ ΖοτυΌΔΌοϊ δηὰ Ζοβθυδ, αὶ αἷϊογ.- 
ψοτὰδ οοτοϊης ὈΔοῖκ ἡραΐη ἰο ΟΠ αἰ ἀθθ8, ΟΥ γαῖ βοῦν 
ο Βδυδῆδβη (Βα θ86}8}),.Ὠ Τμθ οοπίτγαβϑὺ τ ὶτ ἢ (ἢ 6 
᾿ὔδεαν οἵ Εβι θεν γϑηάθυβ ἴὑ ἴῃ ἐπὶ 6836 γγ6}} εἰ αι 
1 ροδϑ1 0Ὁ]6 ἐμθὴ ἐμαί β}9 βῃουϊὰ σουηθ ἱπίο ποίϊοθ 
Ἀγ. 8.11} }18 πδίιγαὶ σοηβί ἀογαί ἢ ΣΏΔΥ Ὁδ 
ἀεδοορίϊνθ. ϑ΄ηδθ 4}} (6 οὐβὲν ᾿ποϊἀοηΐβ ροΐπέ (ὁ 
(μ9 Ἰαΐρ ἰἦπη9 οὗ ΧοΥχοϑδ, 9 ΔΥῸ ἠπδι οι, ἰηδοοὰ 
σου 6116, ἰο Ὀδ6ΑΥ ἴῃ τοϊη ἰδ δὶ τηο49 οὗ Βρϑϑοὶ 
Ὑ 816} γἢᾶΟ8 68 οἴηρίογοά, Τΐδ ἰγοδία οὗ ἐπίῃ 8 
ἄἀἄοῃθ ὈΥ ἈῬΓΘάΘΟΘΒΒΟΥΒ 88 ανίης Ὀδοη τ ϊίπθδβοὶ 
ὈΥ (μοὶ ῬΓΟΩΘΏΥ, ὙΠῸ Ὠλὰ 6 οογίαϊη μδγὶ ἴπ 
(τὰ; βυυιοῖ δὴ δηΔΙΟΟΣΥ 15 Τουπὰ ἰῃ Ομ. χὶνΐ. 
8844ᾳ. ῬΟΓΒΔΡΒ δἰβὸ 1} 6 δσργοββίοῃ μογθ ἱηάϊΐ.- 
οαίο8 πῃ δάνδῃσο παῖ Μογάθοδί δα θθβϑη οδγυὶοὰ 
ΔΎΔΥ ποὶ ΟἿΪΥ δίοηρ πὶ Φοοοηϊδθ, Ὀυΐ 880 
(χοῦν ἢ [86 σαριϊνο8 Ἰοἃ ΔΌΎΓΑΥ δί {ἢ ἐΐπ)6 
οὔ Δοοοι δ. Οποιπΐης, μοτνονθυ, ἰ8 οἶδα: δαί 
(Πουσ ἃ Βοη͵δαιίθ, 6 Ὀοϊοηροά ἰο [86 ““ὁ8Ρ- 
αεἰνὶ γ᾽" οὗ Φυάαῖ, δηὰ ποί ἰο ἰδὲ οΥ̓͂ [5Γ896], ἰοὸ 
ὙΠ16} Ζοδοδῖπι δηζ9 ψου]ὰ αδϑΐρη δα. Βυὶ 
ἦη (ἷ8 Ρ]Δο9 Τοΐβυθῃοθ 8 τηϑδὰδ (0 ΒΐτΏ, 88 ἷ8 ᾿η- 
ἀϊςαιοα ἴῃ υϑν. 7, Ὀθοδιβα οὗ δἷβ βοϊδί ᾿οῃϑἷρ ἰο 
Ἐεῖδοσ. Αμπᾶ δ Ὀτοῦβμξ ὉΡ Ἐΐαδδδβαϑῃ 
[[λδὶ ἰα, ἘδῖΒο:} πἰ6 Ὁὑπο]169᾽6 ἀαυκὮἜϊο: .--- 
13,8, 6 ρα οἱρ]9 σομηθοίοα τ ῖ [ἢ δὴ δοοῦβ., πη θ8 18 

4 [ΤῊ γτοϊλίίνο αἰδηπο, “ἿἼηο δὰ Ὀδθοη οαγγίθα 
ΔΥΆΥ., Ὠοοα ποὶ ὈΘ Βοὸ κίγίοεν ηἀϑγειοοα 85 ἴο δϑβοσχί 
(πεῖ Μοτγάοσοκρί Ὠἰτηβοὶ ναι σαντα ΑΧΑΡ ; Ὀπὲ τὴ9 οὈ]θοὶ 
Ῥοίης ἴο αἶνο τηογ ον ἢΐ5 ογἰκχίη δηά ᾿ίπϑασο, δηὰ οί ἢἰ8 
Ἡἰκίοτν, Εἰ ἰαταιτ ον ΟἾΥ {πῃ ποὐἰΐίοῃ ἐμαὶ 6 Ὀοϊοηρβοὰ ἰο 
ἐῆοπ6 9οὁτὰ γῆ. ψοΓγο σατγτίοα ἕο ΒαΌνΙοη ἢν ΝΡ οἮδβα- 
Πποσζοῦ ψἱἢ Φοσοπίδῃ, κὸο ὑπαὲ 6. ᾿που ἢ Ὀογη ἰη σαρίϊ- 
ΤΥ ψ αι ΘηΥΡΙοα ἰο ΒΔΌΥΪΟΣ ἰῃ (09 ῬΘΙΒΟΏΒ οὗ δ ἴοσϑ- 

οΓ8." Κιαιι,---Τκ.] 

Α συστάϊαη (2 Κι. χὶ. δ; Νυπι. χὶ. 13), Ὀαὶ ἴδ τοῦδ Ὺ 
8130 68 ΟἿὯ6 τολο οαγέδ 970Γ, οὐ Ἧδο 18 8 ΓὈδίογ- 
Ῥαγϑῶὶ (μα. χὶΐχ. 28). ΣΟ, πεν γιἐκ, δυο 

τη886. ΟΠ, ρΡἱαν, Ὁ ΘΠ, τοαῪ Ὀ0 σοπιραγοὰ νῖῖ ἢ 
(0 Οτϑοὶς ἤδη [Ὁ τοδίἀδθηβ, Μυρτία, Μυῤῥίνη. 
ΤῊ ῬΒΓγδθθ, “"ἰδδὺ 8, Ἐδι μον," μι.88 Ἰοϊηεα ψ ἡ ἢ 
ἰϊ 4160 {86 οὐδ θῦ πδῖὴθ ὈΥ ῬΒΙΟΩ β.6 88 ὈδΟΟΏ.Θ 
Κοονῃ. ἩΙ Βουΐ ἀου δὶ 880 γϑοοιυϑ (8 αἱ (8 9 
Ῥογείδῃ οουγί. ἍΠΟΟΝ ἰδ οἱὰ Ῥογβίϑδη δίαγα πὶϊ ἢ 
ἘΝ Ῥγοβδίῃ.: δ00 ἐδ ἰογαι [0 δίατ, τηοάοτη ῬΡογδίδη 
δίαγεῖ, ἀτοοὶς ἀστήρ. ΑΒ ἰδ ἀκλυρδίεον οὗὨ ἷβ ὑὰἢ- 
οἷο, ἷἱβ {δι Ποτ᾽ 5 Ὀτοίμον, βθῆσθ δἷϑο δἷ8 οσουδίῃ, 
ἰ{γᾺ8 ΎΘΣΥ ᾿ἸΚΟῚ]Υ ὑμ δὶ 8:6 νγ88 Βοη αὶ γου ρον 
{584 ον Γο08ἰ6χ. δ ον, Ὀὰΐ μοὶ οὔθ δυπάγοα οὗ 
ἸΏΟΥΘ Υ68ΓΒ γΟΌΏΚΟΡ, 88 πουϊὰ δθ ἰδ 6886 ᾿ὕ 6 
ἰναὰ Ἰῖνϑά δὶ ἰ8ὸ θεχί πηΐηρς οἵ (ἢ οχὶϊθο. Ηδν [δ- 
{Π 6 γ᾿ 8 Ὡδη6, δοσογαΐϊηρ ἰο γον. 1δ, 8 ΑΒ δἰ]. 

Ιη γυϑγβ. 8-11 1 {(ο]ίονδ δον Ἐδίθεν, δηὰ 
ἐθτουρὴ μὸν Μοτγάσοοϊ, ψοσο ἱηνοϊνοαὰ ἴῃ (ἢ 6 δἷ8- 
[ΟΥὉ οὗ Αμβδϑδυογυβ. Υον. 8. 8δο ἐϊ οδῖθ ἴο ρ8δ5 
(ΠἸ ταΙν ““πθθ 88 Βοατὰ,᾽" σοπιρ. οἰναρ. ἱ. 20 
8δη4 Νο8Β. Υἱ. 1), τ 88 89 ἰεἰπ κ᾽ 5 οοσῃσηδὴᾶ- 
τϑηῖ δηᾶ δία ἄθοζϑϑ ννδβ Ὠθατσᾶ .--ἰ, ὁ.,ὄ [8 6 
ἄξδογθθ οὗ (μο κῃ, δ8 οὀχργεββϑὰ ἴῃ [)68 ρυ Ὁ] οἷν 
ῬτοοΪαἰ πα Ἰανν, 80 (δὶ 4}} ογο ΟὈἸχοὰ ἰο ρὶνο 
ἰι οθϑάϊοποθ; διηοηρ ΟΠ Ρ πηαὶ θη 5 ΕΒΌΒΟΣ υτδδ 
ὈχοῦκἈιὶ 8616δο ἑηῖο 186 ἰκί πη κ᾿ 5 Βοτιδ9.--οτ- 
᾿δΡρ5 αυἱϊὸ ἃ (ἴτ29 τγὰ8 δ᾽ἰονοὰ ἰὁο εἶδρβο ὃὕ6- 
ἴοτο Ἄχϑοουιἷηρς [89 ἄθοτθο, ου βοοοιῃΐ οἵ [9 8. 
ὶῖ ὅγοοϑοο, ψϊσ ἢ Βα Ὀτοΐκοη ουξ τη ΘΏν 16. 
10 ἰ8 αυΐϊίθ οογίαἰη, δοσοτάϊης ἰο ψῆαὶ [0] ον α, 
(δὶ ἘβίοΡ νὰ ποὲ Ὀγοιρὺ ἱπίο (ἢ 6 Ρδ]δςθ οὔ 
(89 Κίπῷ Αμδβιθρὰδ Ὀθίογϑ ἰδ δίχι ἢ Ὑ68Σ οὐἁ δῖ8 
γοΐζη. 

γον. 9. Νὸν βίποοθ Ἐϑίἢον δρρολγοὰ υϑτῪ Ὀ68- 
(Ἰἶ] πὰ ἰπ9 ογοβ οὔ Ηδραὶ, πὰ Τουπαὰ ἔδνου 
ἱπ μὲἷϑ αἴρει ἼΘΙ ΝΟ) οὐ 1 ὦ) (νετβ. 1,11; 
ΟΒδΡ. τ. 2) ὁσσυγβ ΟἿΪΥ ἴῃ οὐγ ὈΟΟΚ, σοιϊητηοὩ} Υ 
ἵπ ΜΕ, ἴο οὐέαὶπ ΟΥ ὈθδΡ ΔΥΔΥ σγαῦθ ΟΥ' ἴαδτον 

--;6 δβρϑϑάϊγ αν δὸσ δοσ ὑδίηρβε ἴοσς 
Ῥυσχβοβίέοι νυ τ ΒΌΟΒ τίη 65 85 ὈσοϊΪοη κοᾶ 
ἴο ΒοΣ (οοιρ. τον. 8). ΓΔ ἃγὸ ρογίίοημ, ποῖ 
80 Πῃυ 10} οὗ οἱΪ5 [Ὁ δηοϊηϊΐ ρ 38 ταί ον σοοα 7οοὰ 
(θοῦ. σδδῃ. ἰχ. 19, 22). Ῥογθδρϑ ἰθο860 τηδὶἀ- 
68 ὑμδί πεῦθ ϑοϊθοίθοὰ ὃγΥ (6 κίηρ γσϑοοϊνοὰ 
ἀανίης ὑμοὶν {ἰἰπι6 οὗ ρυγίβορίΐοπ δὴ Θβρθοΐβ Υ 
βοοὰ ἀΐοῖ (οορ. θη. ἱ. δ). Βαϊ (ΠῸΥ τοῦθ 
Ῥτορδσϑὰ οὔθ δίϊου ἐἰϊθ οἰευ. Ἠοχαὶ οχροῦϊιοά 
τηαἰίογ8 (μὲ Εβὶ 6 δου] ἃ 60 σουηίοαὰ διμοης 
(6 τἱγρὶῃβ οὗ {6 ἤδύεῃ 88 δοὺὴ 88 Ῥοβϑβίθ]ο. 
ΤῊΘ δοουϑ. : {Ὺ6 ἐλίπσε ζ70Υ ἂεν ρων ῇεαϊίοη απὰ εμελ 
Ιλίησα αϑ δείοησεά ἰο δέτ, ἀο688 ποῖ ἀορεμὰ ὑροῃ 

Ὁ), θὰ ὑροῦ αν ΠΣ; 1860 οδήοοί 6 ρμ]δοοὰ 
Ὀοίοτο ἐμὸ ἰηῆῃ. δοοογάϊης ἰ0 Ατϑιθθθλ Ὁ5Αβο. 
Βαυι ἐμ ἰηδῃ. 18 Βορὸ δα ἀ δα δἵϊον ιἰὸ ζοϊ ον ίης 
οὐ᾽οοὶ; δηὰ “189 δούθῃ τῃηδίἀθῃ8 δεϊθοίεἀ ̓̓  18 
τορϑαίοα, ᾿Ἰεδὶ ὑπὸ Ῥγουίΐϊουβ οὈ]οοίἷνο βίδίοππθοξ 
τοὶ ϊ δϑο ἰοὺ ἰοῦ. Τ7ῃ9 δβεύθη πιδί ἀθ 5 δ0- 
Ἰοοιοα, ἱ. 64. ἤγοιῃ ἴμ6 Κ᾽ 8 δβουυΐοθ, θγθ ὉΥ ἰδὺν 
εἴσυθηῃ ἰο πον 88 βεσυδηίβ δῃὰ ἴο Κααρ 6 σοτι- 
ΡΑῦγ. ΓΥΝΝΣῪ πλοδπβ ὈΎἰ πα ΪΥ δεξεοίεα ἴῸΣ 6 ἀ6- 
βηΐ9 Ῥᾶτροβϑ (οοπιρ. ἈΠ, Ὁ δα. ἐϊ1, 19); ἴῃ 1Ἀ9 
Ἰαϊυυά δηὰ Βδδΐπθ ΝἪ ἰΔκοα 86 ταϑδίπρ οΥ͂ 

αἰσπια, ἄδοεπϑ, οοπυεηΐοη3."--- ΑὉ ἃ ΒΘ Ὀσχϑίθοισοᾶ 

. Ἂ ἰ5 ἐπ ρ] δὰ (πὶ ὁλοἢ σοποιθΐηο τϑοοϊνϑα ΒοΥθ 
τηϑίαϑπα, Ὀπὶ ἐμαὶ Ὦν ἐπ ἕδυου οὔ Ηοχκαὶ, Εδίδον γοοϑίγοα 
ριοκοὰ τοδϊἀθῃβ. ΒΔΉΚΙΜΒΟΝ.-- κ.} 
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ὯοΣ δῃᾶ δοσ δἰ ππῖο 89 Ὀσδῖ (Ρ]806) 
οὗ τ᾽ἴ89 Βοῦδο οὗ 18:6 ὑὙγοσθθῃ, ἱ. 6. 'ὰ 68ρ9- 
οἱ! σοοὰ δὰ Ὀοδυι ] ρμαγὶ οὗ ἰΐ, (6 βίδι 6- 
τορι οὔ (89 ὙΟΙΘΩἾ᾽Β ἰουβε. Τί 8.0 πρὸ 
ἦῃ ΟΥ̓ΘΣῪ τοβροοί Ἰἷνθ δ8 Ὀθουκϑα ἰο {1.0 αἰδιΐπο- 
ἐἰοη αναϊ της μ6Σ. 

γον. 10. Εϑιιιοῦ οὐγοά 1}}}18 ἠογτίι! πο ποχὶ ἰ9 ΟΣ 
ζαϊτηθββ ἰ0ὸ ἰδ6 βῃγονάμθθβ οἵ Μοσγάροδὶ. Βε- 
σαυϑο οὗ ἰιἰα δΔανίοο Ἐδῖμου πα οὶ βΒῃονσϑᾶ 
ὮΘΣ ΘΟΡΙΘ ΟΣ θὲ ᾿κἰηχτθαᾶ, 845 ὑοίϊηξ οη9 
οὔ (μ σδρίὶΐνο δῃὰ ἀοδϑρίβοά 798, 6189 880 ᾿ψψουϊὰ 
ΒΟΟΏ δδγο Ὀθθὴ δοὺ Ὀδοῖ. Μογάθοδὶ βῃουσθὰ ἢ Ἶ8 
Ἰοτο δηἃ β γον 988 δὶδοὸ ἰῃ ἰπἷ8, ἰμδὺ ΟΥ̓Θ ἢ ὨΟΤΓ 
.ι0 ορὺ ὉΡ εἶθ τοὶ δι ϊοηδιΐρ ἰο Βὸυ. Δᾶ Μοι- 
ἅθοεαὶ νυϑ]}εϑᾶ ονϑσν ὅδυ Ὀθέοσθ [86 οουσὶ 
οὗ ἴ9 νουθη δ Βουδο, ἴο πο ΠΟΙ͂, 
Ἑϊαῖμποσς ἃϊᾶ, αηἃ τμπαὶ δβου]ᾶἃ ὍὈθοοσῇο οὗ 
ὮΘΣ.--Τ}8 ταϑ ἰο δηὰ ουἱ πῆοίμον δ9 88 
ΥΘΔΙΪΥ ἰὴ ργορηγδιίου [ὉΓ (80 ἰκίης. [1 ΔΡΡΘΔΥΒ 
(Βοῦ ἢ οου])ά 5.}}} Δρρσοόοδοῖὺβ;: ποὺ πίίουΐ Ὠΐη- 
ἀγϑησθ, θθΥθαδ ἰὼ οἰαρ. ἰγ. ἰΐ ἰ8 βιαιϑά, ἐμπδὶ 
νοι ΒΘ Ραϊ οὐ οἷοίο5 οὗ τηουτηϊηρ, 6 γγῶ8 ὨῸ 
ἸΏ 076 Ῥοτγαὶ (θα Οἱ 0} ἰο ϑίδηὰ ἱπ ἰδ ραίθ οὗ 
1(μ6 Κίηρ, ΟΥ ἰο Ρ8638 ὉΡ δῃηὰ ἀοτγῃ Ὀδίοτο (δ 6 μου 80 
οἴ 9 ψοὔθῃ. ῬθυΒδΡ8 {Π|9 ἰδῪ8 οἴ (9 δ τ πὶ 
ἍΓΙΟ ἴῃ (ἢ 0809 ἀαΥ8 ποὺ 80 δἰγὶοὺ ἰμ8ί, ἱπουρὶι ΒΘ 
σουϊὰ ποΐ δρϑὰκ ἴἰὸ Εβι μον ἀἰγϑοίί γ, 8ι}}} 86 δου]ὰ 
δηὰ ουἱ δῦουϊ ΒΟΙ ΟΥ̓ ΒΟΡ δ8βοοίϊαί 6 τηδ᾽ ἀθη8. 
9 ἢαγθ ποῖ ιΠ 9 Ὁ 8 τί ροῦ ΠΟΥ οἱδίαι ὁπ ἰδ οχρὶϑ- 
πδιίοη οὗὨ “ον ϑ δοτϊητηθῃίαίοτϑ ἐμ αὺ ἢὮ6 ΔΒ 8 
Ῥογαίδη οἥϊοϊαὶ Εἰσὶ ἴῃ ταπὶς, δηὰ ἰμογοΐοσο 86 
μὰ δἀιϊἰδη66 ἴο 6 Ὁ (ΘΟ. τοῦ. 19)." 

γον. 12-18. ἘϑιοΥ 885 γτοΐογγοὰ Ὀθήοτο δὶΪ 
{89 οἶμον νἱγχίηϑ. Βυὶ ἴῃ ογάον ἰ9 σὶτϑ ῥτοπιΐ- 
ὯΘΏΟΘ ἰο ἰδ 9 πιοάοϑίγ δῃὰ βἰ οὶ γ οὗὁἁ Εδίμον, 
ΟὟ δαί ον ἰ6}}|8 υ8 Ὀοίογομβδηά, ἰὴ τότ. 12--Ἰ 4, 
πδαὶ του ἃ αν Ὀ66. στγϑηϊοθα ον ἴῃ ἐμὲ ἀδοὶ- 
δῖγο ὨΟῸΡ Πλὰ δὴ6 τοαιιοϑιοὰ . ον σσῦθῃ 
ΘΥ͂ΘΣΙν δ᾽ 5 ἴση ὑσ8δ ΟΟΙΏΘ ἴο δοΟ πῃ ἴο 

προ ΑΒδδβιθστιβ, εἴο.--- ἢ, τ ϑ}]ν ογάδγ, 80- 
οοτάϊηρ ἴο νναϊὰ, ὃ 146 ἀ, Ῥγο Δ ΌΪΥ οοπηθοίοά 

μι. ΠΩ (οοπιρ. 1 ΟἸτου, χυῖ!. 17), μθτθ ἴῃ 
ΟὟ ὙΘΣΒΘ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΒ (0 “ἰὰτπ,᾿ “ΤΟΥ (ΥΟΥ. 
16); οοωρ. Ὁ ἾΩ, γοῖσδ, ομδίηθ, Οδηιΐο. ἱ. 11. 
ὅ8ο ἰπϑίοδα οὗ βαγίης: “ὙΒθπ ἴἢ9 ἰστη οὗ ΘΔ ἢ 
τηαϊὰ οδῃι6,᾽᾽ γὸ ποι]ὰ βὰν: “ἤδοι ἰΐ ψ88 (8 9 
ἰὰτὰ οὗὁἨ οδοῖὶ τηδία. Αὔδοσ ὑδαῖ 8ὴ9 πεᾶ 
Ὅσθθιη ἴσσοὶνθ στορῖδα, δοοοεᾶΐϊηᾳ ἴο ἴδ9 
ΣΑΒΏΏΘΣ οὗ ἴΠ6 νοῦ 161..--- Οὐ νψουϊὰ ὃθ Ἰοὰ 
ἴο οχροοὺ: “αἰ 80 οηὰ οὗ ἱψ6}]ν9 τῃοη 8, δἴϊοῦ 
{πδι, εἰδ. αὶ (080 δαῖμον ἀδδβίγοβ ἰο σἶνο οχ- 
Ῥγοβαίοῃ ἰο {6 βουσί: “Αἱ (:0 απὰ οὗ (89 
Ῥυτὶ σειῖοηδ δ πΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ Ῥτοραγϑίϊουβ.᾽" ΤῊ 
“ἼΒΠΏΘΥ οὗ (6 ψοιΏΘῺ ̓̓  ἀοο8 ποΐ τηθϑη ἐΠ0 
ομδίοπι 97 ἐδλε τοοπιεη (θη. χΥ]ὶϊ. 1]: χχχὶ, 86, 
ΟἸοτίσυβ), ἔον 1 σου] ποὶ (9 ὍΘ ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴ0 
δαὰ ““ἐνοῖνο το Ώ088 1 Ὀυὺ ἴὑὸ 8 (89 Ὁ ὑτο- 
βοτὶ δίηρ {8088 Ῥτορδγδίϊοηβ ΜΠπϊοἢ δ ΓΘ τηοτο ΓῸ}}Υ 
δοί ἤοσί ἢ πὶ τ δμαὶ Το] οθ. ΤῊ ἰοσπὶ ““ νγοϊηθῃ ᾿᾽ 
ἰπϑίθδα οὐ  ““τη8᾽ θη 8᾽᾽ τηιδί πο βρϑῖῃ βέγδῃβθ 
ἰο υ8 δὺ {818 Ρ͵δο6 ΔΏΥ ἴΔΟΣΘ ἐμ δῃ ῬΉΘΩ δὶ (86 

φηὰ οὗ ἰὴ6 γογϑο. βΚδὶχ τορῖδα Ὑ τ τ 

Ἵ: Μογάσοκὶί οσοιιρίοά, ἘΠ Ρ ΘΒΕΙν, 8 ὨΠΙΊὮΪ6 ὈΪδοο 
ἦῃ π6 γοναὶ Ὠουπθ οϊα, ΗΒ δ Ῥγοῦδοϊν οὔϑ οὗ {Π6 
Ῥογῖθυβ οὐ ἀρογείζοαρογβ δ ἴπο τη Θηίσληοθ οὗ (ἢ 6 
ῬαΙΆσ6 (866 ψοΥ, 21. Δα σογηρ. οἢ. {{|. 2; ν. 13, ο..). ΤῊ 8 
Ῥοκϊίοη βοραγαῖρα Ὠΐτη ἔἤγοτη ἢΐ5 βάοριϑα ἀδιισηξοσ, αηὰ 
Δοὴθ οὔἴἶοτὶ ψ5 ποράθά ἰο θορ ὮὉΡ δοσητμ ΐοδίί οι 
νἱὰλ δ χ᾽" ΒΔΎἊΚΙΝΒΟΝ.--- [Ε.] 

", 
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Οἱ] οὗ τ γσι, εἰς., 8 ΤΏΟΤΘ [Ὁ] δυρρ]οιηθηίοα 
ὑγ: ΚΤΊΟΥ νεγθ ρΡυτβοὶ᾽ οὗ ῥγοραγοᾶ, Τ|ι0 
ΡυγίβοδιίοΒ οἵ 186 νοϊηθῃ ᾿ἰαβὲ ταθηϊοηθα 8γ0 
8{1}} ΟἸΒΟΣ τθϑιιδ Νὶοῖι 6 γῸ οἰ ρίογοα ὈΥ (9 
νΟΏΘῺ [ὉΓ (}}18 ρΡᾳγροβο. 7:0 οἴδιι8θ9 [Ὁ] νὶπρ; 
πη νον. 18 βιιου]ὰ ροσαρ8 γτοδα : “Αἱ ἐδὸ δσοιῃεἰπα 
ΟΥ̓͂ ΘΥΟΥΥ ηδίἀθη ἴ0 (116 Κη 81} {π986 ἰδίῃ 8 
0 τὸ χίγθῃ δΒ6Ρ,᾽᾿ σίο. ΕῸΡ ἰδὶ8 8 ΤΟΔῚ (110 
ἀροϊδτδιΐοα ὡροη τ ἷ6}} 8 ἔλοί 18 θαϑθᾶ, παυμοὶυ, 
ιμαὶ το Εϑιποῦ οαη6, 8186 χϑαυϊ γε ποϊίης 
ΙΏ0Υ0 οὗ Ηδοραὶ ἰμδὴ ναὶ ΒΘ δΔρΡρΡοϊηϊθα, 85 15 
βίαιθϑὰ ἰπ τνὸσρ. 16.Ὀ ΤῸ οχργοβδϑίοῃ : ""᾿)ὰὶ ΒῸΓ 
οοπλη ς᾽ 8 πιδὰθ τὶ ἢ ἃ ῥτσονίουϑ οἶδιι8βθ οὗ σοη- 
αἰίοπ, δηὰ 15 δἰἰδονοὰ ὉΥ (8 σοῃὐυποίϊ οη “84 
ἰο {π6 Βοπῃίθ69 βοῃθ Ὀθδίότγα; δηὰ ἰὲ ἰ8 4180 σοῃ- 
πθοίοα ἴῃ ἰἰ8 ραγιϊ οἰ ρ᾽δὶ ἤον πὶ τ ῖ{ἢ (116 ρτίποῖρα] 
ΒΘηΐΘΏ60, ΒΟ ἰμαὶ ἰτ ἰ8Β Ὀθϑὶ ἰηἰγοάυσοά ὈΥ (ἢ 
ἰϑτϑ ""δηὰ ψ8Θη᾽ ΟΥ “ΠΟ ὙΠΘ6Ὲ᾽ (ΠΟΙΠΡ. 
ΦοὉ ἱ. 18, 16, 17 864ᾳ., διὰ Ενγα]ὰ, ἢ 841 ἀ). 
Βυοἢ ρανγιϊοὶ αὶ βοηίθησοβ οὗ σοῃα  ἶοη 45 ΓΘ 
[ουηὰ ἴῃ τοῦ. 14 σογγοβροπὰ ἰὸ ἐμ ποιηϊπαιἷνθ 
δϑοϊαίο, βοιηθνμαὶ ᾿ἰκὸ {ἰ6 σοηΐϊ ἶνθ δὈβοϊαΐθ 
οὗὔ {189 ατγθοκβ. θη ἴπ]6 Οατῦθ (Θν Σν) 
ταϊᾶθῃ πηῖο ἴδ Ικἰπρ; υυἷδαΐβοονοε 5ῆθ 
ἅθαεϊτοα νὰ κίνϑῃ Βοσ ἴο Κο υὐὲῖδ ΠΣ .--- 

ΓΞ ΤΡΙΔΥ Ὁθ ππάογίοοα ἰο πιθδὰ γγοηι (λα ἐΐπιδ, 

ΛΒ ἀο68 4180 ἰδ ϑδ'ορί., ὦ, 4., ἐζΐο, 86. ἱεπιροτο; Ὀαπὶ 

ἦν ΤῊΛΥ 4180 ὮΔΥΟ ΤαογοΠπ60 ἰο (ἢ9 σοπαϊ(ἴοη, λοο 

πιοάο, 26. ογπαία (Ἑοταρ. 53, οἰαΡ. ἷν. 16). 19 

ΒΌ] οί, “πμλίονον ἡ (Α4}} {πη}, ρτοσράββ Γ00 
ΘμΡαβϑθ, δηὰ ἄοθθ ποὺ τοϑῃ 8. δοπρϑῃΐοῃ 
(Βαπι86}})---ορροβοὰ ἰο {818 18 νοῦ. 1ὅ---δὰΐ 8]} 
κἰπᾶβ οὗ αὐ ]οῖ95 οἵ ἀθοογαίΐου δηὰ οὗ φγϑοίοιιβ 
γαυο τὶ ἢ τσ ἢ 8.6 του] ἀδοοταῖθ Β6 80] (ὁ 
ἌΡΡθδὺ Ὀορίονο ἰδ κἰηρς. Τῇ Ἰοἱ {Πδὲὶ 676] τηοϑὲ 
Υἱγαϊηδ ἰπ ϑρίΐθ οὗ 841} ργερδατγδίΐοῃ δηὰ ἀθοογὰ- 
Εἴθ 18 4180 οὐ ἰ}}}8 ϑσσουπὶ ᾿2846 ποὶθ οὗ Ὁ ἰδ 9 
ΔΌΪΒΟΥ ἴῃ Ὑογ. 14, ἴῃ οτάον ἴο αἶνο ἀπθ ῥγχγοιιν- 
Ὧ6Π09 (0 ἐδθ φορὰ ἔογίυπο δαί οαῃθ ἰο ΕβίΒο᾽ 
πῃ ΒῸΡ βἰπιρ] οὶ γ᾽ δηὰ δἰ γαοίΐγο ἀθιηθηηον ΌὉΥ͂ 
δοίης ᾿ὑ δυο σοπίταϑι, πὶ 86 ϑυϑῃίηβ 
Βι6 νυδηῖ, δηἃ ΟἹ [86 ΤἹΏΟΙΣΤΟΥΥ ΒἘ}6 χσθ- 
τιτηθᾶ πο ἴ89 βδϑοοηᾶ Βουδθ οὗ [89 νσο- 
ὭΔΘΏ, ἴο ἴ86 οὐδιίοανγν οὗ ΒΒ ΔΆΒΏΡΘΞ, εἰσ. --- 

2) ἴθ ἴον υ), δβ ἴὰ Νϑὰ. 1. 80; διοῖμον ραγὲ 
οὔ πὸ Βατοηὶ ὙΒὶοῖ τνλ8 οσουρίοα ὮὉΥ ἰῃ9 Θοπουῦ- 
Ὀΐη68. ΒΠΔΑΒΙ ΩΣ, 0 8 {Π6 Βρϑοΐδὶ ουὐϑῖ- 
δἰ ΟΥ̓ΘΡ (6 σοῃσυδίπ68, ἸΏΔΥ ἤδνθ ὈΘθΘη ἃ 
δι δοτάϊηαίθ οἶσονῦ. ΒΒ οὐἴθ ἐπ πηῖο ἴ86 
ἸΙείηκ ΠΟ τοτϑ, θσοθρῖ [86 Ἰεΐῃ κα, εἰο.--- 7 9 

βυὰ ἰμαὶ ΣΙΝ Ρ2 ἰδ ἰῃ οἱμὸν ροοὰ ΜΒ8. 8180 
τυ ϊ ἴθ τὶ ἢ (86 84] Ῥαποίαδίϊοι ΣῚΡ). 

ἘοΙ]οσίηρς τον. 16 τὸ ᾶνο Εβί ἢ 6γ᾽5 σοηῃηάποί 
ἈΠῸ βυοοοθθ, ΝΟΥ ΏΘ6Ὼ ἴμ6 ἴυτῃ οἵὨ Ε|8- 
ἴδοσ, ἴμὸ ἀδυβμῖοσς οὗ ΔΒ μὲ, [86 τ 016 
οὗ Μοτᾶοροαδὶ, νσβο αᾶ ἴδίσθῃ δοσ ἴοσ δἰβ 
ἄαυρμῖθε, 88 ΟΟΙΏΘ, εἰς. ΤὨυϑ ΤΠ} Υ 8 1} 18 
δοσουηΐ ραίνθη, 5'ῃὀθ ὨΟΥ͂ ὑ 6 ἀφοΐϊδῖνθ τηοτωϑθηΐ 
"δὰ οομηθ, ἴῃ ΒΘ Βἢ6 δθουὰ σοθ ἱπίο δυοὰ 
ΔῊ ἱτηροτίδηϊ τοϊδιἰοη [ὁ Β6Γ Ῥϑορὶθ. 886 σϑ- 
απἰτϑοᾶ ποϊδίηρ Ὀπὶ δὶ Ἐξοκαὶ ἴ86 κί ρ᾽ α 
οΟὨδεΘι]αΐη, ᾿186 ᾿ϑϑρὸσ οὗ 186 ὙΟΏΘΩ, 
ερροὲπῖθᾶ.----Νοῖ, ΡΟΓΒ ΡΒ, Ὀθοδυδ6 οὗ βῃταινά- 
ὮΘ6Β8Β, 88 ἱΐ 8)0 ἀοροηάεβὰ οὐ (μ6 ἔδοὶ ἐμαί Ηορηὶ 
πηαἀογβίοοα Ὀθεὶ (86 ἰηβιο οὗ {6 Κίηρ ; 809 αἰὰ 
ποῖ ἀδδίχη ἴο 0͵θ889 (89 Κίηῃρᾳ, ὈΥ τηϑϑη8 οἵ ογπη- 
ταθαϊδί!οῦ, δη ἃ ΟὨΪΥ Ρὰΐ οὐ Μιδὶ νγ͵ὰβ ἀοοιιοὰ 
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ἐπα ροπβαῦϊο ὉΥ Ησομαὶ." Δηᾶ Ἐδῖμοσ ΟὉ- 
ταϊηϑᾶἃ ἔανοσ ἰῃ ἴ86 αἰρκδῖ οὗ 411 ἴθ: τΒεὶ 
Ἰοοϊεϑᾶ προῦ Ἀθει.---ὅ.9 88 δἰίγδοιῖῦθ, δ6. ἴῃ 
(δΐ8 πιοπιθπίοιι8 μουν. ἷΠ δ), |κὸ ἼΦΠ Ὡ ἿΝ 

ἴῃ νοῦ. 9.---ἰὙεγ. 106. ἘΒ6 τοῦῖμβ ΘΡΘΙ .-- 
“ΤΕἷβ ννοσὰ, νΕϊο ἢ ἀοο5 ποὶ ΟΟΟΌΣ ΘΙ ΒΘ ΒΘΡΘ ἰπ 
Βοτὶρίυτα, 18 δίχα δ ὶν 1 Κ {μὲ οὗ {86 σογχθα- 
Ῥοπαΐηρ Ἐργρίίϊδῃ τηοηΐϊμ, 7οδὲ ΟΥ Τωδα. Α 
Ὡδῆι6 Ὀεὶ Β᾽ ἐκ Β ΓΕ} αἰ βογϑηῦ ἰδ οαῃα ἐπ {ΜΠ 0 Ῥα]- 
ταν τίδη ἰπβογὶ μι ἱοπ8 ((οδοιΐυθ, Τεδαιν, Ρ. 648). 
ΤοΌοί σογγοθρουά θα ΠΟΘΙΙΥ ἰ0 Οὐν ὕδηυαγν ""-- 
ΒΑΓ ΝΒΟΝ.) 

ον. 17, Αδᾶ ἴδπο εἰπκ Ἰονοᾶ ἘδΌΒΟΣ, 
εἰ ἃ τοϑθ ΟΣ 4066} ἰηπῖθαᾶ οὗ Ψεβδῖὶ: 
ὯΟ ἀουδὲὶ δἱ (ἰ6 (ἴτ6 οὗ ἰ9 ὅ'τϑὶ ἱπίογνυϊον. 

ον. 18. ἴῃ δα ϊιϊου 89 880 τοδὰθ 8 ἰουοῦβ 
τηδυυϊαζο- δδϑί, υἱΖι ἃ βτθαῖ ϑθαδὶ ὑπο 4]1 
ἰα ῥχίποϑα δῃηᾶ δία δοσυδηῖδ (Θυ 98) Ἐἰ6- 
ἘΠο σ᾽ 5 ζθδβῇ.---ΟΓΒΔΡΒ δαὶ ἃ ἴοδϑίι, πδιηδὰ ἰῇ 
ΒΟΏΟΡ οὗ (8 απθ6ῃ, 88 8 συδίοιῃ ΟΠ (680 Ο6ο08- 
Βΐομδ, δηῃὰ ἐϊ8 προτὶ ἰ8 (8: Εϑι ποτ᾽ 8 τοδυγίδρθ 
ἩΠῈ {πὸ Κη ναβ {που ΌΥ οοἰουταϊοὰ ἴῃ ἀυς 
ἴοτια. Το {μί8 ἴὑ ἸΏΔΥ ὃὈ6 δἀὐάἀοά {αὶ ΑΒΑβυθτυ8 
ἔδυο ἰο ἐδὸ ῥγουϊποοβ 8 σϑ]θ88ο, δῃηᾶἃ βανθ 
εἰῆτα, ιοοοτᾶἄϊηῃᾳ ἴο ἴ86 ἴδιο οὗ ἴδ Ἰκίῃᾳ.--- 
ΤῺ γοσθ δ] ἴογαι οὔ ἐμ Η!ρ νι] οἵὗὨ ΤΙΣ 1π ΟΒΑ]- 
ἀ66 ΤοΔΥ τηθϑῃ ἃ γεΐξαϑε ὕγοπι ίαχεε; 80 βερί. Β88 
ἦξ ΤΟγΘ ἱπάοβηϊ εἸ Υ 428 ἄφεσις. Βυΐ ἐμ Ὑυ]ᾳ. 
ἢ885 ἰΐ γεφμῖοδ, 88 ἰἴ ἰὰ τηϑδηὶ ΟἿΪΥ 8 ἀδὺ οἵ χοβῖ, 
ἴον σμΐοβ ΓΗ ΤΥ ὍΘ τροῦθ δρργορτῖδιοθ. 
ΠΝῸ, δοοοσαϊης ἰο Αὔιοβ τ. 11; ὅὁ:. χὶ. δ, ἐδ ἃ 

σύ οἵ ὁοτῃ ΟΥ διί οἷο οὗ Τοοὰ. 1725 Ἢ3, δ 

ἦν ΘΔ. ἱ. 7. 
ον. 190-28. ΤΟ δυίΐποῦ δοηποοίβ ὙΪΔ ἰδ 6 

οἰονδίίου οὗ Ἐδβίμον ἃ πιουϊἰογτίουϑ δοὶ οὗ ΜογάεἊ- 
οδἷ, δον, (6 αἰβοουοῦ οὗὁἨ 8 σοί ΓΘΟΥ 
διχαϊηδὶ ἐδ 16 οὗ ΑἸδβαοσυβ. ΤῊ ἵδοί, ἰοῦ Β 
ποὶ δί ὁῃ60 δρρδᾶγοηὶ δβ ἰο ἰἰ8 ργοδοηΐ Ὀδδτίης, 
Ὀφοδίηο οὗ ΥὙΟΥῪ στοαὶ ἱτπροτίδησο ἴῃ ἐδ 9 ΒἰβίογΥ 
γοὶ ἰο 0 ἀογεϊοροά, Απάὰ ἐξ σουϊὰ Θνθῃ ΠΟΥ͂ 
ΒΟΣΥΟ ἴο σομῆγιιῃ ἰδ 6 ΒΟΡΘ, ὈΥ͂ τη68η8 οὗ Ἐβί 6 γ᾽ 8 
οἰοναϊΐου, ἰδδὺὶ μδῃσοίοσι ἢ δὰ ΘΒρθοΐ ἢ ρμοοᾶ 
ἐἶἰχὴθ τγὁ8 οοιηΐης [ὉΓ υἀαΐϑηι ἴῃ Ῥογβϑία. Μου- 
ἀοοδί, ψνῆὸ δδὰ φῬγχγουϊουβὶΥ βοτσπ δἰ ηδοὶῦ ἃ 
ὙΘΥῪ ΒΒ γοΙΤα ΤΩΔΠ, ΠΟΥ͂ 8180 ΣΩΥΘΔ]8 Εἰ 86] 88 8 
Σἰδίθουδβ βυθ͵εοὶ. [ δϑϑιῃβ ἰμδὺ 89, ΟΥ̓ΘῺ ἸΏΟΓΘ 
ἀμδὴ δίῃ ̓, γ͵β ἰο Ὧθ οοἰθὈταϊθἃ. Τ|1.Ὸ ἱπίγο- 
ἀυοίοτγ βοῃίθῃοοδ ἰῃ Ὑ678. 10 δὰ 20 δΔ.Θ ὙὉΥῪ 
οΟὐδΒοῦγο. Δηᾶννθη ἴπΠ6 νἱτραίηδ ΟΣΘ β8- 
τῃοσοᾶ τορϑοῖμοσ 186 δϑοοοῃᾷᾶ ἔἰτηθ, ἴΠ 68} 
ἹἸΠοτστᾶθοδὶ δαὶ ἔπ ἴ86 ἰεἰη κ᾽ α Καῖθ.-- ὩΔΥ 
ὯὈθ δεϊζοὰ νὰδὲ ἰβ τιοδηΐ ὈὉΥ ὑμὶ8 βοοοπὰ μδίμον- 
ἦηᾳ οἵ υἱγρῖὶπϑ. ΟἸοσγίουβ ἐδ Κα “ἴδον δϑο 0 
ἐμ δγὶ οοοδβίοῃῃ; ἰο βδυθ Ὀθϑη οοϊϊθοϊθα ἱπίο ἐμ9 
γατίουβ Ὁσγουίποοδ, δηὰ δήῆοσνασὰβ δ ὅυθϑα, 
Ὀοίογο ἐδὸὺ πόσο ἱπίγοἀυοοὰ ἱπίο {80 ΤΟΥ] 
συποοεια. ἸΤὨθ ἩΣΙΟΥ γσοϊυγηβ (0 Ἡδδαὶ πδά 
Ὠδρροῃθὰ Ὀοίοτο (9 τηδρτίαρο οὗ Ἐδβίβορ." 80 
ἸΙΚκοννβο τοί: “1ὲ ἰα δὴ ἐπάνοδος ΟΥ̓ Τοῖτο- 
ατοβδίου ; [Ὁ Υτϑίογθῃοθ 18 πδᾶϑ ἰο ἰδ ἐποἱάθηίβ 
ἴῃ οἴδρ. ἱἰΐ. 2." 

«[“Νὸὼὸ ἀουπδὲ ὑπὸ νἱγχίηβ χΟΏΘΓΑΙΥ ἱοοῖς (ἢ 6 ορρογία- 
ὨΪγ --οἱο ἐπδὺ σόομ!ὰ οὐσοτ δαὶ ομσο ἰπ ἐποὶν {765---ὐὸ 
Ἰοδα ἐπογλβοῖγοθ ὙΪῊ Ῥγθοίοῦβ ογπαιηθηίς οὗ γαγίουβ 
κίηάα, ποοϊτ-ϊδοθβ, Ὀγδοοθ]οῖβ, θαυ [ὭκΧ8, δ κὶϑὶβ δηὰ ἰδ 
ἘκΞ6. Ἐδίποσ δ] ογοα Ἠοχαὶ ἕο ἀγθβ8 ΘΓ 859 ἢ σου] ἃ." 
«-ΕΛΉΠΙΝΕΟΝ. ΤΉ 18, 88 νοῦ, ἰξ ρσγονοὰ ἐπα ἴσο οἱϑὲ 
8 ἐπΠ6 Πἰχῆθϑι οτπδπιϑηΐῖ, ϑύθη ἰἱῃ ἃ Ὠϑαίῃθη᾽ δ βιρῃν; 
αῃὰ τηοάοδὺν ἰ8 ἢ 9 ὀχ αέθϑι ͵ὁνοὶ οὗ ἔθταδὶο Ὀθδυΐ ὠ 
Ῥοΐ. 111. 8. 4).[-Τὰ.} 

Βαὺ ἐμοὸ ποσὰ Π")}᾽ ἀοεβ8. τοὶ γε] οοτγεβροηὰ [ὁ 
(818, πὸΡ 86 οἰγου πιϑίδηοθ {μαὶ, πον, δοοογϊηκ 
ἰο γῶν. 20 βαᾳ., Βδίμοὺ ἷἱβ αἰγεδὰν σχιυθθῶ: 80 
(δὲ Μοτάοοδὶ ΠΟῪ ὯΟ ΙΔΟΤΟ ἰδ 9 Ῥοδβί δὲ ἐμ 
ἱποϊοδατο οὗ ει᾿6 Ὠοῦδα οἴ ἢ 8 ΟΙηΘΏ, Ὀαὶ ἴπ 1806 
Εϑίο οἵ {δ8ὸ ἰκϊης, διὰ {ἰν8 του τη δῇ 15 
ΘΑ ὈΪοα ἰο φὶνο ἱμήοσγιπηδιϊου ἰο Αμαϑάθγηθ, ὕτῃ- 
δβίυα5 πηὰ Βοσίμβοδα δβϑιιπιθ (μὲ {π6 νετὶ (ον δρεδκβ 
Βοτθ οὗ ἰδ φδιβονγίῃρ, οὐ ἰγδηϑίοσ οὗ ἰμοδο τδὶὰ 5 
80 δὰ ὈθΘὼ τ ἢ {86 Κη ἰηΐο (Ἀ 6 οἱ βοῦ ρασγὶ 
οὗ ι89 Βοῦδο οὗ (16 ψγοϊηθῃ πῃ ΐϊοἢ τδϑ πον δ 9 
οᾶτο οἵ βθδδῪβδιμοσ. ΤΌυβ ν ἸδΥ οσχρὶ δὶ (89 
ἴλοις (δὶ Μογάθοδὶ πὸ Ἰοῆβοσ Ἡδικοὰ ὮΡ διὰ 
ἀον Ὀϑίοτθ {6 Βου89 οὔ 89 πνοτηθῃ, δαὲ δίορρεά 
ἴῃ (89 βαὶο οὔ (88 Κίπηρ, δῃὰ ν88 δἱ δ'5 ροβί υβθ 
16 Υἱναῖηδ ὙΘΓΘ σοπαυοϊοα ἔγοτῃ (6 Βουδα οἵ ἐμ 
ἰκὶϊῃς Ὀδοῖς ἰο 8!9 Βοῦδ6 οὗ ἰμ9 Ὑόοΐθη, ΠΟΤ ΒΘ 
ταὶ οχροοῖ ἐμαὶ Ἐβίμον πουϊὰ Ρα88, δἷποθ 88 
(η6 Ὀοϊονρὰ αυθϑη βὴΘ ἰγοαῃοθηϊν οδπθ [0 {δθ9 
Κίς. Βυὶ ἱμβοὰ τὸ ψου]ὰ ποὶ σεδὰ οὗ ἃ βαίμεσ- 

πα, οβροοΐ! οὔο οὗ υἱγείηβ, ΓΉΓΞ. Βοϑ᾽ 468 

ΓΤ) ἀοεοβ ποὶ γ}}] ἢδυθ ἃ ρῖἶδοϑ ἴῃ (δῖ ὀσρῖδηδ- 
ἰΐοη, δῃηὰ (8 ἰᾶθα ἰπδί ἴῃ [86 ραίο οἵ 19 κῃ ς 
οη9 ψουϊὰ ὍΘ ΠΕΒΙΟΡ ἰο {η6 ποϊηθῃ ἩΔΘῺ τοι ΤΏ - 
ἰης ἴγοιηυ ἐδ Κ᾽ 8 ρδῖδοο ἰδ ἱποοσοοί, ΤῈ 
οδοῖοθ οὗ ἐμ9 βϑῖῃϑ οχργοβδίου 3), νυ ῖο τγ 89 

οτηρ] ογοὰ ἴῃ Ὑ91868 8 δπὰ 8 νἱκ(ἢ τοίϑγθῃσο ἰο [δ 9 
βγβὶ οοϊϊθοίἑ ἢ οὐ σοϊηθῆ, 88 γῊε}} 88. (βοὴ ἢ), 
10848 (0 (9 8686, 88 8 Γοσορηϊδεα ἣν (ΟΤΉ. ἃ ἴ,5- 
Ῥἱάθ, 828 δἷβο ὈΥ͂ ΤΏΟΤΘ τοοάδτηῃ ὄχροβίίοτα, Ἐοὶὶ 
ἱποϊυἀ εἀ, {π δὲ Δ οΣ ἐ6 οἸονδίϊοι οὗ Εδβι ΘΓ 8 81}}} 
αν μον οοἸἸθοιΐοη οὗὁἨ υἱγαὶηβ τῶᾶβ τοδήθ, Ῥοσ Δ Ρ8 
οὔ βυσῖ 88 0816 ὕγοιηῃ ἀἴβιδηὶ Ῥτουΐποοεα, πα 80 
δγυινοὰ Ἰοίον. δ τουδὶ κϑϑρ ἴῃ πιϊπα ἰδδὶ ἐδ 
βοϊϑοίϊοι οὗἩ δίπουν ἀἰὰ ποὶ Ῥγοδὶθ!ὶ ΑΠΑΒΌΘΡ 8 
ἤτοι Ἰουΐης οὐδοῦ Υἱ τ δ αἶδο δὰ στον ῃϊης ἔθ τὰ 
4υ 66:8, ονγθ (μου 88 Βαὰ ἴΠ6 Ῥγοίογθῃσο Ὀ6- 
ἴοτο 8}} (πΠ6 οἰθσβ. δοϊοπιοη πα βούϑὴ δινῃτοὰ 
αυθθη8 δηὰ (το ἢυπάτοα σομουδῖποβ. ΤῊΘ ]δί- 
(οΡ ΝΟΥΘ ΟἿΪΥ δεεμνάστίδς ὠτοτέβ (ΟΠ πΘΑ]. 
ΤΠ οα ἰὐ τδῪ τί δου 6 δεϊοῦ, Ἦ μδί βΡΌΤΡΟΒΟ γν88 
βογυοὰ Ὁγ (δ6 τηοῃί(ΐοη οὗ ἰδ βοοοῃὰ ψαι βοτὶῃς ἴα 
{ιϊ8 σοππθοοίϊοη ἢ ΚΑΙ} 8 δδβευτηρίίοι (μ8ὲ ἰΒΘΡΘΌΥ͂ 
(9 Ῥογϊοά οὗ 86 δἰδβίοτυ ζο]]ονίης 18 ἀοδὶ σπίθα, 
8 ἱπδυδοϊοηί, Θαρ οἱ ΠΥ δἷποο ἰὺ ἀο65 ποὶ π|6}]} 
ΒΟΤΥΘ 88 8 ἀδεϊ κηδίϊοη οἵ ἃ ρουϊοὰ οἴ ἰἷἱπιθ.0Ό Τὸ 
ψΟΡδ ἱτη πη δα ἰδίοἿγ ζο] ον ίης τὰ ᾿ξ ῬΤΟΌΛὮ]6 
{π᾿ τδϑ ἱπιοηδοὰ ἐβΟΓΘΌΥ ἐο ΟΣ ΡΓ 658 Βονν Μοτ- 
ἀοοαὶ οου]ὰ Ὀοοτο 8 τοιοδῖῃ (ἢ 6 ΤΟΥ͂Θ ΤΟΔῚ ΪΥ 
δὰ οἵΐθηον δὶ εἷ8 ροδὲ ἴῃ ἐδὸ ραίο οὔ 86 κιπᾷ 
ψἰβοῦὶ διϊσδοιϊ πη δἰϊθηιοῦ, ΟΥ Ἔνθα Ἡϊϊουΐ τὸ- 
κατὰ Ὀοΐης ραϊὰ ἰο ἷπι. [1 τοὺ Ὀ6 δεαῦσηϑα ἐμαὶ 
δἰ (παὺ {1τπ|9ὸ Ρεορὶο ἀϊὰ οἴ ϑῃ οοτοδ ἰο (88 σαίο οἴ 
(80 κίης οσχοορὶ τῆθη (80 υἱτρίηθ Βδὰ δυγίνε, 
δηά ἰὴ οΥάοΣ (0 860 ἐμοπι, τ δῖ δὶ οὐ βοὺ ἐϊσηθ8 
{ΠῈΥ τοιδἰποθὰ δΑΥ. ὕδυλγ, ΒοΎΟΥΟΡ, ἢΐ γ88 
(8ὸ βοϑὲ ζὸσ ἐμο οἴδοὶδἹβ, οί ον δἰ σι ΟΥ ἰὸν ἰπ 
Ῥοϑέιου (δοτρ. οἶδρ. ἰἰΐ. 2, 8, διὰ δι. ἰΐ. 49: 
αἶϑο Χοπορδοπ δ ὕνγορ. ΥΤ[Ι., 1, 6; ἩΗογοῦοι. 
Ι1.,120)ὴ. Ἧ᾽ο δηὰ ποϊπΐηρ Ἰοραϊηβ 18 (0 ΒΌΡΡΟΘΘ 
ἰδαὶ Μογάϑοδί νγγϑ δ᾽ γοδὰν δὰ ΟὗἾΘΟΣ οὗ [ὃς σουτῖ, 
δηὰ 88 δ ἢ} δα δ υἷδοθ η ἐπο καίθ.0 Ἰ1}δυο}} αά 
ὈΘΘῃ ἐδ οὁ486 1ὁ του]ὰ ατο Ὀ66ῃ το ἰϊοποᾶ, δἴοο, 
88 8 ΟΧρ  δηδίϊΐοῃ (0 δἰ ἰἰἰης ἰὴ 186 Κι ρ᾽Β παῖς, ἱξ 
88 Θθβθῃί(Ἶ αἱ [0 18 τηδί τον ἢ πΠδπὰ. Βα!, 18 οἶδ᾽. 
ἰἰϊϊ. 2, γὸ δρδίηῃ δηὰ δἷτη βἰἰἶης πη (86 Κίη μ᾿ 5 
αείο, δὰ ἰδὲ ίοο, Δ δἷϊου ἅδὺ. Τμΐδ ΏΔΥ 6 
δοοουπιοα 0... ἯΘ ΤΩΔῪ δδβδύϊαθ ἐδμδὶ, ἔῃ οοπ80- 
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ποποθ οὗ 89 ουθῃὶ ϑἰαἰθὰ οὗὨ δἴτα ἰΏ (16 ῥἷδοο, 
86 δά ἰὰ ἃ οογίδϊῃ 80.860 οΟὈϊδίποα {μ6 γἰκὶιὶ ἰο 
διδηὰ δηιοης [ἰ0 Βογυδηίϑ οὗ ἐΠ6 ἰκίης σο πδὰ 
τοῖν ροβί(ἴοη ἰμθγθ. Α σοπβεπιδίίοη οὔ (ῖ5 Υἱοῦν 
ΤΆΔ Ὁ6 Τουπὰ ἱπ νοῦ. 20, 6 οὈ͵εοὶ οὗ νυ ]οδ, 
αἰ ουῦ {19 σοηπποοιίοη, ΜΠλΠῚ Τοπχαῖη ΟὈΒΟΌΓΟ. 

Ἐϊδῖμοσ δᾶ ποῖ (γοῖ) δῃθνυγοϑᾶ Ποζσ Ἰείῃ ἄσοᾶ 
ὯοΣ Βοῖ θορῖϑο, εἰς. ᾿ἴ νη Ἰοοῖὶς δἰ τγβδὶ {ο]- 
Ἰονβ, γα ἰμο ἀυον-ίζθοροτ αἰὰ οὶ ΡΥ πηαοὶὶ 
γοζδύὰ ἰοὸ παι, [ἢ 8680 8600}8 ἴ0 Ὁ6: Μοτάθοαὶ 
ἀϊώ ποῖ τϑαδίη ἰπθγθ 88 ἰῃ6 ἴοβίου- μον οὗ 
Ἐδιθογ, ἴοῦ δ διοὰ ἰ'Θ τνουϊὰ Βανο Ὀθθα ἃ ἀϊδίϊη- 
Ειϊθ οι ρογβουυβο, δὶ οὔθ 10 Ὀ0 θατγοά, ὑαπὶ 
δ ΠΠΡῚΥ 85 δὴ υπϊπιροτγίδηϊ δἰγδηροῦ. Τ}ο χοίο- 
ΤΘΠΟΘ 18 ΟἸΘΑΥΥ ἰο τοῦ. 10, Τῇιοὸ δυίΐίδον, ἴῃ {89 
τορουτΐοπ οὗ (μ18 γοπιδτῖς, δὰ ἃ5 18 6180 οἰ θα ΥΙΥ 
δβιιονγη ὈΥ ἢ} 86 οὗ 89 Ῥαγίι οἰ ρ]θ, ἀθϑῖγοϑ ἰο ἰΌ- 
ἀϊδσαίο (Παὶ Βδίμον, 85 ἔγοτῃ [86 ἢγϑί 80 ὩΟῪ δ]80, 
τοδί ἰαϊποὰ 8 δἰγίοιὶ ΒϑουθοΥ, οὔϑῃ δου αν 
ὈθόοαιΘ αυθοη. Βοϑία 68, (6 ροβἰ(ΐου οὗ (869 ποτὰ 

ΤΙ )]Ὸ 6. Ὠοἰ4 019. ΠΤ), ἰὼ αἰδιϊποιΐου ἵγοια 

Ὁ, οἰχοϊᾶθε (ἢ: ὕμτγ σδοηποοίΐοα ον χοϊδέϊοα- 

δεὶρ, ζιπάγεά, Τμὶϑ 18 θγο ρἰδορα βτγϑί, Ὀθοδιιβθ 
89 τοϊδιίοη οὗ Εϑίδον ἰο Μἱογάϑοδὶ 18 υπἂὰθν 60η- 
εἰἀοταιίοη. Τὰθ βίγοῃ αὶ ΘΒ 8 88 ἰαἸἃ οἡ 19 ἴδοι 
ἐμαὶ, Μοτάοδοαὶ δδὰ 80 ἰηϑιγιαοιοα ΠΟΥ, (ἢδὲ 80 
ΟἿΪΥ ὁδνγιϑὰ ουΐ 8 τίϑθθ, 88 Π0Ὼ 8:0 ΔΒ 

πον ἷβ σᾶΓΘ, 86θη8 (0 ΟΡΡΟΒΘ (ἢθ9 ορ᾽ πἷου ἐμαὶ 
89 αἰὰ ἰὲ ὕγσοπῃ οὐδ δῦ Σϑϑβοῆϑ, 85 ἰδὺ 80 ὙὉ88 
88 διηϑὰ οὗ Ποῦ ἀοβϑοθηΐ, απὰ ἤθη06 ἰκορί β'1θῃ69. 
ὝΝΞ ΒοΥΘ τρϑϑϑ “116 88 ὙΓΠ6Ὲ ;᾽᾿ οΟπρ. Φ0Ὁ 

χ. 19, ψβοτο ἴξ οἰ ρυῖβο8 “828 ἱ{ 5.5, οἄμοα- 
ἐϊοη, ολτο, 88 (88 γαρὴδ οὐϑν ὑδ9 ΤΊ, 80 ὑμδὶ (89 
Θηά πῃ ζ ΤΠΔΥ ποὺ Ὧθ ἰδίκθη [0Γ ἃ βυ!εῆσ. 

Ὑοτβ. 21--28. ἴὰ ἰμ680 ἄλγβ ψθὰ Μονγάοοαδὶ 
δαὶ ἰὼ 0 καίθ οὗ ἐδο κίης, Βὶρίμαπ δᾶ 76- 
ΣΘΒὮ,Ἐ ἵτσο οὗ 89 εἶπ θ᾽ 6 Οα ὈΘτ απ, οὗ 
Ποδο υυϑίομ ἱκορὶ ἴμο ἅοοσ (ϑορί. ἀρχισω- 
ματοφύλακε4), οὐ τγδισῃτηθῃ οὗἁ ἰ.:9 Ῥ818090 (6οπιρ. 
2 Κίημβ χὶϊ. 10), νσγϑσθ σοῦ, Ὀθοδῖηθ ΔΗΘΥΥ 
(ΧΡ), δηᾶ δουρδῖ ἴο ῖΙᾶΥ Βδηᾶ οὐ ἴδ9 Κἰηρ. 

ΟοηίτγδυΥ ἰὸ τον. 20 {πο δορί. δά 5: Βέοαμδε Ἧογ- 
εεαὶ λαὰ δεοοτια αἰδιἑησιελκα, Βυὺ {Πμ6 τηδί(ο Ὁ 
Ὀοσδιθ ον (0 Μογάθοεδὶ ἰῃ Βοπὶθ0 ῬΆΥ͂, δοοογὰ- 
ἴῃς ἰο Φοδβορδὺυβ ἐπγουρὰ ὑμ9 9 9» 18} βανθ οὗ οὩ9 
οἴ (9 οοῃδρίτγαίογα; ἴῃ ἰγυΐῃ, Ῥϑυθδρδ, Ὀθοδι180 
ἐ6 Ἰοτοῦ οθοοσθ, ὙΠῸ δἃ ὈΘοοΙ.Θ ῬΘΥΙΥ ἴο ὑ89 
ΘΟηδΡίτγϑΟΥ, ἀἰὰ ποί οχοτγοὶϑθ βυδοϊοης αἰπογοίϊου. 
Μοτάοσαϊί, ἰβγουρκὶι Εδιμοῦ, ζανο ἐδο ἰκεϊηρς ποίϊοθ 
(ΚΠ δτοοί. 

γεν. 28. ΤῊΘθ τοδίίον γδ8 ἱπυοδιϊ χαϊϑᾶ, δηὰ ἰΐ 
Ὅ7815 80 ἴουρι, ἐ, 6., ὁδί αὐ πο, δηὰ ὈΒΠΘΥ͂ Τόσο 
Ὅοτδ πΒαηβθᾶ ΟἿ 8 ἴχθ6, ἱ. 4., (Π0Υ Τ6ΓῸ δυηᾷ 
Οὗ 8 Ββίδαϊκθ, ΟΥ ἱπιραϊθὰ; ἃ ουδβίοΟΙ Δ ΤΥ τποᾶθ οἵ 
ονυοϊχίου (σοπῖρ. ΟἾΔ ΡΒ. ν. 14; υἱ. 4; νἱϊ. 9, 10; 
Ἑ:τὰ τνἱ. 1ὶ; δηὰ Ἠοτγοάοί. 1Π1,, 126). Τ689 
ογϑοίβ ογὸ τοοογαάσα ἴῃ {Π6 Ὀοοῖὶς οἵ (8 Β᾿δίοΥΥ 
οὗἩὨ9 τοΐχη, ἡ. 6..ὄ ἰη (06 σῃτοηίοἶδα οὗ (δ9 ὁθΠ1- 

. [“ Βίσέλαπ ([Π6 ΒἰρΠδ οἵ οἢ. ἰ. 10) 8 ῬγοΌΘΌΙΥ (8 
ΟἸἹά-Ρογβίδη Βαρσαάαπα, Ἰ. 6., σοἀ-κίνοη. Τογοόδὴ ἴθ ὈΥ ΒΟΙῺΘ 
ἀοτγίνϑα ἔγογῃ ἐαγϑ, " ἴο ἔθδγ ;" Ὀυ 1ἐ 18 πλοτο 11|κ ἃ ἰοσοίρη 
ἐπϑη 8 Ρασβίδῃ Π8Πλ0." ΒΑΎΙ͂ΝΒΟΝ.- - ΤῊ.] 
{ [“ σοπορίγησίθβ ἰδ ἀθ 6 Ῥᾳίδσθ γόγο ογ ἰΠΔΤῪ οο- 

ΘΌΓΓΙΘΠΟΘΒ ἰηῃ Ῥογϑία. ΧΟΥΧΘΒ γγ͵8ὰ8 Ὁ] ἰγτηδίοϊν τηυτγάογοὰ 
Γ᾽ ΑγιδΌβῃι, π6 οδρίδίη οἵ [ἢ κατα, ἀπά πτρυσοις τὐὲν 
8ἃ οπεατηδογί δίῃ δηᾶ θαυ οἣ (Οἰοβίαβ, Ῥέγξ., ἢ 29. Ὠίοα. 
Βία, ΧΙ. 59, 81) Α δἰ πη αν ἰαὐο Ὀσ661} ΑΥίάχογχοθ Οοἤ 8." 
ἘΛΛΎΤΙΝΘΟΝ.-- 5.} 
1 [Εϑρϑοίδῃν “ οὗ τορϑὶβ δῃηὰ ἰγαίΐοσθ ἰη Ῥογϑία (969 

Ἡοτοα. ΠΠ]., 163); ΙΝ΄.. 43; δηὰ τῃ6 Βοιιἰδίαῃ Τηδογίριίοι, 
»αδεῖπι)" ΒΛΑΉΎΠΙΝΒΟΝ.--ἴ κ.) 

Ρἷτο (ὁοπιρ. οἶδρβ. Υἱ. 1; χ' 2; Εστα ἵν. 16), δπὰ 
ἰθὺ Ὀθέοτθ ἴΠ6 τη ρ, Ὑ ϊσἢ ΤΏΔΥ τηόδῃ, οἰ ον 
ἴὰ ἷβ ῬΥΘΒΘΏΟΘ, 80 ἐμδί μο ταϊρϊ Ὀ6 δϑϑυταὰ οἵ 
ἰοΐς σογγϑοῖ ἰπδοσγίϊου, οὐ ἰδὺ (86 οἰ οηΐϊοῖθοα οΥ̓͂ 
(6 ϑαιρὶγθ ἬΘΥγΘ ἀοροδίιοθα Ὀοίοτο δίαι, ἰη ἢ ΐ8 
Ὀϑ]809 (θοταρ. 6880. Υἱ. 1). [ὺ τγα8 ἃ Ῥεγβίβδῃ ουθ- 
ἴοι ἰο 1ηδϑογὶ {ἰ19 8108 οὗ (Π089 ἱπίο (6 οἰιγουΐ- 
6168 οὗ ἰἰ8 οἴωρίγο, ῆο δι ἀθβογυοὰ τοὶ] οὗ ἐμ 9 
ἰἰπρ, 88 ἰ8 οορδτγπιοα ὃν Πδγοάοί. Υ[11., 86.Ὀ Ηθ 
αἰβο σοϊδίθβ {μ:δὃὺὴ Χοῦχθβ, οὨ Ϊ8 σδιραΐρη δρδὶηβὲ 
ἄτοοθοο, Βδαὰ πἰδιου 88 ἴῃ |}18 (γαῖ, ἢ ΟΓΘ Τ6- 
αυϊγτοὰ ἰο τοοογὰ (80 ἀεοάδ οὗ ι)ὃ9 Ῥογβίβδῃδ ἰῃ 8 
Ὀοοϊκ." 

.ΒΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΙΟΑΙ, 

Τ ἴ8. οὔ {π9 Θνουυ-ἀδ 116 οὗ 8 Ῥυ γον που] αν, 
οὔ ἃ οαίδῃ οουτί, (δὲ (Π6 δυο οὗ οἿγ οἰδρί 
ἰγθαίβι. Τμΐβ τουοθδ ἰὼ (89 ἷχἢ Ρ]αδοθ οὐ {18 
πουϊὰ, δηὰ γοὶ ἴἰ 8 8 Υ6ΥῪ ον 1ἰΐεα, Αδαβαθγιβ 
ὈσρίΒ8 ἴο ἤϑοὶϊ ὑπ 1088 ἩΒΙΘὮ 6 888 Ὀτουρὶὶ ου 
Ηὲ πη 89]7 ὈΥ (89 το)θοίίοη οἵὗὨ δἷ8 γγὶβ, πὰ ἷβ σουγ- 
ὑἰογτβ δάνΐβα ἰεἷτὰ ἰ0 Ῥγοουγο (ὉΓ ἷ8 Ἰδὲ δ Οἰ ΒΟΥ, 
τοοϑὶ ἸἰΌθταὶ ἰηἀυ] οῦσο. Ηθ ᾿οη 5 δῇ 68 Ὁ ἰο (οἷν 
βυραοδβιίΐοη, δηὰ οΟΥΟΥΒ τ λδί ταΐροϊ Ὀ6 ὀχροοιοα 
ἰο ΤΟ]]ΟΥ͂ 88 ἃ τηδίϊον οὗ οουῦτθο. Νοίμἷηρ βθϑιῃϑ 
ΠιοῦΘ ἱπιργο 8 ὉΪ6 ἴῃ (Π686 οὐθθίβ ἰμδη 8 αἰνὶπθ 
σομίτοὶ δοὰ ψογογομθηΐ; δπά τὸ πουϊὰ ΒαΡαὶγ 
6 ᾿οὰ ἰο οχροοὶ ὑπὸ ἱμβουχηΐβ δπὰ συΐάδποθ οἵ 
αοἀ υσὰϑγ δ86}ῖ οἱγτουπμδίδη 68. Υαοὶ Χ7͵1ὸ δΥ6 ΒΟΟἢ 
τιϑθ δυδιοὸ ἰμδὶ τ3ἷ1νι 810 δίδπάϊηρ τἰρῃΐς ἴῃ (89 
μά ϑι οὗ ἀϊνίπο γον ἀἄθηοθ. ἱπαθροπάδῃϊ 88 (89 
ΟΣ ΠΙΑΥ ΘΡΡΘΔΡ ἴῃ 18 ουϊνγατα ἰδ, δι}}} ἐμ9 
Ἰιοτὰ ἸκξονβΒ ΠΟ ἴοῸ τηδῖζο οὐδ ἔμ ἰονγοδί ἰπ- 
Ρυϊδοθ δηὰ τρουθιηθῃί --- ἰηἀοθοὰ οὐϑὰ (06 βἷῃ 
Ῥγοβϑῶΐ ἴῃ ἐμο---δογυϊσοδο ἰοὸ Ηΐ8 Ῥυγροβοβ. 
119 οα ἰδ9 οη9 Βἰἀάο ΑΒδβιθγυβ ἀθδὶ γα ποίμϊης 
Ὀαὶ ἴο δυηὰ (λ9 τηοβὶ Ὀοαυζαὶ οἵ Υἱγχίηϑ, αοα οἵ 
(86 οὐ Ὁ β.ὰ9 ρ͵δοθβ Εδίβον ἰῃ (110 τ σαὶ ρμοκίιίοη, 
δηὰ ἐπτουχ ΒΟΥ Ὀτίηχδ μοῖρ δπὰ ῥγοίθοίίοη ἰὸ 
Ηἰἷδ Ῥ60}]9 ἰὰ {Π ἔδο6 οἵ 8 ἀλῆροῦβ (δὲ (γοαίθῃ 
ἐμβοῖ οἢ ἰδ ρΡϑτί οὗ 119 νον ἃ, Ηδθ ρϑγιη 8 Ηἰἶβ 
Ῥϑορῖὶθ ἰο Ὀθδοῖηθ ἱωγοϊγοᾶ ἴῃ ἴμ9 Ἰον 118 οὗἩ (ἢ 9 
νοῦ, πᾶγ, ἢο μ848 Βαϊηδ]οα ἰΒόῖὰ ἰο Βα} δὰ ὁΧ- 
ἰθὺ ἐμαὶ οὐθ ἐλεὶρ υἱγρὶῃ 5 πϑὶ Ὀ6 ὈγουχὨί (0 
ΒΒΌΒηδη δἱ ἐμ Κἰημ᾽5 οοιαπ. Βυΐ ἴῃ ἰδυ8 
τουϑδὶη ἰδ 6 [11 ἀορί οἵ (μοὶν ἀοστδάδιϊου Ηθ 
850 Ὀρχίῃδβ δζδαὶη ἰο οἱουδὶθ ἰβθῃῃ. Βοϑβίαοϑβϑ, 1 8 
ΤΟΙ ΔΙ Δ Ὀ10, ΒΟῪ ὑδο 116 οὗ Βυμηδῃ ἸΟΥΘ, οΥ68 ἰῃ 
118 δ Κθη βἰδίθ, οδῇ ἰἰἸαδίσαϊο (ἢ 9 ποτῖς οὗ ἀϊνθ 
[μοτο. ΕῸΥ 8ὐ 18 Αδαδαθγυβ οδαβοα Υἱγρὶηδ ἰὸ 
Ὅο Ὀτουρμὶ ἰοσφοίιον ἤγοπι δἷϊ Ῥϑορίθβ δα ἐγ Ὁ68, 
ἴῃ οτάθγ ἴο βοϊϑοί [89 τηοβδὲ Ὀϑϑυ  υ] 0 ἃ π56] ἴ, 
ΒΟ αἀοἄ 88 ἰῃ ἃ οογίαΐῃ Β6Ώ89 ἰθβίοἀ δ]Ϊ ὑμ9 ρθο- 
Ρ]65 οὗ τηδηϊεϊηὰ ἰο 866 ἱ Ηθ οου]ὰ ὅπά οὁη9 ἰμδὲ 
πουϊὰ Ὀθ ρῥΘου] εν Ηἰβ σὴ. ἀηὰ ίδμουῃ, ἴῃ 
ῬΓΘίογθοΘ ἰο 8]}1 οἰῇοτβ, ΒΟΥΘΥΘΥ ΠΊΔΗΏΥ 60 
ταὶς Ὀ6, δῃηὰ ΒΟΤΘΥΘΥ ἸΩΛΗΥ͂ ΘΧΟΘΙ ΘΠ 0108 (ὮΟΥ 
τοὶ πδνο ἰη οοτίδὶ αἰγεοίίου δ, 6 τοῦ ]ὰ βοϊϑοί 
86 οὴ9 16δϑὶ ποι οθϑἃ 8458 ἢΐβ Ὀγιἀο δῃηὰ ΒΡΟ1189. 

Οἱ τϑσβ. 1-. Τὸ δυίθοῦ Ῥϑγιϊί8 08 ΠΟΙΘ ἴ0 
[ΑΚ ἃ Ὠδϑὶγ Ὀυὲ ἀθθρ ἱπείχμι ἰηΐο ἰὴ9 ἀοπιοδίὶο 
Ἰἴ8 οὗὁ 4 ρονογίαϊ δηὰ δὶ ποδί 6 ΤΌΪΟΥ, 
γῆ ᾿ἶγοδ ἱπ [Π9 του] ΤΏ ΘΓΟΪΥ ἰο Ἰῖνο, δη ἃ οὐ (ἢ 9 
οἶον Ββδῃὰ δ9 μῖνοβ 88 Υἱοῦ ἱπίο {1:6 ΘΥΘΥΥ- ΟΔΥ 
11 οὗ 8. ΒΟΘΙΏΣΦΖῚΥ ΡΟΣ ον, 80 }8 8180 ἀθ8ρ864 
ἴῃ (89 δοτητηοὶ ἰοὶ οὗ .ἷ8 ρΡοϑορὶο, Ὀυΐ το Ὡθυϑῦ- 
(6 1988 ἐποοπίοβίδ ὈΪΥ δίδπάβ υπάὰον (06 Ὀ]οδϑίης 

ΗΑ ΤΊΉΘθ86 ΓΟΥΔ] Θῃγχοηΐοἶοβ 6710 αἰ δι ον τηϑης οηθὰ 
ὉΥ Οἰοαπίαβ, το βαϊὰ ἐπδὲ ἣθ ἀγοῪ ἢἷ5 Ῥογβίαδη ἢ βοῦν 
ἕὕσοτὰ ἰδϑῖὰ (Ὀ]οα,. 8ίο. 11., 832λ᾽" ΒΔΎΠΙΝΘΟΝ.--Τ.} 
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οΥ̓͂ εἶα {Δι ετθ. Αἰιδβύσγυϑ, δαιἱὰ 8δ}] [118 τυ δὶ (ἢ 
δηὰ Βρ] πον, ἴδ918 δὴ ορργεδβϑῖνθ νϑηΐ, ἢ γϑ- 
ταοταῦογβ ἰνἰ8 τ ἱ 6 Μ᾿ οτι 6 ..48 Γαὐοοίοι, δὰ 68- 
Ῥοοΐδ!!γ γορστγεῖβ (.16 πγγοπρ Μη} οι ἢ 6 Βα8 ἀθιο ΘΓ. 
ιν οας ἀοαῦὺι (6 ἔοο! λυ  ζ81}8 ἃ ρίδοθ ἰῇ Βα) 
ἐμαὶ {π6 1058 οὗἩ 8 ρΡογβοηδὶ Ὀοΐης σοῦ] 6 σου] 
68}} ρϑου αν ἷ5 οὐη, '᾿ν88 Δ 1088 Ὑγ816 ἢ σου] 
Ὡοὶ ὃθ πιδάο βοοι( ΌΥ ΔΗΥ͂ οἰ θ᾽ ροϑϑθϑϑίοῃ, Βου- 
ουον ργθοΐίουβ. ἀπά (86 Ὑ τοῦς τ] οὶ 6 (δ η ΚΘ 
μῸ δὰ οχρογίοποοά ἔτγοιῃ δον, ἰδ, ᾿ἰκὸ 8}} {89 

σπτοημ8 οὗ θη οἵ (ἰι6 ποι] οὗ νβίο [ΒΘ δοῦυβθ 
δαοὰ οἶα, γαΐον οὗὨ ὁ ἀουδιία] ἰεϊηαὰ. [Ὁ ΏΔΥ 
Ὅ6 8 ᾳυοδβίΐϊοη ψ]ιϑίπ ον ἰ οου]ά ποὶ δνθ Ὀθθῃ ὁχ- 
ουδοᾶ, οΥ δγθῆ ἰδίκοῃ ἴῃ 8 κοοά δθῆ8θ. ἴῃ ἔγὰ ἢ 
ἐλ 'νγδϑ ΟΌΪΥ Ὀθοδυδθ οὗ 18 ἀοβροίίο δῃᾷ τ ϑίδικθῃ 
γίὶον οἵἩ οοηαιοη τἰ 5, Ἡ σὰ ογθη (Π6 ᾿ν 19 ἢ 88, 
ἐμαὶ οδυβοα ἷπι ἰο το)οοὶ ἢν. Ηθ διδὰ ἱγδιρὶοαὰ 
υὑπάον ἴοοῖ δοτ Τοιηϊηΐηθ ἔθο ἰηχ8. Νονοσίμ6}988 
Βἰ.6 88 ὨΟῪ ζοτ οὐοὸῦ 1οδὶ ἰο μία]. Ηθ ν88 ποὶ 
Ῥγιιάθηϊ, ποῖ οαυϊΐουδ ὁποῦρῃ. Ηθ τουϑὲ ουθῃ 
σοηΐἴοβϑ ἴο πἰπ591 (60 που χὰ δ6 δὰ οοηδυ θὰ 
Ηἷα δου! 50}]0 5, Ἀ9 5111} Πα δοιϑὰ ἴῃ 8 ραβδί οῃηδίθ 
Τολπηοῦ, πὰ ρίνοῃ ἰ00 ἴγοθ ἃ τοὶῃ ἰο ἢἷ8 ψυδίι. 
Τοοῦσ δαγτουπάθα ὈΥ Αβίαθηοθ, 6 ἰ8 γοὶ ἀἰ8- 
δοηἰοηίοα, τότ ϑϑρϑοὶα ν πὶζὰ ἰπ1861; 10 18 
βΙ|1οἃ τίὶιἢ νυτοχϑίίου δπὰ οοηδὶοί, ἱβουκσὶ πὸ οἢ 6 
888 ἀατοά ἰο ὀρροβϑοὸ δίω. ΟΥ̓ Θοῦγβο (670 δ.θ 
ποὶ πδηίιίπρ (059 γγἢο τοσοτοτη θη [0 ἷ αι τ] θ8} 5 
δηὰ ΜὙΔΥ5 ΤῸ δι διίκϊης οἱ (8 Ορργϑϑϑῖνο Γβο]ϊηρ. 
Οη6 ἰδίῃ, Βονγονθν, ἰ8 ουϊἀϑηΐ : ἢ6 οδπηοῖ δἰίδὶἢ 
ἰο ἃ γι βαιἱϑύβοιϊΐοη ἰῷ {119 ἸΏΔΏΠΟΡ Ὑ πίοι ἐλεν 
τοσοϊητηθπὰ ἰο0 Βἷτῃ 85 Σοραγὰβ [Π6 ρμοϊπὶβ η 41.68- 
ἐἰἰϊοη. Τιι 8 σ8π ΟὨΪΥ Ὀ6 Ὀτουσῆξ δῦουϊ ὃν γα 
Ἰονθ. Βυΐ Ἰονθ, 88 ἰ8 Ὀθδυὶ }}Ὺ δον δπα οδτ- 
χἱοὰ ουἱ ἰη δαί οἶθ95, σαπηοὶ Ὀ60 οὐδ οἃ ΟΡ 
γοὶ ρυσοβδβοά; ἐὺ σδα ΟὨΪΥ Ὀθ νοῦ, δηἃ ὁΔῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ὅ6 Ὀτουρλὶ ἰπίο 116 δὰ δυϑιδἰποὰ ὈΓ ἰγὰθ ἸΟΥΘ᾽ 8 
Ἰδαῦογυ. 189 γἱον ἰαίο ἰδ) ἀοπιθοϑιϊο 1ϊ ἴδ οὗὨἨ ΑΒ- 
ΒΏΘΓΡΕΒ ἷ5, ἰβοτοίοτο, ἃ Υἱον οὗ (86 Ὀτγ᾿ δαί, Ὁ 
Βορϑίθβϑϑ τοΐβϑοευ οὗ ποδί ιθπάοπι, ἡἩβὶοὶ. ΟὨἿῪ ἀ9- 
οοἶνοβ (9 δοηϑυδὶ [00] τῖ! ἢ ΓΘίογθμσΘ ἰο ἰΐ8 ἰγὰθ 
Ὡϑδίυτγο, Ὀὰὺ το ΘΟΙΥΪΠΟ65 ὑ8 086 ΤΔΟΥΘ αἰτοῦ πι- 
Βροοὺὶ οὔ ἐϊο ΡΟΥΘΣῚῪ οὗἁ πο86 ᾿ἰνίπς ἩϊιΒοαὶ αοἀ 
ἦπ {π9 τυον]ά. 
ον ἀἰδενοπί ὁ ρἱοίατο ἰ8 ργοβοηίοα ἰὸ ὰ8 ἴῃ 

ἐμ ἀοπιοδίΐο ᾿ἰο οὗ Μογάθοδὶ ἢ Μογιἰθοαδὶ ἰβ ἃ 
Ἰονὶν ἀοδοοπάδης οὗ ἃ ἔογπιοτὶν ἀϊϑιπραϊβηοά, 
ἰηδοοὰ τογαὶ Γλπλῖϊγ. Ηο Ὀοϊοηρϑ (ὁ {μ:8 δοαιίοτοά 
Τοτοί ζῆ τ 14|16 ἢ ὑπ ἀοτ σοηἰθηρί, ἢ 0 ΓΘ οδτ- 
Υτἱοὰ δΥΔΥ σαριΐϊγ68 ἔγοτῃ Φογιιβδίθ. ἯἮΘσ ἷβ ἴῃ ἃ 
δβίτϑηζο ἰδαπὰ. Ηο 88, ἰΐϊ Ἄρρθ8 78, ποίϊ ον (δίῃ 8 Ὁ 
ΟΡ τηοΐδον, οἰ πον τὶ πὸ οἰ. Εσϑη Ϊ8 
Τοϊαίϊνοβ, αἷβ υποῖὶο δηά Ηἷβ διιπί, αγὸ ἀοδά. Βαὶί 
(06 Ἰαίίον Ἰοῖΐδ δ οὐρῆδῃ; ἢ6 ἰβ ἰ0 ΒΟΥ 8 δι ον, 
ΒὮ9 ἰο πἶια 8 ἀδυμίον, Ἰυάθρα 4. ῥγδοϊοιβ ἰτϑδ- 
Βυτο. ουῦι 9855 ᾽9 ἷϑ τ ΠΟΥ ρσγοδῦ 8 ἰσγυδί 
νγ85 ἰοῦζ ἰο ἶπι ἴῃ δ6Γ δηὰ πῖΐ ἢ δθν, ον αοἀ 15 
80} σα ]οὰ 116 ΕΔΙ ΒΟΥ οὗ ΟΥΡΏΌ 85, δηὰ ἐμαὶ ΗΘ 
ΘΒρϑοί! νυ Ὁ] 6 6565 090 γῆ ΡἾ δηὰ τη ϊη ἰδίαν ἰοὸ 
ἴ69πι. δ ἰκῶονβ δὶ ἀπ ἰοναγὰ ΒθνΡ, δηὰ ἰἐ8 
Τὰ δ] πιϑοὶ Ὀτγίηκα ἰο πἴαι Βα  βίβοι οη, τοϑῖςοβ δ᾽ τὰ 
ὮΔΡΡΥ. Θοὐὰ Βα685 Ὀϊοβϑαϑὰ οὸῦ νι Ὀοδαίγ, Ὀυΐ 
ὙΠαὺ 18 ποτο, Ηθ δα8 ὈοΒβίονγοα οἡ ἢδΡ δὴ οὐθ- 
ἀΐοηί, Βυπιῦ]ο, απ ἃ υπδϑϑυτηΐης δρὶ τἰϊ, 85 18 δἴλον- 
διὰ ΓΟ] βονη ὈΥ ΒΟΥ σοπᾶυοσὲ ἴῃ [16 ΤΟγΑΪ 
μουϑο οΥ̓͂ ἰΠ6 ψοπίθη, μὰ 88 μδὰ ἀοι 685 ὈΘΘΏ 
οἴῃ τηδηϊοοίοα Ὀοΐοτο. 5:8 Ἰοῦϑθβ 6. Ῥϑορῖίο, 
δηα καυγοὶῦ 8480 ἰΐϊ8 συϑίοπιπ, ᾿ΑὙ8, δηὰ νοὶ χίοι. 
ΤΌυΒ 886 15 ἰο δίπι ἰηἀορα 8, αὐ δϑθα, ἃ πενγίΐθ 
ἐδ (80 ἰσὰ 5086 οὗ ἰ!6 νοτγὰ, ΔῺ ὑπργοιμίδίης 
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δηὰ γεῖ ρῥγοπιϊδίης ὈυΔ. Ιηπθοά ἰο Βίτη Βδ6 Βὲ8 
ἀθνοϊορθά ἰηϊο α ἰονοὶγ ἔονον οὔ Βορο; δηά 
᾿Ββουρὰ ἐξ ἸΔρΡδα {πὲ 5.16 18 (ἄχθη ἰηΐϊο 1.6 τογαὶ 
οι δ6 οὗἨ {86 πομηθῃ, δὲ10 νυν }}} 81}}} 6 τὸ Βίτι ἃ 
Ἰονοῖ δονγοῦ, ὙΜΟδΘ ργοϑθῦοθ [16 δβοϑῖιβ, πὶ) ο86 
Ῥγοϑρου ιν 165 δὶ πἷβ μϑαῦτί ἀδὺ ὈΥ ἀἀγ, τ ο59 
ἀονοϊορωθοῖ Μ|}}} σαυ8θ δΐπι ἴοὸ τεὐοῖΐσε. Αραῖὶπ 
80}0 ὙΠ ἸΏΟΤΘ δ ἸΠΟΓ6 Ὀδοδοίηδ ἴο Βΐτῃ 8. Ὀγ᾿ δὶ 
δίατ, δὴ ἔθιμον (αδίετγ), ἰπ σγβοϑο ᾿ἰρὶ [Δα υἱ ον 
εἷ8 οὐα δῃἃ δ ἰ8 ῬθΟρ θ᾽ 8 Τυἰαγὸ. [ὦ τ[ι1}5 ΤΩΔΏΠΘΥ 
μ5. 18 ἰδ δοὶ ροοσῦ, ἰβουφὶν 9 Δρρθαγ ἱπειχηϊᾶ- 
σδῃΐ δηὰ οὔϑουγο, ἱβουρῃ ἰΐ Ὀ6 δι]οὰ πὶ! ρμδίη- 
[ἃ] τϑαιϊἰδοθῦθοδ δπὰ ργοαὶ ρεγρί εχ 68 να ο ἢ 
ἰιΘ πηυϑὶ οοιηδδὶ αΔΙΪΥ ἰὼ ᾿εἷὶα Ὠραι δ βυτγτγουοά- 
ἰηζ8. Οὐ ἰδ ΘΟΠΙΓΑΥΥ͂ ἢ6 ἷδ τί οἷ, ἰὴ Ἰ᾿ἰχυὶ δηὰ 
ἰΟΡ9 ; δηα ονϑῃ ἰΐ ὸ δὰ τοδὶ σοὶ τἢ 6 Ἰδαῖον ἰῃ ἃ 
ἰ988 ἀοζτγθθ ἐΒ8δὴ ὃθ ΘΥθοι4}}γ αἰ, 8(1}} μἷ8 6χ- 
ἰϑίθῃοο ψου]ὰ ηοἱ Βαγο ὕδοπ ἴῃ νβΐῃ. 
Ὅς; γὸ8. 8-11. Τῆδι υϊο χμανθ ἔϑιίμον ἀϊ4- 

{᾿ηοἰΐου δθονο δἱΪ (9 οἱβον υἱσρίηβ. γῆο ψεσὸ δὶ 
[8 8810 ἰΐπ)0 Βο]οοἰοἀ πῖἢ} 6 ΤΡ, δη νυ] ΘΟ 886 
οὐϊαϊηϑὰ ἤτοι ἰδὸ ἔδυον οὗ ἴα Κϑοροῦ οὗ (Βὸ δδ- 
Υγϑ, δηὰ ἰμδὴ (ῃ0 ἴονο οὗ ΑἨδϑιιοῦιιβ, ν7ζλι8 66 Ὁ- 
[81 }Ὺ οἱ ἸΘΥΓΟΙΥ͂ ατοαίον Ῥογβοηδὶ Ὀοδυίγ. Τῖβ 
νου ὰ Βαανὰ ϊγ δ πιδὰθ διιοῦ ἃ ἴδυογαῦϊο ἰπ- 
Ρτοδβίοῃ Ὄροὴ (86 ϑυηυσίι. Βυΐ ἰὰὶ γγδ8 γαῖ βοῦν 
ἃ οογίδίη φγδοϊουδηοδδ οὔ Ὀοίηρ δά οδυτίδζο, 
ψ] 6} σουϊὰ ΟΠἾΥ Ὅα ῥγοβοηὶ τ θ6γΟ (δ 6 δρί τὶ 8] 
οἰθιηθῃὶ ἀο065 ποὶ ΟσΟΟΡΥ ἃ Ἰογγοῦ οἷδπο ἰἢδῃ 86 
ΡὨγπδίοαὶ, 88 )7ἷἋι8 886 ἰδλοὶ τῖι ποδὶ Ῥογδῖδῃ 
ΡοοΥ]γ-γαϊηθα πιλίθηδβ, Ὀὰὺϊ ΤΙΣ τ οτο [ἢ 6 
βρί γἰϊ 8] οἰοπηθηῖ οἰοναίοβ δηὰ ἰγβυβῆμκυγοβ (ἢ9 
6 Ρ6 ὈΟΑ ΣῪ οἰθαιοηῖ. Τἷ8 χγδοο μηὰ ᾿[8 κτουπὰ 
ΡΔΥΛῪ ἴῃ μοῖ ἑογίιαηθ, Ὀυΐὶ 4150 [ὉΓ ἃ ρσγοαὶ ραγὶ 
ἴῃ (80 δρὶτἰ 8] παίατγο οὐ Ψυάδαΐεια ἰδ τουχὶ τ. 9 
Ὀ]εβδίης οἵ δὴ δἀοτγαίίοι οὗ (6 γι, ἐχαἱίεὰ, δὰ 
δρίγίιυαὶ αοὦ, [Ιὲ νδ8 ἱμπογοίογθ ποὶ πὶ βουΐ 
Τοδ 598 (ἰ8ι (89 θη οχ βίης 56») ᾿πουρσῶϊ ἐΒμοιῃ- 
βοῖγοβ γοοοβζηῖθοα δπὰ μοποτοὰ ἴῃ {ἢ ργοίογοποθ 
οὗ Εδβίπον, πιο, τὸ ἄουθί, ἰὸν ἀἰὰ ἰο ἐΐ8 Γὰ]} 
οχίοηί. ΤΏΘΥ 8}} ἸΟΥΘ ΟΥ 1688 ρδτιϊοἰ ραίοὰ ἴῃ 
ἰοῦ δρὶ τ ἰ4] δανδυίαροβ, ΟΣ δὶ Ἰθδδὶ α}} δσουϊὰ ου' 
δου ἃ πατὸ ραγιϊοϊραϊοὰ ἰη ἰΒθ. Τιΐδ, Ὠον- 
οΥοΡ, δβογὰς ᾿{{1|0 σγουπά ον Ὀοβοϊάϊηρς ἴῃ (86 
ΥἹΟΓ(ΟΥΥ͂ 8860 ΟῺ δ ἰηαϊοδίϊοη οὗἁὨ 86 ἰτί απ ΡΒ 
ν᾽ ἰο Φυδαοΐδτα, (ἢ 6 80 Ορργϑϑδοά δηὰ ἀοβρίβεα, 
ϑιιουϊὰ οὐϊαΐῃ οΥὐον ργουὰ δοαι!οηάοπι δὶ ᾿ασ α. 
Νονυ γί 6 1668 ἢ {Π6 Ὀαΐοτο ἰδ ηἰ δοβεὶ Ὀὰϊ ἸΟΥΘΙῪ 
Ηδάδβϑδἢ, το 18 ΠΟῪ (ἰ6 ρονοτνίυϊ ΒΘΙΠΟΥ, τὸ 
866 8 ΒγτηὉο] οἵ (9 τοῖον Ὀπὶ Ὀεί(οΥ θ᾽ Θαθπί ἴῃ 
ϑγϑδοὶ ρονγίβοιϊπρ [86] 88 {86 ρονϑυίαϊ οοχωπια- 
ὨΪΥ οὔ(9 ϑρίσιῖ ἱπ {μ86 Ογιθιϊαη συγ οι, νν δῖ ἢ 
γ1}} γοὶ ΘΟ αυθν {86 πογα. 

ΠΌΤΗΕΒ: “ δδίογον μοαγί δ (δ. τοϊη ἀρὰ, πιῖ}] 
ὈσΔΥ ογαιοηίδίΐου Ἡἱμβουὶ ἀδηχοσ ἴἰὸ ἐϊβοϊζ: ἴον 
ἰς ὈθαΥγΒ διὰ γοὶ ἀοθδ ποὶ ὕοδ᾽, ἀδῆσδεδ δηὰ γοί 
ἀδῆσοδ ποί, ᾿ἰνϑβ γγ8}} δῃὰ γοὶ ποί γγ6}}. Τ|1686 
8ἃτ0 ἐἰδ6 ᾿οΔΥΘΩΪΥ 8ουΐδ, (6 δβδαογοὰ Ὀγίἀθ8 οἵ 
Οσπγίβε; Ὀὰὺ (ΠΟΥ 8ΓῸ βόῶσοϑθ ΕὉΓΡ ἱἰΐ ἰδ ἀϊδῆου)ς 
ποῖ ἴο ΒαΎθ αὶ ᾿υϑὲ [ὉΣ στοαὶ ογηϑδιηθῃίδιϊοη δηὰ 
ἀἰφρίαν." ΚΤ Βεβα: “ πάδσε!οα ΌΥ ΒρΡΙΘ ΠΟΥ 
Δηὰ γτογαϑὶίγ, (86 ἰδπᾶον νἱγχίῃ σοὐθοϊοα 8}} {1656 
"Πἶπᾳ5.. ἩΠΒ ποῦϊο δἰ ρ] οἷ Υ 58..6 ἴοοῖις ἐπ 
οΥπδιῃθηίβ, ποῖίμοῦ βοϊθοιϊϊῃρ ΠΟΥ ἀεοιηδπαϊηρ 
κηγίΐης, πίοι ἰδ 6 σμἱοῖ οἰ δπ ογ] ἰὼ Ὀτγουκθὶ 
ἴο 6γ, Ενϑη μον δῆὁὸ Ὀϑοδῖ!θ ἀ 66 8. ΌΟΥΘ 4}} 
ἰὴ νῖτεβ οὐ 9 Κίης. ΠῈΣ Βοδτὶ δβι}}} οἴυορ ἢοῖ 
ΟὨΪΥ τὶ τἢ σται ἀρ, δαὶ τὴ ἢ 681} Π|Π|κὸ οὈθα θη 66, 
ἴο Βοῦ ῥίουβ ποῖ δῃὰ ἐοβίβγ- δι ΒΘ Υ, 85. ἴῃ [1λ0 
ιἰπιθ τ θη ΒΘ ἰχαϊπϑὰ μοΣ 88 8 1110 αἰγὶ." 



ΟΗ͂ΑΡ, 11. 1-.23. 47 
᾿πυανκαπαπ κατ. απ .:.............Ψ0.0Ὅὕτττοὐϑτοττἱσπσππππππππαπααπαπηαππσπαμπαμμππππππππαπα τ; απηπηππαιανν τ,» τον ,».---................ “Ὁ Ὁ Ὁἰβᾳ,..οσΣο τ »ᾺτᾺΡκκρ“ προ ͵ππφΦΔ“«τρΚΕοΠοζπ'ἘἝἘΠῆ,  σοορ ρττχτορ τ τ ΊΙΗΗΞ ἊΎὌτΤἸ͵ΤἬὌὈἸ- .ς.Κζ,.------- - - -Ἡ-ὔὔ--. 

Ου τοτα. 12-18. ἴὰ (89 8:18}} δοπιρ888 οὗ Ὑὴδί 
Ὧ85 ὮθγΘ Ὀ6Θ δαὶ γοβρϑοί!ηρ (681 6 Υἱγαὶ ἢ 9 ΟὉ 
(8 οὴ9 δηὰ δπὰ βι ΒῈΓ οα (ἰ 6 οἰ ν, γὸ δηὰ ἃ 
Ὀοκαιίαὶ ρἱοίατο οΥ̓͂ ἰΠ6 ποτὶ ἃ δηὰ οὗ ἰδ8 Κκιίηρ- 
ἄοτῃ οὗ Θοά---ἰ( 6 ορροσϑίϊθ ὑθῃάθποῖθβ 88 880 
ἀοδιϊοΐθβ, Ὁ ψ ϊοῖὶ [689 οοπορρίϊοη8 86 ἀθδὶκ- 
παϊοὰ. Ῥουῦι1958 (06 Βοδίμοῃ τηαὶϊὰβ ἀθοοταίοα 
ἐπι 86 1νγ 95 ἩΣΟἢ 8}} ροβϑὶ Ὁ1]6 ργθοϊουβ ἰΒίηβ, ἴὸ Ὁ 
(6 ονϑηΐης ἴον σα {Π6 Υ ἰιΔα 80 Ἰοηρ ργορδαγοὰ 
ἰπϑυλϑοῖνοα ΟΥ̓͂ [οἷν ρυτὶ σαι: 088 δΔη ἃ δποϊηςίη ζ8, 
ἴῃ ογὰον ἰοὸ πᾶ κθ ἰδ Ὀθβὲ ΡΟ05510]6 ἱπιργοϑδὶ Ὁ 
ὍΡοΟη Αδδδύογυϑ, Ὁροὺ Ὑἱ086 ἴΆΥΟΥ ΟΥ αἰϑέδυον 
1δοῖς πμβοῖΪ6 Ταϊατο ὨΔΡΡίηθ88 οὗ ᾿ἰἴο ἀοροηαοά. 
Βυὶ ὉΥ 41} ὑμιΐ5 ι18.56] {Π|Ὸ0} χαϊπϑα ποίμίηρ ΤΏοΣΘ 
{88 ἴο Ἰοοῖὶς Ὀοϑυξ 1] ἰὴ ΓΠΟῚΡ ΟΥΤΏ ἜΥ68, δηὰ 
δὲ ογΥὶ ἃ πηοιηοπὶ τ ιἰοὶι 6 ΔΙὟΤΘΥ 80 ΒΟΟΏ, δηὰ 
ἴῃ οι (86. ΠΟΓΘ αἸον θα 0 ΒΑΥΌΟΣ ἢοΡ06. 786 
ΤΩΆ)ΟΥ ΠΥ πότ ΟὨΪΥ Ρογιἰἰθ4 ἰο0 866 ἐπο ἰκἰης, δηὰ 
ΠΟΓΘΔΙΟΡ [ἴῸΓ Θ0Ὸὸὸ ἰο ὈΠΣΥ͂ (Ποῦ Βορθ8. ΕῸΥ 
{86πὶ ἱποτθ σοιπαϊ θα 86 8δὰ Ἰοὶ οὗἁ ἰ|.1ὸ σοπου- 
Ὀΐη69: ΓΒΟΥ͂ τυϑὶ Ὀἱὰ ἔν νοὶ ἰο (Π)}6 ογ8 π]οἢ 
186 πυΐϊχον πιανθ δὰ ἴῃ δ 6 ΒΡἤ ΧΟ οὗἉ ᾿ἶΐο, 
πὶιῃου! οὐἰδι εἰ ἢ ΔῺΥ οοταροπβϑίϊΐοη ἴον μα 1085 
ἴῃ πον ϑίγὶοὶ βοοϊυϑίοη. Τὸ οἰογδι θα ἔθοϊϊης 
ιμαὶ (ὮΘΥ Βαὰ [18] 19ὰ ἐδοῖν 11{6- υοῦὶς χαυδὲ ἴον 
ΕΥΟΡ θΘ ἀοηϊοὰ ἰδ. ὙΠΘΥ Πδά τΐββοὰ ἐπμποῖγ 
Ἰϊέϑ-Ῥυτροβο: 16 Ὀθοδτηθ ἴο {ἢ 6Πὶ ἸΏΟΣΟ δ Τ,ΟΥΘ 
8 υηϊοτηὶ ἀδτὶς πο οΙΟΩΥ. [ἴπ || ἸΔΠΏΘΡ ἐἢ9 
οὨΙάτϑα οὗ (18 ον] δοὶ δηᾶ ἀδοοῖγο ἰἢΠ ΘΙ, ΒΟ  Υ68. 
ΑἸιΒουρι ὑπ ν δγὸ τ }Υ ἰπίθης οα οηϊογίης (ἢ 6 
ῬἰθΆϑαγοδ οἵἁ Ἰϊἴ9, δἰ πουχὰ (ΠΥ αἰτοοὶ 4}} ὑδοῖν 
ΘηἀθαΥοτϑ ἴο {8 οη6 ΟὈοοῖ, δὰ Ῥγόρϑγθ δῃὰ 
ἀοσοταίο ὑπ πηβοῖ γ 98 ἴῃ {116} ὙΑΥ δὲ (μοὶ ὙΘΓΥῪ 
Ὀεδβί, 8.}}} {ΠΟΥ͂ ΘὨΪΟΥ͂ ἦν Ὀὰὺ Τ0Υ ἃ δἰ πρὶ δοοιΐηρ 
τηοηθηί. Ἐπί 6, οἡ [ἢ οΟὐΘΡ δηά, ψ88 ἀἰδβιϊη- 
Κουϊβμθα ὈΥ 6 Ἰαοὶς οἵ ἀθβίγϑ οὐ οἷαΐπι ἐο Β8 ἢ 9 
1 οχίθγῃ 8) ἀθοογδίΐοη. 8.86 ΟἹ]Υ μιὶ ὁπ, ταί 
ΒΟ ἰο ΒΡΘΔΚ, 8 ἔοτοϑὰ ὕροὴ δογ. Βαυΐ 8ὴ6 νγᾶ8 
ἐμογοδίϊου Ὀδδανα] ποὺ ΟΡ ἴῃ ΠῸΡ ΟΥ̓́ ΟΥΘΒ, 
θα ἴῃ ἐδ 6γ659 οὗ 4}} [πΠαὶ ὈΘἢ 6] ἃ 6 Ὁ. 

ΤΌσΒ 4180 ἢ Υ ἰογί ἢ γ788 οί ἃ ΘρΡΘΘΑΥ ἀΐδαρ- 
ἀν περ, 800 ΓΟΩΙΠΥ ΟὈϊΔΙπθὰ, ποῖ τῆηδὲ 8.10 
δὰ ἀοεὶγοά, Ὀαὺ ταὶ δὴθ Βαὰ πούοῦ Ββορθᾷ ποῦ 

ὀχρϑοίθα. 8110 σϑδὶὶν οδιαϊηθὰ ἃ Ζϑυόυδθ]ο ἰη- 
ἐοτσοῦγβθ τ ῖτἢ (6 Κίηρ ; 88:0 Ὀθοηπηθ ἢ ΐ8 οἰοἶσο, 
818 τὶ ἴθ, Β8:96 Ὀδσϑῖηθ αὐθθῆ, ΑἸ] ἐμι696 ἐμίπρ5 
Ῥὶαἰ οἷν πα ϊοαῖο 6. 8} ροββοββϑα ἴῃ δὴ ηυδιιαὶ 
ἀορτοο οιἱ δ ἕανονυ δηὰ (γι θη ἀϑμΐρ, τ ἰδ 80}}} 
δΔοσοιηρδηϊοα μοτ, Τ7]10 οἰ] ήτοη οὗ αοα Θηΐου 8 
δ1:}}} ἰροον Βαρρίηθβδϑ. ΤΉΏΘΥ ψ8ο τοοΐξοη ἴὶ (0 
Ὀ6ἃ στοαὶ ἔανον 0 βεῦυθ αοἀ ἴῃ 411] βἰ πιρ] οἱ ἐν, 
γθ8 το Ὁ οΥθὴ ἀοου- ΚΘ ΟΡ Θ ΤῈ ἰῃ ΗΪ8Β βαῃοί ΠΔΥΥ, 8 ΓΘ 
ταδὰο 8 σβόβθῃ δπᾶ Ἰονθὰ οῃ68, ἱ ἰπ οΟὐοὺ γϑ- 
Βροοίβ {Π6Υ ἴανθ ῬτΟροΥΪγ ἀθοοναιοα ἐμποιηβοῖνο5 
ἴον Ηΐπι, ἢ αἀορίὶβ ἰμοῖῃ 49 Ηΐβ οἰϊϊάτθη, δηὰ 
ΟΔΓΘΒ [ὉΓ {0πὶ Δοοογαΐηρ ἴο δδὲ ἰβ πϑοα Ὁ} [ῸΥ 
{ΠΏ 6 τ, οὐϑῃ Ἡ1ἢ ἰθΙΏ ΡΟΥΔ] ὈΪ 6581 ἢ ρ8; [ῸΓ ἐδ) 6 τηθοὶς 
δ84}} ἐδ οτῖν 19 ϑαγὶ ἢ. Ηθ 4180 οἱ ουσδαίθβ ἰἰλθπὶ 
ἴο Κίηρβϑ δηὰ ῥτίββδίϑ, δηὰ δάόγωϑ ἔθη νἱ τ (ἢ 9 
ὁγόντῃ οὗ Ἰἰἴρ, ἴον Ηθ Ὀγίηρα (ἤθχ ἰο [ἢ ἱπῃονί- 
ἴπποθ Ὑ ἢ 6ἢ 19 ἸΠοοΥΓαρ  ᾽θ, αηἀο8]6 ἃ, κηά ἐπ αὶ 
ἴδοι Β ποὶ διυνλυ, γοβογυϑὰ ἱπ Ἀθδύθα ΖῸΣ ἰΒθῖω 
(οοωρ. 1 Ῥεῖ. ἢ. 8: 1. 7). 
θα συϑγϑ. 17, 18, 10 ἰᾳ αιιϊΐο Ῥοββί]6 ἐμὲ Αἢ- 

ΒΆΘΥΙΙΒ ἀϊὰ ποὶ οἸ αν Καον ΠΥ Εβίἢ Γ᾽ νγδ8 ρτο- 
ἔογτοῦ Ὀοίογο πδν μοαίβϑη υἱγρίη σοπιροί οτϑ, δπὰ 
Ὑδὶ Π6 γγὰ8 ρ]οδδβοα τῦῖ τ ἴῃ ΠΟΥ, τ γ ἢ ογτονηϑᾶ 
ΒῸΡ 88 ἷδ ἀιθθῃ. 55:11} τσ ὁδϑὴ ὕϑδα ]ν ἀἴβοουον 
ἴῃ ἷ5 ἀδιροδῆον δὴ ἱπαϊσαιΐοη ἰπαὶ θαι θη ΐβα 18 
ΑΙΔΥ5 ἀοδίγου", ουϑὰ σθα ἐΐ 625 ἰδοίεὰ ἰο (ἢ 9 

[Ὁ}} 4}} ὑἐπαῦ 'ΐ δὴ ΡΥΟΟΌΓΟ ΤΣ 1.5 οὐ δηΐογ- 
ταϑηΐ, ἰο οὈἰδίπ δβοιποιβίυρ ἀἰοτομι δὰ δἰ χίνον, 
Οογίαίη ἰ 19 ἐμ δὶ {1.659 εἰ ΒΟΥ 6 θαι, νν ἷοἰ. οου]ὰ 
Ὀθ βαιϊβδοά νι ποι ἱης ον, δη ἃ νν δῖον Ἔχ! οἱ θὰ 
8 αἰ ΚΙ ΟΥ γοοορ  ΥἱΥ, Βιυου α ΔΥΓΙΥ͂Θ αἱ {1}}8 ροίΐηι. 
Τὶ τ τσοὶ αἶϑὸ μδὶ 1.10 δι! ο δου ἃ 566 (ἢ 
ἴαοι ἔα] 8}16ἀ, τδ8ὺ {867 {οταβο τ 659, {61 ν ποδί θη 
κκὶησ5 δηὶ ῥτί 668 χη ΡΔῪ ἰνοιμᾶᾷα ἴο {119 ρρορὶθ 
οὔἩ ἴ6 βοτὰ, 885 ἰο ἃ αὐθθὴ ΠΟ δῦογο αἷ] 18 
ΟΥΓΌΥ ἰο 06 ρἰδοθα φρο {116 ἰὮγΟμΘ, πὰ ἴο ᾿πλ- 
Ῥϑτί ἰο 89 νου] ΒΡ α'Ψ8 δα οΥγἀιϑη 668 (δοταρ. 
δι. χιὶχ. 28; Ἰχὶὶϊὶ. 4 Ββαᾳ.). βθπ {18 8}}}}}} Ὀ6 
δπ ϊσοὶν ἔ]8}16ὰ, (Β6η 109 τηδττίδρο-ἔδαδυ τ ἶσα 
ΑΜ δβυθΡυϑ 89 πῃ ΒΟΏΟΣΡ οὗ αδοη Εβίμον, τὶ ἢ 
(89 εὐϊοὶ φῬγοσίαἱ πὶ ἢ ἃ ἰΘΙΠΡΟΥΔΓΥ ἔγοθάοτη ἔγοια 
ἰαχϑίιΐου οὐ {.:6 ΡΘΟΡ]9, 8πα ἰδ τ ] 1 67 ἔτοιι {οἷ γ 
ορρυοδϑῖνο γοΐζο στδηιθ δὺ (89 ΒΔ26 {Ἰπ|6, 584}} 
οοτγγοδροηὰ ἴὸ ἰδ δῃιγα ᾿ 9 οὗ τοδη κί, 

θυ νον. 190-23. 1, Εβί ΠῸ Γ᾽ νυ 88 βἱἰϑῦ ἰῃ στοχδγὰ ἴ0 
πον Φον 8 ἀοβοθοῖ δηᾶ σχοϊϊ σίου, βηὰ {δ ΐ8 νγὰβ 
Ρογι ἰϑϑὶ ὈΪο 80 ἰοῦ 88 8110 Ἧ85 ηοἱ δ5ἰκοά ἰο γουϑαὶ 
ἰϊ, βο Ἰοηᾳ 4180 88 [6 νγοδὶ οὗ ΒΥ ρ6ορὶ]ο ἀἰὰ ἢοὶ 
γοαυΐγο αὶ ἀἰβογοηῖ οουτδο. Τ|}νΔ}ὲ βδ!6 οου]Ἱὰ (ἢ9 
ΤΏΟΓΟ ΤΟΔαΪ]Υ ἀο, ἱπαβιηυοὶλ κ8 (6 ΟἹ Τ᾽ βίαιος 
τοὶ χίομ, ΌΥ̓ ΓΘΆΒΟΏ οἴ ἰ(5 ᾿ἰπιϊδἰίοη, ἀϊὰ ποὶ ᾿πὰ- 
Ῥοβθ6 ἰμὸ ΔΓ οἵ 8 πιϊββί ΟΠΆΤΥ σοηομβ οΏ. Ενθῃ 
189 ΟὨ τἰβιΐδπ δ Ἰκθ 6 ὉΪ8 ἴα! ἢ ουἱ οὗ εἰχῃΐ βο 
Ἰοὴρ 88 18 σοηΐδβεβίοη Μ1}} ποὶ Ὀδποῆί, Ὀὰὶ πνιου]ϊὰ 
ΤΔΙΠΟΥ ἀ0 ἰηΐγΥ. οὐ 80 Ἰοπ 859 [86 ΟΟΥ͂ οὗ γνϑ- 
ΤΟΙ 8 ποῖ υἱοϊδίθα. Αἱ 4]] δνθηΐβ [ἢ 8 ΙΏᾺΓ- 
ἰγτβ ογόνη, ἱγ ἰὶ ἰ8 ποὶ ΠΆΒΟΠΥ δβοϊζοά. θα  ΓΑΙΠΟΡ 
Ὀοτηθ νἱτἰ) αἰ χη γ, 18 ἤδτ τότ ρἰουίουϑ 8 8 
τογλὶ ογοσῶ. Ὑοί ἔτ ΓΑ ἢ Ψ 1} τοδηϊίοϑθι 18 
ν οὐ ἀ-οοηαυοτίηρβ Ῥόνογ. δη Ὀ6 Θησουταρίηρ [0 
5 ἀονοίθθϑθ ΟἿ θη ἰὑ 18 ΟΡΘΏΪΥ ΘΟηΐ[ο5866, 
[που ρἢ [18 ΘΟ; ἴ6580Γ8 δίλπα αὐ (Π9 ταν γτ᾽᾿ 5 βίδκο, 
ΟΥ̓ ἀϊδ Ὦγ (116 οἷαννβ οὗἁ ψ ]]ἃ ὈδαΒβίβ. 

2, Νοιπίης 8.186 5 υ5 1π δβδιατηϊηρ {ἰὺ ΜοΥ- 
ἀδσαὶ τορουϊθὰ (080 ΘΟΏΒΡΙγαῖουΒ ὈρΟδΌ860 οἶ 
860 59 ΓΘΑΒΟΏ5, ΟΥ ἷῃ οτάον ἴο φαλΐῃ αἱκιϊηοίΐοπ 
δηΐ πηονὶς, οσ θθοδι86 Αμηβύοτυβ 88 (ἢ 6 Βιιϑθηληὰ. 
οὔ ἔβιπον 88 ὨΘΆΓΪΥ Τοϊηίοα (0 Πἰπικοὶ , Ἐ6- 
δἀ65 θοὶπς 8η ἱπαϊσαιΐοη, 1ὲ ΤΑΥ͂ 06 δῇ ΘΧΡΓΤΘ8- 
βίο οὗἩ βι γιά ηοβη. οὗ ἷ8 86η56 οὗἩ ἀν. ΑΪἸ- 
ἐδουρὰ (89 96" 88 βιιοὶ ἀἰὰ ποὶ μανὸ 8 νῈΎΥ͂ 
σηγηὶ ΓΤ ̓ ς οὗ διιδο;πηθηί ἰο {ἢ 6 Γογδίδη Κίηρ, 
8{Π]], [Ὁ 8ὸ ἔτ ἃ9 ἢ6 ᾿ἱνοὰ δοσογϊης [ο (ἢ ἀϊνῖη9 
οτνγὰ, μὸ βουρι ἰο ρογίονγπι ἰνἷ5. οὈ ρα  ᾿0η8 ΑἾ80 
ἰογαγρὰ (ἴθ ποαίβθη μνογηπηθηϊδὶ δ ΠΥ] 
(οοΡ. Φετ. χχίχ. 7). ΤΒογοΌν ᾿)0 880 ὈδΟΟΠῚ69 
8 ῬΓΔοίΐσαϊ 1Ππδιτδίῖοη οὐ {116 νοι {δαὶ ()}6 ῬΊΘΙΥ͂ 
το 8 πατίυτοὰ Ὀγ Οοι᾽5 ἤοτα 18 4190 οὗ Ὀοπο- 
ἣιϊ το {π9 ποδίθθη βμίαίϑ δηὰ ἴἰο ἤοδίβθη γυ]ογα. 
Τα φονογηαθηίβ οἵ πιοάδγῃ {{π|68, τοι ἰγοδῦ 
τοϊϊσίοη ποῖ ΟὨΪ νἱτἰ ἰοϊοταιΐου Ὀπὶ αἶβο τὶν} 
ἰηἀ οόγοηοο, δδουϊά τοιαθι ον ὑπαὶ ρμοαγ ἔδαν, 
ἃ8 ἴὑ 18 υϑοῦιϊ [ὉΓ 8}} (δ ἴπρ8, 18 αἶ8ϑο (89 τηοϑὲ βιιὉ- 
βίη αὶ ὈΪ πανὶς ἔοτ (89 δοη ἰ8η090 οὗἁ [Π6 8η[6. 

Βπενξ: “ οο ἤᾶνο οτὸ ἃ ἀλυρηίον δοτγοῖϊ οἶ 
(ἢ Ρῥτοὐθοίίοη οὐ πλῇ ὈΥ ἰδο ἀθδιὶι οὗ ΒῈν Ρὰ- 
τοηία, θυΐ αοα εἰοναιθα νὸν 10 ρτϑαί αἰδιϊποίίον, 
8Βο ἐμαὶ 411 τηοὴ κχ’ύθ ὮῸΡ ἤοῦογῦ. ἩΕΥ͂ γ͵Ὑὰ8 δὶ} 
οαγνὶοὰ ἱπίο οχίΐϊο, δαὶ ὑἱπαὶ βῦ βδῃουϊὰ τοὶ ἢ 
ὙὮΥ͂ ὈογΘ οὗὁὨ ΡΑΓΘΏΐΒ, ἈΠπΠ1685 (δὲ 586 ταῖσι Ὁ9- 
αοπθ ἰδ6 ἤανοτίί οὗ Θαοα δῃι πῆλπ τ’ 

ἘΕυΛΈΆΡΕΝΈ: Οὐ γογ8. 8, 9. "" Εγουχ (Π18 1ἴ ΠΙΑΥ͂ 
06 σοποϊυδοί, 88 ᾿δίονι. ἴβ βοία}Υ δηθὰ ὉΥ 
Ῥααυϊὶ, ἐμαὶ Θοάα παι οἤοβϑῃ {πὸ 100]18}} (μη 28 οἴ 
{πη ποτὰ ἰο οοηὔοιηα (6 νῖτϑ: δηὰ [89 τγοδὶς 
ἰΐη 8 οὔ 86 που]ὰ ἰο σοπίοαπά {16 (μη 58 να] 0 ἢ 



48 ΤΗῈΕ ΒΟΟΚ ΟΡΓ' ΕΞ5ΤΒΕΒ. 
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ΔΙῸ ταϊχμίγ; δηὰ (09 ὈδΔ86 ἰδίημ8 οὗ ἰμὸ ποτὰ, 
δορὰ {πἰπρ8 ν σα δγο ἀοϑρίβοα, δηὰ ἐμίη χα τ οὶ 
8ΓΟ ποί, ἴο Ὀγίης ὁ πδυρμὶ (δ᾽ 5 μὲ ἀγο: (ἰεϊ 
Ὧο δ 6δὶι βου Ἱὰ σίοσυ ἰὼ Ηΐβ ργθβθῆσθ. ΕῸΥ ψ δί 
8. ΘΒ ΚΟΥ ἐπα ἃ }1{{|6 αἰγὶ, ον δὶ τῆογο ἸΟΝῚΥ 
δυὰ σοπίθιυρίϊὉ]9 ἐδ δὴ οχἰϊοὰ ογριϑ, Ὀοτα 
δι οὶ 8 ΡΘορὶα οὗἁ 8]} οἰβοῦ παϊΐοῃβ (ἢ) 8 τηοβί ἱφ- 
ποτε δπὰ Βειοεὰ ῖ μαί, οὐ {110 οἴμογ ϑηὰ, ἴῃ 
(η6. θεϑἰϊπηδίΐοη οὗ ἰδ 868}} διά (μὶθΘ ποιγ]ὰ, 9 
ἴΟΓΘ 186 δὰ ρῥτυάοαηΐ, πιοτθ ρἰοτίουβ δηὰ ρον- 
ογία ἐμὰ Αἰδβυδθγαβ, γαβοι, ἤλδη βοὰ (ἢ 9 
οἶμον Ρογβίδῃ δῃὰ Μεαΐδῃ βλίγδρβ ῖ Ὑοὶ Ὀγ {11ὸ 
ΤΩ ΘΘΏΒ οὗ αὶ Βίῃρὶ8 Ρόγβοῃ, Εβίμοσ, {ΠΟΥ 8Γ6 σοη- 
Τουπάοα, δυρογβοάεςα, οὐοοῖοα. ΒΥ δΒοτῖ οἢῆοο, 1 
εαἰὰ, Ὀὰΐ ὉΥ (80 μποὶρ οὗ αοἄ, δ μου ὉΥ ἰδ 6 
δυϊ πον Ὑ δὰ δυγϑηροθηΐ οὗ υάρο9, οὗὨ τ οπι 
ἘΒΙ ΟΣ γ8Ἃ8 ΟὨΪΥ (1.1.6 οΥζϑῃ ; ̓οϑὲ (110 ἤ 689} δμουϊ ἃ 
αγὸ δυχιὶ τὙΠοσοοῦ ἰο σίοσυ, Ὀυΐ (Πα 4}} (ἢ 9 
Ῥγδῖβο οὗ ἰδ οδιγοῖ ργοβοστοὰ ἰὼ ἰἢὴ6 Ῥογβϊλη 
Τοδ 5 ΒΒουϊαὰ Ὀ6 τοΐεγτο ἰο αΘοά. Ηο νγχα8 δ0]9, 
Ἀ8 ἴη ΓὈΥΠΙΟΡ ἀδΥ8, 80 ἰ0 αν σα] θὰ πηᾶονΡ α 
Ὄτανο ϑ'δη8ο ΟΥὁ αἰάθοῃ Ηΐ9 θη ἷγο Ῥ6ΟΡΪ6 βοαδῖ- 
ἰογοὰ δῖον δηὰᾶὰ υἰἱτη ον, δὰ ἰο ἤανο ἴοτγεϊδοι 
{οπὶ τὶ ἢ δτπὶ8 δη βιγουρι, 48 [0 ἀθβίγου ὉΥ͂ 
τηυίυλ] δἰδυχμίον 4}} Ηΐ8 ἴοοϑ ψῦθη (9 στοδί 
Βαι(190 νγα8 ᾿οἰποᾶὰ; δυΐ ἱπ ὑπαὺ σα586 θη ποιυϊὰ 
ανθ διγοβείβα βοιμοίΐηρ ἰο (Ποπηβοῖγοβ, δπὰ 
Ῥογθδρδ αν βαϊὰ: Ουῦ σῇ σί ρηὶ παπᾶ, δηὰ ποὶ 
(οἀ, 8658 ἀοπϑ 4]}} (δ 8.᾽᾽ --Οὐ τοῦ. 16: “μοῦ (θη 
ΒοΙἢ θη δηὰ σοϊδῃ ἰθῶσγῃ ὉΥ (Π8 0836 80 (0 
ἀϊτοοὶ δὶ (οἷν δ 8 δπὰ ἀθβίγοβ 89 ἰο ρῖϑδβο αοἀ 
δίοῃϑ ὈΥ̓͂ {(Π9 ογπδιηθῃὺ οὗ 8 βοοὰ σοηδοίΐθῃοθ δηά 
ὈΥ {89 ἔοτγηδ οὗ τηΐϊηὰβ ψο]ὶ δἀὐυϑίοα ; Ὀαὶὺ ἰο ἀε- 
δρίβο ἐμ δαἀυβθηι ἰοὰβ ὈΘαΣΪῪ ογπϑιαθηίβ οὗ (δ 5 
ποῦϊὰ 88 υδίη ἰὼ Ηἰΐβ εἰρῃί, δὰ Ὁ (ἷβ ῬΐθίῪ 
εοὶηῃ ἰλ9 ΘυΓΟΣ Σονασὰβ οὗ βοδυθῃ. ΕῸΣ ἰδ] 

ΔΙΟΠΘ ἷ8 86 ἰγὰθ Ὀεδυίγ, νοὶ 18 Ῥγοοΐους ἴθ 
(οὐ 5 νον, δηὰ υ]ιῖδῃῃ σϑυθ68 8 (ο θ6 ἀρρτονεὰ 
ὈγΥ (89 Κίπρ οὗ κίηρΒ, δι ὑοϊηοα ἰο Ηἰπι ἴῃ δβρὶ- 
γι 8] ταδί τον. .. .. Βυγρτνιδίης [μαὲ οὐθ 
(6 ὨΘδΙΠΘΏ ΒΑῪ δηὰ ἰδυριὶ (μἷ8. ον Οταῖθα 
ΒΆΥδ: “Ἴδδὶ 8 οτπαιηθηὶ ὙΪσ δάοσθα. Βαὶ 
ἐμ αὺ ϑἄοΓΏ5 νι ἰοῖ, τ Δ ,Κ68 8 'τνοπιδὴ τοῦτα δα)αβιοα 
δη ὦ ἴΩ0Υ0 πηυάε8ί, ΕὟὉΓΡ (9 θη ποῖ μον ρβο]ὰ ποΥ 
βο.Β ΠΟΡ Ρυγρίθ διυωῖΐβ, θὰ: Ἡθμαίουο ᾽δ88 186 
᾿πιρογί οὗ ΥΑΥΟΥ, πιοάοδίγ, δῃὰ ομαδιῖγ.᾽ " 

ΒΤΑΚΚΕ: Οα το. 1. “ἡ δβαίουου. 885 Ὀδθθῃ υῦ- 
ἀονίδιζθη ἰῇ δΔΏΡΟΥ αρδίηδὶ (ο᾽ 5 δοητηβηςὶ σπὰ 
γγ6}} δ0 σΒαηροα (1 ὅ8πῃ).. χχν. 84, 8δ).᾽""---Οη τον. 
2. “Τὸ ἰΙϑρ βἷα οὔ βίῃ ᾿ἰβ {ἰπ86 τῃβϑίϑὺ ψότκ οὔ 
ατὶ οὗ 8}1} ὈπρΟαΪΥ ρουβοῦβ (2 ὅληι. χνυ. 1: σχυὶ. 
22; 188. χχχ. 1: 926 γ. ἰχ. 8). --Οὐ τυοσβ. 8, 4. 
“0 δανίοο οἵ οσουγιΐοτβ 18 τπηοϑὶ μοηογαὶν ἀἷ- 
τοοίοα ἰοναγάβ 6 οὐ͵οοὺ (ὁ πιο (ΠΟΥ͂ (μος 
ἐποῖν Ἰοτὰβ δτὸ δα οῆγ πο] πο, δὰ 1} 67 ἐροδκ 
ἰο ἐποἷγ' νυ ῖβ8}}68 (2 δαπὶ χνυ. 4; χνΐ. 21). Οαδγῃλὶ 
ΘΑΓΒ ἰονθ ἴο ἤρα ποιδὶης Ὀοριίον ἰδ δὴ ταὶ Ὑ}}} 
Ρίθδβο ἐμοὶνγ ᾿υϑ(ὰ] Βοδγὶβ (2 ϑαπι. χυΐ. 22)."-- 
Οα γοῦβ. ὅ-. “" θη ογρῇδβῃβ ἴοαν Θοα, ἢς νἱὶ]] 
ΔΙθο ολγθ [ὉΓ ἰμοπὶ (Ρ58. χχνὶϊ. 10) [πδ ρὶουβ 
δηά νἱγίυουϑ τηδϊ θη Ὀοδαὶν οὗ ροσβου ἷβ 8 γτοπί 
αἰ οὗ αοἀ (τον. χὶ. 2). 79 δβουϊὰ ποῖ ποφίθοι 
(16 ογρθβη8 οὗ Ὀϊ]οοὰ γεϊαίϊνοϑ. Οαοὐ ἷ58 (᾿ὸ Βκ- 
{86 οὗ οὐρ!δηβ (8. ᾿χυἱϊϊ. 6), ἀπὰ δ ποῖ ΒοῚῪ 
9 ορϑ ἐμ οδνίβ οὗ ρίουϑ Ῥθορὶο σῇο τῦὶ]}]} ἔα ἢ- 
ΛΙΠῪ οδτο ἴον ὑποπὶ (Ρ58.χ. 14). ᾿-Οη σοῦϑ. 8, 9. 
“ Ἥδαεϊι ολγο αηα σοϑὲ 18 γεαυϊτοὰ [0τ {86 ἀδοοτα- 
(ἴοη οἴ (0 δουΐ, ψ] θη ὲ ψουϊὰ ΡΥΟΡΔΓΘ 85 δῇ Ἀσ- 
δορί ὈΪ6 Ὀτίά6 ἔοτ Ζ2εβ815 (8, χὶν. 14.)}᾽"--- ἡ 
γοτβ. 16, 17. ““Θοὐ ν}} γαΐῖβο (ἢ τι ϑεγδῸ]9 οὔθ 
ἤγοτα (86 ἀιυδὲ, δο ἐμαὶ ΗΘ δ βϑδὶ πἷπὶ Ὡδχί 10 
Ῥτίῃοοβ (ΡΒ. οχὶϊὶ. 7, 8).᾽ 

Β.--ἩΛΜΑᾺΝ ΑΥ̓ΤΑΙΝΒ ΤῸ ΡΟΥΕΒ ΑΝῸ ὈΙΘΤΙΝΟΤΙΟΝ. ἨΞ ῬΕΤΕΒΜΙΝΕΞ ΡΟΝ ΤΗΕΒ 
ΘΕΒΤΒΟΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΡ ΦΕὟΞ. 

σβαρ. ΠῚ, 1--1δ. 

1, Ταπιαηπ᾽ ὁ εἰσυαίϊοπ, Ἧΐδ τες. ἴσο οἷϊλτείετεποο ἰο ἐλ «ει. Ὕοτα. 1--. 

1 ΑΕΤΈΒ [μ686 ἐμίηρα [ποτἄ8] ἀϊά [{8}6] Κίηρ ΑΒαβιθγὰθβ ργοιηοίθ [6] ναίθα] Ηδ- 
ταϑῃ ἐδ βοὴ οἵ Ηδιηϊτηδάδίμα {Πῃ6 Αραρὶίο, πὰ δαἀνδηοοα [8 Κοὸ ̓ τϑδὶ] πἷπι, δπὰ δοῖ 

2 [ρ{] ἷβ βοδὺ δῦογυϑβ 411 (86 ῥσΐῃοθβ {πᾶῦ τὐόγό πι δῖ. Απὰ 4}1 ἐλ Κίηρ᾽Β βοι- 
ναηίθ, ἐπαὺ τρόγὸ ἴῃ (ΐ6 Κίπρ᾽᾿Β γαίο, θονϑὰ [πόσο Ὀοηα Πρ] δηὰ τοϑογοπορα [Ὀονὶηρ; 
τὨοπηβοῖγοϑ (07; Ηδιηδη: ἴον (6 Κίηρ Βαά 80 σοιῃμαδηοα οοποογηΐορ [οη]οἰηοσα ἴον] 
μἰτα : θαὺ [8484] Μογάοοδὶ θοσϑὰ ποὺ [του] ηοῦ θ6Πη4] πον ἀϊὰ ἀὲπι σονόγθηοθ [πὰ 

8 που]ὰ ποὶ δον αἰ πι961{}.. ΤΏοα [Δη67 ἐδό ΚἰπρΒ βογνυδηίβ, σοὶ τοθγό ἴῃ ἐδ Κὶηρ Β 
ἰ6, Βαϊ υπΐο Μοτγάροδὶ, ΥΥ ἰγαμβρτεβϑοϑὶ τηοῦ" {μ6 Κιίηρ᾽β οοτηβηαπιθηΐ ἢ 

4 Νον [Ἀπάᾶ] ἰὑ οδηθ ἰο ρ8.8 [288], τ ἢ ϑἢ [ΠΟΥ Βραῖκθ ἀδῖ]Υ απο Ὠἶπι, δα 6 Βοδυῖς- 
δῃθῇ ποῦ αηἰο ἔμθαι, ἐδαὺ [4854] ΠΥ [ο]4 [ [0] Ηδπιδη, ἰο 866 ψυ μοῦ ον Μογάθοαδι "8 

δ᾽ πιϑίίοτβ [πογὰ8] που] βἰαπά: ὥγ 6 δὰ ἰοϊὰ ὑπο ἐμδὲ 6 τσα8 ἃ ὁ. Απά υὐἦεπη 
Ηδιλδη βὰν (μαὺ Μοτγάδοαϊ θονχοά ηοΐ, ποῦ ἀϊά ἷπι τονόγθηοο, ἔπη [44] 85 Ηδ- 

6 τηδῃ Α1]} οΓ πτϑί." Απαὰ Βμ6 (μουρῃν βοούῃ [ἀοϑρίϑοα ἴῃ Εἶθ 6Υ68}] ἴω ἰδὺ ιϑηάβ 
[μ8ῃ4] οὐ Μογάθοαδί 8]οῃθ; ἴον {860 λαά βῃοποα [04] ἷπι ἐδδ ρϑορὶθ οὗ Μογάθοβδὶ ; 
ὙΒοτοίοσο [8η4] Ηδιηθδη βουραύ ἕο ἀεβ ΤΟΥ͂ 411 [86 ὅθν)8 {μπδὺ τοογα Γπγουρδιουΐ [18] 
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1 ἰδε σοῖο Κἰπράομι οὗ ΑΒβαδύθγυβ, ἐὐόη ἐδ δ Ῥ6Ο0Ρ]6 οὗ Μογάθοαὶ. [Ι͂ῃ {86 ἢγσβέ τποηί, 
(ἰμαὺ ὦ ἐδ πιοπῖμ Νίβδῃ,) ἱῃ ἐλθ ὑπο τ ἢ γοδγ οὗ Κίηρ ΑΒαϑυθσαβ, {Π6Υ σαί Ῥαγ, 
ἰδαΐ ὧν, (86 Ιοΐ, Ὀοΐογο Ἡδιαδη, ἔγοπι ἀΑΥ (0 ἀΔΥ, δῃα ἴγοσῃ τηοηϊῇ ἴο σοηί, ἐο ἐδ 
ὑν πιοπίδ, [δὲ ὦ ἐδ ταοῦῖ ΑἀδΥ. 

2. Ἡσελ ἰλὲ ρενπιΐδείοπ 9.7, Αλαδιετα Ἡσπιαη ἰδευόδ ἰδὲ ἄξογεα (0 εχίεγηιίπαία λὲ ὕεια. Ὅτ. 8-1δ. 

8 Απά Ηδιδῃ βαἰα υηΐοὸ Κίηρ Αμάβαοσυβ, Του δ᾽ ἃ, σεγίαϊπ, [00}6] Ρ600]6 βοδίξογοά 
αὗτοαά δῃὰ ἀἰϑροτβοά διλοπρ ὑπ 6 Ῥ6Ο0]69 [ΡΌΡΙΘΘ] ἴῃ 81} ἐλ6 ῥργονίῃοοϑ οὗ (8γΥ Κίηρ- 
ἄοτα ; δῃά ὑμοῖν ἰα8. αγὸ ἀἸγοΥΒο ἴσοπὶ 811} [ΘΥΘΥΥ} ΡθΟρΪθ, ποῖ μοῦ Κορ ὑπδγϑ {16 
Κιηρβ Ιανβ, [μβογοίογο [806] ἴὉ ὦ ποῖ ἴον [86 Κίηρ᾿Β ῥγοδι [Εὐ ἴον 186 Κίηρ] ἴο βυβδν 

9 {δοῖὰ [16οὐ {Βότὰ γϑβϑὶ]. 1 ὑ Ρ]θδβο [86 Κῖρρ, 160 10 Ὀ6 ψισιθη {Πδαὺ {ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀ6- 
βίχογοα [0 σᾶυδβο ἔμθαι ἰο Ρ6Σ ΙΒ}; δηὰ 1 ψ}}} ΡΥ θη ἱμπουδβαηα ἰδ] οηίβ οὗ βι [νοῦ ἴὸ 
186 Ὀδη68 οὗὨ ἴπο86 ἰδ Βαγο ἐδ6 σὔαγρα [(Π6 ἀ0618] οὗἉ [Π 6 Ὀυδίηρθβ [ποῦ], ἴο Ὀτίης 
ἐξ Ἰηΐο [86 Κἰπρ᾿Β ὑγοδβυσίθθ. ἀπα {86 Κίηρ ἴοοῖ ἷ8 τίηρ [βἰρῃθὶ] ἔγοτα [08 815 
μπᾶ, δηά ραγθ 1Ὁ υηΐο Ηδηηδῃ ἐδ βοὴ οὔ ΒΗατιηπιοάδίμα [{|ὸ Μοάδιῃ4] ἰμ6 Α ρὰ- 
δὶῖο, ἰῃ6 «6 ν8᾽ ΘΘΥ. Απά {Π6 Κίηρ βαϊἃ υπίο Ἡδιωδῃ, ΤῺ βῖ [γεν ὦ ρίνϑη ἴο [866, 
186 ΡΘΟΡΪΘ 8180 [δηὰ ἐδ ρθορίθ], ἰο ἀο σι ἰμοια [10] 88 ἐξ δϑοηιοί, σοοά ἰο {μ66 [ἴῃ 
{ΠΥ 6γ695]. Ὑποη [Δα] τοῦθ [86 Εἰπρ᾿Β βου θ65 04116α οὐ ἐλδ {1 τύβοη ἢ ἄδγ οὗἁὨ (δ 
βιτϑῦ ταοθἢ [ἴῃ {πο ἤτβὺ τον ἰη ἐΐα ἐμ ̓  γί θοη τ αδΥ ἴῃ 10], αηα ἐΐογα 88 ψυι ἢ 86- 
οογάϊηρ ἰο 4}1 (δὶ Ηδιηδῃ λαά οοπιπηδηο64, πο [86 Κιὶηρ᾿Β θα οηδηίβ [Βα γα 5]. 
Δηά ἰο 16 ρΨΟΨΘΓΏΟΙΒ [Ρ)88}88] {μαὺ τοῦδ ΟΥΘΡ ΘΥΘΙῪ [680}}} ΡῥγΟΥΪΠΟΘ, δπὰ ἰο ἐδ 
ΤΌΪΟΓΒ [ΡΥ] Π6657 οὗὨ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ [6860}}] ΡΘΟΡΙ6 οὗ ΘσοσῪ [686}}] ῥσονίηοο, βοσογαϊηρ; ἰο [868 
τ ηρ ἰΒοτοοῖ, δηα ἐο ΘΥΟΥΥ [686}}] Ρ6Ο0]6 αἴνοσ {μοῖρ [118] ἰδηρύδρα; ἴῃ ἐΐλ6 Ὡδπιθ 
οὗ [186] Κῖπρ ΑΒαϑυογυβ 88 10 τυτϊ θη, Δηα βοϑ] θά τ ἰἢ6 ΚιηρΒ τίηρ; [ϑὶρῃθί]. 
Απα ἐλ Ἰοἰΐογα [Ὀ00Κ8] τοῦθ βοηὺΐ ὈΥ̓͂ ροϑίβ [ἰζ6 Βαῃὰ οὗὅὨ [ἢ ΤὈΠΏ6Ι5] ἐπίο 8411 {86 
Κη Β Ῥτονίηοσ8, (ο ἀοβίτγου, (ο Κ1}} [Βηαϊ06], ἀπ ἰο οϑυβθ ἴο Ῥουὶβῃῃ 411] “9618, ὈΟΓΒ 
γουησ δῃα οἱ [ἔτοπι δα ουθῃ ἰο οἱ πιαη], ἐὐδέζδ ΟὨΙ]ἀτθηϑ “Ὁ ὙΟΠΊΘΏ, ἴῃ ΟΩ6 ἋΔΥ, 
ευδ, ἌΡοΟΙ {Ὺά {μἰσύοοη ἢ ἄαν οὗ ἐδδ ὑπο! τλοπίἢ, ψΒΙΟὮ ὁ ἐδ τόπο Αἀαν, δῃά ἕο 

14 ἰαΐό ἐδ Βρο1] οὗἨ ἰμθπὶ [Ὁ ἃ Ρῥυϑῦ. 76 σορὺ οὗ 86 νυ θηρ, ῸΓ α σοτημηδηατηθηΐ 
[1410 ἰο Ὀ6 ρίνβῃ ἰπ ἜΥ̓ΘΕΥ͂ ῬΓΟΥΊΏΟΘ,} τῦαθ Ῥυ]Βη6α ἀπίο 411 Ῥθορ]6 [{Π}8 ῬθΟΡ]68], 

15 (ῃδὺ (ΠΟΥ βῃου] Ὀ6 [ο 06] ΤΟΔΑῪ ἀρδίηϑ [01] [μαῦ ἄαγ. Τὴ ροβίβ [ΤᾺ ΠΗ 6.8] ποηϊ 
ουῦ, Ὀοΐηρ Βαβίβηθα Ὀγ [86 Κίηρ᾽Β σοητηδηαμπηοηῦ [ποτὰ] ; 8δηἀ ἴἢ6 ἄδογοα [140] νγ8ἃ8 
σίνϑη ἴῃ ΑἸ υβηδη [ῃ9 ραΐδοθ [οἱἰβ4 61]. ἀπά ἰδ Κίηρ δῃὰ Ἠδιηδη βαὺ ἀουυθ ἰὸ 
ἀτηϊ ; θὰ 186 ΟΥ̓ Βμυθηδη 8 ρουρὶοχϑά. 

10 

11 

12 

13 

ΤΈΧΤΤΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 

Δ [Μογν. 2. ΤΏ αἰ οτοηΐ ἀθατθοδ οὔ ἀδθίθγοῃοϑθ ασὸ γγὸ}! οσργοδϑοὰ ὈΥ͂ ἔμ:686 ἔτγο ἴθυτωβ, οἵ ψῃ ἢ ἐμο δγαϑί, »Ὰ3, 

ἀομούθθ ἃ δβίταρὶθ ἐποξέπαίΐίοπ οἵ (6 ὈΟαν 88 (ὁ δὴ ϑαῦαὶ ἰῃ οουτίοδν, δηά ἐδ6 Ἰαιέοσ, ΓΙ 7, ἃ οοτωρίοἱθ ργοδίγαζέοη ἴῃ 

Οσίσϑηίδὶ βέν]θ οὗ ποηιαζθ ἰο ἃ ΒΌΈ ροσίοσ.-- - ΤῈ. τς 
32 [οσ. 8. ΤΠ6 Ῥσοποῦῃ 5 ϑιηρηδίίς, μοὶηρ ΟΣ τοϑδοά.--- Τ Ὲ.] 
8 ΝΟΥ. ὅ. ΓΙΠΤΓΊ, ἃ ΤΆΟσΘ ἰηύθηβο (θ6] πᾳ ἐμδῃ ἴῃ 6 οσάϊ πᾶσ Ν.-1 5. 

4 (ον. Ἰ. ἰ) ΤΊ 15. ἔπη ρθγβοῃβὶ, ὁπ φαιιϑοά ἰο γαϊ!.-- ΤᾺ] 
᾿ ΓνΨονσ. 8. Ἶ)" {π6 2 ἰ5 Θρϑῃςμϑέο ἴοσ ΘΌΡΠΟΩΥ Ὀοίνγοθῃ ἐἢθ γοσῦδϊ ὨᾺ ὥ" διὰ [ἐ8 βυχ Ἶ.---Τὰ.] 

6 [Νογ. 8. ΤΉ οτὶ ρίηδὶ ἰδ ο ρῃδέΐο, “Απὰ λέγ ἰδ ΠΟ 6 οὗἉ ἴἤϑση ἀοίῃμ.".--Τα.] 
ΤΎΥΘΟΓ. 12. ΤῊ ἔσθ σοῃβέγοὐοι [5 “ 7π Ῥγονίησο ὉΥ [{{ξ. Δα] Ῥγοντίποθ τσαϑ {ΐ τογεζέδη," οἰο.---ΤῈ.] 
8 [Υγοσ. 13. Ὁ, ἃ οοἸ]ϑούξνο ἔθγτη ἴον σίγί απὰ δομε.---Τα.) 

5 [νογ. 14. Τὴϑ ογἱρίηδὶ 15 ϑσαρβδέίς, “ΤῺ ΘΥΘΣῪ ρσονίῃοθ, δμὰ Ῥσγουίῃοο, ἑ. 6., Βού ΣΆ ]}γ.---ΤᾺ.] 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῺ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

γεν. 1-7. Το δυΐποῦ ἰἢ ὙΟΥΥ͂ Ὀτΐθῦ ἐουτηβ 
Ῥίδοαβ 186 οἱονδιίοα οἵ Ηδδη, (6 Αραχίίθ, ὮΥ 
{89 Βἰάθ οὗἩ ἰο Θχαϊδἰΐοι οὗἩ Εβίμον, 88 βίνοτγῃ ἴῃ 
(ῃ9 Ῥτονίουϑ οδδρίοῦσ. Ηρησο ἰὰ 18 ἐμὸ πιοῦθ 
ΒΌΓΟΥἰης ἰμαὶ 6 δἀἀβ σῇδὶ τὸ πουἹὰ ]6558ὲ 
Ἔχρθοὺ ὑροῦ [9 οἰοτναίΐοι οἵ Ἐβίβοῦ, ΠατηοΪγ, 
ἰδαι Ηδδπ, ργονοκθαὰ ὮΥ [86 δρρδαγϑηΐβ ἴγγονϑ- [ ὙσὲῖΒ 
ΤΘΏΟΘ ΒΏΟΜΗ [0 δίῃ ΌΥ Μοτχάρδοαϊ, χϑβοῖυϑβ ἰοὸ 
ἀοδίσου ἴ80 ον. 

γοσ. 1. Αὔἴδοσ ἔδποασθ Ὁπηρα ἀϊᾶ Ιεἰπρ 
ΑΙΒδδβιθστιθ---ἰ γον. 7 γὙΘσ δύ ἰῇ ἰδὸ ἐνϑὶ ἢ 
γοδῦ οὗ ἰμο τοῖχῃ οὗ Αδβαδυογυθ, ἤν γ τ δῇϊον 
αμδρ. ἰϊ. 16, δαὶ Βογθ δον δὺ ΒΟΟΠ6Υ---ὉΣῸ- 

τοῖο Ἐΐαῦδη ἴδ6 δοὴῃ οὗ Ἐξατη τι 8..---- 

5, ὉΒ04}}γ πϑοὰ ἴῃ Ὀτίηρσίης ὉΡ οὨἰϊάτοη, ΒΘΣῸ 

108 }8 ἰο παζα Ὺίπι α ρσγεαὶ πιαη---ΑῈ͵ἃ οὶ πϊ5 
δοαὶῖ ἀῦονϑ 8}} ἴμ9 ὑυίμῃοϑθβ ἴπαὶ (νγϑσθ) 

Ηΐτι, {. 4. ΔΌΟΥΘ 811 (ο86 ῥγίποθβ τᾶ 
ΘΓ ἴῃ ἷ8 ἱπητι οὐαί 6 ῬΤΘβθη66, ΔΌΟΥΘ εἶδ οἰ οἶ 
οἴἴοοτϑ. Ηρ τρδὰθ ἷμι, 80 ἰο βρϑαῖ, δὶβ ἀγαπὰ 



δ0 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΓ ΕΞΤΉΕΒΒ. 

ψιτῖοσ. Παμλδπ ἔγοπι λα) μηξεπιασηπι, αὑσιφίμε, 
οὗ δοοογαϊηρ [ὁ διηβοσὶὶ δοπιάη, τιϑδηΐϊηβ 8. 1007- 
δλίρρεν 97 δονιασ, ΜᾺΒ ἃ δουὺὶ οὗ Ἐξδαιησηϑᾶδιμα, 
Ὑ 050 παῖα ἰ8 ογ θα ἤγοπι λαοπιο, δοπια, δυιὰ 
δἰαηϊῆοβ ὁπό σίυεη ὃν ἐλ6 πιοοη (Βοηΐου, Ἀδοπαίε- 
παπιόπ, Ὁ. 199)... ΝΟΎΒΟΓΘ οΪ806 ἀο νγ͵ὸ πᾶ ἰὶ 
Πιιηδάαί πα, ὈὰὲῚ ταίδος Μωσδαίλαε (ἴὰ Χροδο- 
ῬθθὨ) οὐ αασίλες (ἴῃ Οατί. γ. ὃ, 6). Τἷδ ἤοται 
δοσογάϊης ἰο Ροὶὲ (Ζείσελν. ἀν 1). Η. Ο΄., 1859, 
Ῥ. 434) λιλ5 {{πὉ βδ}0 δἱ ρῃηϊ βοδίϊου ; δῃὰ Ῥγοῦβ- 
Ὀΐϊν (ἰἰ6 ΤΠ ἰθ ῥ]αοθά δὲ (ἴι8ὰ Ὀθρίπηΐηρ ο [89 
τουηιὶ (δαὶ ἰΐ ἸποΥ̓͂ ΤΟΔΟΪΥ Βαγ 7411005 ΔΎΔΥ, 
θὰ τπ9 16 τοραγάθα 848 (80 δγίϊοὶθ δἃ βὸ 
Ροϊηιθὰ. [Ιὲ ἰ8 αυΐϊίο Ροββὶ Ὁ1]9 ὑπαὶ (89 δαυΐδμοτ 
Κη (6 τηραπίης οὗ (680 Π8π|68, δηᾶ ζουπηι 
(ἰοαὶ β᾽ σηἰβσποΐ ἱπ δὶ ἑοἱϊον8. Ηδιηδη πουϊὰ 
ΔοσογἹ]Υ Ὀ6 ποἰθα ἃ8 8 Γερτοδβθηίΐδιΐνο οὗ μθω- 

ἱμεπάομι. Τὴ} Θρίἐμοὲ “ΔΝ Ἰοθὰβ π8 ἰο {18 

οοποϊαβίοη. Ομ6 ἐδίης ἰδ δοτίδἷη, (δαὶ (ἢἷβ ἀ6- 
δχηδίίοι τυῖ{]Δ Φ ον] ἱπίογργοίογβ, 88 ΦΌΒΟΡΒ 5 
πη ἰῃ6 Ταγριιπι8, δα ἴῃ ἰξ ἃ τοιΐπαον οὗ [}6 
Αἰ αιδ] οἷς 188 Κίηρς Αχαρ ἴθ 860} 8 {ἴτῶὸ (1 'δηι. 
χνυ. 8, 85). Βυὶ νγὸ βαγνὸ οὐϊάθῃσθ ἵΏΟΤΘ ΒΘΑΥΪΥ͂ 
αἱ απὰ, βίηοθ ΕβίβοΡ δηά Μογάθοδὶ ἱπ οἤδρ. ἱἰΪ. 
Ὁ ἃγ0 ἰγδοϑὰ Ὅδοῖκ ἰο α ζδπν ἰμαὶ δα (ο ἀο 
νὰ [86 Αρϑκ υδὺ τιοηςοποά. Ηδτηλῃ ΤηΔΥ ποί 
λ»λῦα Ὀ66Ὼ 88 δοίυ 8) ἀοϑοοῃάδηϊ οὗ (8:9 ΑπιΑ] εἸκὶ- 
(18 Κίη, ποῦ γοὺὶ αν Ὀδ6η ΚΠΟΤΠ 85 Β0}0 ἢ 
Βυῦ ῬοΒβι ὈΪΥ οὖν δυΐθμονῦ ἀεδίγοὰ (0 ἀθβί χηδὶο 
τα 88 ἃ φριτίίμαί οαϊιοοὶ οὗ ἐμαὶ σχασθ Αμὰς 
ἴγἃὁ8 8 Κίηζ, πὰ ἤθησο αἷἶβδοὸ 8 σοργοϑϑηϊδιϊνο οὗ 
(δα Ῥδορὶο ποῦ δὰ Κορὲ δ]οοῦ ἔγοτι ἴδγϑοὶ 
ἔγουῃ τπιοίἷνος οὗ δἰ ἐργοϑὶ ΘΏτηἑΥ, δπα δἰ ἀθοΐδῖνο 
εἰπ65 Βδὰ ρμ᾽δοθὰ ἰἰβοϊζύ ἴθ ἰ0)9 ὙΑΥ 'ἰῺ 8 ὙΟΥῪ 
Βαϊοίαϊ τδηηοτ (σοΏΡ. ἔχ. χυϊὶ. 8 8ᾳᾳ. δῃἃ ΤΥ 
Οοπιμοηΐ. οἡ θεαί. χχΥ. 17), ἃ δραῖπδὶ τοὶ 
ιἰὸ ᾿οτὰ 680 ἀδοϊατοά δὴ δἰ ΟΓΏΪ ὙΓᾺΓ ἰκἰεῦ χνὶὶὶ. 
10; Νυ. χχῖν. 20). Απϑ δὴ Απημδϊοἰςὶθ, 116 
Τογτηοά, 85 8 {ὉΠ Ὺ βδῃῆονη ἷπ (89 Ταγρυτηβ, ἃ 
Ἰπκ ἴον Παπιαὴ τὶ [86 ΘαΌΔΙΥ χοὐοοϊοαὰ δπὰ 
Ἰιαῖοῦωϊ σχῖτδὶ ρθορὶο, (6 Ἐαογαϊίοβ, Αρπίη, ἐπ 
αὐτὸν που]ὰ δοοῖὶ ἰο ἱπἀϊοδίο πὲ ὑπ δηπιθ οὗ 
ΘοπΠΗ͂ϊοἱ, νυ ἰσἢ δϑοοὴ Ὀγοῖο ουὐ Ὀοίνγοθη Ηδηδη 
δὰ Μοτγάδοαϊΐ, ἱπαβιηυοι 88 ἰΐ νὰβ ΟΥ̓ ΣΙ ΠΑ Π}γῪ 
γ8 δοίννοο δΒοαιῃθηάοῃ δηὰ Δυάαΐδηαι, δὰ 
Ὀυγηρα ἴγοπι δῃοίοηΐ δρ68: δηἃ νοη Μογάθοαδὶ 
80 ΥὙἱμοτγοιυδὶν τὶ βίοοα Ϊ8 Ορροπθῃί, σδυβδίηρ 
})15 14}} δὰ ἀοσϑίγυοίΐοη, 89 ὑπ ΟΥΓΟΌΥ͂ ΟἹΪΥ Ῥαϊὰ 
ΟἹ 4 ἀοδί ν]ἱιϊσὰ πα γουιαϊποὰ ἀυ6 ἔγοπι (ἢ 6 
{ἰπ|0 οὗ 36] ὕροὴ {86 δι ν οὗἉ ἰδ, β'ποθ 58] 
δαά πορϊοοίοα ἰο Σοδηϊΐοϑέ (06 ὈΣΧΟΡΟΡ ζΣοαὶ ὈΥ 
ἀρδίγογίης ἰδ6 Ὀϑηϊδιοὰ Κιίηρς (Αραρ). [πα ἴ86 
Βοοοῃμὰ Τατρυπι (οπ ΟΒδΡ. ἵν. 13) Μογαθοαδὶ ρίνοϑ 
Οσργοββίοι οὗ ἐμ 8 του (0 ΕΞ ΘΓ, Ὡϑιηογ, [μδὲ 

4 [ΤΉ ἢδηο Παπιαν ἰβ ὈΓΟΏΔΌΪΥ ἐῃ 6 βοὴ πῆς ἢ .5 
Του ἰπ τὴ οἰαβδίοαὶ γί τθ ὉηαοΣσ ὅπη ἕοτγιῃ οὗ Οπια- 
Ἠ65, Δηἃ νΠΐσἢ ἰῃ δησίοηῦ Ῥογβίδη ψοῦὰ πᾶν ὈΘΘῊ 
ὕὔπιαπα οὐ ὕὐπιαπίδ, δὰ οχδοὺ δαυϊναϊοϑηὶ οὗ {ἢ Οτγθοὶς 
Ἐυτπόπεα. Ἡαπιπιοάαίλα ἰ8 ὅ  Π808 ἐῃ9 β8Π|6 88 3ασαία 
οΣ δΙαλαάαία (" ΜαδαῖοΒ᾽ οὗ 6. Οαπτέίιι5), δὴ οἹὰ Ῥοσγαίδῃ 
ὩΔΤΩΘ Αἰ γίπς “ κίγϑη ὈΥ͂ (ΟΥ̓ 0) ἴῆ9 Ἰποοὴ.᾽" Βαπ)ίη- 
ΒΟΏ.--Τα. 
{{510 19 σοτγίδίηϊν αἰ ΠἼσα]ὐ ἰὸ ἀθθι κα ΔΏΥ͂ ΟΥ̓ ΘΡ Τηθδῇ- 

ἱπρ' ἴο ὑπὸ ψοσγά ; Ὀυὺ οἡ ἐδθ οἶμοσ μδῃπὰ 1ῤ βϑϑζὴβ ὕῃ- 
1 ζοΙν ἐμαὶ Αζαρ᾽ 8 σῃγϑῃ, ᾿ἴ ἢ6 πααὰ δὴν, ουϊὰ ἢαγοὸ 
ὈΘΘῺ βραγοα αὖ {μ6 ἰΐτηρ οὗ ἐλ 9 ἠλθον ἀοδίγιοιίοη οὗ 
Ατγλαδϊοϑῖς, σίου βοῖηθ αἰβεϊποὶ ποίσο Ὀοίης ἑαϊςθῃ οἵἉ {{. 
ἩἨδπδη, ΓΤ οΥϑονοσ, ἘΥ͂ ἢ5 ΟὟ ΔΙΉΘ, δηὰ ὑπ ὨΆΓΏ65 οὗ 
ἢ ΐα Βο}5 (6. ἰχ. 7-9), ἀπ οὗὨ ἰθ ἔαίποσ, ψουἹὰ βϑϑῖὰ ἰο 
ἤᾶνθ Ὀθοη ἃ μοημίπο Ῥρουβίδῃ." ΒΑΤΊΝΒΟΝ.---ἾὟ  ΤΩΔῪ 
ἐπογϑίοτσο σοηοὶ ῆο ἐπδὲ ἐδ ορίἐοὶ “Αμακίνθ᾽" ἰβ. Π6τῸ 
ἀννς Ι͂ ΒΥΤΩΑΌΟΙ ΘΔ οὗ ἃ ὁπόηι οὗ {η6 6078. 

1 δ] αὰ ονογϑὰ διὰ ἀεειγογοὰ Ασδαρ, κδπιηπ 
σφ οἃ ποὶ Βαγθ διίδθῃ δηὰ ορροβοὰ (6 7658. 
ΤᾺΘ δυΐπον ἀου (1689 ρ᾽δοοὰ Ηπδη ἱη τοϊδίΐοα 
ἰο Ακχδρ ἴῃ γμαγιϊσαϊατ, αὐ ἃ οἱ ἴο ἐμ Απια] οἰ (69 
ἴῃ βόΠΟΓΆΙ, δίῆσθ ἢ9 ΔΒ 8 ἰοδοῦρ δηῃὰ ργίποο, 
δηὰ ποΐ 8 ὀΘοϊηϊηοῃ τηπλῃ ΟΥ̓ (ἢ6 ῬΘΟΡΪθ. Τῆο 
ΑΥδῦϑ δῃά ουνϑὴ ἰδίου. 7671 ΔρΡΡΙΪοὰ βὰς σοηο- 
δἰορίοαὶ αἰδιϊποίϊοηβ ἰο τοῖα δ Βοπιλῃ8 
(οοαρ. 4. σφ. Αβρυϊέεα, Ἡίοτα ΑΑπιεϊβιανηῖσα). 
Ιη ἐδο ΟἹά Τοβίδπϑοὶ {6 πογὰ 0923 ἴῃ Ῥα. νἱΐ. 1 
οἴδεσϑ οὐἿἷυ ἃ ἀουδε{ι] ΘΏΔΊΟΖΥ : Ὀυσϊ ὁ [6 οἴ οΥ 
Ββδηὰ ἴὰ Φυάᾳ. χνυὶϊὶ. 80 (Ὡ9 οὔδηξο οὗ ὠἈοελελ 
ἱπίο ἥεπαελελοὶ ἰᾳ. ἃ Ῥατδὶ]οὶ οῶβὸ ψ δΡροῖη ἰδ 6 
ἴαϊ.}}}685 Πα νὴ 6 Φοηδίμδη οοτη65 ἰπίο ἃ αρὶ τιμαὶ) 
οοπποοίΐοη ψἱ ἢ ἴθ ο μοάΐο85 Κίηρ, Μαηλϑβθἢ. 

γον. 2. ΑἸΊὶ (86 βογυϑδηίβ οὗἁ ἰἰιὰ Κη, νῖνο μπᾶ 
(Π εἰν ρΡοϑβὶβ ἰῃ [86 σεῖο οὗ (Π6 Ἰῖπρ, ἱ. 6., Α}} τογαὶ 
σουτί- ΟΠ ΟΟΥΒ, τόσο ΟὈἸ χοα ἴο Ὀον [6 Κηθα ὃ6- 
ἴοτο Ηδιιδὴ ππὰ [ὁ ῥγοαδίσαίθ (μπεπηθοῖνυϑδ ; ΖῸΣ 
89 κίπηᾷρ μαᾶ δο οοσεσηδη θα οομοοσῃ πᾷ 

ἈΪπῚ ὦ, 85 ὙΠῸ ἼΘΙ δηα β᾽τιῖϊαν ὙεΓ Ὁ, ΘοτῃΡ. 
8 

σ. σ. θη, χχ, 13). Τὶ νταβ ἃ ουβίοτι διποηρ (ἢ 
Ῥουβίλη8 ἰο ον Ὀθίοτο [ἢ6 Κίηρ, [411 Ῥγοϑιγαηίο, 
διὰ Κ᾽ 88 (9 στουπὰ (Ἡοτοάοί. [1]. 86; γἱῖ, 180; 
ΥἹ}, 118; ΧοΏορδοη, Οὗνγορ. τ. 8. 18: τῇϊ.. 8, 
14), 80 480 Ὀϑίογθ {6 δΐρὶι οἰδοίαῖθ δηθὰ οἱἱιοῦ 
αἰδεϊπσυΐϊβεαὰ το (Βοτοάοί, ἰἰϊ. 184).-: Μοτχάο- 
οηΐ, ον οτοῦ, τούπϑοα ἰο ἀο γόύθγοῦσο (0 ᾿ἶπβιπδη. 
Ηο ἀϊὰ {18 ποὶ ἔτοτμι βία Ὁ ΟΥ ΒΏ 688 ΟΥ ῬΟγβοηηὶ 
οητηϊίγ. [Ι ἰ8 οἷοᾶν ἔγοιη τοῦ. 4 ἰπαλΐξ ἰδ τνϑ9 
ὈδΟδΔΏΒΘ οὗ πὶ οατασοίον 88 8 9007 ΔΙΟΒΟ; οἱδθοῦ- 
ννἶβο ἐμαὶ αοὶ τουἹὰ ποὶ αν Ὀοθη τηϑηϊἰομοι 
ἴη {μἷ8 δοπηοοίΐοη. Αρδίη (Π6 Δὸν) 8 οουἹα ποὶ 
ἰανϑ ἰὨουρίνἑ Βυσἢ ΘΟΓΟΠΙΟΩΥ͂ τπᾶθν δ]} οἰ του τ- 
Βίδ 068 τη δι ρ οὐ ΒΟΉ -ῬΟΣΙ 581 016. 88. αἷὰ 189 
Αἰοηΐδηθ, ῬΡΟΥΠΆρ5, ὮΟ Ττοραγάρθαά 18 οὗδεγ- 
ΥΔΏΟΘΘ (Ὀθίοτο θαγὶ 8) ὉῪ ΤΊ πιηροτδδ, 88 ἃ ΟΥἾ πι8 
ψοσί ΒΥ οὗὨ ἀοπι}} ; οὗ 88 αἰὰ {89 ϑραγίδηϑδ (Π εγοὰ. 
Υἱὶ. 126), δηὰ Ἰαϊον 8.}}} ἐιὸ Μδοθάοῃπ δηβ, τ}0 
σουϊὰ ποὶ [4}} ἀογγα Ὀοΐοτο ΑἸοχδηάᾶον ἐ1ιοὸ ἄγθαι 
ποοογάϊης ἰο Ῥογβίδη ουβϑίοῃ. Τ}ῖἷβ τηοὰθ οἵ 
οὈοΐβϑδηοθ Μὰ8 ΘΒ. Δ} 186 αῃὰ κπδηοιοα ἴον (δ 
ον 8. ὉΥ ἴ.:9 τηληϊίοϊὰ ὀχδιρὶεϑ οὗ (ὯΝ ἴφί ΒΘ ΓΒ 
(φομΡ. ὁ. 5. 66. χχὶϊϊ, 12; χὶϊὶ, ὁ; χ]νὶ. 12; 
2 απ. χὶν, 4: χυὶ!, 28: 1 Εἰηρθ ;. 16). Ἐτοὰ 
[6 ΑἸοχαπάγί)ϑ ἰγδηβίαίοσβ δὰ (6 δι ΠΟΥΒ οὗ 
[6 Ταγσίμηϑ, 88 δἷβο (8 τηλ[οσυιὶ οὗ τηοάογη 
ἸἰοΥργοίοσβ, δῆγοο {πὶ Ὀοσίς (06 ποθ δηά 
Ῥγοβίγαίίου Ὁροαῦ ἰἰ9 ἴβοθ ἢα8 Βοτα 8 σαϊϊρίουδ 
βἰσηϊδοαπσο. Ῥδγβϑίδῃϑ σοβαγἀθαὰ (μοῖρ Κίηρ 88 
ἃ ιν εἰ, δηἃ ραϊὰ δἷπη ἀϊνίηθ ΒΟΏΟΥΒ, 88 18 
Ὡθυηἀδη ΕΥ διιοβίοὰ Ὁ οἷδβϑίσαὶ δαΐοτβ. ἴὰ 
ΜΕ ΒΟ ]υ8, Ῥέγα., θ44 δα4., 1 18 βαϊα : ““θαγίυβ 
88 οδ]]οἀ ἐποὶν Ὀϊνίηθ οὐ 86] ]οσ, ἢ9 ᾿,αβ 100}} 
οὗ αἀϊνίηθ νἰβάοῃηι, 8δο νοὶ ἀϊὰ 110, Ῥογβδὶ δ᾽ 5 ὅιι- 
ΒΌΔη-Ὀοτη μοᾶ, Ἰεδὰ (9 διιῖν. Οατίϊι8 88}8 
ἐπ δ, 11): “ΤΒο Ῥοσδίδῃβ ποῖ ΟὨΪΥ ουὖἱϊ οὗ 
ευνοίΐου, θὰ  αἶδο ἔγοτι σοι γε8 οὗ Ρο ΑΥ̓͂, ΓΟΥο- 

τοῃοοὰ {ποὶν εἴη 5 88 ροῦβ, [ὉΓ τ᾽ 51} 8. (ἢ 8 
βαίοσυδτα οὗἉὨ {Π9 οταρῖτο. Οομρ. αἷβο Ρ]υἰα τοὺ 
Τλεπιῖλί. 27. 1ῃ Ηδδη δδ ἴμο οἰϊοῦ οβῆσον ἱϊΐ 
ν8 ἀου 1685 ἱπίοηἀθ4 ἰο τηϑδηϊοϑὶ ἃ γεοβοϑοιὶοι 
οὔ {π8 ἀϊνίηο αἀἰκηὶϊ οὗ ὑπ Κίηρ, πε ῖοῖ ΒΒου]ὰ 
το γούθγοῦσθ ραϊὰ ἰο ἱ. Μοτγάοοαϊ, ἰξ ἰ5 Βε]ά, 
ἰβουχιὶ ὑπαὶ Ὀονίης (ἢ9 Κηθθ Ὀοίοτο Ηδπδα 
σοῦ άὰ 6 ἰἀοϊαίγΥ, δὰ σοί ΣΑΥΥ ἰοὸ [86 ἐοπι- 
τϑδοδιθηῖ: “ΤἸΠοὰ Βμ4}} ποὶ τζδκο υπηΐο (δ εθ 
ΔΗΥ͂ ΠΤΘΥΘῺ ἱπηαρθ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ᾿ἰἸκΘ 0. 685.᾽᾽ Βαΐ (δΐ8 
αν ἴῃ ἰἰ86 1 πτουϊὰ βαταϊγ μανθ γοδισαϊηϑα δίς 
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ιποτοίγουθ. Αμδίηβί (ἷθ8 Βροδκβ, ποὺ ΟἹΪΥ ΥὙ6Ρ. 
4, σὶυϊοῖ ἀ068 ποὶ τη816 ἃ Γϑίθγθποθ ἰο ἴδ 6 ψογὰ 
οἴ ἷϑ αἀοά, πον γοί ἰο πἷδ τπιοποιβοΐϑηι, Ὀαὲ ΟὨΪΥ͂ 
ἴο εἷβ σϑθογαὶ οπαγδοίονῦ 88 8 990; }18, Βοι- 
ἜΥ̓ΟΡ, τοϊσῃί ὉὈθ οχρ]αἰηθαὰ ἔγοια ἰδ ὙΘΥΥ δ] σοὶ 
ἡπαϊοαίίου ἴῃ 9 δἰγ}9 οὐ ον δυίμβοτ. Βυὶ 16 
ετοοὶοοὶ αἰ Β σα Ὑ ἰπὰ (Π6 ἩΔῪ ΟΥ͂ (Ὠΐθ Υἱϑῦγ ἰδ ὑμ9 
οἰτουταϑίδησο ἰμαὺὶ ἔγοιλ δ ἢ ἃ ΘΟΠΥΪΟΙϊΐοΩ ἴῃ 
τοχατὰ ἰο {80 δοὶ οὗἨἩ Ὀοτίης ἐδ Καθ6, 6 σηυβὲ 
4150 Γαίι86 18 ρΡΘΥΓΟΥΙΏ8Π 06 ΘΥΘῸ ὈεοΐογΘ ΑὨδ8ι90- 
τυϑ. [Ιη {δ δὲ 6189 8 ἸΔί6Υ Τπηογο ἰπίϊπηαΐθ Το] ἰοἢ 
οου]ὰ ποὺ Βαγο βυϊδἰβιθὰ Ὀοίποοῃ ἰΒο. Μοχο- 
ΟΥ̓́ΣΡ (19 χοΐϑ Βδεχ δραϊῃδί ἰδ 8 υἱθνν, δ] 00 ΒΟὮ 
δον 8 Εζτγϑ, δηἃ Θβρϑο δ} Νοδοιΐαἢ, Ρῥΐουδ 
δη Ἰοσαὶ (ο 86 αγ, Τουπὰ Ὡο αἱ ΟΠ Υ δὺ 8]] 
οὐϑουνῖης [ἢ6 υ804] οιδίοτηδ ἰῃ ἰποὶρ σοϊδίΐοηβ 
τὰ {89 Ρογβίδη Κίηρβ οὗ ἰδεῖν {ἴτπϑ. [ἐ σουδί 
ΟΥ̓Δ ὨΥ πᾶν Ὀ66 ἱῺ Ϊ8 τοϊθὰ ἰἢδί ἰο Ηἷπὶ 
ΤἸΙδῦδῃ γὰβ δὴ Αρηρίθ δηὰ Απιδ]εκὶίο, ἱ. 8. ἃ 
πιϑὴ μἰδοοᾶ ὑπο ν [Π6 Οὐγ89 δηἀ Ὀδηη οὗ οά. 
ἢ τορδγάρὰ Ὀονίη (Π6 Κηῆθ0 Ὀοίογο δΐπὶ 88 
ἸΔοΙλίΓγΥ, ἱἴ δἱ αἱ] δυο, ΤῸΓ ἐδ 6 σϑδβοη (δὲ ἃ ἀ 8. 
Εἰ ποι ο.. ΟὨἸΪΥ͂ Ὀε]οπρίης ἰο {π9 τοργοϑοηίδιἷνθ οὔ 
(οά πουἹὰ ὮογΘ ὃθ δι ον (0 οὯ9 σαδὶ οαοὐ δηὰ 
Ῥαηϑιοα ὉΥ αοα. ΒΙΘΏΣ ΒΑΥ͂Β ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ: “19 
ἈΘΟΟΓΥΡΑΙ βίδίϑιηθηῤ (πὰ ἐμ 6 Βερί. γϑγϑίοῃ) ἐπ δὶ 
ΔΙἊογαάδοαὶ 18 βαϊὰ ἰο δϑῆτγτω, ἰμδὶ ἢ πνουϊὰ δάογθ 
ποῆθ δυὺ Θοά, Αἰ πουρ ἃ Ρῥἱουβ σοιηδτὶς, ἰδ 
πουθυ 61985 ποῦ Δρργορτγίδίο ἰο ἰδἷβ ρἷδοθ. . ..ὅ 
Διοταθοαδὶ μ8ὰ ἰῃ τὶν σογίδί Ῥδβϑᾶροθ (ἔχοά. 
ΧΥΪ, 16 δπὰ 1 ὅδ. χυ.), ἤγοτα σὰ Ὧ6 ὑπ οτ- 
δἰοοᾶ (πὶ (86 τι βοῖθ Υδοθ οὗἤἨ ΑἸηδ]οῖκ δηὰ 4]} μ6 
ῬοϑίθυΥ οὐ Ασηρ [89 Κίηρ οὗὨ {π6 ΑἸ] εκ 68. ἰὸ 
τσ Ηδδη Ὀοϊοηροά, 6 γ0 δοουγϑοα δηὰ ὁοη- 
ἀφιηοὰ Ὁ αοὦ. Ἰδογοίοσο Μοτάδοαὶ, δἰ ἰγγοὰ 
ὈΥ [89 Ηοὶγν βρίτγῖ, δου ἴδ8868 υἷι ΤΩΡ ΏΒ Ϊ πιοῖ8 
ΘΏΘΟΥ ἰμδὺ δὲ 18 ἃ 56"ν, δηὰ 16 ὑπ ἰο 
ὈΪοΒ8 ὈΥ̓͂ ὨἰβΒ τνοπογαϊϊΐοθπ οὔθ προαὶ αοἂ Βδὰ 
ουτϑοὰ.᾽ [Ι[κὰ (δὶ5 νἱονν οὗ ἰὴ οδδο Βουδτάεδηϊ 
δηὰ Εδιθδοῖ δ ὈΒί ΔὨ! ἴΔ}}ν σον. [Γ, οα (ἢ 6 
ΘΟ ΥΔΤΡΥ͂, τὸ ΠμοϊΪὰ (αν ΠπΙΏΔη τγϑ ποὶ σϑδὶν 
δὴ Αμαορίίο, δηὰ (αὐ 1.6 79.578 σοζατἀ θὰ Ηἷπὶ 88 
ΒιΙΟ ἢ ΟὨΪΥ͂ Ὀδοαῦ80 οὗὨ κιἷ8 αἰπροβὶ(ΐοη, (ἤθη, οὗ 
ΘΟΉΤΒΘ, ὙΝὋ6 πιιλϑί ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδ ἰΐ γα9 Μογάϑοδὶ᾽ 8 
ἈΓῸ ΓΑΥΥ Ἐ}}}] τοι τοραγάθα Ηδιδῃ 88 0}6 
τ' Ἰοοϊοα ὈΥ̓͂ Ποἂ, Ηδδτπηδη᾽Β ἐπὶ πιὶσαὶ αἰβροβί(ἰοη 
δριίΐηδι (86 6 0718 ψου]ὰ ποῖ ἰπ ἐἰδοῖῦ μανο ρίνθη 
ἃ να] ἃ χτουπὰ ἰο (89 ΘητΐΥ οὔ Μοτάδοδί. Οἡ 
{Π|9 ΘΟὨ ΓΑΤΥ͂ ᾿ξ πουϊὰ 5.}}} ἤανὸ Ὀδοα δῖβ ἀαὶν 
10 ΒοΠΟΥ δἷπι Ὀθσᾶυδ0 οὗ δΐ8β οτο. Βιυὲ ἐμπὶ8 
οὈ͵θοιίοη τοδὶβ ὕροῦ ἃ βίδῃηἀ-ροϊηϊ βιὰ ο 88 ὙΓ 
σδηποῖ π598᾽ 6 εἰποῦν ἴἰο Μοτάοοδὶ ΠΟΥ γοί ἰο (ἢ 9 
Δα ΠΟ οἵ οἷν ὈοοΚ. [ἐ που]ὰ πανὸ Ὀθ66 ἀἰἔοτ- 
οὐλ δδᾷὰ ἴ{ ΟὨἿΥ μαἃ τείδθγθησο 9 8 ΘΟ ΠΟ; Ρ6Τ- 
Βοηδὶ ϑητα Υ οὗ Πδδπ ἀραΐϊηθί Μοσγάθοδὶ. δαὶ 
Δ5 [06 ΘΠ οὗ ([)|0 568, 8. Βαΐθβ δῃ ἃ Ῥογθθ- 
6168 ἔπ θαι ἐπ ἰοίο Ὀθοδιι86 οἵ ἰμοὶν Δ 58 δηὰ γοὶὶ- 
βίοη, ΘΥ̓́ΘΤῪ ΟὯ6 ὑἐδβουρθὺὶ ὁ ῬΤΟΡΟΡ ἰοὸ οοπηΐ ἶπὰ 
ΔΙΏΟΩ ἰΒ 089 ἐΓΔΏΒΩΤΟΒΒΟΥΙΒ [0 ῬΠ086 οχίθσιηϊηδ- 
{108 ΠΟΔΕΪΥ 411 (0 Ῥρβα]τιΐδί Βδὰ ργαγϑά, Οὐδὺ 
σοῦ ΠΟΥ δα ΔἸΤΟΛΥ βοὴ (6 ουγδα οἵ δοὰ 
Βυροηοά, Ὀοίοτο νιότη οἢ9 ΜᾺ ποὶ (ὁ τοδηϊοδὶ 
ΤΟΥΘΥΓΘηΟΘ, Ὀὰἱ ταῖμον ΔΌΌΟΥΣΘσΟ. [ἐ ἦδ ψο]] ἴο 
θθαν ἴῃ τη ὑἐμδι Ηδπίῶπ 18 ποῖ δὴ ποιοῦ οὗ 
(89 79 νγ)8, δ ἢ 88 ὝΕΓΘ 80 ἸΏΔῊΥ ᾿ιδαίμοη Κίημ8 
δηα Γυ͵]οΣ5 Ὀοΐοτο Εἴτῃ, Ὀαί ἐμαί ἰῃ Ὠἷπὶ 1(.}8 δ α10 
ΒΡΘΟἾΔΙῚῪ δραϊηϑὺ {86 7 6 υΥν7ϑ δ τγχὰβ ρογίεοιο, 
ὙὮΘΡΘΆΒ ΟἴΒΟΥ ᾿δί 95 τηβζηδίθβ Βα πδυ8}}Ὁ 
τηϑοϊοϑίοα στοαὶ ἱπά  θγοποθ ἰοπατὰβ ἰϊ. Μον- 
ἀοοῶὶ Βοὰ οοτίδἰ]Υ δουπάδης ορρογίιμ αἱ υ ἰοὸ 

δῚ1 

ὈδσοΙλΘ ἰπίοτηγθα 85 (0 (9 Κ' πὰ οΥ̓ ΘταΐΥ ἐδυ8 
Θχμί θα. Τὸ δυίμον δ88 οὶ αἴνϑη {18 ρμοϊπὶ 
τοδὶ ργοιΐπθηοο Ὀθόδυδο ἴῃ Ηἷβ ὑβιιϊ ΣΏΘΠΠΘΡ 
᾽6 ἐβουρλ 89 δὰ ἀοῶϑ οπουσὶι {7 πο ἀοδὶᾳ- 
Ὠδίοα δἷπι 885 ἐμθ Αγρδαὶίθ.Ό. ἸζΥΓ {πὶ8 δδβδιτρ- 
ἰἶοαπη ὃὕῦὉ6 οογγϑοὶ, ἰδθὰ ἰδ ἱμπροσί οὗὁἨἁ ΟΌΡ 
ὈΟΟΙΚ ἰβ βοονδὶ τογθ ζοῆθγαϊ ἰδ ἰδ 
υδυδ!γ διοϊὰ ; ἱξ ἄἀοθβ ποὺ ἴθ ἰδμαὶ οδ80 δὶρ- 
ὨἸΪῪ ἰμδδὶί (89 Ῥθϑορὶθ οὗ Θοά οδ 88 βαοὶ 
τοίαδο ἴο ῬΘΥ͂ Βοίμδρο ἰ0 θη ἰῇ σογίδία ἀσβηΐνθ 
ὙΔΥ5 δπ τηοᾶάθ8, Ὀπὶ ταῖμον (Παἱ (ὁ σοτίδὶ πὶ 096Γ- 
ΒΟΏΒ, 88 ἴΠ096 ὙΠῸ δ8Γ΄Θ Τοὐοοίοα οἴ 6οα, αἱ οπ- 
ΟΥΔῸΪΘ ἀἰϑιϊ σι 008 ΏΔΥ ὍΘ ἀθηΐοα, Βαὶ ἰι δἱ α]ὶ 
ονθηὶδ διηοαῃίθ ἰο {μἰ8, (ας αοα᾽ 8 ῬΘΟΡ]Θ τηϑΥ͂ 
ποὺ Ἰθββϑϑῇ (88 ΤΟΥΘΡΘο9 ἀυθ ἰο Ηΐτὰ ΌΥ ἀοΐϊης 
ΤΟΎΘΤΘΏΟΘ ἴἰο ΟἶΒΟΙΒ; [ἴ0Γ Βοιηδζθ ββονγη (ὁ {} 056 
Γο)οοίοα οὗὁἩ οὐ που]ὰ Ὀ6 ἀραϊπϑὺ {)6 ον οἴ 
αοά, νουϊὰ ὃο ἰἀοἸ]αίτΥ. [ἢ 80 ἴδ 88 Ηδιηδῃ ἰβ 
ΔῊ ΘΒΘΏΥ οἵ (Π0 96.718, γο ΠῚ ποὶ 8]} ὁ (ἢ9 
ΟΌΒΟΡΥΒΘΏΟΘ οὗ ἰμοὶν ἸΔῈ δηὰ γοϊϊρίομ, ἰδ 6 δηαὶ 
αἰιοδίϊοῃ πουϊὰ δἷϊον 8}} Ὀ6 Ὑ βοίμον 89 Ῥθορ]9 
οἵ αοά, ἰορεοίπον τῦῖϊ (8 Δ δηῃά τοὶ χίοη, οαα 
6 ΒΌΡΡτεβ86ἃ Ὀγ ποδί βοηάοπι, οσ βοί μον ἰΐ τ ὶ}] 
δανθ ἰδ6 ΥἱοίοῦΥ. Οὐοιρ. 8180 βοἷϊοῦ οὰ {μ]86 
σδαρίον. 

ψογδ. 8 δηὰ 4. Το οὐδὸν οἴσοΥ8 ἀΑἾΪΥ α0.65- 
(ἰοη θα Μογάφδοαεϊ Ὀθοδαδο οὔ 8 γοῦλβαὶ, δὴ ἃ πη 8}}γ 
τοροτιθὰ ἷπὰ ἰο δηδη ἴο 866 νυν δϑθῦδοσ Νῖοσ- 
ἄϑοδὶ᾽ α σιδζῖθσα υυου]ᾶ δβἰδηᾶ (που]ὰ τι- 
βίδπά, δασοροα): ζοσ 86 μαᾶ το] ἴΒοῖ ἴ[Βαῖ ἢΘ 
νγ͵88 ἃ ὅονν.---ΒΥ “ἢἷ8 πογά3,᾽ πὸ οδὴ ΟΠ]Υ͂ ὨΠ- 
ἀογβϑίαῃα 811 δαβογίΐου (δὶ, 85 ἃ ον, ΒΘ τῦ83 ῬΧθ- 
γϑηίθα ἔγοτα ρατγιϊοϊραίϊςς πῃ (80 ΘΘΓΟΘΙΏΟΩΥ͂ οὗ 
ἀοΐης Βοημαρο ἰο Ἠπιηδῃ. 

ΨοχΒ. ὅδ αηὐ 6, Ηδαιαη, τ θη 86 πα οοηνί ποσὰ 
δἰ τα βο]Γ οὔ [Ὡ9 σοπάυοσὶ οὗ Μοτάοοαδὶ, Τοχαταοά ἰΐ 
᾿Ι ΒΟΥ, δπὰ ἀϊά τοὶ ἄθοπ ἱΐ βυδοϊοης ἰο Ῥυη δὲ 
Εἷπὶ δ'οῃθ; [Ὁ (86 ρεορὶο ἰο ψᾷοπι Μοτγάθϑοαδὶ ὃ96- 
Ἰοη ζοά, Βα θθϑη ἰοϊὰ δἷπι, θηοθ Ηδίηλῃ ΚΗΘ 
(δαὶ ὸ ὈοΪοηχοα ἰο ἰδ ἀεδβρίβοὰ Ῥθορὶθ οἵ (ἢ 9 
σεν. Βυΐϊ Ὧ6 ΤΑΙΠΟΥ δίγουο (0 ἀοΒίΓγΟΥ 6]}} ὑ89 
δον ἰῃ [89 ὙΠΠΟ]6 τϑαΐηὶ οὗ Αμβαϑυθγαβ 88 Ὀοϊης 
οὔ {86 8819 τηϊδὰ νὶϊὰ Μογάοθοιλὶ.Κ 

γεν, 7. Ησπιδῃ τοδδοποά (δαὶ [0 δυο ἃ ἀ]8ῇ- 
σου αηὰ στοαὶ υπαάογίαἰκίηρ, 6 τὐυϑὲ δβοϊθοῖ δἢ 
οϑρϑοίὶ δ! ΔρΡργορσγίαϊο ἀαν, δα [ὉΥ (8 ῬΌΓΡΟΒΘ 
ἢ9 σδυδοα ]οἱϑ ἰο Ὀ6 οὐϑδί ἀΔΥ͂ δἴζοσ ἀδΥ ἰγουρὰ- 
ουὐ ἐμθ τοἶθ ΥΟΔΣ, δηά βίορρϑα δ ΘύοσῪ ἀαν ἰο 
8609 ΨΒΘΙΠΟΡ ἰΐ γα ἰδ. 6 006 Τηοβί ὈΤΟΡΟΙ [ὉΣ (ἢ 9 
τπηἀοτίακίπα. [{πὴὦάὰ8 ἐπ ἴ86 Εταοῖ δ, [δαὲ 
ἰδ, 180 ζΖοὮ ΤΠ δδΏ, ἰῃ ἴ86 ἔν γϑασ 
οὔ κίηα ΔΒαδύθσιιβ, τ ἤθη ἐμ 18 γὦ8 ἀοη6. β᾽'η60 
..6 ἡουπὰ 8 ϑυϊ 4019 ἀΔΥ͂ ΟὨ]Υ ἰπ (10 ὑτ ἰ ΔῈ στ οδ ἃ, 
ὩΔΙΊΟΪΥ, (δ 6 (δἰ γίοϑη ἢ ἀδυ οὗ (6 τ οητ, δοοοτά- 
ἰης ἰο γον. 18, ἰἰ 8 οἶθϑασ ἰδ ἢ9 τηδηΐοϑιοα το 8 
ῬΟΓΒΙΒίΘΏΟΥ δηὰ ϑυἀυγδσο. Ῥοβϑβίίγ, αὶ ἴῃ 
1ι801 8 ποί οἴ σγοδὺ τηοτηοηΐ, παιηθγ, ἐ)}9 ἐἶτὴ9 
ἴῃ πΪΟὮ Βοὸ οχδιιϊηθαὰ ΘΥ̓́ΘΟΓῪ δ᾽ ηρ]θ ἀαΥ, 8 26 9 
κἴτνοη, ἰῇ οτάον ἰο ρχὶνο ἄχθ Ργοιηΐϊθθῃοθ ἰο (9 
πιοδίῃθϑϑ οὗ δἷβ σὰ]. Ῥοβϑί ΌΪΥ δηοί 9 γθϑϑοῦ 
ΤΑΆΥ αν ΟὈϊαϊηοα ἱπ {18 ἀοϑὶ σαδιίου οὗὨ ἰΐπηθ. 

4 [“Τὴ ἐῃο ͵7οδὺ βοῇ ὺπὴ ἰάθδ ἂΝ [ἢ 5 που] ἃ ΠΘΥ͂ΘΡ ὮΔΥ͂Θ 
ΟσσηγΓγϑα ἰο 8 ΓονθΏρο ππδῃ; Ὀπὺ ἰπ ὑμ6 Εδειὶ 18 αἱ 
ἕογϑη ΤῊΘ Γλββδοόγοβ οὗ ἃ Ῥ6ΟΡΪ]6, ἃ Γδσ6, ἃ οἶα58, ἤᾶγτθ 
δὲ Δ}} {τηθβ θοθὰ δηοτς 6 ἱποίαθπίβ οἱ Ὠἰβίοτυ, δηὰ 
Ὑοῦ ἃ πα ΓΑ ργοδοηΐξ ἐποσηβϑοίγοδ ἰο ἴπ9 τηΐηα οὗ 8 
κἰαΐϊθδτηδη. ΤΠ ΜΑρορΠοηΐδ, ΟΥἩ ἃ τοδί τδϑββογο οἵ [ἢ9 
Μαρὶ δὐ [6 δοσϑβϑδίοη οὗ ἢδγδ ΗἩ γίδϑρίβ, γὰ8 δὴ θγθὴς 
ῃοῦ ΗΓ γρϑαγβ οἹὰ ἴῃ ἐπ ἐνυοὶ (Δ γοῶν οὗ ΧοΥχϑβ, δηὰ 
ὙᾺ 5 ΘΟΙΏ ΠΙΘτηογαίθα ΘΠ ΠΠΆΪΥ. Α τηδδβάβογο οὗ [Π6 80γ- 
1η16Δ08 λα οοουγχοὰ δῦουϊ ἃ ΟΘΏΓΌΙΓΥ Ῥχουλουϑὶγ." ΒΔῈῪ 
τῖν8Β0Χ.--Τ.} 



δὲ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΒΤΗΕΒ. 

{0 189 ἀδγ οἵ οχίοσιαϊπαιΐου τγῶϑ ἀοίθγπιϊ θὰ οα 
ΔΙγοϑαν ἴῃ (86 τπηοπιἢ οὗ Νίβδῃ, δηιὶ ρῥγοοϊδί πιο 
ἢ ἐδο ἐμἰτίθοη! οὗ ἐμαὺ τηοης ἢ (σοιρΡ. νον. 12) 
ἀθ δὴ ἰΐ ἰα οἷοατ ἰδὲ 110 79.}8 ἯΘΓΘ ἴῸΣ 8 8016 
ΥΑΣ δαγαββοὰ ἰῃ {μοῖν ταἰπὰ τοραγάϊης (οἷν ἰαὶθ 
ἴῃ υἱὸν οὗ (η6 οἀΐϊοὶ πῖοῖι 88 ΠΟΥ͂ ὯῸ ἸΟΏΡΘΡ 8 
δοογεὶ ἰο ἴθ. Ἑδβροοίδ!γ, 1 (080 ᾿ἰνίηρ ἰη 
δηά δτουπὰ 5 5ῆδη δὰ δἰτοδαὰν ποδστὰ οἱ (ἢ 9 
14: ον 1ὅιἢ Νίβδη τ ιδὶ γγδ8 ἀθιθγτα θα ΓΟ]α τὸ 
ἴο ἴ6πι, 86 ἐλ τηοβί βδογϑὰ [0Υ τ ΐσἢ οδῖλ6 ἰο 
ἰμοῖὰ ἴῃ (6 ῬάΑΒΟΒ4] ζοϑιϊνδὶ τγ88 ἰατηοαὰ ἱπίο υἱ- 
ἰετ δοσῦζον. Τῆδὶ ἰΐὺ νγὰϑ 86 ῬΔΒοδ αὶ τοηΐῃ ἴῃ 
ψ ΐοι (μοἷν ἀοαί αοιϊοι τγδ8 ἀοιεγϊηθα οα, 8 ὉΥ͂ 
οὔὖν διυΐμον ποὺ 80 ΟἰθΑΥΪΥ οχργοϑβοθα, δἷποθ 6 
ΒΘΟΙῚ5 ἰο0 οπιὶξ ταὶ ταϊρῦ Ὀθ ἀπηἀογϑίοοα 88 βοῖς- 
ονἱἀδηὶ, θυ ἄοβοτυοβ δορϑιἀδραίΐοη ἤθσο. [Ιΐ 
Βοοιηθα 85 ἢ ἰῃ6 οά Ῥαδβοῖδὶ σοϊονοιΐοι, τσ ϊοὶ 
ἑπάϊ!οαιοα ἐμ} δποϊοπί γοἀοπιρίΐοη ουὖὐ οὗ {86 δἷα- 
ΥΟΤΥῪ ἴγο (6 τοῦ], 88 ΠΟΥ (0 Ὀ6 ΔὈοΪ  δἰι6Ἃ ; 
88 1 Ιογϑοὶ νγὰ8 θ᾿ οζδϑίη ἰο ὯΘ Βαηῃ ἀοα οΥγον ἰηΐο 
ἐιθ ἀοβροιί 8) δπὰ ογυ ον οὗἁ ζοσοῖ χα τυΐϊοτθ. [π- 
Βιολὰ οἵ ματι βκίης οἵ 8 ἔδδϑδὶ ἰξ νγδϑ ϑη͵οϊοϑὰ οἡ 
Μογάροαλὶ, ΕΟ δὰ ον ἔγίθηβ ἰὸ ἴδϑὶ, ἃ5 18 
βῆονη ἰπ ἰο οἷ Ταγρυϊη8 (σοπρ. οἴῃ. ἵν. 1, 
16). Βαὶ (ἢ τῆοτϑ {86 δυοϊθηὶ ἀοῚ ΠΥ ΘΓΔΏο6 ἵγΟτΩ 
ἘπΥρί δβοοπιρα ἰο Ὀθ αἰγνοβίοα οὐ ἰἰ8 ἱπιροτί, 1} 
ΤΟΥ͂Θ ἐῃ6 ΠΟ ἀο] γῆ 690 ἤτγοτῃ Ῥογδὶδ τί ἤλγο 
Υἶβθῃ ἴῃ δἰ ζηϊβοδῦοθ; {δ9 ταοτο ἀου  Ὀἐὑ] (86 0 
οὗΥ̓͂ (ὴ6 Ῥαβοἢα].ἴοαϑί Ὀθσλπιθ, (ἢ 6 ΤΠΟΥΘ 88 (09 
Τοὐοϊοϊηρ οὔ ἐλ ἴεαδβὲὶ οὔ Ρυτγί ϑηβδησοάὰ. ΤῸ 
ζοαβὶ οὔ Ρυτΐηι ἃ5 (Π 6 δοσοηά οοἰούταίἴοη οὗ ἀ6]Ϊ- 
ΥΟΓΔΏ66 Ἧ859 ἤθη06 σο-ογαἀϊηδία πὶ (ῃ 9 ῬΑΒΟΒΑ] 
ἔδϑεϊναὶ 85 Ὀδθίης (6 τοί ἀ οἰ σότδησο, Ὀυζ ἴῃ δα οἢ 
8, Ἰϑῆποῦ ἰπ8ὲ (89 ότι! 6 Γ ὈΘοαΠ16 8 Υἱία] Βα ρροτί 
ἰο ἰἰ16 Ἰδέ 6. 

Ὗο ἀο ποὶ γοζατὰ Ηδπδη ἃ5 (ἢ 6 βυ )]οο (ΒοΣ- 

{π 68} ἰο Ὀ6 ΒΡ] 94 τι ἢ 35 ὙΠ, 88 5 26η- 
ΘΓΑΪῪ αδϑυϊηοα δοσοτάϊης ἴο γον. 6, Ὀυΐ δὴ ἰηἀο- 
βηϊίο ““Ὧ6,᾽᾽ δοῦθ ΟΏΘ, ἱ. 4., “πον. ΤῊΘ δ ΒΟΥ 
ΒΘ ἰο ρῬτοϑυῖηθ (μδὲ οαϑίΐης οὐ ἴοΐβ ἴῃ δι οῇ 
64568 88 (6 ὁη6 πῃ δΔηα πὰβ ποί ἰηγοαυθσηί, δηὰ 
(μαὺ βοῖηθ οὔϑ δὰ ἰδ: οἶῆοοθ οὔ οδδιϊηςς ἐἰ9 Ἰοί8, 

80 ἰδὲ (80 δι 76ο οἵ Ὁ ΤΥ ὉὯθ ἱτρ᾿ Ϊοἃ 88 
ἱρουβοῦδῖὶ. 1 Ἡδαδη Βἰωβοϊ δα 66 (ἰ9 

βυ )εοί, {πο (89 πογὰβ 137 90 [ο]]Ἱονίης δ) 

ΚΆΡΑ, τουὰ 6 ΓΟΙΊΔΥΚΘΌΪΟ, ἰῃδἰοαά οὗὅἁὨ τ ἃ σὮ ΟΠ 6 

σνουϊὰ οχροοί ἰο δηὰ ἰΐ γ.)9}). ΒενίΒοϑὰ ΘΟΠπ ΘΟ 8 

(818 βεπίθποθ ψῖτα (ἢ 9 ΘΧρΙ μι ΟΥΥ ῬΌγαβ0 δε) 

Δ, 88 ἰἔ (09 υδ90 οΥ̓ 89 Τοτοῖρῃ ποτὰ 39 ὉΥῪ 
τ 

ἐ8ο δονγβ ἀϊὰ ποὶ τηθδὰ ΘΥ̓́ΟΤΥ ἰοΐ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ (δαὶ 
οαδὶ Ὀοίοτϑ Ηλθδη. αὶ (θη (9 δα δον χοῦ] 
δ ῦῖϑ Οχργοϑϑοα 1( ΤΠΏΟΓΘ ΘΔ ΔΙ δηᾶ βπογίον : ΤῊ 8 
28 0:9 Ἰοίὶ οἵὕ Πλδη δηὰ ποὶ ἰδ Ἰοὶ Ὀεοίοτο Ηα- 
ἸΏ. ἘΒαΐ 3 ἴῃ {δμὸ ΟἹ -Ῥογβίδη δ χκοϊβοά ζοί 
ἸΩΔΥ͂ ποὶ Ὀ6 ἀουνίοα. ἔνοη ἴῃ Μοάοτη-Ρουβίδη 
ἦι 18 δεν δηὰ δελγε, ““ἀρροϊηἰτηοηί,᾽ (Δἰθ, ρογίΐο, 
»Ῥαγα; 80 ἰδδΐ αὶ στουπὰ τηϑϑηϊῃρ, Βυ οἢ 88 ““1οἱ;,᾽" 
ἦβ ποὺ ἱΡΡΟΌΔΌΪΟ (οορ. Ζοηϊκον, Τωγζλίδολ-αταῦδ.- 
»έγι. Ἠαπαιοδτγίετδιοῖ, ». 220), [ἐ 1165 811} Ἰζουϑ 
Ὠδίατγαὶ ἰο σοηραγο ἰὺ πὶ, ραγὰ ΟΥ̓ φατγὰ -- 
“ἐγΐ6οο,᾽" πιογοόσι, ρίδοα, οτἱ οἰ ΔΙ] ΡΟΣ Δ Ρ5 8180 
»Ῥοτίϊο (ἰδ. Ῥ. 103). Το σαβίϊηρ οὗ Ἰοίβ ἱπ δη- 

“ [“Ῥὰν ͵ἰ8 ΒὈ Ροβϑα ἰο Ὦθ δὴ ΟἹ ἀ-ογβίδη νοσγὰ οἰ γηγ0- 
Ἰορίσα!Υ οοηποσίδα νυ ἢ ἐπ 1.δἰΐη ράγδ, πὰ βἰσηϊνίη 
Αγ" οὐ “οὐ [Ιη τηοάοτῃ Ῥογαίηη ραγδὴ 85 ἴῃ 
Ταθδηΐορ. ΤῺΘ σϑθοοόγυόσχοα ἐσαβκτωθηίβ οὗ δ οἰὰ ἰαηχκύυακο 

οαἰθηὺ ἐἶπηθ8 γγ88 ὙΘΡῪ οοταηοη (σοΏΡ. ἵδη ἈὨαὶς, 
Οταο. εἰλπ. ο. 14; Ῥοίιοτ᾽ 8 Ατελποί. 1. 180) διὰ 
8. ΘΒρθοίδΙῪ πιθηϊϊοηθα οὗ ὑμ6 Ῥοσβίδῃ:β (θορ. 
Ηογοι. 111. 128)ὲ.0 Το ορίῃΐοῃ, 8ο οἰ οβοὶυ δου- 
Ὡοοϊοὰ πῖι ἢ ΑΒ γοΪοσΥ, ἰδὲ οὔὉ ἀδΥ τὨδΒ ἔβνοσ- 
ΔῸΪΘ δῃὰ δῃοίμοῦ τππΐδυογδοϊθ [ὉΓ ἃ σογίδἰ ἢ Ἠπ- 
ἀονίαἰκίηρ, 18 ταοΐί τι ἢ 8180 διιοὺρ ΟΡ δησίοωϊ 
ῬΘΟΡ]68, δῃὰ ὙΘΥΥ Οχ θη οὶ διθορ ἰδ 9 Ῥοτ- 
β'λῃβ. [ηἀοοὰ ἰΐ οὐαί ἴῃ 11|089 γορίομδ ουδθῃ 
ΤΟΓΟΒΥ (οορ. Βοβθῃαιῦον, Δοτγεηϊαπά, 11]., ἢ. 
302). 

ΤῺὴ9 τνογὰβ: ἔσο δύ ἴο ὅδγ, δι ἕσοχ 
ΤἸΟΒΤὮ ἴο τΟΏΪΗ, ἃτγὸ ποὶ ἰο ὃ υπὐογδίοοα 85 
ἱΓ (6 σαϑίϊηρ οὗ Ἰοίβ δά Ὀθϑη οοπίϊηποὰ ἔγοτα 
ΟὯΘ ΑΔΥ͂ ἰο Δηοίδεου, εδίο., δηὰ ἐμ τοροδίβὰ οτοῦ 
δΔηἃ ΟΥ̓ΘΥ, Ὀπὶ, δα 15 Ο68 7 ἤγοϊῃ γϑγνὺ. 18, ἐδ τηϑδῃ- 
ἰης ἰδ ἐμδὶ, 'ὰ (9 ὅτδί τροη ἢ ΟΥΟΡΓΥ͂ ἀΔΥ οἵ (δὁ 
ΥΘΑΡ 0η6 ΔΓ ἰδ) οἱ 6 Ρ τὯ8 Ὀγοῦυφῃϊ ἱπίο α065- 
(ἰο.} [ἐ ἰᾳ. ποιίδοδ]ο ἐμαὶ, ἰὰ δααϊζϊου ἴο 186 
σογάκ : “ἴγοῃ τηοηϊὰ ἴο τπιορίι,᾽ (68 πυυῦοῦ οἵὗ 
ι6 οἰοϑθῆ τποηΐὰ ἰΒ δαἀαοὰ, ἐλ ἐρσεζπλ. Οκ9 
που ὰ ἐχροοὶ δυοῦ ἃ δοηίθ ποθ 88 (18 (0 701]0Υ : 
“Απὰ ἐδ πιο ἢ νγ88 οἤοβοῃ, δηὰ ἐπδη ἰδ Ὡπτὰ- 
Ὁδ6Υ.᾽"" Αὐ Ἰοαβὶ δήϊον ὑπὸ Ῥθγβδβο, “"ἔγοϊῃα. τηοη τ ἢ 
ἰο τπιοηί,᾽᾽ 1 ψουἹὰ αν Ὀ66 ἢ δἀ δα “ρ ἰο {19 
ἱσοϊλῃ ταοης.᾽ Ηδφῦσο Βοσί 68 σοηοϊ 68 ποῖ 
80 δορί. Π85 ρίνϑῃ 110 πογὰβ θογο: “ἀπά [89 
Ἰοὺ (6}}] ροῦ (86 ἴοαγίθοη ἢ ἀδΥ οὗ (6 τῃο ἢ, 
ΒΒ ῖοΒ 8 Αἀλτ,᾽" Ὀοοαυϑ9 ἔμ 6 Υ ἰουηα (Πθπὶ ἰὴ (ἢ 9 
ἰοχί, δπὰ ἰμαὶ (89 6γ9 οὗἩ {89 δοργίδί δ᾽ἱρρεὰ 8]1] 

δοίποοη ἐπ τοὶ ἌΝ, ἴο ἔν βοοοηὰ, δἴϊον τ εϊςὰ 
Ἰαίίον [0] ον (89 ἀϑϑὶ απαιίοπ οὐ 186 ἀδΥ απὰ 118 
ὨΌΌΟΡ. Βυΐ εἰποθ {||6 δερί. αἷβο δα ἀβ: “ἴὰ 
οτάον ἰο ἀοβίγου 1869 ροορὶθ οὔ Μογάδοαλϊ πῃ οπϑ 
ἀδγ,᾽ ἰὺ 18 γ] δὶ {πὲ ἴὑ Βυρρ ϑμηθηϊοὰ ΟΥ Υ̓ΟΥ56 
αἰνὰ ἐῃ9 ἐγ Θο ἢ γ6 780. δη( βίησα 1 :ινδβ ποὲ 
η6 Τουγίϑοη ἢ ἄδγ, Ὀυ 06 ἐἰτίθεπ ἢ (Δοσοτάϊησ 
ἴο τοῦ. 18: οὔδρ. ἰχ. 18, 19) (μὲ νγ5 ἀδεϊ κησίοα, 
ἰϊ 8 οδαν (δαὶ [6 δορί. πββιαπηθα ἰο τηϑῖζο οἴ δὴ 68 
δι ϊ σαν γ. ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ (9 δυῖμοῦ ἴῃ 8 σαδίο- 
ἸΏΒΤΥ δῃοτὶ βίυγ͵]6 βρόΐῖο 1:8 88 ν τοδὰ ἰὲ. Τὴ9 
0.56 οὗ {πὸ στα ἢ 4] πα οτ ἰηϑίοδα οὗ (ἢ οτα 8] 
τη8ὰ9 Βυσἢ ἃ σοηϊγϑοίΐοη ῬοΒβίὉ]9 ; δ ὰ (ἢ διδὶο- 
πηθπύ 88 (ὁ ν᾿ ἰο ἢ ἀσν παὰ Ὀθοη ἀεοσϊἀδὰ ὮΥ ἰδ 
οί, τοῖον το ἢ γ 9 τ ϑηιηρ Β6ΓΘ. 

γον. 8-11. [ἢ ογάον ἰο ραΐη [89 κ᾽ 4150 οὐδὸν 
ῖο εἷϑ ον υτάοτουϑ ρἷλῃ, δηὰ ἴο οὈ(δίη οὗὨ Βἷπι 
π Ἰορηὶ οὐϊοί, Ηαπιλῃ βαϊὰ ἰο 8 κίηρ : μθΣθ 
ἰβ ἃ οϑσῖδίῃῃ ῬΘΟρ]θ βοεϊ᾿ϊοιϑᾶ εὐζγοϑᾶ δηᾶ 
ἅιβρϑεβϑοᾶ διζοόΐρ [86 ΡΘΟΡρΙθΘ ἢ 8}} [89 ὕτο- 
νίποθα οὗ ἴΒῪ ᾿κηκἄοαι }---Ἰ)᾽ μΒ68 (89 Νὰ 
ἰππονυίοα θοίουθ ἐμ βιῆχ 68 ἴῃ 1 ἤλαι.. χῖν. 89: 
χχὶὶ!. 23, σι. χχὶσ. 14 (Εἰ γα 8 δελγό., ν. 262 
6. ἽΠΝ 5. 8 υηοτα]. Ηθ πηϑ8ῃ8: “ΟΥ̓ 056 

οὗ [89 ἸΏΔΏΥ ΡΘορίεβ 88 ἀδγεὰ ἰο αἰβοῦου ἐδ 

αγΘ τῷ Βονψονοτῦ, γίο] θὰ ΘῊΡ δἰ γ Ὑ τοοι." Ἐλτσισκ- 
ΒΟΝ --Ἴ͵ κ. 

«[“ ΤῊΘ φῬγβδοίίοα οἵ οδϑιίηρ Ἰοΐβ ἐο οὐίαΐῃ ἃ Ἰυσκν ἀδν 
σοῃεΐπθ8 5.}}} ἴῃ ὑπα Ἐδ5ὶ, δῃα 18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ οχίγοτωοὶ ν᾽ 
δηοίθηξ. Αβευτίδῃ οαϊοηατθ ἡοΐθ ἸΟἘΕΥ πὰ ὑπ] ΚΥ 
ἄλΥϑ 8Ά ΘΑΥΙΥ 88 [Π6 οἰκηίῃ οοπίασν Β. Ὁ. 1,οἱἷϑ τογῸ ἴα 
1.96 Ὀοΐῃ διηοηρ πο Οτἰϑηίαὶ δηὰ 1Π8 οἰδαβίοοὶ Ὡδέϊου δ 
ἔγοσζῃ 8 γτοτηοῦθ δηναᾳαυ εν." ΒΑΎΤΊΩΝΕΟΝ.--Ἴ π.} 
{54 1οὗ βϑϑίὴν ἴο ἤδνο Ὀθϑὴ οδεῦ, Οὔ ἃ ΤΏΓΟΥῪ οὗ βϑοΐζὴθ 

κἰπὰ τηδάθ, ἴ0Γ ϑδοὴ ἀδν οἵ [πΠ6 τηομίῃ δηὰ οδοῦ το ἢ 
οἵ ἐδο γϑᾶσ. ὙΠῸ ἀαγ δἀπὰ τοί ὙὨΐϊσἢ ονίαἰηοα (ἢ 6 
Ὀδδὲ [γονγϑ τότ ἐἤθη βοϊϑοίθα." ΒΑΥΤΙ͂ΝΒΟΚΝ.-- ἢ. 
: “ΑἸ Βουσῆ δ ῥῬδτὶ οὕ [6 ον δὴ πδίΐοη δὰ σοϊυ γοθα 

(ο 7Τοστιϑδῖοπι τὶ ἢ ΖΟΓΌΌΒΘΌΟΙ, ἐπ στοαΐον νοσγίξοθ ψῶ8 
81}}} ἀοαρίβϑὰ δπλοῦρ ἰῃ6 Ῥγουίποοϑ, ἢ Βανγ]οιία, ἔθδο- 
φοϊατηΐα, δη 1 6] ιοσῆθτο (806 Εξγα υἱῖ. 6; υἱ!. 11; Νὰ. 
1, 2, εἰς.}." ΒΑΥΤΩΣΚΒΟΝ.--  κ.] 



ΟΗΑΡ. 1Π|. 1--1δ, δ8 

εν οὔ ἐμ Κίηρ.᾽, Τῖν18 οπϑδ, Βονο τοῦ, 18 50 ρ0- 
ΒΟΓΔΪΥ δοδίἰογοὰ δηὰ ἀϊδβρογβϑὰ δυιοιρ (6 Οἶ ΒΘ Γ8 
(δὲ ἰδ οΥἱὶ ὀὁσδρὶθ ἰα οὗ ἢο διι8}} αοθηῖ. Ϊί 
ΒοΘΙῺ8Β ἃ8 ἰ Πδιηδη δ ογο ἴθ Θχργοδϑίοῃ ἰ0 ἃ ἢγ6- 
δοῃ ἱπλθηΐ, τι 8 0896 ἔυ} Ἰ πιθοὶ ἰ8 ἀοοϊδτοα Ὀγ βθηθοδ 
πδο δ6 (226 φιρεγείἐ(, ὃ, Ὁ. 427) δᾶυ8: “ ϑυοὶι 
Ῥονοῦ ὃδνο (16 συβίουμδ οὗ (18 ἀφίοδἰ8 ὉΪ9 Ῥ6ΟΡῚΘ 
ΔΙγεδαγ καϊποὰ (1,ὐ {Π 07 τὸ ἰοϊἰγοἀυοοά ἱπίο Δ)} 
ἰδηὰδβ: (860 (6 σοῃηαιογοὰ παγθ ρίνοθῃ ἶδννβ (0 
ἐμοὶν δοπαυθγονβ.᾿ ῬΒοὶσ αν (αΣ6) ἄϊν θιδο 
ἔχοτα 411 (οἴ θ᾽) ῬΘΟΡΊΘ, δϑρϑο δ ἤγοτα {119 
ἸΔῊ 5 οὗ 818 τϑϑὶοὶ (οοτρ. ἱπ ὙδΓ. 1, ““δῦογνο δἷΪ 
(μ6 ρΡυΐῃοθϑ᾽᾽). ἩΒοσϑίοσϑ {ξ (16) ποῖ ἴοσ ἴῃ 9 
Ἰεϊ κ᾿ α τοδὶ ἴο δυδοΣ ἴμ6πι.---“, 88 ἰπ οἢ. 

111. 8; τ. 138, τ 116 ὰ οδδρ. Υἱὶ. 4 1 Β88 ἃ δοιωθ- 

ἩΠαὶ ἀἰογοπὶ 890}89. ὈΓΤ ΤΙΣ, ἰο ἰεαῦα ἰδεπι ἐπ 
Ῥεαεε. 

γόον. 9. Σέ 1 ΡΊθ889 ἴδο εἴτα 161 1 6 υστῖῖ- 
68 --:]οὑ ᾽ΐ Ὀ6 οοπιπιδηε6( ὈΥ͂ ἃ Ρᾳ}]16 Δα πουηοο- 
Ἰηθη}, νυ ΐοὶ ἰ8 88 ᾿ΓΥΘυ σα ὉὮ]Θ 88 8 ἔοτιραὶ δὐϊοί 
οὔ ἰ86 διρίγθ (σορ. οδδρ. ἷ. 19), ταῖ μον 
ἸΔΔΥ ὍΘ ἀοαϊχγογοᾶ. ΔιηάᾶΙ ἱἱ]} ΡΔῪ ἴδῃ 
τβουδδηᾶ τἴδ]ϑηῖδβ οὗ δἰϊνοσ ἴο ἴ86 Βα δα οἵὗ 
ἴποδ9 ἴδαὶῖ Βανθ ἴδ9 οἤασκο οὗ ἴδο Ὀτπιεί- 
ὯΘ88.---ϑιοῦ ἃ στοδὶ δβυπι (δοσοτάϊηρ ἰο ἰδ Δο- 
5λ|}6 ΒΒοϊοὶ ἱπϑηΐγ-νο τ ἰ]Ἰἔἕΐου, δηὰ δοοογάϊηρ ἴἰοὸ 
189 δοϊηπιοῖ δἰιοἰκοῖ, ἔποῖτο δηὰ ἃ δαϊζ σοι 
(λαίεγα; οἱάε Ζϑοκῖον οα 1 Οἤτου. χχὶϊ. 14) ἀοο5 
μ6 ΒΟρΘ ἰο Ὀτίης ἰὼ ὉΥ ἰδ σοηῇεοκίίοι οὗὨ ἐ)9 
ῬΤΟΡΘΟΡΙΥ οὔ ἰδ9 ον ““ΤὮο89 μα ατὸ ΘΕ ΔΡΖ6 
οἴ 89 Ὀυδβίη685,᾽ ἰη 2 Κίηρ5 χὶϊ. 11, ἀοδβί παι θα 
Ὁ ]ὰοτ8 (πι680}8, εἰ6.}; Ὀὰΐ ΒοΥΘ δῃὰ ἴῃ οἤδρ. 
ἶχ. ὃ δτὸ τηοϑδηΐ ἰμ9 ΟΒΊδΕΥΒ οἴ {Π 6 ἐΓϑδβΌνΥ [“ {|16 

᾿ φρο] ]οοίοτβ οὔ (89 σούθηυθ." Βαν]Ἰη50η7. 
γεν. 10. ΤῊΘ ρῥγοροϑαὶ οὗ Ἠδιδα Βθ6Π)8 ἰο Βαῦθ 

Ῥ᾽ οαβϑὰ 1ὸ ίηᾳς 80 το ἰμαῖ Β6 ρῆγθ ἷπὶ δἰ8 
598] γτἱορ, δοὰ ἐπ οἰ ρονογοα Ὠἷπι ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰοὸ 
διι186 110 Ὀοἴοτο- θη ομοἀ ΡυὉ]1σ Ρτοοϊδιαδίϊ οι 
ἴο Ὁθ τη8ι1.6, Ὀυϊ 4180 ἰο ἐδουθ οἰ 6 βαϊ 8016 ἀ6- 
οΓ668, δηὰ ὉΥ ̓ τωρτγίοἰπς (89 τογαὶ δἰ χηοϑῦ ἰο μὶνο 
{θπὶλ 10 δυϊβοῦὶΥ οὗἨὨ ἱγγϑυοολῦϊο δοιητηβ 8 
(σοι. οἄδρ. Υἱϊΐ. 8, 9ὺ.. ἴπ Ῥυῖναί γϑὶδί οἢ 8 (ἢ 0 
Ῥτγοβοηῦ οὔ ἃ σίηρ γγὰβ (ἢ 9 ἰοϊκοι οὗ (ἢ) τηοδὲ ἑῃιἷ- 
τηϑδὶθ {γι θη βιιἷρ. Ῥγίησαβ, Βονότοῦ, ἰμοΥυΘΌΥ ἀ6- 
ἰχηδίϑα (Π6 οὔθ γί ο μοὶ ἴξ δ8 (πεῖν ουροπογοὰ 
Τοργοϑθηϊδιϊσο, (οορ. οἴαρ. Υἱὶ!. 2; αοῃ. χ]ὶ. 
42; 1 Μδοο. τνἱ. 16: ὍΟαυτὶ., Χ. δ, 4; Ατἰδβιορῖι., 
4. 917; ΒοδυϊΣ, 7 οἐίώπρεη, δίσ., ν. 218 8Βα.; 
Τουτηοίοτι, Κα., 11. 883).} Βοιιηοίί ηθ5 δισοθθ80 18 
ἰο 19 οὕον ἢ ὙΟΓΘ αἷϑὸο 88 δρροϊηϊοά (δοπιρ. 
Φοβορῆαθ, 4πί. ΧΧ. 2, 8). Το εἰχηϊβοθδοί ἀὁ6- 
εἰςηδιΐοη οὗ ΠΔαϊδῃ 85 “1.1.0 Βοῃ οὗ Ἠδιηπιοάδία 

Φ [“ (ΟτΏΡΑΓο ἔπ 6 ΘἤΔΓΚΘα τηδᾶθ οραϊηβὲ ἐπ 6 ὅονϑ Ὦν Ἐ6- 
Ἀυτὴ δηὰ 8,1 τλ5μαὶ (Εδτλ. ἐν, 13-10)."ἕ Βανι νθον. ΤῈ.} 
ἑ [“ Αοοογάϊηνς ἰο Ἡδγοἀοίαϑ (111. 96), [η6 του γθ- 

γΘΏΠ6 οὔ [Π6 Ῥογϑέδη της οοηϑἰθίοα οὗὨ 14.660 Β΄] ὁ ἰὰ- 
Ἰθηί8, δο ἐδ ἡ7 ὉΠ6 ββῖὴϑ ἰδιϑηὺ 5 ἰμιθπ θὰ, Ηδι θη 8 
οἴζον τσουἹὰ ἢανθ οχοοοαϑθαὰ ἐνοστ ἶγαβ οἴ ΒΥΟΒΓΡ τΤονθ- 
Π06 (οΥ ἵἴνο δῃὰ α Πα] τὴ “ΠΠ ομ 5 ϑιογ! ἢ ρ). 10ἢ τοαρϑοὶ 
ἴο [8:9 ΔΌΠῚγ οἵὁ Ῥογϑίδη βιι υὐδϑοὶϑ ὑο τηλῖζο ργθβϑηΐβ ἴὸ 
ἐπ|8 διροιηΐ, ἐν 15 Θηουμῇ ἴο ᾳυοίθ ὑπ ΟΠ οἵ ΤΊ 185 
(Ηοτγοά., νἱῖ, 28) ἰο ργοβϑϑης [Πἰ5 βαπιθ τη οπδγοὴ πἰτῇ ΤΟΥ 
πὶ} 9 Π8 οἵ κοϊὰ ἀδείοϑ, ΟΥ δὈουϊ ἔοιΣΓ δηὰ ἃ ἢδ] πὶ "Πἰοπ 5 
Οὗ ΟἿΣ ΤΩΟΏΘΥ, δηα ἐδθ ζιγίπον δἰδιθιηθηΐ οὗἨ {ἢ Βϑῃ)9 
τιον (Βοτοά. ἱ. 192), (παὶ 8 οσοτίδί πη βδδαῖγϑρ οὔ Βαθυϊοη 
ἢ ἃ ΓΟΥΘΏΠ6 οὗἨὨ ὨΘΑΓΙΥ ἔϊοο ὑιιδὴεῖς οὗ δἰϊγοῦ ἀ81}γ.᾽ 
ἘΑΎΓΙΝΘΟΝ.-- Τα. 
{ [“ὙΠΟ δβίρηιοίβ οἵ Ῥουβίδῃ ΣΩ ΟΠ ΔΓΟἢΒ ἩΘΥΘ Βοτη θ᾽ [ΠΊ68 

τη χ8, κοπηϑίϊπηρα σον] πάσγα, (Π6 ἰαὐΐθνυ ῬγΓΟΌΘΌΪν καιο- 
Ἡββῶ ον, ἃ κἰγίης τουηὴ 6 ττίϑί. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘΡΑ 70 
ἜΘΓΘ Πη66 τη ἢν ΔΟΡΙΥ ἰο οἴζῃονς Κἰηὰ οὗ βίβφηοι." Βαν- 
1 Χ80Ν.-- Τὰ ] 

(80 Αραηφίίο, {116 7.6 Ὑ8᾽ ΘΌΘΤΩΥ, ̓̓  Ῥοϊηΐβ οὔὐὐλέ ον 
ονϑηιίαὶ (18 Ὀθδίον αὶ οὗ δαιοτῖΥ ὕρου Π18τλλη 
Ὀθοδηιθ ἰο (86 7979. 

γεν. 11. ΤῊΘ Ῥγοβροϑοὶ οὗἩὨ ἰδ9 στοαὶ ἐγθαβϑΌγο 
(9 ἰο Ὀθ δοαυϊτοί τηιδὶ μανο Βα σοπϑι ἀογ Ὁ ]0 
νοϊσυῦ τῖἢ ΑΒαβαθγαθ, γ Βὸ ποοάοα τη οἷ ΤΠΟΏΘΥ. 
5011} 10 τηϑὶ ποὶ δϑβϑιιτηθ (8:9 ΔΡΡΘΆΤΕΏΟΘ 85 ἢ σο- 
γοίοῦβῃ088 δὰ αηγίδΐηρ ἰο ἀο νὶϊὰ ἰξ. Ἠδποο 
9 Ἰοῖδ ἐ9 ΠηΟΏΘΥ ἰο Ὀ0 ρμαϊηοά ἰο Ηληίλη, ἔον 
88 δΒ9 πουϊὰ α180 Ὅο9 (ἢ τηοτὸ βυσο οὗ δἷηιν ἴῃ 
Ῥοβϑ0]0 δηὰ οοπιΐηρ ουθηίβια. ὅἘ8ο αἷϊνοῖ (ἰδ) 
(ἰθὲ ἐξ 6) αίνϑῃ ἴο ἴ866, [89 ΡΘΟΡ]Θ ε180ο, ἴο 
ἂο Ὑψ{8 ἴ861: ε6 ἰϊ δϑϑιυθῖδ κοοᾶ ἴο ἴΠ99. 

- τ’ Ρδυιίοἱ ]θ 12 18. βιοσί τχοὰθ οὗὨ ὀσργϑβ- 

δῖοι δρρσοργίαίο ἰο ἰδ κίης. Τθθ βοηβο ϑ: “1 

ας, οὐ: “μοὶ ἴὺ Ὅο ρίνοη," Ξβ.ο αἾ90 ΓΘ»), 

“εὐ ἰὰ δ6,᾽ οὐ: “1 τηϑὶ Ὀ0 ἀοηοθ.᾽Ἐ : 

γεῖβ. 195-06. Παπιδη αἱ οποο σδυβοιὶ (ἢ 6 πΠο668- 
ΒΑΤΥ͂ Ῥτγοσϊδτηα  'οἢ8 (0 Ὅο Ῥγοραγοί, δηΐ δὰ (ὁ. 
δοοΐ ἰηἴο 8]} {}1λ0 Ῥτονΐηοοβ οὔ (μ0 Κη χάοῃ, γον. 
15. [Τ᾿ δ} σγϑσθ 186 ἰεἰπικ᾽' α δοτὶ 66 ο48116ἅ. 
-- Ὑ 1 ὁ βου Ὀ65᾽ οἵ ΧΟΥΧΟ5 816 Σῃοη(ἱ 64] ΠΊΟΥΘ 
δ πη οη69 ὈΥ͂ ΠΙοτοάοιιν (Υ]}. 100 ; Ὑἱ}. 900). ΤΟΥ 
ἌΡΡΘαΥ ἰο Βαῦθ Ὀδοπ ἱπ οοηβίδηξ δἰϊοπάληθο οἢ 
{09 ΠΙΟΠΘΡΟΝ, ΤΟΔΑΥ͂ ἰο ἱπάϊϊ6 1ν18 οαἀΐοσιί5, οὐ [0 
ποθ ον ΘΗΩΥ͂ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΟΒ Ἡ ]σ ἢ ἢ ἀοδίγοά ἰο 
Βατο τοοονοἱ.᾽᾽ -Ὠκαν} ]η5οη 7. [1πι}}0 ὙΟΓΥ͂ ΕΔ ΠῚ9 
τοῦτ ἰὼ ἰοῦ 09 δά {16 Ἰοὶ σαϑὶ, δηἀ οἡ ἰδ6 

ἐπ γίθθηι  ἄαγ οὗὨ ἐδο βίβὸ (Ἶ3, ἐπ ἐξ, {89 δαϊὰ 
τη ἢ). ῬδΡΒῸΡΒ ἰὑ Δρροατγοά (αὐ (Π9 (αἰ γίΘΘη ἢ 
ἀαγ οἵ (6 τϑί τοῦ ἢ τ 85 Τὰ οὐ ΔΌΪν ᾿πάϊοαί οἀ ἰο- 
ξοῖΒοΡ νὰ (86 ἐν ἱτίϑοπι οὐ {89 ὑνγο! [ἢ ταοη ἢ. 
Διπᾶ τἴπϑτ0 ν͵β υσίτῖθῃ δοοοσάϊηρ ἴο 8] 
τδεῖ Ηδιδθη μα οομεδη θα ππῖο ἴ86 
Ιὶτκ'α ᾿ἰοπϊθηδηῖδ, απ ἴο [86 ΚΟΥΘΙΏΟΣΒ 
τ8δῇ (7916) ΟΥΟΣΥ ΘΥΘΟΙΥ͂ Ῥστονίηοθ, δηὰἃ ἴο 
89 συϊθια οὗ ΘΥ ΣΎ ΡΘΟΡΪΘ οὗ ονϑὲῦ ὑτο- 

νἱηο6.---Ὁ)5ΎΤΖΤΙΝ οὐὰ ΠΊΠΞ ἀτὸ μθγο, 88 ἴῃ 
Ἑστα Υἱἱΐ. 86, ρ]ασοα τοροί 6, [}λ Βαίταρβ οἴ [ἢ9 
Ἰδοῦ Ῥχγουΐωοθϑ οὐὰδ {||ὸῸ συ ϊθγϑ διποπς 1110 80- 

Ῥϑσγϑίθ Ῥ600]98 οὗἨ ἰδο Ῥγουΐποθβ. Τὴθ Ὁ ΒΓΘ 

(89 πδιΐγϑ 8ο- σα]]Ἱοὰ Ὀότῃ ᾿γίποες οὔ (ἴθ αἰ οτοης 
ῬΘορὶθβ. Βοΐογο (ἰχ0 0] ονγίπς Γ2 12, δηὰ |1Κο- 

τ : 

τῖθο Ὀοίογτο ὉΡ ζυτίμον οὐ, ἰὰὺ βου) γϑα]Ὺ ὉΘ 
τορθϑίοα : ἰο (λ6 δαίγαρϑ, εἰς. Τὶ}Θ Β6Ώ39 8: “ ΕΟΡ 
(9 ζονογῃοΥ8 οὔ οδοῖ ὑγουίποο δοσογάϊηρ ἰο (]1οἷν 
τηοᾶάθ οὗ νυϊτίης (6. }]6), δηὰ ἰο ἰμο86 οὗἁ δου 
ῬΘΟΡΪΘ δοοοτάϊηρ ἰο ἰἰ8 ἰδηράαρκο." ἴπ (μ9 δααϊὶ- 
ἰἰοη : “ΚΙ ἐδ πδῃ οὗ Κίηρ Αμβδβύογιϑ νῶ8 ἱἰἰ 
νυνὶ (θη, δηἃ δβοαϊοὰ πνίιὰ τἰδ9 Κἰηκχ᾽Β σίηρ,᾽᾿ ἐδ9 
Ῥοιΐοοῦ ἰθΏ89 ΟὨΪΥ 8 διίΐηςς, δηὰ πο {πὸ Ῥδχιὶ- 

οἰρῖθ. Απά ἰβουρὶν 219) τοῖν ΒᾶΥθ 8 ἸΚανιείε, ἰο 
εαἶτο ἴξὲ μτραίδν αἰ ἰποιἱνϑῦθβα, δ8ι}}} (ἷ8 18. ποῖ 
ἔγιο οὗ ὉΠ), ἱμουξὶι 80 ρίνϑα ἴα δευθγδὶ θα ϊ(Ἴ068. 

4 [“ βότὴο υπἀογοίαηα (8 ἴο τηϑϑῃ ἰδαῖ ΧΘΟΥΧΘᾺ Γθ- 
διαϑὰ ἴδ εὐϊνον ψηΐοῃ Ηδιηδη πδὰ οἰογοα [0 Πίτηῃ; μαῦ 

[Ὧ9 ρδββαᾶρο ἰ8 Ὀοίζοῦ οχρίδἰηϑα δὰ ἃ βγδηξ ἰο Ἠίτῃ οἵ 4} 
[Π9 ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ οὔδυοῦ ὅονγε 88 ϑῃουϊά Ὀ6 ϑχϑουΐθα. [Ιὰ 
1ῃ9 ἴἙδεὶ οὐπβδβολίίοη ἔο]Π ΠοΟὟΒ ὩΘΟΘΒΒΌΓΙ Ὁρο ῬΈΡΓΠα 

ϑχϑουϊίοη. 8 ροοᾶϑ οὗἩ ογί πη παῖβ ϑβομϑδίίηρς ἰο ὑῃ9 
ογόνῃ, ἩΠίος ἀοθδ τί! ἢ [Πθγὴ 5 0 ομοοβοα (ΠΟΙ Ρ. ΥΘΥ. 
13 αὐ ἦπ., δρὰ οἤδρ. Ὑἱ}. 1, ἀπὰ 11 αὖ ἅπ.). ΒΑ ΙΛΚΒΟΝ.-- 
Τε.] 

“ἩἨδρηδη Πδὰ ἃ ΘΓ (σοτηρ. γοσ. ἡ τι σοτ, 13) 

δι ατα Ὦν ἢΐε ἐσ τὸ ἊΝ ἐπ 6 3. ἢ ἂαν οὔ Αὐδγ 85 
{Π6 Ἰαοῖκγ ἀαν ἴον ἀθδιγογίης [8 76». ΤῊ 5 ΠΊΑΥ πανθ 
οαιιαοὰ Ηἰπὶ ἰο χ οὐ ἐπ 131 οὐ αποῖπον πποῦίῃ ον ἐπ 
οοιηιηθῃοθιωθῃὶ οὗ Ὠἰ8 δαἰδγργίαθ" [δεν εχ 80 Ν.-- -Ἴ.} 



δι 

γον. 18. Απὰ τἴδο Ἰοὶζοσ τσοσθ δοοῖ ΌΥ 

Ῥοδῖδβ, εἰς.--- ΤΊ 7), ἰηβδη. δ8. Νίρα., ἱποίοδα οἵ 

86 δηΐ9 νου ἴῃ υἱνίἃ ἀεβονὶριϊ ου (οοῖηρ. ΟἾΔΡ. 
υἱ. 9; ἰχ. 6, 159).. [οιίονθ, πίιι βου {π6 ατιΐοϊο, 
ἴον ἰ6 ἰδβουχδὶ ἰ5: “μοί 9Γγ8 ἩΠ|056 ΘΟ θη. δΥΘ 
(δὲ..... Βδου]ὰ 6 ἀεϑιτογοῖ." ΒΥ (89 γωη- 
πέτϑ, ὮΥ ψμοπὶ (ΠΟΥ ἩΟΤΘ δΒΘηΐ, 8.Θ τηϑϑπΐ {9 
Ῥοϑίβ, ἰδ: σηφαγὶ οΥ ῬγΓαδβδιηθῃ, ἯῆΟ Ὑ6ΓΘ ροϑί δα 
οὐ {86 τηκίη γοβδὰβ οὗ (ο ϑτορῖτο οἱ ἀοδηΐ ἀΪ8- 
ἰᾳὯς69 ἔγοπι ὁδοὶ Οὐ Ρ, ἴγοτα ἔουῦ ἰο Βεύθῃ ρᾶγδ- 
ἐΔηρθ, δηὰ 0 ΣΑΡΙΟΪ οχροαϊοα {6 Τογαὶ 
Π5}} Ἰοῖτ 6 υ5. ΟΥ̓ οοιμτηδηιΐβ (σου. Ἠοτγοάοί. Υ͂. 
4. ΨΠΠ|. 98; Βείββου, 726 γεσ. Ῥέετγε. ργίης. 1. ὁ. 

288 5ᾳ.). ο ἄοαῖσου, ἴο Κὶὶ], αη  ἴο οδτιδθ 
ἴο ὈΘ:88}, 81} ϑονσα, εἰς.--- Το ογονγάϊημ οὔ γον Ὀ8 
ἐπ ργα8564 1|1ι6 τυτάστουϑ προτὶ. ΑἸπᾶ ἴο ἰδῖτθ 
Π9 δροὶ! οὗ ᾿δθι---ἰ. ε.,ὄ ἰ(ο ἰδ 8 οὈϊδίη ὑμοὶν 
ῬΓΟΡΘΙΙΥ 88 δΒροὶϊ8. Ηδδῃ, οὗ οοιγδο, ἀϊὰ ποί 
ἀοϑδὶγο ἰο οοῖηθ βίιογέ ἰῃ (δὲ πο ϊοὶ [611] ἰο Εἷπὶ; 
νυ Ὁγ κἰνίης ἰ16 Ῥϑορὶς (μὸ γι νί]ορο οἵ ρὶυυ- 
ἀογίης, ἢ9 ἀεβίτοὰ ἰο δναθη {ἢ εἶν σθ] {8} ΙΩΟΤΟ. 
Τμὰ8 ΠΝ σουϊά οἰ θὲ ν αἷτνο ἷπὶ ἃ δῆδγο οὗὁὨ ἰὴ9 
δροΐϊ5, ΟΥ οἾ89 9 Βορϑά ἰο οὈϊδίῃ (110 δι ὈΘίΟΤΟ 
τηϑηϊϊοηεὰ ὈΥ 1110 6 }]Ρ οὗ 18 ΒΟΣΎΔΏΙΒ ΟΣ πὶδ 600- 
δἀ)υΐοτδ. 

γὙεν.14. 0:6 ΟΟΡΥ (οοπῖθῃϊα) οὗ ἴ89 
σσιϊίίηρ, εἰς.---ΤῊ διαί οιμθϊβ Τοβρθοίης [110 
ΟοὨϊθηί8 ἰῃ γον, 18 ἀτὸ ἰοο ἰμἀοβδηΐϊίθ6. [ἰ νγ͵δ8 ποὶ 
γοὶ οτάοτγοι (μδἱ (λ}9 ΟΠ Θοτα ΟὨΪΥ δἰιου] ἃ (411 ἅροᾺ 
09 ὅον5, Ὀὰϊ ἰδὲ (86 ΡΘΟρΪο 1 θεῖ γ65 δου ὰ 
ἂο ἐμΐθ. Τ|νῖδ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ πιδᾶὰθ (0 ΔΡΡΘΔΡ Πογο. 
ὙΠ} σοίθγεμοθ ἰο (9, 8060 Εστὰ ἷν. 1]. ΤῈ 
ΒυὈϑίδησθ ἄοοδ ποῖ ἰδ ογο 790]1ὁνν γοσδιΐη, Ὀπὶ 19 
ἐπαϊσαϊοαὰ Ὁγ 89 ἱπδηϊ το, ἘῸΣ ἃ οοσῃπδῃ ἅ- 
ξηθειῖ ἴο ὍΘ σίνϑῃ ἰῃ ΘΥΘΣΥῪ Ὀσονίῃοοό.---Βυϊ 
(80 ἀφοτοθ ἰἰβϑοὶ γτοδάβϑ: τωϑὲ ἐῖ ὈΘ ὑε 6 ηθἃ 
τπηῖο 81} Ῥϑορῖο ὑμδὶ ἴον δβδβου]Ἱᾶ ὍΘ σϑδᾶν 
δρεϊποὶ ἴμδὲ ὅἅδν.“---Ἦπδι γα8 τὸ Ὀ6 Ρυ ]  οὰ 
8 δ'δὸ ἱπαϊσωιϊ θά, θυ. Ὀτίοθγ. Τμὺ8 ἴῃ (16 δἰ γὶθ 
οὗἨ Ἔχρτοββίοη (06 ἀοί 81}8 δ ποίθαά Δ8 18 Θοϊῃπῃ οι 
ΠῚ Ἀὲ τὐθ τὶν ἢ ΔΟτονυ δι ο οὗ ροϊἰβ γοίδσγοά ἴο. 
Βίηοο ΠῚ 8 δε, 88 18 δ66Π, [0 ΘΧΔΙΏΡ]6, ἰἢ 

678. 8, 1ῦ, να σδθπού Του δ6 Ὁ: “Τδδί (ἢ ΣΥ Ββου]ὰ 
Ῥυ οἷγ Ρῥτοοϊαί πὶ 19 6ἀϊοί.---ἴηαῖκθ 1 τησδηϊ δι ἴο 
41}. ΒΙι1) 1.88 ἀῦὸ Ἧ 109 υπάοτγϑιδηά ἱΐ, δα ἀοθ8 
Καὶ]: “ΚΑ ΘῸΡΥ οὗὨ (89 πτιιης οὗ [86 βυῦθδίϑησθ 
(δα ἃ Ἰὰνγ Ὅ0 αἴνοῃ, δῃὰ Ὧθ ἀθοϊδτοὰ ἰο 81}} ρϑο- 

Ῥὶ68.᾽᾽ [Ιηϑίοδα οἴ Ὁ) [818 γογὉ ποῦ] ἰμθῃ Ββανβ 

ἰο Ὅ6 ἰπ (89 ρμεσίεοί ἰθηδο, βῃὰ ΠῸ}) ἄοοβ ποὶ 
ταθδη, 88 Κοὶ] ἰοϊογρτοῖβ, ορέη οὐ απϑοδὶοὰ ἴῃ ἐΐ8 
(ΥΑΠϑι ἰββίοη ; Ὡϑὶ μον ἀο68 ἰΐ τηϑϑῃ οροηδά, το- 

φοαϊεά, ταδὰθ Κπον. Ὁ) 8 ΤΑΙ ΒΟΡ πῃ ἐδ ογρία- 
αἶνον {86 58110 88 ἷ8 737 ἴῃ σϑν. 11 (80 4]50 Βοῦ- 
{Βοδυ). 

4 ["Βγ [ἢθ 5589 οὗ {Π6 ἀδογθο δὲ ἐπ 5 {πιὸ (" [ἢ 'τϑὲ 
ταοηδἢ ᾽) ἐλ ο ὅν 8 ἰπγουχῃουΐς πο ογηρίγο δι} ἴσου ἶῃο 
ἴο οἴονθῃ πιοηΐῃβ' ψαγηΐην οὐὁἨ ἴΠ9 ρου]! ψ ἢ ἢ (σοῦ 
ϑηθὰ [ἤοτ. 80 ἰοηχς ἃ Ὠοίΐοσο ἰ9 ἐποιχξ ἰο ὍΘ “1πογο- 
ἀϊθ]ο᾽ (αν  ἀ8ο})}), δηὰ ὕπο ᾳφασϑιίοη 18 δϑικοα, " ἾΤΉΥ αἰὰ 
[ΠΟΥ ποῖ ἤθη αἰ {π6 ἰκἰηράοπι" [ΙῈ ΓΟΡΙ͂Υ νγθ ΠΊΔΥ͂ 
ΔΑ Υ--(1) [Πδὺ ΓΔῺΥ οὗ [ἢ 60} ΓΔΥ Πᾶγο αὐἰιοὰ ἐδ Ἰκἰηρ- 
ἀοπὶ; δῃὰ (2) ἰδὲ ῇοβο ψῆο Τουηδί θα γδν ἤανο Ὀδ6- 
Πσονοὰ, ψἱὶ ἢ Μοτγαδοδὶ θη80. ἰν. 14), (πδξ ϑῃϊαγχοτωθῃξ 
δΔηὰ ἀρ) ἰνογβηοθ σου αγΙ80 ἴγοπι δοΐὴθ ΔἸΑΓΘΓ ΟΥ 
οἴποσ. Αϑ ἴο ἰἰ8 θϑίηρς τ ργοῦδῃ!6 (δὲ Ηδηηδη βῃου]α 
εἶνο δος Ἰοης ποίίςσο. τὸ ΓΊΔΥ ΓΟΙΏΔΓὶς (Πδὲ Δ ΟἾΪΥ 
ἩΪδη θα [0 Ὀ6 αυὶϊὶ οὗ Μοτγάήθοδὶ, δηὰ ἰπδὲ ὑπο δίκῃηϊ οἵ τ 9 
Ὄονα ψουἹὰ ἢδνθο βογυϑα ᾿ἷβ μὰ 6 ᾳφυϊίθ 85 γὙ0}} 89 
[δοὶξ σζοδδδϑοσθ." ΒΔΎΙΧΘΟΝ.-- εἰ 

ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΕἘ5ΤΗ ΕΒ. 

γόον. 15. 8) Ροβῖα ϑηῖϊ οὐ, ὈοΘΐηρ Π85- 
ἰοιιϑᾶ, εἰς.---ἸΠ, το! Ὡρεεάϊίν, ἰὰ Ὠππῖο; ἰὼ 2 

Ομιγοι. χχυΐ. 20 5 189 Νίριι. ΓΤ), Το δαάάϊ- 

(ἰομδὶ οἶδαϑο: δπἃ [86 ἄθοσϑθ τυδβ ρίνϑῃ ἐπ 
ΒΒ δει ἴδ ρμαΐδοθ τιθοὴϑ ἰὼ διδογὶ ἴγοι 
 ΠΘΏΘΟΘ [ΠΟῪ ποηὶ ουὐἱ. Βυὶϊ (ΠΠ 9 τοιπδτῖ: Απά 
186 ἰεΐπξ εηᾶ Ηΐδσοδη βοὶ ἄονσῃ ἴο ἄτεηϊς; 
ὉὍπὺὲὶ ἴδ6 οὐῖγν οὗ ΒῬΒΌυδδη τγϑϑ ρϑερὶ χοᾶ 
ΤΟΥ͂ΘΑΪΒ (ἢ 9 ἑοττὶ Ὁ]6 οοαέγαϑὶ Ὀοίνγοοῃ ἰ) ὁ ΙΓ ἸΟΩΥ͂ 
ΟΥ̓͂ [ἢ 669 τη δηὰ (10 ἀἰβίγοδϑ ηῖο0 Ἡ ὮΪΘΒ {ΠῸῪ 
Ρὶυυκοὰ (0 ἸΩαπὰ. [Ι{ αἷδο ἐηὐοιϊοθ ὈΥ νἱιαὶ 
ἸΠ68Δη8 Ἠδιθδη δουρὶ ἰο ἄγαν ἴῃ Κίῃρ ΔΤΑΥ 

ἔγοτα (89 Ὀυδβὶ 658 οὗ κουθγωτηθηί. [2.22 Ῥτίται- 
ΤΙ Ϊγ ἀοδ8 ποὶ τρθοδὴ ἰΐπδὶ ἱΐ 88 αἰ δίγοεδοα ὉΥ ἴ6Γ- 
ΤΟΥ ΟΥ̓ ΒΟΡΓΟν, Ὀὺΐ {ἰϊ8} ἰὺ νγ89 ρεγρίοχεά, ἀϊὰ ποὶ 
Κηονν πἢδὶ ἰο ἐδ ἴηκ οἵ δβιισ 8 ἰογγ Ὁ]9 δουγηαπά 
(οοταρ. Φο6] ἱ. 18); ἴπ δὰ δχίθγῃὶ βδεῦϑὸ 3}32) 
Ὠ108Ὼ8 0 δγο οτχοὰ (ἔχ. χὶν. 8).Ὲ 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ. 

Οη σογη, 1--. 1. Μονγάδοδὶ'β του! οὐ οῦ5 δοῖ, 
ἰοῦ ἢ Τοσογάἀοα, δὰ ποὶ γοὶ Ὅθοη τσοπαγάοὰ. 
Οηο νου]ὰ παίυγΆ}}γ (μἰοὶς ἰμδι δὲ ἐ15 ρογὶοὰ ἢ} 9 
σου]Ἱὰ ονίαϊα (6 ἀοβογυυθὰ Ββοῦποῦ. βυϊ ᾿πϑἰοδιὶ 
ἦι 15 οχροοίοα οἵ ᾿η)ΐπι ΟἹ ἢ18 ματί ἰο ἀο ΒοῦοΥ (0 
ἃ Ἰη Δ Βιιοἷὶ Ὧ8 Πηηδῃ, τῦο ΜΗῺῈΨ5 (ἢ). ΒΤΟΤΗ ΘΠ ΟὨΥ͂ 
οὔ μἷ8 Ῥϑορὶϑθ ππὰ ἃ ὈϊΓ{{6 ὁρροῃοιί οἴ 1110 76 »ν 15} 
αν; Ὑ80 ἤηδ]γ, Α.8 δὴ Αχαρίίθ, γδϑ ὑπο (ὃ 6 
ουτϑο οὐ αοὰ. ιν, γο πὸ ἀουδὲὶ νγ88 ἰσὰ ἰὸ 
υδαίδηι, ΔἸ Βουσ ἢ 8.10 Βαὰ ποὶ γοῦ ΟΡΘΏΪΥ Ῥτο- 
[εϑβοὰ ἱἰ, γ8ἃ8 βοαίβα οὐ (06 [ὮτΟΩΘ 85 (9 ΘΒ οβ. 
αυθοθῃ. Απὰ ποῦν οη6 υουά ὃὈ6 16 ἰο οχρεςοί --- 
σογίδὶ ἾΥ (86 7618 Βοροά--οἰμαὶ Β6 πουϊὰ Ὀτγίης 
(86 ῬΘορ]ὶο τοϊϊ οὗ ὕἴγοι ὀρ ργϑβϑϑίοῃ, δῃἀ σγϑδϑίογο ἴοῦ 
ἰδοῖὰ ἸΙΌΘΥΙΥ τ ἰοῦ πουϊὰ δοοῦσο ἔμ θῖὰ ἔγοπι 10- 
}ατὶο5 δυο} 89 ΠΥ δὰ Βἰ(Βοτίο ὀχρογ ϑηοοά, οὗ 
αἱ Ἰοαϑὲ μΒαὰ Ὀδοῃ ἰμτοδίοηοα νῖϊἰ. [Ιηδίθαι οἴ 
ιἷ5, ἤδίδῃ, θωρονογοὰ ἢ [0}} δαϊ ΟΣ Υ, τὸ- 
ΒΟΙΥΟΒ ἴο π ΒΟ οχιθγΐπδίθ (ἢ 9 Ρ6ΟΡ]6:; ἱπάθεὰ 
.ο 8 ἰπ μδϑδῖϑ, δἰ που ρὰ (8 οχί γι δι Ρτο- 
688 ὟΔ5 ἰ0 ὈΘΩΙΏ ΟὨΪΥ͂ αὕϊοῦ οἴευθ ΤΩΟΠΙΒΒ, ἰὸ 
τὰκ 86 ΡΘορὶθ δοαυδίπιοὰ νὶϊὰ (μοἷν ἔαίθ ἸοὴΣ 
Ὀφΐοτο (86 ογθῃΐ 60Π168 ἰ0 ρΡ4588. ΝΟ ἴ ΒΔΡΡΟν 
(δὲ Ἡδαδη ἐμ οΓΘΌΥ αἰ6 Ὁ} ταΐηϑ {πεῖν ἰ.0] 16 8ὲ 
͵7ΟΥ͂, δα (9 Βθδϑδοι οὐ Ῥδϑοδδὶ σοϊοϊοίπε 13 σοη- 
γοτίοα Ἰηἴο0 ἃ {ἶτοθ οὗὨ ἀΐδβίγ 689 δηὰ στο. [Ὁ βϑοτβ 
ὉΥ δυοῖν ποίϊ60 85 ἰΥ (9 Ῥεορὶθ οουϊὰ πὸ ᾿ποτ6 
ῬΙδΔ99 ΔῺΥ Το δῆσο ἴῃ ἐπ ον αοα ΔΒ μον βαυϊουῦς: 
ΔΒ (πεῖν ᾿,οτὰ, ῦο δὰ αἱ οη6 ἐΐπηθ δ οδθῶ ἐπ οτα 
ΔΒ Ηἰδ Ῥοου δν Ῥοορΐὶθ, δῃὰ νδο, ᾿ἤ Ηθ που]ὰ, 
οουἹὰ ουὐϑὴ ΠΟῪ ἀεἰϊνον (θαι ἔγοτῃ ἰδ ἀΐδιγοδα 
οΥ̓͂ οχὶϊθ, 39 ΠΟ Π0ΓΘ (0 ὯὉθ ἐδ 6 Βοῦγοθ οἵ ἰδοὶν 
ἦ0γ. Βαΐ, ΒΟΝΘΥ͂ΟΥ Ὁποχροοί αν 1.|680 ἰὈΓΏ8 ἰΏ 
(οἷν διδιῖὶγβ ΤΠΔῪ δθόῖὰ ἰ0 ΒΟΙΏ6, δηἀ Βονονον ἰδ 6 
απθϑίϊοα εἰσὶ Ὀ6 ταϊβοά, πιιϊο ἰ8 8ο οὗθῃ 
τηοοϊοα, ΠΥ ἰΐ τουϑὶ ἰπυ8 ἰγδηϑρίσο, βϑειαὶ ΡΥ 
διδίμδί δὶ βΒορθ; βὲ}}} ὑπαὶ υἱοὶ οδὴθ ἴ0 Ρ855 
ΔΒ τοί ΒΟ Υ̓ΟΤῪ ΒΓρτί δίς, Ὀυϊ αὐυἱΐ9 πδίυτεὶ. 
Ομθ νουϊὰ ὙΘΡΥ͂ Ὡδίυγα γ οχροοὶ οὗ ἃ ὑσῖὶῷοθ 

4 [" ΤΉ γοσητῖς ἰπας “ΘΒ Δη ὙΔΗ ρῬοτρίοχοὰ᾽ ἢ85 
Ὀθϑῇ αἰἰγ αϊοὰ ἴο "ΔΦονί ἢ σοποοῖϊ,᾽  ψ που ϊ γοϑδοῦ. 
8.88 ΔΒ ὨΟῪ ἐπ σδρίϊη] οὗ Ῥογβία. δῃ ἴδ τηδίῃ γϑαὶ- 
ἄσποο οὗ (ὴ6 Ῥογβίδῃϑ οὗ ΠΙΚΝ ΓΤβηξ. Τῆοθθ6, οΐης δὲ- 
ἰδομϑοὰ ἰο ἐδ το]χίοη οὐ Ζογοδαῖογ, νου ! ὰ ποι γαὶ] 
δυτηραιηἰδο ἱτ (ἢ6 ὅανγγβ. δηὰ Ὁθ ἀϊκεατοοά δὲ ἐμοῖσ 
τητοδίϑηῃϑα ἀοδδιγυσοιϊίοθ. ΝΑ. οὐ δρασγὶ ἔγοτα [5 θολὰ 
οὔ υπίοπ, 9 ἄθοσζϑθ γγ189 δ Πα ἱ ΘΩ͂ δηά οπΐ- 
ΠῸδΕ ἣω “φρογρίοχ" τπουκιι} οἰεἰ 562." πιλνδοῖ. 
--Τα. 
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ψο, Πκὸ ΑἸ αϑύονις, ἀἰὰ ποῖ Ἰῖνο ἰο Ρετ ΟΡ τι ἢ ἷη 
ἀυιίο5, Ὀυΐ ἰο ἱπάυϊχα πὰ δοηβυδὶ στα ἤοδιΐοη,.--- 
ὙΠ0 Βουραί, ποὶ (μ9 ποϊ]ΐατο οὐ δ᾽6 δυ ͵]οοίθ, Ὀπὶ 
«εἶτ ΘΔ Ἰ (ἢ, οὐ] Ἰοανο {869 ρόονγοῦ δπὰ ρονοτη- 
τηϑηὺ ἰᾳ ἰἰ 6 Βαμα οὗ τη γῆο Κηθ ΒΟ ἴο βα!ι- 
0 δὶ να ἸΚΏ 65568 δη ἰο στ 18 ἀοδῖγοϑ. 

Βαΐῖ αΌονο 4]}, γθ σππηού Ὀυΐ Ὠοϊΐ60 (ἢ 6 ΒΔΥΡ 
οοηίγαβί Ὀοίσοεοη {δ9 ᾿οδίΒοη βίαι, 88 βυοῖ, δὰ 
86 φῬοορῖο οὔ ἀοἀἁ. [ἐ Ἰοοῖΐκϑ ΥΟΥῪ τοὰσὰ 116 ἃ 
ΤΉ ΘΓΟΙΥ οαϑυκὶ Πα σοτημδη, τ θη ΑΒ δδάθγαβ 
ἀεοτοθά {᾿ιδὺ ΘΥΟΤΥ ὁπη6 δΒἰιουϊά ὍονΝ (6 Κῆ66 ἴο 
δ 6} ἃ τη ἃ5 Ἠκπιημῃ, δη δβ ἱΥ {8 βίημρίο ἴπ- 
δίδῃοϑ οσα]οὰ ἕογτὶ δ ἃ οσοῃϑδὶῖὶοί. Βυΐ ἷπ τοῦ] γ 
ἴογο 18 ἐχρτγοββοὰ ἰδθ υποοηάϊ(ἰοηδὶ δυοτγ ἀΐηδ- 
(ἰοὰ τίσι (86 δβίδίθ, οδρϑοΐδ!ϊγ {86 μοδίβοῃ οη6, 
Π)0 1 ἰηβίδὲ ρου ἐπ Γϑἤογοποοθ ἰο ἰἰ5 αν δη γὸ- 
Ευϊαιϊοπθ. 80 Ἰοης α"Ἵ {89 ἸαιϊίοΥ ανϑ ργοσοοάοά 
μοί ἔγοιῃ ἢ ϑρ᾽τὶι οὗ αἀοὰ, Ὀυὺ ἤγοπι {86 πὔτορο- 
ποῦδίο Βοοίμβοηῃ μοατί, 80 Ἰοπς υΣὶ ἢ ἰΠ6Υ σοπίδὶη 
ἀοτηδηάϑ ἴἰο νι ϊοῖ (ἢ 6 Ῥ60}]6 οἴ αοα δαπηοί βυῦ- 
εοῖ ἐποιηδοῖγθθ 8. Ἰοης 88 ἐμ ϑίδίο 15 μοὶ δη- 
(ἰγοὶγ Ἰγγοϊ σίοιιθ, ἴ νι 1}} Ὀ6 ἄνθη ἱποϊποὰ ἰο ὁρΡ6- 
Ταῖθ ψὶΐὰ 16 τοὶ χίουβ ἀοτηαΐῃ, δηὰ {Ἰὰ8 19 
οοπῆϊοί [ας 65 15 τἶ86 ᾿τηπιοαϊίοὶγ Ὀοί τγθθη ἰΐ δηά 
(9 Ρ6ορΐο οὔ ασοά. 79 πιμαγ αἷ80 οχροοίῦ ἐπδὲ {9 
δίδίο νι 11} ἀν 41} ἰ{86] οὗ βιιοῖ ᾿πϑί γα πηθ Β (0 ΟΔΡΥΥ͂ 
ουΐ ἰἰ8 οτάθγ8 88 οὔ ἐμβϑιηβοῖνθθ δύο 1{π||16 ἀϊβροβθαά 
ἴο ὃ6 ἔγίοπαϊγ ἰο α οὐ 8 Ῥϑορὶϑ; ἰηϑίταϊηοη δ 10, 
Ὀοσδυ86 οὗὨ [Ἰδὲ ῬΘΟρ]θ᾽ 5 Ῥϑοι! αν 165, Ἰοοῖς ἀροπ 
ἐμοῦ 828 8 ἀἰδιυγΐηρ οἸθιοοηί, δ ἃ τὸ Ἰἰεἰ19 ἀἷ8- 
ῬΡοβϑϑὰ ἰο Θχογοὶδθ Ὁ ΘΛ Ώο6 δηά ἰοϊογαίϊοιυ ἰο- 
τΔΡὯ8 το). Τἢ6 ροορὶο οἴ ἡΠοἷ, οἁ ἐδ οἰοῦ 
μβαηά, βαγο ἐμοὶν ΟὈἸ  χαίοπ 9 ΟΌΘΥ 4}} δυϊμοτνὶ- 
(165 υπάον 080 ἀοπϊπΐοη (ΠΘΥ͂ ἸΠΔῪ Ὁ6 ΡῥΪδορά, 
ον ἰο ἰμ9 οσίϑηϊ ἐμαί {ΠΟΥ τηυϑὺ δηἄυτο δου- 
ἀοπιηαϊΐίοη ἰο ἀοαΐδ, δηὰ βυον Ἵσχοσουίΐοη (Β οπι. 
χὶ, 1 84ᾳ4ᾳ.). Βιυΐ (ΠΟΥ͂ 8.6 θαυ} ΟὈἸ χαϊοὰ (ο 
εἶτα ποποῦ ἰο αοἀ δηὰ ποί ἰο τίλῃ. ΤΉΘΥ σδη 
ΟἿΪΥ εἰνο ΟΠΟΣ ἰοὁ τηδη ἴῃ 80 ἵδι 5 αοα ἱὰ 5 80 
ογτάογοα ἰἰ. ΤΟΥ͂ υδί τοΐυϑο ΠΏΟΥ ἰο ἰἢοδ50 Ἡ ἢ0Ὸ 
ἃτο ορροβϑὰ ἰο 6οά, αὐ (μλ6 τἱβὶς οὔ ργουοϊεέίπα (ἰχα 
τοοϑὲ ρονογίυ πη ἀδηρογουβ τη ἢ οὗ δαί μουν 
πα (09 ρχονογπιῃθηί. Τοῦτο 8 ἰὼ βῃοσί ἃ ζγοδῦ 
οουίγαβέ δοίνθϑῃ (ἢ 086 Μ1}}0 Καον ποίη Εἰ ΟΡ 
(δὴ (μ9 Ἰὰτνν οὗὨ {μ6 ϑιδἰθ δῃά εἰδίϑ σεϊϊχίου δηά 
[8ο80 ψο0 Ἰοοῖὶς δῦονθ δηὰ Ὀδγοπά ἐΐθ8θ ἰο (δ6 
ίτὰαθ δηὰ Ἰἰνίης αοά, πὰ ψ]ῖῸὺ Βυρυ θα ΘΙ Υ ΤΘΥ6- 
ΤΘησ9 Ηἰθ αν. Τ15 οοηϊγαβί ἰπ Ἰδίον (ἶπη68 ζῶ γ9 
Εἶδο ἰο {86 'ττᾶγ8 οὐ ἰμ9 δίδοοαῦθοοβ, δηὰ 8βι1}} ἰαῖον, 
(πουρὰ αἰ οΥδΏ ιν ἰὰ ἔοτγης, ἰο (116 ταν δραϊηϑβὲ [116 
Βοπιδῆβ; δπὰ ᾿ξ νὰ (118, ἴοο, τὸ ἴσια τοῦθ 68 ρ6- 
οἶδ} Ὀγουσῦ οὐ {119 ρΡογβοουίίοηϑ οὗὁἨὨ (ἢ 6 Ομ γὶ8- 
ἐἰλῆ3. ἴῃ εἱιοτί, ἰὰ ἰβ (86 δοηϊταδὲ τσὴ ἰᾳ ἰδ 9 
ΒἰβίοΥΥ οὗὨ τοδηκί πὰ [688 δβϑβογίοἀ 18 ῬΟῦΟΣ ΘΥ̓Θ ἢ 
αὐ (860 οοϑὲ οὗ οοηδίοί ἴον ΠΠ{9 ον ἀθαῖί. [ἐ 8 8ὸ 
ἱσγδοοηο δ Ὁ}]9 δηἀ 80 ροπογίυϊ ἐμαὶ ἰξ δουϊὰ ποὶ 
δὰ 6δῃ ποί Ὀ6 ΓΘΙΊΟΥ̓́Θα ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ ΘΟΙΙΡΤΟΙ 86 τν δί- 
ὁυοῦ, Ὀαὺ ΟὨἿΪΥ ππσομάϊΐ πα] δι᾽ θΘοίΐο οἡ (9 
056 ῥδτί----ὨὩδιυλ ον, οὗ ἐμ Κιηκάοαι οὗ (Π6 νον] ἁ---- 
διιὰ Ὀγ υἱοίογυ οἡ (Ὧ6 οἰοτῦ---δηλοῖν, οὔ (δ 9 Κίη - 
ἄοα οὔ ἀοά. Τρΐδβ οοηίτδϑὺ 8894 δ σαγϑ γονϊνοὰ 
ΔΛ Ὑ86ΓΟ (δ 6 ρΟΎΤΟΥΒ οὔ (86 του] δαγνοὸ ἐΒτοινη 
ΟΗ͂ ἔγοπι ἐμπθιηϑοῖνοα (89 Ὀδηά8 οὗ (6 [οτὰ δηὰ 
ἨΔ δποϊυξοά. 

ΒΕΒΙΈΕΝΒΌΒΟ ΒΙΒΙΕ: ““ΤΒαὶ ὈΘΙ ΘΥΟΥΒ ΟΌΘΥ ποί 
{8 Ἰανγβ οὔ (89 Κίῃρς 85 αἴ 'γᾶγϑ Ὀθθη ἰδ οδϊοῖ 
οοπιρδίης διιοὴρ ἰδ6 δηϊϊ-ΟΒ γι βιΐδῃ τϑΌΪ6, οἴ 
ὙΒοι Βδιιδη ἔπη! 95 8. ΘΟΡΥ. ΤῸ οἱ! άτθα 
οἵ 6οά, ἰπ {ποτ 6γ685, ταυϑὺ οὐ ὍΘ ἰηϑατγγοοίί οῃ- 
δία, ἀἰθίυτ Ὀ6γ8 οὗ (86 Ῥθᾶσ6, ΡΟΓΒΟΩΘ Βα Ἶ6οὶ ἰ0 

δῦ 

ΠΟ ἴδ Υ ΟΡ γον, δηἃ ὮὉγ βοτὰ 6 ῬυὉ]16 τρα] ἷ5 
οηὐδηκογοῦ,᾽᾿ Τθυδ 9 ἢᾶγθ ΟΧρΓΟβ866 (9 Υγἱ ΟὟ 
ἴῃ σοὺ Ομτὶϑὲ δηὰ Ἠΐθ ἃ ροϑβϑί]θβ ψοτο γοραγ δὰ 
(ἴα χχὶ!. 2, δ). Βαϊ (}18 18 {Π|6 φγϑαίϑβὶ οὗ δὶ] 
ζαἰβοῃοοάβ.᾽" 

2. Τὶ ἰβ ποὶ οἷν οὔευἀοὰ δι ἱ ἴοι ἐμαί ἰπο 98 
Ἡδαΐδὴ δρηϊηδὶ Μοταοσαὶ; ἴΐ 18 8180 δίο δραϊηδὶ 
Φυάαίθα. [ι οὔομβ Βἷαι (μα ἰΐ })88 ρυϊ υἱ]εροϑ 
πηπὰ Ἰὼ Μ͵8ὸ 80 αἰ ον θη ἔγοαι (086 οὗ (ἢ 8 οἵνθΥ Ῥ60- 
Ῥὶθ8 ἰπ (0 δα ρίγο (δοπρ. σοῦ. 8). Ηξφησο ἢ9 ἰ8 
ποὶ οοπίοηϊ ἰο ἰᾶγ Βαηδ οὐ Μοτγαοσδὶ αἴοηο, Ὀὰς 
86 ΤΟΒΟΙΥῸ5 αἶθοὸ ἰο σχίσῃ ηδίο 1} ὁ γν8. ΑΒ ἷθ 
οὔεπάδοὰ δι ιΐοη βιγθη κί! θη8 8 δαίθ διζδϊηδὶ 
δυααΐίδαι, 6 Βαίο τασοῖγοδ 7γοϑ ἃ οσσαβίου ἔγομλ 
(06 οἴδησθο ἰο ὶθ δι Ὀἱιΐουϑ ἀοδὶ ΧΒ ὁπ ἐδ ρϑτγὶ 
οἤἵ Μοτάοοδὶ. Τῃδ οοῃίταβὶ Ὀείνϑθη ἃἷπι δηά 
Μοτγάαοοεδὶ 8885 ἐπ 6 Γ οοΥΘ ἃ Ογ σοοΓαὶ δὰ ἀθορο Ὁ 
Γοδβοῆ. Ἐπνοῃ Μίογάθοδὶ 5 γοϊ σίου 15 δηἀὐδηρογοὰ 
ἰβοσθῦγ. Ηδιαλη ἀθιηαπᾶὰβϑ (ἢ6 Ὀονίηρ οὗ ἰδ9 
Καθθ, Ὀδδδι99 βοσοταϊης ἴο (δ 86 Ῥογβίδῃ ποίϊοῃ, 
θοἷτγ 8 ΓΔΘΡΘῸΥ ᾿οηοτοά ἴῃ τη. Τΐβ 8 ἴο ἷτα 
8 τοὶ ρίουϑ τἰΐ6. Τ|ι8 18 Θβρθοΐ ἢν οἷοαῦ ἴτοῦι 
(80 ὕμκοῦ ὑμ8ὲ Ὧ6 ἀο68 ποὐ ἰτηΒο] 7 ΔυὈὶ ΓΑΥῚΪ ἀ6- 
ἰοταιΐδο 8.6 ἀλΥ ἴῃ τσ ΐϊοῖ ἢ 6 Υ}}} ΘΑΡΓΥ οαἱ δ 
ἀεδίχηβ γοδβρϑοίϊης (116 δ εννβ, δαὶ Ὠ6 18 ταί βεὺ ἀθ- 
Ῥϑυάραϊ οα ἰδ6 γτοΐοθ οὗ Ὠοῖίν, 88 ἰΐ 8 τονδὶ οὰ 
ο ἷπι ὈΥ͂ τη68η8 οὗ ἰδ6 οδδιϊης οὗ ἰδ 1οῖ. Νο- 
σον βοῖο88 ἢθ χίγοθβ τοὶ σίου 8 βδιοτἀϊηλὶθ Ρὸ- 
βἰιΐοα ἰηῃ ἷβ8 ᾿βουχμί8β, ἰοηἀδηοἶεΒ, ἀοβίτοδ δηὰ 
ῬΌΓΡρΟΒΟΒ,--τθο ἰδαὺ (6 ἔουγΏΟΥ ΓΟΔΙΪΥ ὈθοοΟπγο8 
ΠΠΘΤΘΙΥ 8 πι68η8 (ο (86 ἰαίίετ. [ἰ 18 }υϑ8ὲ (δ ορ- 
Ροδίί9 τσὶ Μοτάοοαὶ. Ηδὰ ἰἰ Ἰαΐῃα ἴῃ μἷθ ΡΟΟΓ 
ἰο ἀοίογηῖπο, 9 νουϊὰ ἀουιῦ! 1688 οἰ δον ΠΥ δ Υ9 
οὈογοά ι||6 ἰὴ χ᾽ 5 οτάον (ὁ Ὅονν (η6 ΚηΘ66 ὈθίΟΓΘ 
Ηδλιδη. Ηδο ὔο ἀουδύ Θορτεμοπαοὰ [6 στοαῖς 
Π688 οὔ (ῃ60 ἀδχον (δαὶ ἐπ γοδί θηθα δἷπι ἴῃ 689 
οὗ τοΐμϑα!. Ηο σψουἹὰ ρϑῦμδΡ8 18:6 ΤοΓΘ ΘΑ Ϊν 
βιανὸ αἰγοη ἷπ, δἰθοο ἢ ἀουῦί ἃ γοΐδο οἵϊθη τ ἰἷ8- 
Ῥογϑὰ ἴὰ δἷ5 δἂὺ ἐπα ἰὑ αἰχῦ ὈΘ ΥΘΥΥ͂ απεδίϊ 0η- 
δὺ]9 πδοίπον οὐ Ὡοί Βο Βῃοβ) ἃ νἱοὸῦνν ΗἩ Δπιλῃ 88 8Π 
Ακακὶϊθ, 85. οὔο χοϊοοίοὰ οἵ αΟοἁ. Βυῖί (δο δοίβ 
6076 ἰ00 ῥἱαΐη, δὰ αοἀ᾽ 8 ἤἥοτα τεαυϊνοα ΜοΥ- 
ἀεοαὶ ἰο δοοπιϊπαίο ἱπβίοαά οὗ ποηοτίης Παιπδη. 
Τὴῖα ΒΘ πιυβὲὶ ροτυίοτγηι μοὶ ΟΥ̓ ὙΔ6Ὲ ἰΐ τῦ88 πιοβὶ 
ΔΡΤΘΘΑΌΪΟ ἰο ἷ8 ἀἱβροβί (οι, Ὀὰἰ 4180 ἷπ (δ 6 πιοϑὶ 
ορροβίίθ οδ86. Ὑ᾽ονοα ἰῃ (δἰ8 ᾿ἰσαΐ Ηδηδη δηὰ 
Μοτνάροεὶ οἱ οανὶγ ἰηἀϊοαίο ἰο υ8 (μα (86 Θ ΡΒ δ ἷὸ 
ἀϊδοτϑησδο θοίνγοοη θαι 6 δα ζ6ν 18 ἰγὰ Ρἰ οἰ Υ, 
ΤῊ ΓΟΥΓΠΙΟΤ Βοσνο5 ἤθη (Π6 πουβΐρ οὗ ἀο Υ ἴ8 
ΟὨΪΥ υοτβῃΐρ οὗὨ βοϊ; ἱη (0 ἴον ρἴδηθ ἰἐ 18 ΟὨ]Υ͂ 
τγουβοΐρ οὗ πδίατο δὰ οἵ (890 β68ῃ:; ἱπ 89 δἰ κθον 
σταὰο8 [0 888 18 Ὀ85818 ἱη τουβεὶρ οὗ υτδη ἰά θ8]5. 
Τταῦ οἱοίγ, ΒοΤΟΥΟΥ, ἰ8 ἃ ΒυΣΓΘοΥ ἴ0 ΔΏΟΙΒΟΥ 
ΜΠ, ἰο (μ6 ν|}} οὔ (89 Ηοὶγν αἀοά. Ηδφησοοθ ἰῃ9 
ἔογπιον ρογίδοι Υ οοτγθροηάδ ἰο (δ 9 56 8) τη ῃ- 
ΠΟΥ οὗὨ πιθῆ, 88 (Π6γ7 ᾿ἷἴγο δὶ ῥγοβϑῃί, Ὀθσδιι.39 οὗ 
βίη : (86 οἰμοῦ ὀρροβϑὲ (δἰβ πῃ βῇδυρ σοηρίγδβί. 
Βυὶ τ ῖϊο {9 δ τϑὶ ἰ5 ἃ δδίίογον, το, ᾿ἴ ΔΏΥ τη 
ψ}} αἷνο μοϑρὰ, ψ|}} ἀδοοΐνο, [86 Ἰδἰίεν 18 8 ἐγ. 
{τἰοηὰ το Μὶ}} Ἰοδὰ ὑροὰ α στἰρὶ τὰ δὰ 
ἰοναγα δβαϊγδιίοῃ. 

ΒΠΕΝΣ: "Ἔ βεαίδῃ, δ Ομ γίδ βαυβ, 18. ἃ ᾿Ἶδὺ δῃὰ 
8 υγάοτογτ. Ηδποθ 6 ἰβ ΟΥ̓ ὈΌΒΥ πῃ Ρ6Γ560- 
ουαἰΐης 89 ὁματοῖ τὰ ἷ8 γί δὰ τυτάθτουβ 
ἀρείζηβ. ἔου ὅδνο Βοαγὰ Ὀοίοτα μἷβ 119: ὁ ΤῈ9 
Ῥθορΐὶο δζὸ υδίηβ ΠΟΘ δγ8 δηἃ σΟΥΘΙΒΟὨΪ68, δηὰ 
ὑπ 6 ἀοορίβο 86 οἀϊοίϑ οἵ (86 Κίηρ.᾽ Νον 68 Ρ 
ἷ8 τυγάοτουβ ποτά: ὁ [7 10 Ρ]68868 (96, ἀθ0 60 
ιπδὶ (18 Ροορὶθ ὃ6 ἀδδίτονοα,, ᾿ ἘἙΟΘΑΒΌΒΗΤ: 
εἰ Τὴ9 Βογγο Ἃι] οοπάϊιίοι οὗ 89 99 0)717ὃ ὈΘΟΟΙΘῷ 



δθ Ἰ8ῈῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΞΤΉΕΒ. 
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ΥΟΤΥ ἈΡΡδγεηὶ δηὰ ρῥἱδίη 88 βεσὸ σουθαϊϑά ; ̓|Κὸ- 
τἷδο (Π6 υδὶ ᾿υἀριποπὶ οὗὨἨ αοἂὐ 15 Βοτο ἔμ] 8164. 
Ηϑθ 8808: "ΤΟΥ͂ που]ὰ οὶ ΟΌΘΥ Οοἀ ἰπ (δοῖν 
ΟΝ ἰαηὰ, πίιθτθ {6 οηἸογοὰ δυο ρΓθαὶ ἔἦγθθ- 
ἄοτα, Ὀυΐ ποῦν ὑπ 6 Ὁ αγτόδὴ ὑπάον (9 ΒΟΥΘΓΘ Β86Γ- 
γίοϑ (δ. ῬΥΘ5868 ὩΡΟῺ ἔμ θηι, πὰ {Π0Υ τὸ Ὀγουσαὶ 
ἰηΐο τ}6 τἰβὶς οὗ ᾿ἰἴς ἰἰ861. ΤΏΘΥ τοΐμδεα ἰο 88- 
ΒΟΙΩὮΪΘ ἰπ (89 βδῃοίυδτιθβ οὗ “920Γυβαϊ θαι ὑη 6 Γ᾽ 
ἐδ οῖν ον κί ζ9, [(6Υ τὴ δον (86 χοϊΪά θη δα] ν98, 
(89 βδδογοὰ ρτουϑβ, δῃὰ 1Δἀο}]8 δὰ βιι ρου δι! {1008 
οἴ ἐδ Βοαίῃθη. Νον (ἢ 6 Ὁ ΔΓΘ ῥ᾽δοϑά δηὰ βοδί- 
ἰογϑὰ υπᾶον 89 τηοϑὶ ἰὙΓΔΏΒΪΟΔ] ἴοτηι οὗ σουθτῃ- 
τηθηῖ. ΤΏΟΥ ὨΘΙΓΒ6Υ σΔῺ ὯΟΓ ἀΔ76 σοηβγοραίθ ἰο 
ΟῸΣ 8 βουυΐοο οὔ ρῥγαὶθθο ἰὼ οὐ. ΗΤΑΒΕΒ: 
“Α τλῇ γοϑϑἰηρὰ ἰο (π6 ψ|.}} οὗὁἩ ἀοἀ ν|}} ἀΐδτγε- 
λιτὰ ιΠ6 ἰατγβ οὗ τηϑῆ, ὙΒΘΏΘΥΟΡ [Π 680 δβίϑηα οΡ- 
Ῥοβοά ἰο ὑπο νῦξ] δηὰἃ αν οὗ ἀοὐ, ΒουΘΥΟΥ τη 08 
δ. ΙΩΔῪΥ̓ βυθοῦ ὑμογ Ὁ (Αοίϑ ν. 19; ὕδη. τὶ. 10 
84ᾳ.). ΑἸ Βουἢ ψγ9 δμου]ὰ Βοϊὰ ἴῃ ΒοπΟΥ ἰΠο86 
σοτ (ἢ 6 εἰ κῦον Δ ον (1908 σοπηηδηὰ ἰο ὉΘ ]ιο- 
ποτὰ, 8.1}} ϑυσῖῦ Ὠοταδρθ τησδὶ ποὶ οοηβ]οὶ Μῖϊ ἢ 
ἐναὶ ἄπο το αοὰ. ἩΉΘα ταθῃ ἀἰΒΟΌΘΥ [86 Ἰλννϑ8 
οὔ δ δηὰ υἱοϊδίθ ἰθϑπι, 10 18 ὙΘΥΥῪ δοοῖ ἰδ θη 
πο!196 οἵ (θδη. νἱ. 11-18); δὰ} ἐΓ (ΒΘ νἱοϊδίο (89 
Ἰὰνν οὔ οἵ, {9} 0 ΟὨΘ ΒΘΘ015 ἰο ΟΌΒΘΥΥΘ ἰ 6 ἵπκοί. 
Ἧο βδουϊὰ ποῖ τηδῖκθ 8 οὔν ἰἀοἷ, ποΡ τηαΐκο 68} 
οὐν δῆ (76Γ. ΧΥΪ. δ). [Ιππηοάοταὶθ δι οἢ 
ἤϑηογαγ Ὀγθδῖα οὐὖὐἱ ἰηΐο οτυοῖγ. ΤῈΘ δῆζογ 
οἵ στοδί τηϑῃ 18 ἥθτγοο (ῬτοΥ. χυὶϊ. 14); ϑῆσθ ὁη6 
δ ουϊὰ ἢαγΘ ἃ οδΓ6 ποί ἰ0 ΔΓΟυ89 {10 Βαπ|0 δζδὶηδί 
ΟΏΘ᾽Β 86]. 

Ου γον. 24. ΤῊ Ῥϑορὶο οὗ 6οά, ἱπ ἰ}:)9 οοῃβ]οί 
τΐτὰ Ποἷν ΘΌΘΠΙἾ68, ΤΑΥ͂ ΓΟΪΥ οἡ ἰμ6 ῥτοϊθοί οι 
οὔ Θοά, ἱζ {ΠἸ0Ὺ δ΄Θ τ οΥΑ}} Ὁ ἴῃ ἰμ6 στρ. Τὺ 
8180 ἰδ Θποπιΐθδ οὗ βιιοῖ Ῥθορὶθ ὙΠῸῃι ὍΘ ὑδμοὶν 
ΟὟ ἀοδίγου ογβ ὈΥ τυἱτγίυθ οὗ ἰποῖν τυδο ἰδ 0} 8. 
βυοῖι 8 (86 ἰθῆογν οὗὨ {8 νίοἷθ ὈοοΟΚ. Βιὲ 8 
τάοτο ἀἤσ}]} αυοδβίΐου αΥὐΐβοϑ Β6ΓῸ, ὙΒοί μοῦ Μοῦ- 
ἀεοεΐ, ἰῃ τοίη ἰο ὈΟΤ (ῃ9 Καθ6 ἰο Ηδπιδπ, 
δηἃ ὑβογοΌν Ὀτηρσίης οἱ (86 οοῃβὶοί, τν85 ΓΘ }Υ 
ἴη (10 τί. ΤΙ αηοϑίϊοη 18 ἐἶ0 ΤΏΟΓΘ ζΎΔΥΘ, 
ἐθδϑβηγαοὶι 88 ἤδιηβη οουϊὰ ποὺ ῬΤΟΡΟΓΪΥ 6 ἰοτηγοά 
ΟἸΒΟΡ δὴ ἀραρσίίο οὐ 8)ὴ Απαϊοἰκίίο; δηὰ 8]] 
ἰυτηοὰ ὕροη ἃ ἤοτῃ οὔ οϊηδβθ ῬΤΟΡΟΥ ἀπά ροτ- 
τη 851016 ἴῃ ᾿ἰ86]. ΤὨ6 αιοδιΐοι υγουϊὰ 8 τηοτ 9 
δἰτωρ)ο { ΗδπιλΏ, 85 ορροδβοα ἰο Μοτγαροδὶ, μαι 
Ὀ6ΘΏ ΟἿΪΥ ἃ »τγίυαία ἐπαϊυϊάμαϊ, Τμδὶ ἴῃ μ8ὲ 6568 
(πὸ Ἰαϊι ον 5 συηάμποὶ νουϊά Ὦαγο Ὀ66ῃ σοῦ δὰ 
ῬΓΟΡΟΡ, οδπηοῦ Ὅ6 ἀουνίε, Α58 ἰδ [οτὰ κ8πο- 
εἰοηϑὰ Φησὶν δαδηϑί δ}} (πδ δύο 11|κ6- τ] 6ἀ 
ἰο ΑἸλδ] οἷς ἴῃ 86 σομμτηδΔηα: “Βεοιοιηῦος τ δδὶ 
Αἰμδ]οὶς ἀἰὰ ἀὐἰοὸ {μ60᾽ (Ὀοαί. χχν. 17), θανία 
58.18.68 Εἰ τη 8617 Ὀοΐοτο (ἀοά ἴῃ δΒαιίης ἰμο86 ἐμαὶ 
μαῖθ αοά, δῃηὰ 18 σνυϊονυθὰ δἱ ἰἤοϑθο ἯΔῸ σαΐβθ 
(Ποταβοῖνοθ ἀραΐϊηϑὶ ΗἩΐτὰ ; ἰποοὰ 1.6 ἢδθ8 ὑπ 6 αὶ 
ψῖτ ρΡοτγίθοι ματα (Ῥ8. οχχχίχ. 21,22).  βθῃ 9 
ψου]ὰ τοοοσηΐ [6 οὨὶοῦ οὨατδοιθυ ϑίϊοβ οὗ ἃ ἰγα 
Ῥίουβ Ῥϑγβοὴ ἴῃ ἰδ οἰ υγοῦ, 6 τηϑῖτοϑ (8 ἰγαὶ! 
Ῥγοτϊποπὶ (ΡΒ. χν. 4). ΤΙ|ιἷ8, δοοοτάϊηρ ἰο Κα ῃογ, 
τηΘΔ 8 (δ δὶ [9 1.8. τηϑὴ 18 Ὧ0 ΓΟΒρΘΟίοΓ οὗ Ῥοῦ- 
ΒΟῚΒ; ΠΟΡ̓ ἀοο5 0 οατὸ ΒΟῊῪ δΒοῖὶγ, ἰοατποά, οτ 
Ῥοπονΐωυϊ ομο Ὁ6. [ΠΗ͂ νἱτίυ6 Ὀ9 τοβοοΐοα ἔγοπι ΒΏΥ 
086, (86 }υ.ϑὺ τηδη τὺ] ΒοΌοΥ ΐτω, ἰὨοα σἢ 6 ἬΟΓΘ 
ΘΥ͂ΘῺ 8 Ὀοβραγ. Βυὶΐϊ [ἰὗ νυἱγίὰϑ 6 ποέ ἠουῃὰ ἴῃ 
Βῖτη, ἰβθη ἢ6 ψ|}}] Ὀ6 Θβίθοιηθά δα "δὰ, διὰ δ8 
ποίῃίηρ ; ἰμ6 τγἰχμίθουϑ τῇδ Ὑ11 (611 ἷπι οὗ ἰΐ, 
δηᾶ σοῆβϑυτο πίη, Ηθ νΜ]}} (6}1 ἰτ, “Του ἀοδὶ 
ἀεδρίβο ὑη9 ἤρογα οὗ 6οἀ, (οι ἀοδὶ δ᾽δηά δῦ [ΒΥ 
πο ΣΟΥ : (Πππογοΐοτο 1 ἀθβῖγα πὸ σοηῃοοιΐου τ ὶϊἢ 
1866. Τὸ Ο τ ϑιΐδη τσδβὶ ἴῃ ᾿ἴ 6 ΤΩΔΏΏΘΣ Ρ6Γ- 

ἴοτια ἐμ ἷ8 ἀαίγ. Ηδθ τουϑί ἀο ἴέ ἴθ) ἐδ βαΐκο οὗ 
ΤΑΘΓΟΥ͂, ἰἦ Ὧο ΟἰΘΡ 085 11} αὐδὶϊ; 9» ἤοσν ἐδ σ 
ΒΔ ζο οὔ ἰγσυιῃ, τ ῖσὮ Ργοποῦυῃ668 ΟΥΪΪ ἰο Ὀθ οΥἹ]], 
ΔῊ δοηϑιγοβ ἴ{. Ηθ τορϑί μοϊὰ ἀρ ἰο τϑρζοοῦ 
οἴτλ ἯΒῸ ὉΥ ἃ ρογϑίβιθηὶ ωπιοταὶ 16 Ὀτίηο αἶθ- 
ξδοϑ Ὡροη ἐμὸ Ὡπαιθ οἵ 9}6808 Ογδί, οὐ ουϑῆ 
ὉΥ ἷ8 οοηάυοὶ τηπϑηϊοβίϑ ΘΏΤΩΪΥ ἀρδιηδὶ (}16 
βϑδῖηθ. Τ}}8 6 Ογιβιΐαη μου) ἀο οἴϊθη, ποι 
ΟὨΪΥ 898 τοϑρεοίϑ 8 ραγίἰσυϊαν ραύβοη, Ὀαὶ 4180 
88 ΤΟΒΡΘΟΙΒ ἰιἷβ δοίΒ οΟΥ ἀϊδροΞβὶϊϊοα, ἴῃ γτο- 
ξατὰ ἰο (ἷ8, ΠΑΡ] 988 βαγϑ ὙΘΥΥ 7υδίὶϊγ: “1 
ὙΟΥΘ ἃ ζ,οΟ98 ΘΥτοῦ (0 ἰδίηϊς (Δι (ἢ6 ΟὨγῖδ8- 
ιἰδὰ δβουϊὰἃ οοπίθοὶ μὲπι86}7 σὰ σορτγονΐηρς 
ΒΙΩΡΙΥ 180 οἴθηοθ δηὰ 115 ἰδπάθησυ, αὶ (δὲ 
{Βογοδῆϊοσ ἢ9 σουϊά πουϑρὶ η61685 τηοϊηδἷη Ρδσ- 
ΒΟΠΆ] δηὰ οχίθγηδὶ τοϊαϊΐοηβ τὶΐ δυο 6 ρϑῦ- 
Β0η. Οη ἰδ ΘΟΒΙΓΔΓΥ, ἴπ6 ὈΪοβδίηρθ οὗ (86 
ϑρίνιε οὔ σμτίϑι γχίνοη ἰο Ηἰβ ομβυτοῖ, ψὶ}} τηδίϑ- 
ΥἶΔΙγ ἀοροηὰ ρου ἰδὸ ρῥνυὶποῖρ]ο ἐπὶ ἴῃ ἰδ δ8έ- 
ἐεοίϊοη, οὗ ραεγδοηαΐ σοπιραπιοηδὴφ ἰἰχ6 Θομβοϊουϑη6 855 
δΔηά ἰγμα πὶ το δ ουϊὰ ππΐΐϊθ ἐδ 9 στοὰ 
τασδὶ Ὀθ τηδἰ ἰδ) ηθἃ ὮΥ οχίογ δὶ βορατηϊΐοη. Τθ 
ΟΠ τ ϑιδη, ἰῃ 80 ζὰν αϑ ἐΐ ἀδερεπ ας οὐ ἀὶδ οἵση ξαἰδο- 
ἰἴοπ απα ἐξ σοηςίδίεπί υἱίλ λὶδ οσαἰέίησ, Βιουϊὰ ἀνοϊὰ 
[9 δβοοϊιῦ οΥ̓͂ (089 ψγο809 αἰδροβθὶιοα Π6 δ89 
ἴουπὰ ἰο Ὀ6 τερτοῦλίθ. 78 σϑηποὶ ἔθγα ἰδ οἶμον 
{Π 88 ἃ ἰδοὶς οὔ Ο τὶ θη σομϑἰβι ΘΏΟΥ͂ πβθη βυ σὰ 
Ομ τ βϑιυϊαη5 64}} ἰὶ Ομ τὶ βιΐδη ἰόν (0 8ϑοὶς οαὐ 8ο- 
οἷοίγ ἔγοιιυ δ] ἰμ6 ᾿ψου]ὰ ἰπ δὴ ἰπάϊϑογί αιϊηδὲθ 
ἸΆΔΉΠΘΓΡ, δηὰ ουἱναίο ἰδ, αηἃ ὑπαὶ δοσοτάϊης ἰο 
ομδς οἵοῆ ολοῖσα (δοτρ. 1 ΟοΥ. χυ. 88, εἰς.) ᾿" 
(Ολγιοἐϊολε Τλίκ, ἢ 41, Ρ. 4566, ΤᾺ ε4.). Βαὶ Δ]} 
(18 88 ΓοΙΘΓΘΏσΘ ὈΥΪΠΊΥΪΪΥ ΟὨἿΥ ἴο {0 τοϊδιΐοι 
οὗ 86 σοτημηοῦ ᾿ἰὈΟΓΟΟΌΓΒΘ οὔ ποὶζιιοτα. Ηκ- 
τῊ8:) ἯΔ8 (0 Μοτάσοδὶ δὴ ογέεειαὶ πιασίδίετίαί Ὁδτ- 
80ῃ. Βοδβίἀεθ, ἰδ τἴἷἅνθ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ οοτηηληἀοα ὈΥ 
[86 κῖηρ ἰδδὺ .}ὲ δῃουϊὰ Ὀθ9 8 Βοποτεὰ ΌΥ Ὀονν- 
τη (116 ἰγαθθ9 Ὀθΐίοτο Βἷπη. Πϑησθ (6 σομηπδηᾷ : 
“ ΗοδοΥ (ΠΥ ἰδίου δηὰ τοίου," δηὰ α͵8ο {ἢ ὁ 
οἰ» ἐμαί, ““ οὴ6 Βῃουϊὰ ποὶ γον }]ὸ ἰδ 9 κοάϑ, ὩοΥ 
σΌΣΒΟ ἐδ Τυΐοὸν οὗὨ (ΠΥ Ῥοορὶθ᾽᾽ (ἔχ. χχίϊ. 27), 
ἀοιιδπάοδα χοϑροοί. Νο οι Π9Ρ γ͵ἀ8 ἰ86 ῥγοσθρὶ 
ἰο ὈΘ ἤογχοίίοη : “ΜΥ βοῦ, ἤϑθατ ἰμοὺ ἴ9 [οτὰ 
δοά {86 Ἰκίηρ᾽" (Ῥγον. χχίν. 21). ἴὰ ἐβθὸ Νὸν 
Τοβίδηυθηὶ {6 ἔνγο οϊοῦ δροϑίϊθ8 δχῆοτὶ 5 ἴο 
Βυ τ ϊδδίοη πάν δυϊ ποῦν: Ῥδὰ] Σὰ οι. χὶϊὶ. 
1 84ᾳ4ᾳ. ; Ῥοίεν ἴῃ 1 Ῥεῖ, ἰϊ. 18 βαᾷβᾳ. Ῥείοσ οἱοϑοϑ 
89 ῬδΡΑΩγαρΡῺ οἰἑοὰ τι π (᾿6 ποτὰδ: " ΕδαΡ 
αοάἁ. Ηοποῦ (86 Ἰκεἰηᾳ.᾽ Ιὺὗ ΌΥ ἰΠ86 τογὰ ἀοπον 
Ὅ͵ϑΟ ΔΙῸ ἴἰο υῃἀογβίαη 6 ΓΟΪΥ ἰ(ῃἢ6 τοηονίης οὗὨ 
οὈθαΐθηοθ, ἃ9 Βθοιη8 ἰο ὈΘ ἱπιρ᾽ϊοα ἐμ γοῦθθ 13, 
(θὲ ἐϊ πουϊὰ ποὺ Ὀ6 ἀοιθ(} 88 ἰο ἰἰ8 ῬτΟΡΟΡ 
᾿ἰ}ϊ18.. 16 ποτὰ οἵἉ (᾿10 Δροϑί]θ: “" 38 οὔγσδι το 
ΟὟΘΟΥ͂ αοἀ σαι μον τμδπ τη (Δοίβ ν. 29) 8 υϑῦγ 
σοποϊυϑίνο δηαὰ ἀϊτοοὶ, δὰ Ὠ 6618 πὸ ἔατίοΥ Θο- 
βνυιηαιϊίοῦ. Τηο Του Γοἢ-ἴδί 6 γ8 οὗ (ἰ ὅτϑὶ οϑῆ- 
ἰαγίοβ, ἰὼ ἰγοδιίης οὗ (8 Ροϊηΐ, δἰΓΟΏΙΥ δϑϑοτὲ 
(δὶ γὸ Βδουϊά Ἀοηοῦ (6 Δα ΒΟΥ 168 ἐπ, δηα ποῖ 85 
ορροδεά ἰο ἀοὴ. Οουρ. . ἀετδμασχά, ἴῃ 226 "πασώ- 
ἰγαίμ ρμοζείϊοο, ᾧ 414. ΤΌΘ πο (16 Βί Δ ΠΥ οἴ 
ογάον νι ἷη δὴ ογρδυϊσζοα σοι Ὁ 19 διίδοκοα 
δηὰ οὐϑσίγοσῃ ἴῃ ἀοἤδησε οὗ τἰχαὶ,--δηά δυσἢ 
88 ἰδο εἰίααιίοη ἴῃ Ῥεγϑία θη Ηδαδη ἴῃ δὴ 
ἰηΐ π|ῖ681 τϑπηθν ηἰἰδοϊκοὰ (89 7978, ὙΠῸ ἊΡ ἰο 
ιμὲ8 ἔπιὸ Δα πβὰ (Π6 υπάϊϑρυϊοα τἰχαὶ ἰο ᾿ἷνο 
δοοογαϊης ἰο τθοἷν αν δοὰ Τλιιἢ ; Π0Ὼ δ6 Ὀ6- 
οϑιηθ [ὁ ὑμ6 πὶ δ Αζαρὶὶθ δη ὦ δὴ Απη Δ] οἸκἰ19,---(ἢ 
γεεδίϑίαποα, δὰ ἰηαἰν 4] ρατιϊοϊ ραιΐου ἐΒογοὶη, 
ἷ8 υϑιϊβοὰ δηὰ σοιηπιδηδοά. ΤΠ8, οὗ οουγβο, 
Βο] 5 πιὶτιΐα (Ἀ9 ᾿ἰτλλ.8 οὗ ἰ89 οχἰϑιίης οτος οὔ 
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Ῥϑορὶϑθ δῃηᾷ οὔ τὴ ἱπάϊ νυ] οἰ ηρς. ϑιδ 8) (26 
Ῥυτιλεῖφη ᾿π ϑιααί α. Κίγολθ, ἢ 288), 85 αἴ90ο ἢλυ- 
1.88 (ΟἈγιειἰ. Ειλίκ, ἃ δ4), ἰδ ὙΘΥΓΥ οἷθατ ὁπ (ἰἷ5 
Ῥοίΐπι δαὶ, “16 ἀοοιγίῃο οὗ [9 ὈΪαλ Ὀ]ΪΘΏ688 οἵ 
ΒΥ δοίϊγο τοϑίβίδποο, δηὰ [09 πῃοοθα Ππϊοποὰ 
οὐ  χαιίου οἵ ρΡαβϑίνθ οὔθ ΐθῃο6 8 ΟΡροβϑά (ο ἰδ 8 
Ογἰβιϊδη᾽ 8 βδογϑά τηδἰηΐθηδηοθ οὗ γἰροϊ. 80 δ]80 
ἦν 189 βδϑδϑυϊτηρίίΐίοη ἴδ᾽86 ἰδ οὐϑάϊθοθ τηυϑὶ ὈΘ 
τοηάοτγοὰ ἰο δυί βου Ὀοοδυδο ἰΐ ἰ8 δυιϊογίγ, 
δτθη ἰπουχσὰ 1ΐ ἀοῺΥ δηὰ ἀἰϑγοχατὰ 4]}} τί ψς δηὰ 
Ἰὰνν ἴῃ [6 θηΐοτοοπιθοί οὗ 118 οη οἷ ἰταδ (0 δΔὺ- 
(ποτὶ γ---δὴ δι ΒΟΥ ΤΥ τγΒῖοὶι ἰΐ 886 ποί γϑοοίνοα 
ἴον ἰϊϑ οσῃ βαῖθ, Ὀᾳὰὶ Ὀθόϑυβο οὗ (86 γον πο .16 
Βυκλτάϊδη δηὰ ὀχοουΐονυ ἰὰ 8 ἰἰ8 οαἰϊΐυς ἰο ὈΘ᾽᾽ 
(Ητ]958, ἃ8 δῦονε, Ρ. δὅ41). Ηοξδηη (δελγύλδε- 
τροίε8, 1ἴ., 2, ». 409) Βροα 8 ἔγοπι ὑῃ9 88π|6 601}- 
υἱοιίΐου : κ“1Ἰὸ ἰβ σανίδι ΕἸ ποὶ τ οΥΑ}}Υ ΡΘΟΓΩΙἾ881- 
ΌΪ]9 ἰμδὲ οὔθ Ῥϑορίθ σὶβθ διζϑίποὶ {16 σἱριιίθοι 
ογθν ἰπ (8 θχ δι ΐὶ πρὶ βρονογηποηὺ οἴ δῃοῖ Π6 Ὁ Ρ60- 
ΗΝἱὶδ, ΟΣ οὔ α ἵογεΐζψῃ στυΐϊογσ. Βαΐϊ ἰξ ἰδ ἃ τηογαὶ 
ἀιυίγ ἰδὲ 1ὑ Βῃοῦ ἃ ποί βυαθταΐὶ ἰο Ὀ6 ἀοβροϊ)εὰ ὉΥ 
ἃ ἰοτοΐχη μόνον οὗ ἰμαΐ οἰθθηί, νυ ΐοἢ), ἰη αοα᾽ 8 
ογάον, ἰθ ϑϑβοηϊία] ἰο 116 οχσἰϑίθησο δά ἰο 118 βυὺ- 
Βίϑδης 4] ρθουν. ̓̓  ΕΧΡΟΥ ΘΏσ9 Π8.5 ΘΥ̓ΟΡ ρτοτοα 
{πὶ γοβίβίδησθ σγουπαεδα ρου ἃ ζοοα οοηδβοίθῃοσθ, 
δηὰ βυρρογίοα ὮΥ 80 ἷσὰ δὰ ποῦϊθ δὴ δι βὶ- 
8.91), 18 ἰηἀθοα οουοίοπδησοὰ ὈΥ Θοά ἴῃ 8δοὸ ἀς- 
οἰἀδὰ ἃ ΠΩ ΏΠ6Γ, ἰδαὶ μῸ ἴοτοθ, ΠΟ ΘΥο ρυοαϑί, 
οδῃ δοοοιι  ἰδὶι δη γε ΐηρ δραϊηδί ἰ(. 115 ποσὶ ἢ 
οΥ ῃο(ΐοθ (δὲ Π9 δοτηπιδηά ἴἰο ΠΟΠΟΡ ἰ()6 Κίης 
δηὰ ϑοουΐαῦ δυϊ μου! ἀοιιδηβ τηοτο ἔθδη Οὔθ- 
ἀΐθησθ, ἰΐὺ ΘΩΓΘΟΘ8 δἷ80 Τοζαγὰ δηά Βοπιαζο. 
Ηθησθ αείϑοβ (Π9 αἰιοδίϊοη, ῬδΘίΝΟΥ ΟΥ ποῦ 6 
οὐκ ἰο τηϑοῖ σογίαἰη ρΘΥΒΟῺΒ τὶ οβίθομι δὰ 
Βοπιδαθ, ἰο τίιοαι τῦρ τιυβὲ τοίαϑθ9 οὈδάϊΐθησ66, ᾿ῃ- 
ἀοοὰ δραὶ δὲ νυβοπι---ἰὴ σοί γαϑὶ τυ Μογάο6Α]---- 
Ὑὁ0 ΔΘ σΟΙὩΡ6]]66 ἰο ΟΥ̓ ΟΣ Τοϑἰβίαδῃησο. ΤΉΘΥΘ 8.0 
ἀουθι}988 ΤΠ ΠΥ͂ οΘ8868 Ἡ ὮΘτΘ (680 ΘΟ (ἰοπα οὉ- 
ἰδΐη. πο} ἃ ση80 πουϊὰ δβρϑοίδ!Υ οσοὰν  Π6ΓΘ 
(86 διι ον εἴ65 (ἰηἰς (δὲ τἰρσαῦ 186 ου ὑμοἷν δά. 
ΒοΩ (ΠΟΥ͂ ρῥγοοοθϑὰ ἔγουι αὶ ἀἰεγοπὲ υἱοῦ οὐ δοῆ- 
Υἱοϊϊοη υγἱἰ γϑίοσθηοθ ἰο (ἢ σᾶ86, {60 8γ9 ὉΥ 
ὯΟ Ὠ16Δ}8 ἰ0 ὃ6 αἰδτοραταάθά. Τμὸ δὐτηοηϊιίοη ἰη 
1 Ῥοίορ 1ἰ. 18 ἐβ ἰπ ρἷδοθ θτϑ: “"βογυδηΐβ, ὉΘ 
δ Ὀ͵Θοὐ ἰο γουγ τηδϑίο γα πὶ (ἢ 4}} ὕθασ; ποὶ οπἱγ ἰὸ 
80 φορὰ διὰ κοϑηιΐθ, Ὀπὶ 4150 (ὁ (86 ὕγοναγὰ." 
Νον ἰ{ (86 δυϊμογί (68, 88 βαγ8 Ηδυϊοββ, γϑδ! 
δϑθι|9 ἰο ἀἰθγορεγὰ δηὰ ἄδην σἱριιὶ δηὰ αν, ἴῃ 
1.8 οἰδίαλ οὗ }ιιν ϑἀϊοιΐου, τ αἷσι 10 σα ΟὨΪΥ ᾶνο 
858 1:6 συαγαάΐδῃ δηὰ οχϑουίοῦ οὗ ἠυδιϊσο, ἔμ 6 ἢ 
Ρτϑοί σαι γ ἰδ οΘοα865 ἰο Ὀ6 Δυϊποτίιγ, [{ 1 8886- 
ἰΐοι ορργοβϑϑίου δηὰ μἢΠ|αχο; ἱ7 ἰδ ἰοσοῖ (ἢ 9 6χ- 
ἰοιίας τἰζῶί, τοὶ χίοθ, δὰ σοηβοΐθησθ, ἔμθη ἱΐ 
ὈΘΟΟΠΙΘΒ 8. οἰιἰ οΥ ΘΠΘΙΥ͂ οὗ ἰδ) 086 γγῖλο νὴ }}} ποὺ βαὺ- 
τοὶξ ἰο (Π6 βροϊϊϊης οὗὮἁ {1686 Ῥοβββββίοῃβ--- "Ὁ 80 
ἀϊὰ Ηδτθαη, ποῦ οἰμβου Νὶ8δο οουἹὰ ἢ 9 ᾿υβί] 7 Ὀ6 
ο41164 δῇ Ακαρίίο. 

Ηρησθ Βοπιᾶρο οδῃ ΟὨΥ ὃθΘ ἀοηϊοὰ ἰο ἐδ τη8- 
Εἰδίουϊαὶ οἵοθ θογο 86 ὈθδτΟΡ οὗὨ (6 Ὡδῖηθ ἰδ 
τοραγ θα 88 ἢ ΝΟΥ οὔ (ὁ ροδὶ(ΐοη 6 οσσαρὶθ8. 
Απ οχίθγιδὶ Βοιηδῴο, πῃ σοπηθοϊΐοα Ὑἱϊῃ π ἰδ ἢ 
ΟΠ6 ποιυϑί τηδηϊοδύ Βοϑίι ἰιγ, του]ὰ ἐμ 6 ὈδΟοπιθ 
Βγροοσίβυ, δα (ἢ}6 πγ0γ9 80 δίῃοθ ἰηϑιοαὰ οὗ ρίνίης 
86 ποποῦ ἀυθ ἔτγοπι ἃ ϑίποοτο θα, νγ79 οδὮ ΟὨΪΥ͂ 
ἀοδρίϑθ δπὰ Ὄχϑογαίθ, ΤῸ γοΐυϑο ἰΐ 18 οὐἱν ἴο δοί 
Βοποβίὶυ, ἰμβου ἢ ἱξ οὗθαη γοαυΐτοβ οΘοῦταρο. ΤἈΐδ 
8 {Π0 ΤἸΏΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ δἷπο0 [06 Ορροϑί(ΐοῃ 18 
ἀτουπαρα ὕροπ δπὰ οοηῃῆηρά (ο νὰῖδαὶ ἰ5 ροτιϊ 6 
δοοογαΐϊηρ 10 τὶ σι δὰ σα]. Α8 γδ5 (Π|9 6.86 
ΠῚ Μογάεοαϊ, γ6 ϑῃου]ὰ ἰαἶκζθ 8 ΘΔ ΟρΡοτ- 

[ὈΠΙ ἰο τηϑηΐϊζεδὶ ΟὟΥ ἀεοίογωΐϊπα! ἰο [0 τϑὕιμθ 
᾿οπλαβθ 0 ΔυϊΒοΥ ἐν, δποθ 118 1841860 γὰγ8 σδηηοί 
6 ἰο0 ΒΘΥ̓ΘΓΟΙΥ͂ δΘοπἀθηηθά. ᾿ 
Οὐ γτοτϑ, 8-1ὅ, 1. 80 Ἰἰοηᾷ 88 ἰϑγαοὶ ροβϑβϑηβοιὶ 

ἃ ΡοΪ᾿ιἴ64] ἱπα αροηάθηοο (ἢ 6 ομΐοῦ βυρροτὶ οὗὨ ἴΠ5 
το σίου δὰ Ὀθεῃ (6 ϑίαίθ. Τ|16 διδίο μαὰ ͵υ- 
τἱβαϊοιϊου ΟΥΟΣΡ ἰ(8 ον ἰατα δηά ἰ(ἢο86 οὔ τοὶΐ- 
εἰἴοβ. Νον, βονονον, ἰμ6 δίδίο (κ68 δἢ ΟΡ ροβί 9 
βἰδηὰ ἰο 118 το] !χίοα. Τμ6 οοωρ]αἰηί οὗ ἢ δηϊδι 
88, ἰμδ. {Π18 ρΘΟρΙῸ δεὰ ἀϊθετγοπὶ Ἰαννβ ἔγοπι 
{1086 οὗἩ 860 ΟἰΘΥ ῬΘ6ΟΡ]68 οὗ ἰδ ἰκεἰηράοιι, ἀπὰ 
ἰιθῆὴσ6 ἀϊὰ τοί ΟὈΘΥ (086 οὗ 6 Κίηφ (νν δἰ σἢ νᾶ 
σοτγτοοὺ 88 γοβαγϑὰ (6 ἰαννβ (αὶ γγογ6 ορροβοιὶ 
ἴο ἰἰ8 ον). Εν (8 Γοηβοὴ αἷβο, ΑΒ δθυΘΓυΒβ 
Ραογωλἰοὰ (86 ἀφογοο ἔον (5) οχίττηϊηδίΐοη οἵ 
ἰδγϑοὶ, πο διδίο, ὀνυϑὴ δἱ (8 ρετγτὶ οά, δουϊὰ ποὶ 
αγοϊὰ ἀδτμδηάίηρ ἀοοϊθἀ ϑυδτϊδδίοη ; δηά τ θτὸ 
ἴΐ ϑῃσουῃ! ογοὰ ἱὨΒΌΡΘΓΘΔὮΪΘ οὈδβιϊηδοῦ ἰΐ δἀορίοὰ 
ΟΧΊΎΥΘΙΩΘ ΓὨΘΔΒΌΓΟΒ, ΘΥΘῺ Ὀδηϊδηῃμηοηὶ δηὰ οχίοῦ- 
τηϊηαιίοῦ, Βαὶ ἰΐ νουϊὰ αν Ὀδϑη Ὀδίίον μαὰ ἰὶ 
Ὀδ66ῃ ἰοϊοτδηΐί ἰο ἐδ Ἰδοὺ ἀοστοθ. ΑΙ] {86 τηθ8}5 
οἴ τηΐριὶ γ Γὸ δί [18 σοτηηδη ἃ, ὈΥ τ] οὮ (9 ΘΔΥΤΥ 
οαϊ ἰἰ8 ν}}}]. ΑΙΊ 16 οδσοβ. δηὰ ογβδηϊζαι οπ8 
νι ΒΊΟΝ (86 ϑιαἰθ Παὰ οϑἰδ Ὁ 8 δὰ ον ἰΠ 6 τοδὶ οἴ 
8 διυ᾽θοία, 858 18 ἰῃαϊοσαιοα ἰῃ τογϑ. 12 δηπὰ 18, 
οουὰ μᾶῦθ ὈδοῺ οῃρὶογοὰ ἰὰ (μοῖν βυδ]οοίΐϊοη. 
Οηο παραὶ ἴοαὶ ἱποϊϊποὰ ἰο δδῖς πίον, πη νὶθν 
οὗ 811 {686 8 ]1η ζ8, ἔμ 6 τὸ γοπιδϊ μὰ ΒΥ ΠΟῸΡΘ [ὉΓ 
Μοτγάροβί ; νδοί θοῦ 18 ορροβίιϊου ἀϊὰ ποὶ, αἱ ἰῃ9 
ΥΟΥΥῪ Ὀσσί πη ρ, ΡΓοπιΐβο ἰο Ὀ6 Τα 6. ουθι 6885 
Βἷὶβ ΡῈ νβ ἱπ Ηΐτὰ ἴον ὙΏΟΒ6 οθΟΡ 68 τῦ88 
ὁεδίουθ; παιηοῖν, [ἢ ἰδ ᾿ἰνίης σθοα. Τμαὶ Βοίη 
ΠΟῪ ἀοδῖγαθ (0 π|8 9 τοδηϊίοβὶ [ῸΓΣ Δ᾽} δζεβϑ Ὁγ 8 
διγΙ κῃ ς ὀχδιηρῖο, (αἱ Η ὁ οΔῃ δυδβίαϊπ ΗἾΒ ρδορῖὶο, 
ποῖ ΟὨΪΥ νἰ( βου ἐπ δὰ οὗ ΔΗΥ οἷνὶϊ ρονοτ, Ὀπὶ 
αἷδβο ἷὰ ὁορροβί([ο ἴο ἃ ἵογεοΐζῃ δίαίθ. Ιπἀθοὰ Ηρ 
ΘΔ ῬΧΘΒΟΓΡΤΟ ἰὑ οὐ διϊὰ (86 Ποδί θη, ἰῃ βρὶϊθ 
οὗ 8}} ἀἰδϑίγδοίϊπε οἱοπιθηίβ. Ἠδποο (86 ολυτοῖ 
θθαὰ ποὺ ἴδαν, 9 (6 τοϊαϊΐοπ οὗ 80 δίαϊο τ]ναι 
ἰξ τᾶ. Τθο Γοτὰ Καονβ μον ἰ0 τη ῖκο ουθῶ (} 6 
τηοϑί απ υ γα Ὁ] 6 οἰγουϊηδίϑηοεΒ βουυ σοδῦϊο δηι 
υϑούαϊ (9 86 ομαγοῖ,. 

2. Τῇ τὸν γὸ ἰπαᾳυΐτο ὕροῦ δαὶ πδίαγδὶ Ὀπδὶ9 
Μογχάθοδί δου]Ἱὰ οδϑίϑ Ὁ] 88 ἷ8. Βορο, (ἤθη ψ οὗ- 
ΒΕΥΥΘ ἰμδὲ ἔγας ἢ τγα8 οἢ μἷβ βἰίάδθι Τμαὶ το 18 
το οοίοα οὗ ἀοὰ, ᾿ἰπϑίοδὰ οὗ Ὀεΐῃς Βοποταά, ἰβ ἴο 
Ὅθ δΔ-οΒοτγοά. Ἡρδποο ἴον Ηἷπὶ πο Ὀφ]Ἰονοα 1π. 
(πο ἔγυθ ἀοἄ, Ωο ἀουδὲ οχὶβἰ οἱ Ὀαΐ ἰδ. (1ι18 ἴσα τ]: 
του α ονοπί Δ} οὐϊαΐη ἃ πιοτὸ ροηθγαὶ τοοορηϊ- 
ιἰἰοα. Βαὶ ἴῃ οτάον ἴο (18, 8 81}} Ἰορον ἀθνϑὶορ- 
τοί νγῶβ ποοὰορὰ, Ἡοδίμομάουι τυδὶ ἢτγθι Ὀ6- 
6οὴ6 ασοηδβαοΐουβ οὗὨ [ἰἰδο], ἡ. 6., οὗ (8. ον Ὑ68ἘΚ- 
1088 δηἀ ἱτηροίθηοθ, ΜἩὨΪοδ ὑγοῦθ ἃ Ῥαγί οὗ [8 
οχίδίθποθ ἰὼ βρὶΐθ οὗ δὶ οχίθγῃδὶ ροῦοῦ; (6 Π 
ΟὨΪΥ οδὰ ἰὐ Ἰδᾶσῃ ἴο Κηοῦν ("9 τὰς αοα. ον {ἰ16 
Ῥγοβϑηί, ἱ{ νγα8 9 ΘΔ 688 δη ὰ ζα Ἰΐηρ. τ δἰ οἱι 
αἰϊδομοά ἰο (6 Ἰοδ6γ8 οὗ Βοδι Βϑηΐβη, (αἱ οἴδοτοα 
γοϑίϊη - Ρ᾽δοοα ἤοσ ἰδ Βοεϊρίηρς δαηά οΥὮ Θοὰ. 
ΒΟ μον ἐμ 689 ΟΣΟ ΔΙΤΘΒαΥ πὸ] Καόπτη (ὁ Μοτ- 
ἀοοαὶ ἰ6 ἀουδιζα!; Ὀχὶ ἰο οὐ δγϑ8 (67 8ΓΘ ἃ]- 
ΤΟΔΑΥ͂ τηϑδηϊίοσί ἰῃ ἐ(μΐθ ΘΟ ΔΡρίοΓ. Ηδβαιδῃ που]ὰ 
ποῖ τϑηίαγθ ἰο σοι! Ὀοίοσγο Αββδυθγυβ πὰ οχ- 
δἰδὶς ἷἱβ τουπάθα γα πη} δηὰ δβρὶγὶὶ οὐ σουθῆρο; 
δὰ ΑΒδβύδγυβ ὧοϑθβ μοὶ ἀθϑίσγο ἰ0 γϑῦϑδὶ {Π6 [δοῖὺ 
(δὲ 89 ἰβ δῃχίουϑ ἰο Ῥοβδθδϑ {Π9 ΤΩΟΠΘΥ͂ οὗ [ἢ 0 
ὅονβ. Ἠονονορ, τὶ τ (ἢ6 ὕογηοσ υδηϊίυ, δὰ 
αἰ ἢ (06 ἸαίοΥ δὴ ἱπογάΐϊηδίρ ἀδβϑίσο 1ἴ0 ἸΠΌΠΟΥ, 
Ρἰαγ8 (6 οἰἰοῦ ραγτί, ΤΊ ΘΥ πουϊὰ πδγθ 1 ΔΡΡΘΑΓΡ 
88 ἰζ (ποῖὶν δοίβ ογῦο ἄἀἄοπθ ὑηάϑγ ()}9 ἱπιρυ]θ9 οἴ 
ται ἀπά ἀυαΐγ, ΤΏΘΥ που]ὰ [κ}}} οδ᾽ 18:9 Ῥθορὶθ 



δ8 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΗΒΒ. 

οἵ ἀοὰ νἱ (ἢ ῬΓΟΡΟΣ ἄθοομου. ἸὙδΟΥ αἰ ββοπιῦ ]6 ; 
δα {Π6Υ 1 ΒΟΓΘῸΥ μαΐῃ ΟἿΪΥῪ ἃ βμεϊ-οοη τη πδίοη 
οὗὨ {πεῖν ον δυἱἱ τοοϊΐνοδ. Αἢ οβοΐαὶ νθο 185 
ευϊϊὶγ οὗὨ αἀἰββοι ϊΐης, 18 ἰῃ ἀδοκος οἵ Ὀοΐυκς ὑὐ- 
πιδοϊοὰ; δοὰ ἃ ὑγίποο νῶῆο ἰδ 80 Ῥγοδῖς ἃ8 (0 Ὧθ 
Ἰοὰ ὉΥ α τηοϊϊνο οἵ πιίΐοῦ ὃὸ τουδὶ ποοὰβ ὃθ 
δοϊιδιηοά, ἐβροοίδι δ ἰῃ βυοὶ 8 ἄγτδυο δηὰ ἜἽσίγδου- 
ἀἰπαυυ οσσυγγθηοθ, ΘϑδΙΪ ΟΧΡΟδ68 δ8]80 οἱ εν 
ΘΔΚηΘδθ65. Ησποο ἱἰΐ πουϊὰ ποὶ Ὀο αἰ ου]ς ἴον 
οἴδοτα ᾿ἰκονΐδβο ἰο χαΐη {10 ΔϑΟΘ ἀΘΌΟΥ ΟΥ̓ΘΡ ἢἷπι, 
80 οου]Ἱὰ 6881}}γ ἀϊδυυδάθ ἶσα) ἔγοι 8 ΡΌΓΡΟΒΟΘ, 
Ἔοὐϑὴ δῇου ἰδ δαῖῶθ δὰ ὈδΟΟΙΏΘ δΔῺ ἱγγ ΘΔ Ϊ0 
οὐΐϊοει. Τμὸ σου εὶ δὶ (86 οἷοδβο οὗ (6 σμδρίουν 15 
8160 ΥΟΥῪ κἰ χοϊἤοδηὶ δηὰ ομδγδοίογ βιϊσ Α ρῥγίησθ 
δῃά δι ΟἿ οον τῆ ο δἱ (δ 6 ἰἰαιθ 98 {86 ἰη 8 ΔὈΪ- 
ἰδηί8 οὗἨὨ ᾿ποἷν οὨϊοῦ οἶἱγ τὸ ἴῃ ἰμο κγεδίεϑὶ θ0ἢ- 
διογπαιΐοη, ἤθη ΔΌΛΥΘ 811] δὴ ΘῃϊΓΘ ΡῬΘΟΡΪῸ 85 
(τόν ἰηἰο τηοτίδὶ ἔσαν οὗ (ἰΒοῖν 19, 66 εἰς ἀο νη 
ἴο θδὶ δηὰ ἀτγίπἶἷ, πιδηϊδοὶ οὐϊμοῦ δὴ ἰθυτδοϊ, 
Ἡδοδ τουϊὰ ΘΑ ΔΓΟΌΒΘ 8 ζΟΠΟΤΔὶ ΤΟΥΟΪ,, Οὗ 
Δ ΟΥ̓ σοηδοΐθησο Ὑὶο ἰγοδυν ἔογεί!α ἐ}}9 
ζαΪ το οἵ πον ρἰδηθ. [ Μ͵ὸ δδκ γοϑρϑοίῃρ (119 
παδίυγαὶ ἰουπάαϊίουδ ὑροῦ τοι (ἢ 9 οχροοία(ΐοι 
οὗ δὴ Ἄεὐοῃίῃαὶ νυἱοίοῦυ οὗ Οἰ τ δι ϊδηΐϊ Υ 18 Ὀδδοί, 
ἷὰ (Π60 ἴδοθ οἁ 41} ἐμ6 δ858}185 δηὰ ἀδῆζογβ (ο 
ὙγΒἱ οἷ ἰὰ 18 ὀχ ροβϑά, ἐπ 8 {16 ΡΟΟΡ οὗ ἰτυϊ, 88 
ἦς Ὀγοδκ5 118 ΨΥ δηὰ δου ρο5 αἱ τοσϑδὶ γοοοζηί- 
ιἴοη, τουἹὰ δ δι σα} γ δῆθνγον (89 απθείΐϊοη, 
διὰ Ὀο ἰδ ταδὶ Ροϊοὶ οὗ τοϊϊΐδῃσθ. Τἴῃθ οσχρο- 
τίοϑηοο οὔ οοϑηϊασίοβ ἰθδοῦθ5 οὯ6 ἔδοί ἀοβηϊ ον 
δηᾶ νϑγὶ ουδὶγ, ἐμαὶ 6 το ἰ6 84] σγαϊΐοη ἢ πὸ οἰδοῦ, 
δοὰ δαὶ ὯὩ0 οἱ6 Γ᾽ Ὠδπὶ6 8 χίγθη (0 26} ὙΠΟΓΘΌΥ 
{ὈΘΥ πλδᾶγ Ὀ6 βανδὰ, ἰδ: (8) 6 πδῃθ οἵ 76κὺ8 ΟὨ τ δὲ. 
Βεὶ ἐμ6 τϑαὶζ 65868 οὗ ἰ8086 Ὑδ0 ἀδϑῖ ἰἢ ΘΙ ΒΟ 63 
δίτοηξ, ὙΠ] οὐὸῦ Ὀ6 ἃ τηοίίοσ οὗ οὈβογυϑιΐοῃ, 
Οδνίδιΐδηβ βιουϊὰ Ὀο6 Ὀοίίον ἰηΐοτ δα ἰΠδη (Π6Υ 
οὔϑθη δτο, οὗ (ἢ ἱπιροίθῃ ου δηᾶ ποίῃἰη ηοδ5 οὗ 
{πο89 ἰῃ ορροϑβίιίου ἰο (Βοπι. ΤΉΘΥ ὮδγΥθο 8 οἶδ αν 
τὶ ρπὶ ἰο (86 ατιαϑιΐοη: αὶ ΘΔ τηθ ἀο ἰο 8 
Ενθα {πο Ορροηθῃίδ τηπδὶ δοϊςπονίθαμρο, ἱ (ΠΥ 
δῖ οἱ ίοο ποῖ ὈΪ ἀοα, (δαὶ ἰῃ ἐ8Ὸ86 πδιϊοηβ 
δαιοὺρ ἩΠΙοδ {89 Ρᾷγο ἔδι (ἢ Το Θ᾽ ΘΌΡΓΟΙΙΘ, 

(Βδῃ λιϑοηρ (080 ψῦο ἤδγο ὕθοϑη ἀντὶ δὰ ἢρ Ὁγ 
(86 δύῃ οὗὨ ἴ4͵]866 δἰ κϊθπθηί. 76 δοῦυγεο οἴ 
ογεηὶ Ἡἱ}} ϑοοῦ οοαρεὶ {π θ11 (0 866 πον τϊδίαϊκο. 

Βκεχε: “71 ἷδ 16 ὈΙΔΙΏΪ Ὑμδὲ Ομ γὶδι δἴϊιον- 
ΜαΡνὰθ βαδϊὰ ἰο Ηἰδ ᾿ 6 δνυτοῖ; (Παὶ 8, Ηἰδ ἀΐ4- 
αἷρίοθ: “ ογίϊγ, υοεὶϊγ 1 δᾶ Ὀπίο γου, γ0 δἰ) α]] 
ἪΘῸΡ δηὰ Ἰαεηί, Ὀυϊ 1809 ποτὰ β}4}} χο)οῖσθ: 
δηἀ γο 50 4}} Ὀ6 δογτον [Ὁ], ὈὰΓ γοῦγ δόῦγοὺῦ βὲ δὶ] 
δ ἰατηοὰ ἰηίο 0γ.᾽ ἘῸΓ 85 'π ἴμ6 ρμηδβδίοη οἴ 
ΟΒνίδι (86 οἰϊοῖ ῥγὶ δβδὶβ συ τρῃεα, δη ἃ {86 50]- 
ἀΐοτβ -τηοοϊςοά, Ὀπὶ Ομτὶδὲ Βαῦκ ΟἹ {116 ΟΓοβα δη 
ὍΔ5 ΔἰΠΠϊοϊοὰ τὴ} ὀχοοθάϊηρ τοΐβογυ, 8ὸ (86 ἴοῪ 
οὔἐδε νἱοϊεοα ν}}} Ὀ6 δἱ 1.5 εἰιοδὶ οὐὸσ [86 δοτ- 
ΤΟῪ οὗἩὨ ἰδ0 γκοάϊγ. .. . Βυϊ (δὲ ἰδ πιοβὲ ἰγὰθ 
νοι γγὸ τοδα : “786 ἐγ υπρδίος οὗ ἰδ9 νὶοϊοή 
([8) ββογί, δηὰ (89 70Υ οἵ 80 Βυροογῖίθ (Ὀι1) ἴον 
ἃ τθοηϑῃξ. Ἰδποῦρι Ὠἷ8 ἜΧΟΙ ἸΘΠΟΥ͂ τηουπί ΠΡ το 
(9 ᾿ἰοαυθῃβ δηὰ δὶβ Βοδά γοδοὶβ; ὑπίο ἰδ οἱουὰπ: 
(σοι) 9 88.8}} ρμογὶδῃ ἕο οὐδὸν 1119 δ18 οσσὰ ἀυσηκς: 
1Π6Υ ψΒὶοῖ Βδνθ βοθὰ δἷπὶ 8}4}} βαὺ, Ἡ ΠΘΤΟ (6) 
ἢ63᾽ " ΕΕΌΔΕΡΒΕΗΤ: “ΟΌΘΟΣΤΥΘ ΠΟ ΠΟῪ δοίιϊνϑ 
δυουυγί βίης ἰ5 ἰὼ (δὶ τοδίϊογ, δοὰ ὮΟΝ δἷϊ οου- 
ϑρίγο8 ἴον ἰδ6 οχίογιοϊηδίϊΐοη οὔ ἰΠἸὰ Ρθορ]θ οἴ 
αοάἁ. πο ἰδγυῖ]ο δβοῃίΐθησο ἰ8 ἀοεδηοὰ δηὰ ἀ6- 
βοσγι Ὀθὰ ἱῃ 8ἃ5 ΩΔΩΥ ἰδηρύδβοδ δὰ τηοῦθδ 86 ἰδ εγο 
ΔΓΘ ΡοοΟρΐθδ ἴῃ ἰλ6 δ ρίὶγο.. .. . Βυὶ ψδ]}]6 (ἢ 6 
061 τὸ ἵπ φγοδὶ ἀϊδίγοϑδ, ΔΒ (ΠΟΥ δηιϊ οἱ ρα (ἢν 9 
διαὶ ἀΑΥ οὔ (89 ογο] ὁχδουίίοη, ἰμὸ Κίῃρς δηὰ Ηα- 
τῆδ ἰηάυϊζο ἰῃ ἀγα ἰςθηπ 688 δηὰ Ἰυδὲ δΔηὰ ἰογ. 
80 Ῥογίββοι ἐμο τὶ σίθουβ, δροὰ ὯῸ0 τηδὲ Ἰαγοῖἢ 
ἰϊ ἰἴο Βοδτὶ (188. νἱΐ. 1)ὴ. 80 {80 βουυδηίϑβ οὗ θΘοὰ 
δ΄6 Ορργοβεοὰ ὮὉΥ (86 δροηΐβ οἵ ἰδ θεν]. ὅο 
ΟΥΌΘΙγΥ ἰγία ρθδ. .. .. Βαυϊΐ ἰἰ 5 νοὶ, Τῆογο 
ἷδ ἃ Θοἀ ἴῃ ἰδ6 οαυθῃβ.᾽᾿ ΒΚΤΑΒΕΕ: “ὙΠ οΣ 
πὶοκ οα τηθη οὁδῃηοὶ οἰ τ 1860 Ῥογβδοουίο δ ρίουβ, 
(θεὰ ᾿ἷδ8 γοϊἱ κίουῃ δὰ δ τηυδί ζχᾳγηθ ἰδ οῦλὶ 
τὶϊ ἃ δδῦ8ο δηὰ 6 σονογίηρ ἴον ἰποὶν ον]! ἰδ θη - 
ἰἰοηβ (Αοἰα χυΐ. 2], 22). [1 ἱπιροτίδηϊ ταδί εγ8 
ἷε 'ἰ8 ποΐ φζοοά ἴο γοηὰοῦ 8 ᾿δϑὶγ ἰυάκαιοηῖ, ἰὶ 18 
ὈειΐοΡ ἰο γοδοοῖ (ἰ58. χχυΐϊϊ. 7). Ορὰ γμεογε 8 
(η9 νἱοκεὰ ἰο ὕδυθ βυσοθδϑ θογοπὰ {ἐμοὶ ονῃ 
οσχῃοοίδίϊοη δἱ ἰΐπιθα, Ὀὰΐ αὐ ναγὰ ἀοοιταοίὶ οἃ 

μοτθ ἰβ 8 ἀϊογοηὶ ἐγ ρ9 οἵ Δἀ 6] γ, οοηδοϊ δ ἴοι18- [ νυ ἢ}} σοπιθ 8}} {89 τοῦτο ἀποχροοίεαϊγ. (Ῥ8. ΧΧΧΥ͂Ϊ,. 
5668, ἀονοίίοη, δηὰ σοϑάϊΐῃθ88 ἰ0 τδικθ βδοσίβοβδ δῦ, 86; Ζοῦ χ. 48.᾽᾽) 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

86 Οοπδίοϊ οὗ ΟρΡροαΐῖοα. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ [ΨΥ΄. Υ͂. 

Α.--ΜΟΆΡΕΟΑΙ, ΟΒΕΑΤΙΥ ΒΟΒΕΒΟΥ͂ΙΝΟ ἩΙΤῈ ΗἸΒ ῬΕΟΡΙΕ, ὕΚΟῸῈ8 ἘΒΤΗ͂ΕΕ ΤῸ 
ΡΙΕΑ. ΕΟΒ ΜΕΒΟῪΥ ὙΠΤΗ ΤῊΕ ΚΙΝά. 

ΟΠΆΑΡΤΕΕ ΙΥ΄. 1-17. 

Ι. Οοπιπιισιοαζίοπ δείισεεη Μογαεοαίὶ απὰ Ἐείλεν. Ἄοτα. 1--δ. 

πεν [Απ4] Μογάδοδὶ ρογοοϊσοὰ [Κῆ6}}] 411 ἰμδὲὶ ταβ ἄοῃθβ, [8δπᾶ, ὦ. 6. {86] 
Μογάεοβὶ της δΐ8 οἰοίμιοβ, δῃὰ ραΐ οὔ ββοίκοϊοί ψὶτὰ [8Π4} 898|68. δῃηὰ πϑοὶ ουΐ ἐπίο 

2 ἐδ ταϊα δἰ οὗἉ [86 οἰζγ, δῃὰ οτἰοα' εὐ α Ἰουά [χτοδὶ] δηὰ α ὈΪΙΟΣ ΟΥΥ ; Απὰᾶ οδῆιθ 
Θυύθῃ ᾿αϑίοσο [89 Κίῃρ᾿Β ραὺθ: [Ὁ ποῃο πιῖϊσλί [ἴλετο τὐα8 ὨΟΏΘ [0] Θηΐοῦ [90] ἱπίο ἐδ9 

1 



ΟΗΑΡ. Κ΄ 1-17. δ9 

8 Κιηρ᾿β σαίο οἰοίμοα εοἱΐλ [1π οὐ μίπρ; ΟΥ] βδοκοίοίῃ. Αῃά ἴῃ δυεσῦ ῃσγονίηοα,, τ ]- 
(μοσβοόνοῦ [ἐδ6 Ρ͵8ο6 ἐμ} (86 κἱη ν᾿ Β σομηταδηαπηοηΐ [ψογ] δηα ἢἷ8 ἀδογοθ [180] 
οδ16 [τὉῦσαϑ ΒρΡΡΙΟΔΟΒΙηρ)], ἐδεγα ἰσα8 σγοδῦ τοουγηϊορ διαθοηρ [{0Ὁ] [80 Δεν 8, ἀπ 
ἔδοιϊηρ, δὰ ψϑορίηρ, δηα ψ 1] 1πρ' [θυ ηρ; ἐδ6 ὄγοαδι}: απα ΤΑΔΏΥ ἸΔΥ ἴῃ Β86 κ-ο]01]} 

4 δηα δ8}68 [β8οἷς- οί δηα 85}68 Δ8 δίτο ἢ [ὉΓ [6 πη8}ὴ}γ}]. δ8ο [Ἀπ] Ἐδβιμου 
τη8148 δῃα ἢ6Γ Θμδ ὈοΥ] Δ᾽ ὴ8 [ΘΠ 00 }}8] οϑῆλθ δηᾶ ἰο] 4 ἐξ βου. ΤἸθθη [484] ν83 
[86 φυθθῃ Θσοοοα  ΡῚΥ στίονθα ; δηα βὴ6 βοηὺ σϑιτηθηῦ (0 οἱοίμο Μογάθοβδλι, δῃε ἰοὸ 

δ ΔΚ ΔΎΘΥ ἢ15 ββο κοι οἱ ἢ ἔγοτῃη [ἀροη] Εἴτα: Ὀυΐ [8:4] ἢ6 τοοοῖνθα ἐξ ποῖ. ΤΆθῃ 
ΓΑπ4] ο8]]οα Ἐδίμοσ ἔοσ [(0] Ηδίβδοι, οπθ οὗ ἰδ Κἰηρ᾿ 8 σμδτα ρου] αἰ [ΘΠ 6}}5], 
Μοῦ δ6 λαά δρροϊπίεα ἐο αοπα ρου [δἰδίϊομθα ὈοΐΌΓ67 ΘΓ, δηἀ σάν ῃἷπὰ ἃ σομὶ- 
ταδυἀπηθηύ [οοὐοϊηθα 1πι} 0 [ροῃ, ἱ. 6. φοποογηΐηρ} Μογάθοδὶ, ἴο Κῃοῦ Ἡμδὶ 16 
΄ταξδ, δα ΜὮΥ 10 τ0αϑ. 

1. Μονάεοαϊ οοπιηεδδίοηδ Ἐπίλενρ (ὁ ργϑϑεηὶ λΐς ρεί  ἰοπ; δωί δε γαΐδεθ α ρ»οῖπί 9.7 ἀϊὲήεμϊίψ. Ὕετα. 6.11. 

6 βο [Αμπὰ] Ηδίδος ποὺ ἰοσί ἢ ἰο Μοτάοδοδι υπίο ἐδ βίγοο οὐ [86 οἱΐγ, σ]]]οἢ τσαϑ 
1 Ὀοΐοτο (86 Κιηρ᾿Β γαίθ: δηὰ Μοσάθοβὶ ἰ0]4 ῃϊη) τ 81 ἐμαὶ λαᾷ ΒΑρρΡεπεα υπίο Βΐπι, 

δηα οΓ ἐδ βὰπὶ [ἀοδὶσῃδί! 95} οὐὗἁὨ (16 πόηου [β᾽ νοῦ] μα Ηδιμδη λαά γτοπιϊβοα 
[8414] ἴο ΡΑΥ ἴο [ρο0}] ἴδ9 Κίηρ᾿Β ὑγθαδαγιοϑ ΤῸΓ [᾿πὰ σομδί ἀδγαίίοη ο77] [86 Δενβ, ἴο 

8 ἀεοβίσζου [σϑ 86 ὑβθτα ἰο ρμδγ8}}}: ΑἾἶβο [4.84] 6 ρᾶνϑ ἷπη ἐΐδ ΟΟΡΥ οὗὨ ἰδδ ττιϊην 
οὔ [16 ἄθογοο [180] [μδὺ ν88 ρίνοῃ δ Θθυθηδη ἰο ἀοβίγοΥ ὑμθηι, 0 ΒΏΟΥ ἐξ απΐο 
Ἐβίδοσ, δηὰ (ο ἀθοΐαγο [611] ἐξ υηῦο Βοῦ, δπὰ ἴο οβδγρο [δη͵οῖῃ ἀρο}}} μον (μδὺ 886 
βου ]α γὸ [ο ρῸ] ἐπ υπίο {86 Κίηρ, ὕο τη ῖκθ βυρρ᾽οδίίου ὑπίο Ὠΐπι, δηα ἰὼ τηδῖκθ 

9 τεαιοβὲ Ὀϑίογθ μἷπὶ ἴον [Ρ0}] μοῦ ρβορὶ8. ἰΔ 0} σϑῃθ δηα (018 Ἐβίμοσ ἐλδ 
10 πογὰβ οὗ Μογάθοδὶ ; ἀφαὶη [484] Εβίμοῦ βραῖίο [8814] υηΐο Ηδίδοι, δῃα γᾶν Ηΐτὰ 
11 οοτμμδηαπηρηΐ [οπἰοῖποά Βἴ}}] υηΐίο Μογάροβδὶ ; Α]1 [80 Κίηρβ βεγνδηίβ, δηὰ (ἢῃ6 

ῬΘΟΡΙΘ οὗ [πὸ Κρ Β ργονίποοβ, ἀο κῆπον [αγ6 Κηοσίηρ], ὑπ΄ Βοβοθνον, εὐλείλον 
ἸΏΒ} [ΘΥ̓ΟΤῪ Π18}} ΟΥ̓ ἴδια] τ ΟΓΏΔΏ, ΒΠ8}} [0 8}}41}] οοῖλθ ὑπίο ὑμθ Κίηρ ἑηίο 180 
'ΏΠΘΓ οουζί, γ)Ο 18 ποὺ [8}8}}] ποὺ Ὀ6]7 ς41]64, ἰλόγδ 18 ὁῊ9 Δ ΟΥ̓ 8 ἰο ρυΐ λίην ἰο 
ἄρδί, οχοθρύ διιοῖ, ἴο ψβοπὰ {86 Κίηρ 814] μΒο]α ουὖ {μΠ6 ροϊάδη βοορίσο, (δύ [854] 
δ6 ΠΩΔῪ ἰνο; μυΐ 15 Ββανὸ ποὺ Ὀθϑῃ 681164 ἴο οοσὴθ ἧπ υπΐο {80 Κιηρ {8680 [818] 
{ὈἸΥΓ ἄγ. 

111, Δοταεεαὶ ργεδεηίδ ἠἀΐδ γερμοϑί εἰἰϊδ πιονὸ ὡγσεοπίϊν, απᾶὰ είλεῦ Ῥγοπιΐδεα ἰο ἐχϑομία ἰ(. Ἄοτα. 12.-17. 

12,1, ΑπάίδοΥ ἰο]ὰ ἰο Μογάοοδὶ Ἐδίδβο σ᾿ ποσάθ. Τθοη [πα] Μοτγάθοβὶ οομητηδηαοα 
[8414] ἰο δῆβνοσ Ἐϑίμον, ΤΉ ποὺ τ 1} {Πγβο ] [1 (ΠΥ βρὶγ}}} ὑμδὲ ὑμοὺ βῃδὶς 

14. ὅ8οᾶρο ἐπ [0 ἀο! γο.] [89 Κίηρ᾿Β ἢοῦβ6 τλοσο ἴδῃ 411 [ῃ6 ὅονε. Εογ [Β01] 1 ἴδοὰ 
Δ᾽ οροίμον Βο] ἀθϑὺ (ΠΥ Ρ6806 δὺ [818 {1π16, ἑλδη 888}} ἑδδγα δἸδυροιαθηΐ δηα ἀθ! 1 νοῦ- 
ΔΏΘΘ ΔΓΪΒ6 (0 {Π6 96 }0}08 ἴτουα δ πού ΠΣ ΗΪ]δοο; δαΐ [8π4] ἴμου δηὰ ἰῃγ δ μογΒ Ποῦθθ 
888} Ὀ6 ἀοϑίτογοα [υἱοῦ Υ ΡΟ 8}}};; δηα σο Κηοποίῃ πομπὸν ἰμοὰ τί οοσηθ [Πδδὺ 

156 ΔΡργοβδοβϑα] ἰο {πὸ Κπράοιι ἴὺγ διιοὴ α {1πλ0 88 {π|8 ὙΤδοη [πα] ἘδίμοΣ Ὀ866 ἑἐλόπι 
16 [εαἱὰ [0] γοίυση Μοσάθοβὶ ἐλὶ απιδιυοῦ ; 60, ρδίμον ἑοσοίλιον 411 [Π9 6᾿͵)8 ἐλαέ αγὸ Ῥγοβεηὶ 

Τουπ7 ἰπὰ βμυβδη, δπὰ ἔδδὶ γα ἴοσ [ὩΡΟἢ] τὰϑ, δα ΠΘΙΓΠ6ΓΡ οαύ [68ὺ πο] Ποῖ αὐ κ 
δηα ἀτίπκ ηοι} ὑμτθθ ἄδγϑ, πἰχὰῦ οὐ [841] ἀΑΥ : 1 8]80 δηά ΤΑΥ͂ τοδϊ θη Ὁ}}} ἴδδί 
ἸΚονίβο; δη4 8βὸ ψ1}}1 ρὸ ἐπ υπίο {86 Κίη, τ ΒΟ. 8 ἢοῦ δοοοσαϊηρ ἴο ἴΠ6 ἸΔῈ; 

17 δῃὰ 17 [ὙἘῈ6Γ683] 1 ρογιδὰ [μᾶνὸ ρογιβῃθα}, 1 ρϑυβῃ [βᾶνὸ Ῥογῖβῃδ 7. ὅο [Δηὰ] 
Μοτγάροδλὶ ψοηὺ δἰ8 ὙΔΥ [ρ48864}] δπὰ αἰὰ δοοοχζαϊηρ ἴο 411} ἰμδὲ Ἐδβίμος λαά οομὰ- 
τηδηἀοα [6ῃ͵]οἸ θα ὕροη] ίηι. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ Τγον. 1. Ρὴλ᾽, 6 Ἰαίον οτ Ασαωθθδῃ ἕόστι (Ὁ Σ Ῥ᾿Σ, ΒΘΟΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἰπύθμδίνα οἴ ΜῊ, ἰποϊαάϊηρ [86 ϑἰτηρὶθ οαἱξ 

ΤῊΣ ΠΡ; »ιηῶ, διὰ [86 δὐγέδοχ ἴγοτω ρῬαΐῃῃ οὐ ἀϑῆμϑυ, ῥην, δηὰ ἀδθηοῦθϑθ δὴ ΘαΓθ8ὲ δηα γοοίΐδγου ἀσηγομπϑίσγδείοῃ. 

5 ον. 8. 866 Νοὶο ἴῃ ΐη Ῥγοοθαϊης βοοξίοῃ.---ΤῈ.] 
8 ἔνε: 11, Τὰ ργοῃμοῦῃ, Ὀοίηκ ΟχΡργοβδοα ἰῃ ἰδ οσί ἔμ), 18 ϑτω ρῃαίία.--ΤᾺ.} 

τα ΪτΘ ουθὴ (86 0090 οΟοτί (Ο δαγϑ ἢ'8 Ῥϑορὶϑ ὕγοτλ 
ἀοϑιγιοίίοη. Βαϊ 6 να8 ζαϊ 7] ἀπ ρογβίϑίθι ; 

ἘΣΕΘΕΤΙΟΛΤΟΔΥ ΘΕΤΤΙΡΑΙΣ (ακίη ς Β[6Ρ 86 Ὁ δίορ ὑπι}] (ἢ ΟὈ͵ οί νν88 δἰἰαἰηθα, 
ΤῊο δαί θοῦ δ (680}}7 ἀοδίστοβ ἰοὸ βίον ἰη (μἷα ͵ ΗΘ Βοῦο δηἰογοὰ ἃ δσοῃῆϊοι το νγυ88 ογσεὰ ὩροᾺ 

ΟὨΔΡΙΟΣ ΒΟῪ ΥΕΣῪ αἰ ουΪ ἐΐ ττὰ8 ἔος Μοταϑοαὶ ἰο | ΐαι, δηὰ τ ΐοδ 6 ἯΔ28 ὉΠ8ὺ]9 ἰ0 δὐοσί, Βαυὶ 



60 ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΥ" ἘΒΤΉΞΒΈΕ. 

{ΠΟΤΘΌΥ δ0 τδὴ ἐδ ρνοδίοβίὶ ἄδηρον Ὀο(ὰ ἴοΥ Ἶτ- 
861] δπὰ ον Ἐδβί!ιογ, σβοῦι μ6 τοαυϊτεα ἰο δ8818. 
ΐα, Τθτθθ βαρατδίθ θα ΥΟσ 5 80 γοδογάθ Ὁγ 
ΟὟΥ δυίῃοῦ 89 τηϑδο οὐ ἰδ9 ρδᾶτί οὗὁἨ Μοτγάθοαϊ ἴῃ 
ογάον ἰο ἰηνοῖνο Εϑίϊον ἰη 1818 ΘΟ ἶοί. Το ταὶ 
ὙΔ3 ῬΓΘΡΑΓΘΙΟΥΥ, Ὀεΐηρ ἀοπίζηθα δ ΡΥ ἰὸ 95- 
{2018} ἃ σοπησοιΐοη πὶ ἢ 6. οὗὨ ἰῃ6 δΒοσοῃὰ ἐδ 6 
ΟὨΪΥ τοϑυ]ϊ τγὁ8 (0.0 οὈ͵θοιἑ οη5 Ταϊϑοα ὈΥ Εδί}6 Ὁ ; 
δῃ ἴῃ ἰθ6 (μἰτὰ 86 Οχργοβϑϑοὰ 86 ἩΠ|ΠἘΠΧΌΘ85 
8. Ποὺ σϑϑί κι δίϊου [0 ἃ Ῥοβϑὶ Ὁ]9 ἔδίθ, 

γονβ. 1-ὃ. Ποτγο ἰ9 ἀοϑογι υθὰ ἐλὲ ἥγδί δίςορ. Τῖθ 
ἢτϑι (ἴηρς Μοτγάθοαδὶϊ αἀἰὰ νῶ8β ἰο ἰδἰζθ ἃ ἰθδάϊηρ 
Ῥϑυὶ ἵπ (9 ροπογαὶ βοσσον οὗ (6 79.518. ΤΏ ΘΓΘῸΥ 
110 αἰἰχασίαα (ἰχλ9 αἰἰοηίίοη οΥ̓͂ Εδίδον, δηὰ ἱπάποθὰ 
ον ποὺ ΟὨΪΥ ἰο βοηὰ μἷπι οἰβοῦ ζδγιχθηίβ ἰμδ ἢ 
δ Π)0890 οἵ πιουιτηΐπα, Ὀυὺΐ 4190 ἰο δοηἀ αὶ σοπβάρηιϊα] 
ΣΠΟΒΒΘΏΘΟΓ του ἢ γῆ οπὶ ἢ 6 σου]ά σοϊηπηα σαί 
νἱ Βογ. ὕον. 1.  Βθὴ ΜΜοσᾶθϑοαὶ ρϑοεοοίνϑᾶ 
811 ταὶ τγγὯ5 ἄοῃ9 .---λ)ὰ ἰδ ἰοἷὰ 9 ἴῃ σοῦ, 7. 
Μογάδοδϊ τγῶβ ούϑῆ ἰοϊοτιηθα 48 (ὁ (9 βυη οὗ 
ἹΩΟΏΘΥ͂ δ ΐο Ηδιίδη ἀσχροοίοα ἰο οὈίαἰπ ὉΥ ἀ6- 
δίγογίπρ (Π6 76 ν5718, ῬΟΒΒΙΌΪΥ δβοῖηθ οἵ Ηδιλη᾽ 5 
Ἰηπαδίθ ὕγθη 8 μϑδτὰ οὗ ἰν δπὰ δροῖΐχβ οὗ ἰΐ ἴῃ 
(6 καἰ π᾿ 8 γαὶθ στο Μοτάθοαὶ οουϊὰ Βϑαν ἴι. 
ἹΜοσᾶϑοαδὶϊ σϑῖ ἰ5 οἱοίδϑα, δὰἃ Ραυὶ οὐ 
ΒΑ τ οΪ ἢ υἱὲ τ 858:68, ἱ. 6., ἃ ζαγπιθϑηϊ οὗ Βδὶγ 
οἸοίΒ, δπὰ νιν (ἢ δαπιθ 8180 ραΐ οὔ 858}65, ὈΥ͂ 
ΒΙΓΘΟΉΪΗΡ 8.68 ΟΥΟΡ ἷ8 ῬΟγβοῦ δηὰ οἱοίίηρ 
(οοπρ. θδη. ἰσ, 8: Φοῦ ἱΐ. 12). Δπηᾶ ψοπῖ 
ου ἱπῖο ἴδ9 τοὐπὶ οὗ ἴ86 οἱτγ.--Ηὸ ἀϊὰ ηοὶ 
σοησθαὶ 09 ΓΔοὶ {πὸ 6 84 ἰπ ἄδορ ἀἰβίγοβ5, 
δηᾶ οτἱϑᾶ υὐἱ ἔθ ἃ Ἰουάᾶ δηᾶ Ὀἱτῖθσ οἱ; ἰἰϊ- 
ΘΡΔΠΥ, ΟσΟυ ΓΒ ἰὼ αθῃ. χχυϊὶ. 84 τ ἢ ΓΟΙΌ ΘΠ 99 ἰ0 
ἔϑδιυ. 

γεν. 2. Απᾶ οδῖῶθ ονϑῇ Ὀθίοιθ ἴδ9 τ ρ᾽ 5 
ξαῖθ, ἐ. 6., ᾧΡ ἰο (0 ἔγθθ ρἷαοθ ἰδδὲὶ γγ8 Ὀδίογο 
86 Θηίγαποθ ἰο (δ 6 τουδὶ ραΐδοθ (σοι. Υ6Γ. 6)),-- 
αγίμοῦ 9 οουἹἱά ποὶ ασοἴηθ, πὸ τογϑ σουϊὰ ᾿θ 
δοῖηθ ἱηίο (86 ραίθ οΥ̓͂ ἰ!0 ρ͵1860 88 Ὀείογο---οΟΥ 
ΠΟΩΘ (τἱρ 8}) ϑαῖθσ ἰμῖο 86 ᾿κἰηδ᾽ 5 Καῖθ 

οἹοιϊβοᾶ νυνί [8 6δοϊο]οιὮ.--- 80 ΚΕ} ΤῊΝ, σοτιΡ. 

Ἐπα]ὰ, ἃ 821 ς, 
γον. 8. Μϑὴυ οὐδὸν 96 0715 4180 τηουγηοὰ. ΤῈ 

ΒΟΡΓΟῪ ὙΠ86 βΘΏΘΓΑΙ, οδρίίο ἰΠ0 οἱογδίϊ οη οὗ 
Ἐβίδοῦ ΒΟΥ ῬΘΟΡΪΘ ΠΟῪ δὰ ΘΥΘΥΥΤΏΘΓΘ ΟὨἿΪΥ ἃ 15- 
ἰγ088 δὰ κτίοΐ, ἱπϑίοδὰ οὗἩ Βοῦοῦ δηὰ ἰογ. [ἰ 
ΒΘΘΙΩΒ 85 1 {0}0 δαί οτ υγουἹὰ ΒοτΘ ἀοβουῖῦθ ΒΟ 
189 59 05}18 676 ἰγϑδί θα ΘΟ ΓΒΤῪ ἰο ταὶ οη9 νοι ]Ἱὰ 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ οχροοὶ αἷϊον 89 οἰονυδίίοι οὗὁἨ Ἐϑίδου. 
Ηο που]ὰ ἢθτο, ἀουδι1985, 8130 χῖ τ Ῥγοιηϊ ΠΘΏ 06 
ἴο ἐ)9 τουλδυ καῦο τοὰδθ τὩϊοῖ ΜΙ οτάθοαὶ δἀορίοα 
ο ϑοουγθ {86 δἰἰοηϊΐοι οὗ Ἐδίμβογ. Εατγίμοῦ ἴῃ 
ΥΟΥ, 8 Βὸ ψου]ὰ ΒΏΟΥ͂ ὕ8 ὮΟΥ ρυοβϑίῃ γ88 ἰδ 6 
Ὠθ64ἃ οὗ ΘΥΘΥΤΥ͂ ῬΟΒΒΙ ὉΪ6 ΘΠ ΘΑΥΟΥ ἴον ἰδ οἷν Ῥυθδοῦ- 
γαϊΐοη. ΔΔπηᾶὶμῃ ΟΥΘΣΙΥ͂ ρτονίποθ, νυ ϊῖδοι- 
Βοθνοσ ἴ86 κἰπρ᾽ 5 οΘουμτηϑηδιηθηῖ δηἃ ἢ15 
ἄϑοσϑϑθ οδζηθ, εἰς.---Ὀ Ὁ 18. (869 Ασοαδαίϊνθ οἵὗἁ 
ὈΪδοθ ουπὰ ἰῃ φίαί. δοπδίτ. ὈΘΙΌΤΘ δ, 08 ἴῃ οἱ. 
τἱϊ!, 17; Ἐσοοὶ, χίὶ, 8; οορ. ἴον. ἐν. 294 ὈἿΡῸ3 
δ. Αμᾶ ᾿ΘῺΥ ἸΑΥ ἰπ δαοϊσοϊοὶδ δῃᾶ 
8.5}}98.----ἾΤ 119 41} γανθ σϑηὶ ἰο ἐμοὶν ἀἰβίτϑβα δηὰ 
(68 Γ8, ΤΩΔΏΥ͂ τηδηϊζοϑίοα (Ποἷτ᾽ ΒΟΓΓΟῪ ὉΥ Ῥα((ἰπρ 
οὔ δβδοϊκοϊοί δῃὰ βἰεἰϊηρ ἰὰ δϑ98 (οορ. 158. 
Ἰν1}1. δ). 

γεν. 4. {8 ἤτβιί οδ7θοί ἰμαὶ Μογάβοαϊ ραϊμοὰ Ὁ 

4 [ΤῸ γοηὰ ΟΠ 6᾽8Β οἷοί οδ ἴῃ 
Ῥονδίδη 848 ἃ Ψονίεἢ ρσαοίσα 566 Ηοτγοα. γτνἱὴϊ. 99; 
ΞΖ ΒΟΏΎ]α,, Ῥογα. δέ0-1, 1009, σές.}." 

ζξο, 9 ΔΒ ΤἸησοἢ 8 

ἩΠ]Ἰ8οη.--Τὰα.) 

ἢΐἷ8 ρα Ϊ ὁ ατίοΥ νγδ8 (δαί Βε ἄγου ἰδ δι δηϊίοι οἵ 
Εδιμ ον 8 Ὑοτ Θη -Βοῦύδηίϑ δη δυ θυ σϑ, ἐ, 6., δυσὶλ 
ΔΒ ΓΘ δδδίζιθα ΒΡ [ὉΓ 9 Θχοϊαϑίνθ δογγίσο 
(οοαιρ. ομαρ. ἰΐ, 9), διὰ (Β6Υ γῶνθ Ὠοίί09 ἰο ἴδῸ 
ᾳυοθη. Τδουχὰ [ΒΘΥ λιδὰ ποῖ α59 γοὶ εἐἰϑοονοσοὰ 
{{᾿6 δι οη γ οὗἉ Εϑι μι οΓ, βι1}} ( ΘὙ Ὀθοδαλθ ΓΘ 
οἴ Ἐπβιθοτ᾽ 8 τοϊδϊίοη ἰο Μογιθοδὶ, νεϊβο οἵ ἰεὶϑ μαγὶ 
88 ὙΘΥΥ αἰϊϊκοηῖϊ ἰὰ ἷ8 ἱπαυΐϊγίοβ ΟΠ σΘΓΏΪ ΩΣ 
ον. Ηδφποθ (ΒΟΥ ἀεϊαγθαὰ ηοἱ (0 ἰηΐοτπι ἰδ αθθοι 
οἴ δἰ ιμδὺ ἐμὸν κοον οὗ ἷπι. Ἐο] τίη (6 ὁ- 
1π10 τὸ βου) τϑρὰ ΣἼ) 3). ΑΚ δὶ8 ρτοϊουοὰ 
ἴοττα οὔ ἰμ9 πογὰ ἀοϑβ ποὺ ἀϑιδὶ}Υ οοσὰν δἷϊον ἃ 
Ῥαν. οοπε., ἰΒε Κοτὶ μ88 ἰδ ἔογαι “2 }). ΤᾺΘ 

οὈ] οὐ οὗἉ 17}} 6 Τουπὰ ἴῃ ταὶ {ς0]1ονγδ : (μ0 Ργϑ- 
βΒοηΐ ΔΡρϑδύδηοϑθ οὗ Μονάθοαδὶ ἰὰ ουγηΐϊηκ ρΑΓ- 
ΤῊ ΘΏἰ8 τω Β ποῖ [86 ΟδΔ}86 (σοι. νον. δ) ; Ὀὰυὶ τ ἷ9 
ἯΔ8 ΘηΟΟΡῺ ἰο γίνε ΠΟΡ σοΟὨδι ΘΓ ῸΪ6 δῃχίοίυ. 

ὙΠΌΠΡΔΙ, 8 ῬΑδβδίγθ ἱπί 5106 ἴγοῖῃ ἬΠ, ἐλὲν τοῦτα 

δϑοϊζοά ας εὐἱίὰλ ραΐη2 9. ἀεἴίσεσγν. 8.1.6 δβϑΐ οἱοίμθ8 
ἴο ΒαΡ συδτγαϊΐδῃ, ὑπαὶ 6 τοἰχίιὶ ρα μαι οα, 
ἀουθι1658, ἐμαὶ (ΒΘΥΘΌΥ δ6 τοϊχοῦ δραίη δβίδηὰ ἴα 
(10 χεαίθ οὗἩ (89 Κίηρ, δηά 80 γσοϊδίθ ἰοὸ μον (δ 
6856 οἵ νἷθ ατίοί. Βαὶ Β9 γοΐπβϑα ἰλθηι, "οὶ ΟὨ]Υ͂ 
Ὀόσδυ8θ ᾿9 τουϊὰ ἩὙΘΔΥ Ὧ0 ΟἾΒΟΥΡ ἰδδῃ κζδγηθηι9 
οὔ πιουτηΐηρ, Ὀὰϊ Ὀθοδα86 6 ἀθδὶγοὰ ἃ ργὶται 9 
ΟΡΡοτγίυ ΠΥ ἰοὸ σοπιι ΐϊοαίο τὶς Β6 Γ᾽. 

γον, ὅ. Μοτγάφοαδὶ δοοοιρ  ἰϑμοὰ 5 οὐ͵δαὶ, δὰ 
ἩΗαίδο (86 θα 6} τΤ88 501 [0 δία ἰο ΟὈϊδὶῃ ρῶγ- 

(ἰοῦ γα. 125} ὙΌΣ, (89 Κίπρ μαὰ δρροϊπίοὰ 

Παίδοῖ ἴο βοστο Ἐϑίμου  ὨθΏ66 6 Ὀοϊοηχοὰ ἰο 

δο᾽ θυῃυσῖ5 (γον. 4). ν ὙΧΏῚ, 4} εοπεπεῖε- 

διοποα λΐπε οἱ τοορδοΐ ἴ0 ΟΥ Ὁ», ϑ Ὀϑίδη(18}} αἰ πλὶ- 

ἴδ ἴο ὃν, “8}}6 δοῃΐ Βἷαι (0, (οοταΡ. γον. 10). 
γοτβ. 6-11., οτο τὸ βανο ἐλ δρεοπὰ εἰερ. ἴπ 

{80 ἴδοϑ οὔ δ χστϑδίη 88 οὔ (6 ἀβ κοῦ δ (ἢ Γοα!- 
δηθὰ (Ποὸ 9.718 ἴὸ γδ8 Βασαν ἰὸ 9 οχροοίθά δε 
ιποὲὶ Μοταοοδὶ δυουϊὰ τηαῖο 6 γοαιοβὶ οὗ Ἐβί μον 
ν]108996 [Ὁ] δ) θη του Ὀ6 ὙΘΥῪ Βογίουβ ἢ [15 οοῦ- 
Βοα ..60668, --- Ἶογ5. 6 δῇ 7. οι Ἠδίδοδ δεαὰ 
Ῥτοοθθαδὰ ἰο ἐπ 6 ΟΡΘῃ μἷδοθ Ὀοΐοτϑ (89 ρ8ῖδοο, 6 
ἴουῃὰ Μοτγάθοδϊὶ, γᾶο ἴῃ (πὸ ἴορο ἰμδὶ Εϑίΐ ον 
πουϊὰ ἀο δοιιοὶ ἰηρ τοτο, δὰ γχοϊηδί πο ἰδ θτθ 
Ἰοῦ ον ΟΥ̓́ΤΏΟΤΘ ΤΤΘΔΌΘΗΙΥ τοϑογίϑα {ἰ 8 ογ. ΤΏ θη 
Μοτάβδοαϊ ἱηΐοτπιοὰ ἷπὶ οὗ 41} ἰμδὶ 1.8Δ4 οσσυγτοὰ 
δηὰ ἰμδὺ πον ἰνοοϊϑηδά (Π|6 79»), δηὰ πιοηϊϊοη δὰ 
αἷβο (9 Βπι’ ΟΥ̓ΤΩΟΏΘΥ (Ππδὲὶ Ηδιηδα Ὀγοαδοὰ ἐο 
Ρἶίδοθ ἰῃ ὑπὸ Κὶηρ᾽Β ὑγοδβγυ, πη γοίυτῃ ἴῸΣ {890 
οσχιογϊηδίίοη οὗ ἰδ9 Φ2ὁγὃὁ. Ταΐβθ μΠ6 ἀϊά, πο 
ἀουδιί, (ο Βησόον νΒδί ἸοὟ απὰ ἀοβρίοαὉ]9 τιοιΐτο 5 
ὝΟΓΘ δ ἈΪΔΥῪ ἴῃ (6 τηαίίον ; δηὰ ἰδ ΒΘ ΥΟΣῪ π8- 
ΓΑΙ Βοροὰ ἰο Θχοὶΐθ {86 σγοδίθυ ἡπαϊρηδίϊοη 
δὰ ταί ἴῃ Εδίμον. 586 πιαϑὶ ποὶ Ὀ9 Ἰοϊ ἰο ἐπ ἰ ἢ ἰς 
ἰμδὲ Ηδιοδα μα Τουπὰ ἰδθ Φ9γ.8 καὶ γ οὗ σοαὶ 
ὑγδηβυ  δδ 5 ὙὮ θη 6 ΟὈἰδίηθα (δ 9 σοηβθῃϊ͵ οΥ̓͂ 
(89 Κίηρ. Τδδί ἰδο κίας μαὰ γουϑ θὰ ἐδθ τηο- 
ΠΟΥ͂ ἰο Ηδιπδη, 15 ποῖ γοΐογσγοά ἰο βογθ Ὀϑσδιϑο 
ποῖ ρεγίϊηοηι. 5 ἀοτῖνοιὶ ἔγοπι 195 ἐο οὠξ 
Ο, ββρηγαίο, ἱΒοῃ ἴἰο ἀθῆηθ δογγθοὶν (σοι. ἴΜον. 
χχὶν, 12), (80 ὀχδοὶ βἰδίοτηθηὶ οὗ ἃ ἱμίῃκ, ἡ 6.. 
ὮΘ6ΓΘ, Οὔδ6 διηουαί, δι οὗ ΙΠΟΠΘΥ ἰο ὃ6 κίνγοη. 
Εἰον ἴ86 δϑόοννα, ἴο ἀϑβίσου ᾿θΩΣ, τὩθδη8Β πῇ θ ἢ 
{86 49 575178 πουϊὰ Ὀ6 δυγτγεηάοτοά ἰοὸ ᾿ἷπὶ ψῖϊ μον - 
τηϊϑϑίου (ο ἀθβίσου ἰβθ. 7.19 ΚοΙΒΙῸ ἴογαι οἵ 

Ὁ Ὴ ἰ8. 1085 ΓΓΘαΌΘΏΥ υϑοὰ ἴον Ὁ ΣΤ', τβῖο 
6 Τουσῃὰ ἱῃ οΟΒδΡ. Υἱϊϊ. 1, 7, 18; ἰχ. 15, 18. 
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γον. 8. ΑΙδο Βο ἕανϑ δἷπὲὶμθ ΟΟΡΥ͂ οὗ ἴῃ 6 

υυτὶτίηξ οὐ ἴὴ)6 ἄοθοτιθο τδπαὶ τνᾶβ ρίνθῃ δὲ 

ΒΒ μδπ (ὁοιηρ. οἰαρ. ἰϊ. 16), ἴο ἄθδβ,οΟΥ 
ἘΒΘΙΩΣ, ἱ, 6., νοι οτάοτοα ἰλ6πὶ το Ὀ6 ἀδδίτογθα. 

ἸΦΒ δου! μὲγθ βαύθ 89 ταϑδηίῃᾳ οἵ ““ ΘΟΡΥ͂ :" 

δαΐ (Π6 γοηπἀοτίης “ σοπίεπίς᾽᾽ οὔ 1Ἀ86 πτιἰἰηρ οἵ 

89 ἄξογθθ ἰ8 βιδίογδ]θ, (σοαρ. Εστα ἵν, 11). 
Ῥοθϑβίο!γ Μογάεσαὶ μὰ ὈγίοΒΎ ποιοὶ ἀονα {86 

ϑυθϑίαησο οὔτμ6 ἀεογθ. 0 δου ([) πηῖο 
Ἐϊῖ μου, ἃἀπᾶἃ ἴο ἄθοϊασθ (0) παῖο διϑσ, 

δῃᾶἃ ἴο οἰδιβθ ποῖ ἰβαῖ 5:6 βῃου ᾶ βο 

ἐῃὰ πηῖο τμ6 ἰκίηρ ἴο τὴᾶϊσο βυαρρ!)οδιοι 

πηῖο Βίπι.---Ὁ2ΠΠ, ΘΟΏΓΓΑΥΥ ἰο (0 δΔοορηίβ, 8 

ὉΥ Βοσιίβοδὰ δυὰ Κοὶϊ σομπμεοίοα πῖι τ μδὲ ἔοὶ- 

Ἰον8, 88 ἰζ 10 γγογθ (δι9 Β8:19 ἴῃ 59:80 ΜΙ] ἰπεα; 

νῦν. Βαὶ ἱξ ταίμον Ὀθϊοαφα ἰο πτρϑὶ ργθοθὰθβ 
“ἜΤ 

ἀοοογάϊης ἰο 18 ἱπιροτί. Ηαίδοι νγῶϑ ἰὸ ΒΈΟΥ 

86 τὶ της ἰο Εδίμον δὰ μίνϑ Β6Γ (80 δα Ὀϑβίδϑηο 

οἵ τλ9 ἰπίοτιπαιίου ἰξ οουνογοά, [0 ͵8 αυ19 ΡοΒ- 

αἰ 819 ἰδαὶ Εϑίμον σουἹὰ τοδὰ ΐ Βουβοὶῖ; Μογάε- 

οἱ βοηΐ ἰδ6 ΘΟΡΥ͂ ἴοτ 86 Ράγροβθ οὗ θηδο]ηρ Ηδ- 

ἰδοὰ ἰο ρίτϑ 89 ργορδῦ πιϑδιίηρ οὗἁ 1ϊ8 σοῃίθῃίβ. 

Τῦο ἰαδηϊιῖνοϑ σίιὰ ἢ ΔΙΘ ΒΟΙΘ Ὁθδὶ ἰγδηβ᾽δί οὶ 

ὉΥ͂ “ἴῃ οτάον ἰἰδι.᾽ Ῥο ἄθοϊασθ (Ἵχρί αἰ) 1 

ἀπιῖο Βοετ, δᾶ ἴο οβδσβθ Βοχ ἴο βο 1ὴ ππῖο 

186 Κίηρ, ἴο τρϑῖςθ βιαρρὶ]ἱοδῖίοι πηῖο Βὲπλ 

«ον ἔογ Βοὲ ΡΘορ]6.--ὐὉ} 5 αἰτ )} Β6ΓΘ, 85 ἴῃ 

οὗδρ. υἱὶ. 7. τηϑϑῆϑ: (ὁ επίγεαί, ΒΌΡΡ ἰσαίθ ἴοτ 

βοιηοι εἷος 11 ΖΘ μ1}} (δοῦιρ. Εστγα υἱἱϊ. 28). 886 

Βῃουϊὰ ροιἱιῖοι τοὶ ἰοΥ ἴον Β6 Ὁ Ῥθορῖθ. 

ψοτβ. 909-11. Μοτγαοοαδὶ οἱ οἰ οα ΟὨἸΥ ἐμ9 ΔΏΒΥΘΥ: 

ΑΙ ἴδ86 κἰη κ᾽ 5 βουυδηῖβ, απᾶ [86 ΡΘΟρ]6 οὗ 

189 ᾿κἰῃ κ᾽5 ρχονίῃοϑθβ, ἂἃο πονυν, [μαὺ νσΒο- 

δοουοσ, τ᾽ ΘΊΒΟΣ Ώ 8} ΟΥ ὑυοσΏ8 8881} ΟΟΣΩΘ 

ππῖο ἴδ9 κίπρ, εἰο.--- ΠΝ] 2 ΝΠ}3 18. ῥγεῦχϑά 

28 8 Νίοπι. αδεοῖ. Τὴ6 ρῥγράϊοαίθ τὶν ἹΠΠ ΠΝ 

{0]] ον 5 88 88 απαοσοϊμίλοπ Σ “ΟὯ6 8 8 ἴανν," 1. 

6.) ὁπ6 ἴαιο οχίεπάδ ἰο αἱϊ, ἸΤ ἰδ (89 Ἰδνν Ββανίῃς 

τούογϑησο ἰῃ ἰιἷ9 6886. {8 Βι Ὀδίδηο6 γοδ8 ὈγοΗ͂ν: 

ΤΠ), ἰο ἰδ, ἐς 8.,. ἴπι. ΟἿ νγὰθ ποὺ ΟΥ̓́Θ 8" 

Ἰονγοά ἴο οῃηέδν {86 ἱπθον δουτί-γατὰ, πυυοἷι 1698 ὑ89 

κἰη 8 ραϊαοο. Τμδὲ ("6 κίηρ τοδί δὰ ἴῃ {86 ἰῃ- 

πον σουτί Ὀοΐογο ἰμ 9 τογδαὶ ἄου86 (Βογίμβοδα δηά 

611), που]ὰ ποῖ ζο]]ονν ἤγοτι σἴδρ. Υ. 1. ΕΥΘΣῪ 

ο.6 88 ἴ0 ὃ6 ΚΙ], Θχοορί δίπι ἰονγατὰ σσβότὰ {86 

κίη κα οχιϑη θὰ (μ6 χοϊάθῃ βοθρίσθ. 3 ἽΔ, 61- 

σορί, 88 ἴον Θχδπιρὶο, ἔχ. χὶΐ, 28; 5 88. χυΐϊὶ. ὃ. 

ΟΣ, ἤγοαι 2.2), Τουπὰ οὨἹῪ ἴῃ 88. ὉΟΟΚ (ἴῃ 

ΟἾΡ. τ. 2 δηὰ τἱϊ!. 4), ἴθ (86 Ατδμιδίο ἰοαριθ 
εἰσηϊῆθ5 “ ἴο τεδοῖ οαἱ ἰοτγαγάβ, [0 οχιϑηα," δπὰ 

9 δοηποοίοα ψ| ὦ, 1). ἴα (86 {ἶπιο οὗ Βοϊ- 
οο68 ἰμο Μϑάθ, δρργοδοῖὶ ἴο δε ἰεΐπρ γγ88 δἰ σϑδὰυ 
ψΟΥῪ ἀἰδίουϊε (Ἡοτοά. 1. 9) : πὰ δαιοπρ ἴ) 9 Ροτ- 

βἴδηβ, ἢ ὙΘΥΥ ἔονν ὀχοορίϊουβ (Ηοτοά, ΠΠ1. 118), 
ΤῸ ΟὯΘ Γ88 ροτιυἰ 6 ἐο ΔΡῬΤΟΆΘΩ ὑπ κίηρ τὶ ἢ- 

οαξ 8 ποίΐοθ (οοπιρ. δδρ. ἱ. 14: δῃὰ Ηοτοά. ΠῚ. 
140: δἷεο Ο. Νορ. Οὐποπ, ο. 8). Αοοοτάϊπρ ἰο 

ΟἿΤ Υ6 786 [ἢ Β6Ώ86 Οὗ [86 ἸΔὟ 18 ποὶ ὑμδῦὺ ὯὩ0 ΟὨΘ 

βου ά ἀρργοδοῖῦ ἀπαποουπορᾶ. θυΐ ἐμαῦ μῸ ΟὨΘ 

βῃου]ὰ δρρτοδοῖι ὑπ]685 οα]Ἱοὰ, ἘΒαΐ [86 860890 
οἵ θολὰ ἰ8 189 βδιηθ. [{ 90η6 πιυδὲ ρσὶνο ἀπ 9 ποίἷο6 

οὗ δρρτοβοῖ, οπὸ τιυϑὶ ἄγϑι 9 δἷβο οοοθρίοα; δαὶ 

ἰο Ὀ0 δοοοριοὰ ἰβ ἰο Ὀ9 οΔ|19., ΑΒ τοζασγὰβ ἰβμδί 

ἸΔῊ ΔΏΥ ΟὯΘ ἘΔΒ ἴγοθ ἰο ρἷτο ποίϊο6 οὗ δὶ8 ἃΡ- 
ΡΓΟΔΟΒ (οοαρ. Ηετοάοι, 1Π{. 140), πὰ μϑῆσθ 
δΥΪ868 ἰῃ6 αι οδίίοι, Ὑ8ΥῪ Εϑιθ ον ἰγορὶ (58. ρυὶνὶ- 
Ἰ6ᾷθ ουἱ οὗ δἰχῃί, «“οβθρίιυϑ βαγβ (Ἀπιίς. ΧΙ, 6, 
8) (αὶ ι6 Βυβοδπὰ οὗ ἔϑιμον (ἀοσοταΐης ἴο ἷπα 
ΑΥΙΔΧΘΟΥΧΘΒ) [ΟΓΌδἀ6 18 Ρ6Ο0]6, ὈΥ͂ ἃ Βρθοΐδ] ἰανν, 
ἴο Δρργοδοῖὶ ἷπι ὙΓΪι119 9 βαῦ ὕὑροὴ ἰἢ6 ἐβ ΓΟ. 
Βαυὶ Βο νουϊὰ πιδῃ δ ϑι}ν αἷνο χγοαίου ψεϊχῦ ἰὸ 
ΟΌΡ ΟχρΙδηδιίΐοηα. 1 6 ἀσβῖσο ἰὸ δὰ ἰΠ6 οογγϑοὲ 
ΔΏΒΝΟΣ Ἧ6 08 ποὶ ογογ]οοὶς (86 χοτηλτὶς οἵ Εἰ5- 
ἰδοῦ, (παι 8}9 δὰ οὶ Ὀ66} σα] ] ἃ ἰο {116 ἰκεΐη ς ἴον 
ΠΟΥ ἰμἰτὶ  ἀαγθ." Ῥοββὶ ὉΪγν δῆς δρργοὶ )ρηἀοᾶ 
ἐμδὲ (86 κΚίῃρς παά Ὀοοοίλθ βομον αὶ ἱπ  δγοθηὶ 
ἴο ΔΘΡ, δῃηὰ ἐμαὶ, ἰ 886 ὙΘ6ΓΘ ἴ0 Δ ποῦ Π66 ΠοΥΒΘΙ 
Νἱπουΐ Ὀοΐηρ ο8]16ἀ ὉΥ ἷη), 8.16 νοῦ ἃ Ὀ6 Τθ- 
[υδοὰ δἀτοϊίδηοθ ἰο δἷβ Ῥγθβθῆθδο, Τιΐἷβ πουϊὰ 
679 τηδαθ ἰῃ9 γϑδῃίατο δι1}} τοΓ 6 ἀληρογουβ. ΑΟ- 
οογάϊης ἰο ὁΒδρ. ἐϊ:. 7, ὨΘΑΥΪΥ ἦνθ Ὑθᾶτβ δά 
ῬΡαββοὰ βίῃσο (μοῖρ τοδυγίαψθ. Ηθῆ68 8.10 ἃ 
ῬοΟΒΒΙΟΪΥ θεὰ βοποπνιαὺ [οὐροίϊοῃ. 10 οου]ά 
ταν ΡΡΘΔΓ Οὐ ΟΣ ννΐδο ἴῃ ΔῸΣ ΘΥΘΒ (Π8ῃ [δἰ ᾿ὺ 
88 Ὀδδί (ο Δρρτοδοὶιν {86 ἰκίηρ υπαηπουιποο δηὰ 
Ῥἶδοθ γϑϊΐδῃοθ οἱ (6 ἴδοί τὺ ΠῈΣ ΔΌΡΘΟΓΔΗΟΘ 
δ ουϊὰ Κἰηάϊο δἷθ ον δηον.ὕ 

γέετθ. 12-17. Τὴϑο ἰλιγὰ εἰόρ. ἸῺ οΥ 6 ἴο ἴῃ ου9 
Ἐβίμον ἴο ἃ δοτρ᾽ δῆσδο νὶτ ἢ 8 γοαυοβί, ἀθϑρ᾽ϊθ 
6 Ρ Βοδὶἰδιΐίοη, Μογάροδὶ ἰδ ᾿ὶ γτορογι θὰ ἴο ΠῈΡ 
(τον. 18): ΘΒ ΩἸς ποῖ τυ τ ὙΠ γΥγ866]1{ Γμαῖ ἴΒοα 
ΒΌ611 οδοδρθ ἰῃπ [89 ἰκἰη κ᾽ 5 Ὠοιδθ, ζΏΟΥΘ 
Β6ῃ 811.:}9 ὅονσδ.--- ἴὸ Ὀ6 Ββαυϑὰ 068 ποὺ 6 ΓΘ 
Τη68Ὲ, {(.] οπῖν απι δαυεά, ἰλὲ οἰλεγε ἀὁ ποὶ σοποέτη 
πι6, 88 ἢ Μογχαοοαὶ πτουϊὰ ΔΤ Π6Υ οὗ ἃ 86] 8} 
δορὰ ᾿πάϊδογεηιϊ δος ἰοπναγὰ ΒΙῸΣ. Ῥ6001]6. Βυϊ 
(86 Β6Ώ86 ἰδ: “ἢο ποὶ (δἰ πὶς (μαὺ (οὰ βἰνδὶέ 68- 
6806, οΥ {88 (Ποιὰ ατὶ Ὀοίον ο΄. Τ 18 18 ΟἾΘΆΡ 
ἔγοτῃ νοῦ. 14: ΕὟΣσ { ἴδοι δἱϊοξοῖμον Βο]ᾶ- 
Θαὶ ΤΥ ὕθδ8οθ, ποῖ τιδκίηρ ἰ ΠΡ σθβϑῖου ΜΙ ἢ 
19 κίηρ, δ 818 ἴέσωϑ, (1 80}} 5881} [616 6ῃ- 
Ἰασρουθηῖ δῃηᾶ ἀοιίνσθσθῇοθ ατὶδ6 ἴο ἴΠ9 
δον ἔσοτῃ δῃοῖμποσ ρΪ]δοθ; Ὀυϊ ἴδοι δηᾶ 
ἀν ἐαϊμοτ᾽ 8 Βοῦδ6 5881} Ὀ6 ἅϑϑϊχουϑᾶ, ἱ. ε., 
Ὀ6 ποὶ Ῥοίίοσ οἱ, Ὀυὶϊ τψόοτβο. Τμαῦ (6 Θῃ(1 9 
Φεν δ Ρ60016 οσδηηοὶ ὈΘ (08 ἀφδί του δα 18 8 τηδί- 
[6 Σ δοϊ-οὐἱάθηὶ ἰο Μογάθοδαὶ. Τμΐἷβ 8 ἂπ Ἰπδοῦ- 
ἰοϑίβ 6 ἐγαϊ, ὑπ ον 1} οἱγσαϊηβίδποοδ, τν σὰ ἴῃ 

ἱα τη ἰβ τωδὰθ βγο ὈΥ (16 ἀἰνίηθ Ῥγογα 868. 
Απὰ δ᾽ Βουρὰ ποῖον Θοα ποῦ αοα᾽ Β ΔΒβΣΔἢ668 
ΔΙῸ ΒΟΥ τηθηίοηδά, 8ι}}}, 88 18 1:8} το νϊκοα ὈΥ͂ 
Βτοης: “6 μᾶγοὸ (8 ΠοῸΪθ δηὰ οἰ ΘΑΡΙΥ ΠοΤΟΐΟ 
αὶ! οὗ Μογάδοαὶ, πο 8668 κἢ.6 αΐατο ἀ 6]  γ 6 Ὁ- 

ΔΏΘ66, ΘΥΘΏ διηϊαϑὶ (86 τηοϑὶ ἱπιτηοαἶδίθ δη ἃ ἴτὰ πλἷ- 
ποηὶ ἀδημον." Τθοϑ9 96 00}5 ΟἿΪΥ οδῃ δηὰ τυϑί 
ὯὍο ἀοϑίτογοά, ἴῃ ἷΒ ορίπἴοη, το, τ ΒΘ 1ΐ 60ῃ- 

ΟΟΥΏΒ ἰδ ργοβογυδίίΐοη οὔ (6 ρϑορίϑ, 40 ποὶ Ῥετ- 
ἴοτια ἐμὶν ἀαϊγ. [{ 8 ὙΘΤῪ ΡΓΟΌΒΌ]6 (δὲ Ὀ9 
8οαϊὰ ἰδίηκ ἰπαὲ Ηδιηδη ..88 οὶ ΡΟῦΤΟΣ βυδοϊθηὶ 
ἰο οαυδο τ 6 ἀοειτγυοίἑ οι οὗἨ [9 96 718} παίϊοη 88 
ἃ ΜὮΟΪ6, Ὀυὺ ΤΟ ΓΟΪῪ οὗ ἰμδὶ ἀοίοδιεά Μοτάθοαδὶ 

4 [“ Αοοογάϊηρ ἰο Ἡθτγοάοίιβ ({Π]. 69), ἐῆο ψίγϑοβ οὔ 8 

Ῥοσβίδη Κίπρ. ΠΘΊΠΘΥ ὈΓΙΓΏΔΙΥ ΟΥ ΒΘΟΟΠΟΆΑΥΥ, Βῃαγοὰ 

Ηίβ Ὀδὰ ἴῃ τοἰϑίίοη. Αβ 16] ὨΠΓΡΟΙ ΒΟΙ ΘΕ 68 ΘΧ- 

οϑοάδα ἰῆγθο πυηάτγοά, {π6 ἐγ οὗ ἃ μασι !δῦ νι 0 

ταῦ ποῦ δοτὴθ ΖῸΓ ΠΘΑΤΙΥ 8 ΥΘΑΓ." ἨΛΎΙΙΝΒΟΝ.--- [Ἑ. 

Ὁ ΓΑΒ ἐο 1Π96 φοίαδη βοορίτα ἘΔ ΠΒΟῺ ΟὔΒοΥτΘθ. “Α 

τοοάδγῃ ογίξια 8518: 1810 Ποῖ ὑπδὺ ἃ Ῥοσγεαίδῃ ᾿εἰῃ 
σου ὰ ΑἸ ΤΥ Β αν ἃ μοϊθὴ βοορίγο ὈΥ͂ δἰπι ἰοὸ βίγείο 

οιἵ ἰοταγὰβ ἰπίγα 618 οἡ ἰδ Ὀγίνϑου 7 10 ΒΘΟΙῚΒ ΘΠ ΟΣ ἢ 

[0 ΤΣΘΡΙ͂Ρ ὑπαῦ ἴῃ Αἱ ὅθ Ὠπηθτοιδ γϑργθβϑηΐατίομβ οὗ 

Ῥογείδη κΚίησβ δἱ Ῥογβοροὶ β, ἔποτο ἰ8. ποῦ ΟἿ ἰῃ ΜΠΗΣΟΘΣ 
[8 τυ ΟΠΑΓΤΟΐ ἀοθ5 ποὲ Πο]ὰ ἃ ἴοπρ ἰαροτίης βιδῆ (ν ὨΙ Οἢ 
18 ΠΡΒΟΥ 109 "δοορίγο᾽ οἵ Εϑέμθτ) ἴῃ ἷ8. εἰχηξ μδηα." 
--τε. 



62 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΕΠΤΉΕΒ. 
.-..-.-...ιι..--΄-ῤ-ΠΠὃ-““΄.--΄΄ᾶΦᾶᾧ΄-««Φ-ᾶοπὔ[έΕὋἘ΄΄ῆ-ὩῆῆὙττχἰἰττχτὖ'ἷῪΨ------ς-..-.. .--ς-- κἰὠὠΤ7Τ᾽Τὀ.-----ττ- -ρῈ-«-«-.::ΞΞζ.τ -----““-πρφρῆφΦὌρῆἭἝΨφρᾶφ«φφρφρφωπππμμφὍφψΨφΨρΕΨΕΨΕΨρππαΣ 

διὰ ἰκΐ8 δια γ, ̓ θη09 880 Εβί μον, πχαδί ἀΐο (Βεν- 

ἰλδδυ,---οῦ κοῦ τίῖ89 6 πψοῦϊὰ ποί ἰβαγο 881: “τοὺ 

δηἃ (ΠΥ Τα Βθτ᾽ 5 Βουθ6,᾿ Ὀαΐ “{γ ΓΔΒ ν᾽ 8 βου 88 

δὰ το, γ8 8081} ρεγίβῃ."" ΗΘ ["δγθ πιδῖζεβ γὸ- 

ξογτϑηοα γαΐϊμ ον ἰο ἃ αἀἰνίηθ ρυηϊδιιπιοηὶ ἐμ αἱ δἰλ4}} 

συῦ!6 ὑροη Εβίμιοῦ ὅγαι, Ὀυϊ οὐ ἰοῦ δοσουῃΐ 8180 

ὉΡΟΩ ΟΣ αἰ μθτ᾽ 8 βου8ο. [1] --- ΠῚ (ἔχ. σἱῖ!. 

11) πιϑαῇᾳ το] ἴγοτι ῬτΘδδιιγθ Ῥδοαυδ9 οὗ νιϑηὶ 

οὔ αἷν. ἽΏΨ ἴῃ Ἰδιον ἰδηβύδβθ ταῦ μᾶνθ Ὀεθω 

εαἰἴτοη (δ6 πιϑαπίης οὗ ὈΞ3Ρ, δο ἰδὲ ἰξ δμου!ὰ πιθδῃ 

(ο ατίδα, ἰο ο Τοτί, ἰο Ὀ6 (1 Οἴγοι. χχ. 4). Βιυιὶ 
ἰϊ τῆδν αἰϑο δἰ ζηὶ : ἀεἰίνεταποα τοῦ! δὲ εεἰαῤἰδἠεά 
ἰμαῤι υσπα. οὗ δοἰαπᾶ τεαάν. Τι6 “ οἱλέ »ίαςε "" 
ἰ8 ποὶ Θοά ακ5 ἰαιπηοάΐαιο ἔογ μοῖρ, Ὀυΐ ασποίλεγ 
ἀφεπί οΓ Οοὐ, ἴῃ οοπταϑὶ νῖ ἔϑι μον. Μοτάοοσαϊ 

ἸΩθ8:8Β: Θοὰ νἱ}} δηυὰ οἰμον ἰηβίγυπιοπίθ τ ΒΟΙΣ 
Ηο πὶϊ! οπιρίον, ἰ ἐοα τὶ πο βεστὸ Ηἰπι. ΤῈΘ 
Ἰαδί βϑῃίθηῃσθ οὗ υϑὺ. 14 ἰ8, ΌΥ τυοϑὺ ἰη ογργοίουβ, 
ἀεφοϊαγοὰ ἰο τηοδη: “Αὐὰ γι Κῆονϑ Ὀὰσὲ ἐδπαΐ 
δοιὰ δϑὶ 66 οἰθνδιθα ἰο ὉΘ αὐθοὴ ἕο 78 δΌΟὮ 
ΔῊ ΘΙΠΘΓΘΘΏΟΥ 88 ἐἰν8, ἩΏΘΓΘ ὑμογο 8 ἀϑῆρον, 
νι ἰσἢ ἰμοὰ Βηου ϊάϑί δϑϑίες ἰὼ δυθυι πη, 80 {δὲ 
ἰἰοὰ οαῃϑί 6αβ}}Υ οἷρ. αι ἰ (ποὺ ψ|]}} ποἱὲ Βοὶρ, 
ἴσα πῖϊε ποὶ οβσδρὸ δὰ δδβρϑοία γ ΒΘΥΘΤΘ Β6Ώ- 

ἰθῃο9.᾽ Βα! ἰο ἰδκο ὈΪϊὲ 'ἰπ (86 86ῆ59 οἴ ΤΊ, ϑ 

ἴ0 ΒΔ ἰδὸ 1θαϑί, υεπίιγθβοιοθ, δηά οδῃηοὶ ὃ }118- 

(1894 ὃγ ἐδο ὕδοὶ ἐπαὶ ΡῪ Ὁ ἰδ βοιποίἱπιϑβ, (δαὶ 

πὶ πουὶ Ὁνλ) υδοὰ ἰπ (9 Β0η8. οὔ ρεγλαρε (2 ὅλαι. 

χὶΐ, 22; 206] ἰΐ. 14: Φοηδὰ 111. 9). Αφηαὶῃ ᾿ξ ἀοε8 
ποῖ σογγοϑροηά ἰο (8 8689 οἵ “ ἵ,,᾽ “" τοί 6 2᾽ 
δηἃΔ γΓ8 ΤΩΔῪ ΒΑΥ ὙΠ Βοτίμοδα: ““ ἯΠ0 Κπονν, 
ψδθη που δηδί Δρρτοδομοϑα (9 γογδὶ ἰβγοῃθ 
(Ὀοβοθοδβίηὶν), υβδὶ (μ θη 888}} Βδρρϑη, σι μοῦ 
{86 Κίης ὙΠῚΙ ποὶ τοσοῖγο γυῦ ριδοϊου δὴν :᾿᾿ ΟΥ̓ 
δεξαΐη, 85 Καὶ] δα γβ: “πο Κηονϑ Ὀαπὶ (Ἰδὲ ἴδοι 
διδβί διιἰαἰηθὰ (ὁ γΟΥδΙΥ ἴον ᾽.ϑὲ Βαοὶ ἃ ἰἶπιθ 88 
(ΐ8 (48 νγᾶὰϑ πὸ ἀουδὺ (τυ), ποὺ 8}}Δ}} {Π|80 ὯΘ 
ἄοῃο ὉΥ {8607 Μοτάοσαϊ νψουϊὰ ῬΟΡΒΔΡΒ δΑΥ, 
ὉΥ͂ ἯΔΥ οἵ δἀάϊης ἰο (6 Ὀοΐοτ6- Ἔχ ροβδο (μτϑαί, 
“ΤΏου 584} Ὀ6 ἀοδίτογοά, ἱΓ ἰοὺ δτὶ δι]: δηὰ 
ψἢο Κηονβ το 16 Ὁ ἰθοὰὰ ΒΔ] ΤΟΔῚ Ὀ6 σουγ- 
ἔδουβ Θῃουσὰ ἰο δροδὶς [Ὁ υ8, δῃ ἃ ἰμΟΥΘΌΥ τη8- 
Ὠἰΐοβέ ἰο Ὁ5 ἰπδί, ἴον }.ϑὲ 500} ἃ {ἰπ|6 45 (168 ἰῃου 
ννδϑί οἱονδίο ἰο χογαὶ αἰ ρηϊγ ἢ) ΆᾺΑ ἀουδὶί δυο ἢ 
85 ἰμΐθ πουϊὰά ουὐἱάθηι γ ὍΘ (6 τιοϑί ῬΟΥ͂ΘΓ- 
7] ἱποϑηϊνο ἰο 6 Ρ ἰο ἀο νδδὶ νδ8 σϑοαυοϑίϑα 
οἴ δον. 

γόον. 1δ. ἴῃ ὕδοὶ (ἷ8 γοβοῖὶτθ "8 σεδοδβϑὰ ὮΥ 
δον, 800 τηλὰθ τεαυοδὶ (μαὶ Μοτάοοδὶ, ἰοχοί μον 
πὶ (86 16.518 ἴῃ Βῃυ 58 8δῃ, βῃουϊά ζα5ὶ (ἢ τ69 ἄδγ5 
δὰ εἰκίιβΒ ἰπ ΒΟ’ ὈΘμΔΙ͂, ουῦ(͵]685 δ ἰδ09 
ὀχρθοίθα ἰο βϑοῦγο (δ δοὶρ δηὰ ρῥγοίθοιΐου οἵ 
αοἀ ον ἐμαὶ ὀνθηια] Ὠουν δηὰ βίορ, δῃὰ {μογθ- 
ἴοτο δ ἀοοϊαγοδ, τὶ χτοδὶ σοὶ χπαίΐοη, ἰδ αὐ 
9 νου]ϊὰ σϑρηίατο ἰο 14] ἐμοῖς τοαυοϑὶ. ΤῊ 
ἴαδβι σου] ΟὈΪΥ πηόδῃ ἐπί στοδί γαΐβοΥΎ Πα ροπαθὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ (μοῖν ᾿θλά8, ὑπαὶ τῖτἢ} ἃ οσοπ τὶ ἰθ ϑρὶ τὶν αοἀ᾽ 8 
Ἰιδηἃ νγὰβ β6θῃ ἴῃ (ἢΐ8 ουθηὶ, δῃὰ (δ ῬΓΔΥ͂ΘΡ ὙᾺ.8 
τη8649 ἰο Θοὰ ἔογ Βεὶρ (ΘΟ Ρ. 1 Κίηρε χχὶ. 27--29; 
Φοοῖ ἱ. 14; Φοῦδῃ ἰϊϊ. δ). Τμαί Ἐδίθ 6 Ὁ 8ι}}} ἀο 68 
ποῖ τηδῖχο τηϑο(ΐοη οὗ αοά, 0 τηοχὸ ἔδδη ἀἰὰ Μοτ- 
ἀοοαὶ Ὀοίοτο (δἷδ. θῶ 86 δἽεδογίϑα δἷδ (δἰ (ἢ ἰπ 
16 ἱπάοδείγυοι ὈἿΠΠΥ οὗἉ {6 7 6 ννἱδϑὲὶ πδι 0, ΤΩΔΥ 
ΘδϑῖΪγ 6 οχρ]αϊηοὰ, 85 ἰἰὼ8 Ὀθθ οὈδονρυϑὰ ἰπ (ἢ 6 
Ιπἰτοἀυοίϊΐου, ᾧ 8, ὈὉΥ τοπιαγϊκίηρ {Πα ᾿ξ ρῬογί δ᾽ ἢ 5 
ἰο ἐμ δἰγῖὶο οἵ ἰδ6 δυϊονρ. Τὸ {9 οχρτοβϑϑβίοῃ: 
ξπδβῖ γ0 ἴοσ 296, Εδίμπον δά δ: δῃ!ὰ Ὡθϑὲῖμοσ θα 

ποσ ἄσί εἰς ἴσοϑ ἄαγα, εἰρμὶ πος ὅδΥ͂, ἰα οτ- 
ἀόγν ἰο τϑγκ ἰθ6 Βουϑεὶγ οἵ 6 ἴδει. Α διγὶςὶ 
ἴα8ι οὗὨ εἰγθ9 ἀὰγ8 πνουϊὰ Ἰηθοὰ ἢδγο ὈδΘη 8, 86- 
ψ6ΓΘ ἰδ5κ, βη θέον του ϊὰ ὑμΟΡΘΌΥ αν ἀοπθ 
ἸΠ)ΥῪ ἰο Ὁ ΔΡρεδγδῃοθ (“. ἢ). δ οἰ αο] 8). Βαῖ 
686 ἡγε ἄαψϑ βοθῖν, 8ἃ8 ἰῃ Ψ0Π8}} ᾿ΐ. 1, ποῖ (ο Ὁ68 
οἰἴθαυ υπἀοτγδιοοά ; ἤθηο6θ {10 βεῦδο ψοιϊὰ Ὁσ, 
ἴγοπι ἷβΒ ἀδγ ὑπ} {80 {ἰἰτὰ ἄδγ. ον {6 ἴδδι 
δὲ αν Ὀδζυη οὐ ἴ.:0 δ10 ἀΔΥ ἰδαὶ Ἐπ: Β6 γ᾽ 8 
ΔΠΒΝΟΥ οδὴ0 ἰὼ Μοτάοοδὶ. Τμα "(ἰἶτὰ ἀαγ᾽᾽ 
τηδηιἰοησὰ ἰῃ ΘὈΔΡ. Υ. 1 τπυυδὶ πιοδ (. 6 {τὰ ἀδ 
ἔτοπι ἰμβαὶ ἴπ ποῦ 06 ἀδοϊβίοῃ οἵ Εϑί ΒΟ ΔΒ 
πιλάθ. Τὶ ἀθοϊβίοθ ἨΔ 6 τιδῖὶα ἴδοι ἴτγοπι 
ΜΪοΘὮ (πη ντὯ8 γοοϊζοηθά. Οὗ σουγβο ΝῈ ὁδηηοι 
χροσὶ ἐλ)εὶ Μοτάοσαϊ 5Βμουϊὰ {πΠπὺ ὙΟΥΥ ἀδ  ἢαγνΘ 
μα υσοὰ 4Δ}} 86 Φὁ'Ψν8 ἰῃ Θῃ!θυδδη (ὁ ἴδϑι. 8.11} 1 
τηδίίογβ ποὶ δο υυσὰ [πὶ ποῖ αἰΐ, ἰ ΟἿἿΥ πάν, 
[αδιο,--.Δᾶ δο Ὑ{1Π1 ρο ἐπ πηῖο ἴδ9 ἰκίπ κα, 

Ὁ ΒΙΟὮ ἰ6 ποῖ, ε(ς.---Ἶ33, ἢ. ὁ. πον τμελ οἰσχουπε- 

δίαποεε, ΟΥ ΔυὰοΓ δι 6} οοηα ἰΐοη8. ΓΞ "Ὁ ΝΕ 
ΤΑΔΥ͂ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ τιθδῃ: “ποῖ 18 Ὡοὶ ἸΟΚΑΙΪΥ 6]- 

Ἰονγοά," αὐλουσὴ ποί, εἰς. ἃ ταϑὺ Ὁθ ἰαῖιθα ἴῃ 

8 ὩρυΐοΥ Β6Ώ586, ΔΙ᾿ ΒουρΘὮ κἢ δ." το ηἀβ 08 

οὔὁ ἰ9 Ατδπιαὶϊο δ “Ἵ, δηὰ μβοῆοθ ἰξ οδα 
ΘΒΒἾΥ Ὀδ (δἰςθη 'π [80 Β6}86 οὗ ““ νἱῖδοιΐὶ ᾽" (σοι. 
Επαϊὰ, 2 822) ἡ. Τδμο Ἰαβὶ νοτὰβ8: Δῃᾶ ΙΓ ΣΙ ρΡο- 
ἰδ, 1 ροσίβὮ, δὸ δὴ ἜἼχργοβϑϑίοη οὔ νἘἔἶαρς δυὉ- 
τα βϑί οῦ (ὁ 8 δῖ16 ἰμδὶ δ ἰδ γθδίθη 6} ἰὼ 19 
ῬΟΣίογδη09 οὗὁὨ 6 Ὁ ἀυ(Υ (οοπρ. ἄἀφη. ΧΙ, 14). 
δῖον Δα στολαὶ οϑυϑο ἴ0 ῬΥΘΡΘΓΟ [ῸΓ ΒΟΥ ΟΕ 
ἀθειγαο!ίοη. 8.116 ποῖ οὔἱγ ργοροδοά ἴο ζο ἰο ἰδ) 
ἰς πίίμβουὶ εοΐπκ ο4}16ἀ, Ὀὰϊ α͵8ο ἰο τγϑαιοϑὲ 
βοιηϑἰ ίης οὗ δῖ, τυνδϊοῖ, δοοοσάϊης ἴἰο Ῥεγβίδα 
ουβίομι, ἰὲ τνᾶβ ἱπροββί ὉΪ0 (ο ζγϑηί. ὅδο νουϊὰ 
ΌὈΥ ΒοΥ Ῥοιἱ(ἰοη ΓΘοΔ}} (6 οἄαΐοὶ δπὰ {( ΥοΌΥ βεοεῖη 
ἰο ἀϊεγοχζαγὰ ι᾿ὸ γσογαὶ τηδ᾽εβίγ. ὅο νουϊὰ δηὰ 
ἰηἀεθὰ τηυϑὲ γα υθ8] ἢ 0861} 888 ἀλυρπῃίον οὗ (ἢ 15 ἀ6- 
ἰεϑἰ θὰ 769» ͵8.} ρθορὶ 8 ρίνοη οὐοῦ ο ἀοδί τυοἰΐοι. 
[δὶ οὗ δ}}, βῖιθ τοῦδε (ΠΡΟ ΌΥ Ρΐασο μι γβοὶῦ ἴῃ 
Ορθῶ Ορροϑδὶϊϊοῃ ἴἰο ἱδδὶ δ]]-ρονγεγίαὶ ζδυοσίὶίϑ, 
Ηδιδα. 

γεν. 17. Μοτάοοαὶΐ ποὴΐ ἤοτί! ἰο 7.141 {86 

Ἡἶδῃ οὗ Ἐβίμβεσ, 80 του 3.» δ68 ἱπὰποοά (86 

Τογζύβ δηὰ οἷάδσ ἱῃίθγρυοίουθ, δὲ “. Ὦ. Μὶι- 

οἸδο] 8, ἰο δἄάνλῃησο (86 ορίηΐοι ἰδαὶ 86 Βδὰ νἱἷο- 
Ἰαιθα, ““ρββϑοὰ οὐδῦ,᾿" ὩδιϑΟΪΥ, ἔμ Ἰανγ, τ 1ΟῈ 
ογάοτγοὰ 16 Ῥαβοδαὶ ἔδαϑδί ἰο Ὀθ οοἰογαιοα ἰπ 8, 
ογουβ θην (ἴτοπὶ οἴ, ἰἰϊ. 12 ἴ0 τοϊχσιί [οἷ- 
ἴον ἐμὲ γγϑ δ΄6 ,{}}} ἱπ {89 {ἴτη οὐ (8} 9 Ῥαδϑουδυ); 
Ὀυΐ (86 νοτὰ 888 186 τηδδοίϊηρ οἵ: φοὶπσ αὐσαν, 
κοΐηρ ἔατί βοῦν. [ὁ 88 18 Ἐχρδηδίϊοῃῃ 88 θ0Ώ- 
ἰγδβιΐης τὶ τοὶ Μοτνάοοαϊ μαδὰ ἀοῃθ Ὀοίογο, 
Β'Π060, 80 Ἰοᾳ! ἃ58 ΕΒι ΒΟΥ Β ΔΏΒΎΘΟΙ 28 Ὡοὶ 88(18- 
ἰδοίοτΥ, δο χοιηδίηοὰ διδηΐηκ ἰμοΓθ. 

ῬΟΟΤΈΓΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ, 

εν. 1 εααᾳ. 1. Μοτάοοδὶ του ὰβ εἶα εἰοί ἷην, 
δηὰ ρυίΒ οὐ δδοϊκ- οἷοί" διὰ δϑοβ. Ηθ δηίοιβ 
(0 οἱ ἰππ8, δῃᾶὰ σαΐβοβ ἃ ρτοδὶ δὰ Ὀἱ(ον 
Ἰοιωδηίδιΐοη. 8.0. αἷδο (89 Οδμυτοῖ οὗ Θοά, ἴῃ 118 
ἀονοϊοριηθηῖ 88 Τοζδιὰβ (ἢ δἰϑίΟΥΥ οὗὁ δυτραηΐίγ, 
δου ἃ δραΐῃ δηὰ ουὐΥ̓Ὸσ ΔΩΘῪ ρυΐϊ οπ (δ Ὀ64Ὁ11- 
τηδοίδ οὗ τουτηΐηβ. “Τμο ποῦ] ἃ 584}} το͵οῖΐοϑ : 
Δ γο Β808]} Ὀ6 βογτγονίυϊ᾽" ὙΤηῸὸ ἐδϑη οχϊβι πη 
πϑίϊου οἵ δεν οουϊά ηοὶ τπδηΐΐοδί ἰ15 ἰόν ἴὸ 
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Ὧ8ο αν πϊίπουϊ οσοπιίης ἰπίο οοηδίοι τὶ Βοδ- 
ἐδομάοαι. Νον οαπ {ἰπῸ Οἰυτοῖι της ἰο ἄογο- 

Ἰοριωθαὶ 18 ἰαϊιογθηὶ βρί για! ρουγοι8 τ] Βουὶ 

ΘΔ θη αίης ΑἸ} ἐμ 6 [{Δ 808 Δηὰ 1μοὶν ορροβί λοι 
ἐμ 6 νον ἃ. Ενθα εἰνῖϊ8 ργοβοῆὶ ρογὶοά 8 δὴ 
ἑηϑίδηοθ ἰπ ρτγοοῖ. Βοϊονίης ὑροὰ ἰμ6 στοαὶ 
ῬτοκτοΒ8 οἵ ἰἰ9 ἰθΐηᾳ9 οὗὨ [16 Κἰπράοῃῃ οὗ οι 
δ';σο ἐΐσ ἰἰπιο οὗὐ ψῶγϑ ἴου γϑοάοαι, Μὸ σϑυδβὶ 

ΠΔΙΏΓΤΑΙΪΥ οχροοὶ σζϑδοιΐοηϑ, βυσὰ ἢ8 4719 ὈΘΘῊ 
τδηϊεοδί ἱπ {{|9 Βρίμθτθ οὗὨ βοΐϑηοθ δῃὰ οἵβον γϑὶδ- 
ιἰοῆϑ. [ηάἄοοι, τὸ πιυϑὺ σοηδίϑηςΥ Ἰοοῖὶς 0 ἰη- 
ογοδϑίης ορροβίϊϊου οὐ 6 ρϑζί οὗ ἐμὸ σψοσὶα. 

βυὶ θη {ἰν0 ΟἸνυγ Θἷ Βἰ.6}} αν τηοϑί Γ}} 77 ἀθνθ- 
Ἰοροά ἐμ μ᾽ οὗ ρτδοθ σταηίθα ἰο ἶϊ, (6 η οοη- 
διοι δῃὰ βοῦσον ἩΠῚ δανὸ γοβομβοὰ 18 πὶ ρἰμϑϑὶ 
Ῥοΐπὶ αἱ (89 θηὰ οὗ δ γβ. Τ7|10 Γγθ4] οϑδυ8ο οἵ βου- 
Το Οἵα 116 ρατὶ οΥὨ (9 ἰγὰθ τηθτῦθτϑ οὐὗἨ ΘοἋ᾿Β 
Ομυτο τὶ}} οὶ ὍΘ, 845 88 19 6889 Τὶ Μοτγάθ- 
οαἱ, ἐμοὶ ονη ἀϊβίγοβθα, ὈὰΓ ἐμδὺ οὗὨ [πΠ6 που]. 
7: ψ1}} οοηβἰβὲ ἴῃ .}0 δοὶ (8. (Π6 ποτϊὰ 18 δι}}} 
ἀονοϊὰ οΥ̓͂ ἐμο Ὀϊοϑδοά βοοίϑιυ οὗ (πὸ ἰγτὰθ Θοά; 
ἰδαι (86 Κἰηχάοιι οὗ αοἀὰ 18 8ι}}} τοὐοοϊεὰ δηὰ 
οὐθη Ῥογβοουίοά, οι ἸΟΥ ἰΐ που]ὰ ρίνο, [ἴ, 
ἰηϑίοαα οΥ̓͂ δ γ, τοσορηϊ οι δηὰ βυ πη ββίοῃ, 
δηἋ, ἰηδιοδὰ οἵ αἰβάαὶη, ἃ Ῥαγιϊοἱραϊΐοα ἰὼ {86 
εἰἴ158 δῃὰ ρστϑοθ οἵ ουῦ υυτὰ γγογθ ἴ0 Ὀθθοπιθ ἴδ 6 
υαηΐνογβαὶ οχρογίθηοο 

2, Το τοῦτο αἰβουαϊ, ἰἢ6 Ῥοβί(ἴοῃ οὗ (89 
ΟἸ το 85 ἰη οοπίγαϑὶ τὶ ἢ (Π0 ποτὶ, (ἢ 8 ΤΏΟΤ 6 
Ταυ ου ὉΪ9 18 ΠΟΥ Ῥοβίιϊου [Ὁ Ὀγϊησίης ἰο Υἱοῦ 
ον μίοτγ. Ηον φἴουυ ἰβ ἰμαῦ οὗἨ μεν Ηοδά. [1 
δυο ἰῃ ἰδ ΟἸὰ Τοεβίδηηοηὶ ἰΐπιο5, δηἃ ἰη {86 
“ ἀἰϑραογβίου ᾿ ᾿ἰβοὶ], {Π6γὸ οχίϑίϑα α Μοτγαθοβδὶ, 
γυνΣο ἴῸΓ ἴονὸ οὗ ἰδ) ροορὶθ πιδοϊεϑίοα }} }95 ἥτ- 
1658 δηὰ μιγοησίι ἴὰ {16 πον οὗὨ (γἰ δυ]αιΐοι ; 
δηὰ ἱΓ ἰμθγὸ νν88 Τουσηὰ δὰ βίον, τὶιο, τμθη 
ο8]1]19ὰ ἀροῦ, υἰ  ὨΣῚΥ σαλθ ζογνναγὰ ἰο Ὀτίηρ 
δοουΐ (6 βαϊναίΐοπ οὗ Βοὸῦ δουη ΓΥΙΠΘῃ ; ΒΟΥ 
ΤΩ ἢ ΤΏΟΓΘΟ ἰῃ Νοιν Τ᾽ οϑίδτωοπε ἰἰπη68 δηὰ ἴῃ {86 
τηούογῃ ΟΠ το ἢ τι} ᾿θγὸ ατὶδθ ἰηαἰγ᾽ 415, ᾿]1ο, 
ἐπ οϊ] ονίης (86 Ιοτὰ, Θδρθο οί ἴῃ οΥἱ ἄηγβ, 
Ὑ{}} δ οδὺ ἃ γαῖ ἢ -ΟΑΤΘ ἴῸΓ Οἰ ΒΟΥ Β δῃηὰ ἃ β6]}- 
Βεογιβοίης βρί τὶς ἴον ἰἤφα; ΒΟ ὙῚῚ1 ΒΟῪ ἔοτὶ ἢ 
Ῥαϊίθησο δηὰ τη ο κῃ 685, 88 Ὑ6]} 8)8 ΘΏΘΓΑΔΥ, ἢΐο- 
ἘΠ δηὰ ἐθηδοῖί γε 8 βρί τὶ οὔ αἰ νιος πὰ δὴ δὐὶ- 
ἘΠ ἰο τλλῖκο δλουὶ ἤσ68; δηά ἩΠ|4]1 Ὑν1}} ΘΑΥΤῪ ἴῃ 
(οῖν Βοδνίϑ 70γΥ δῃὰ ρθδοθ 88 ἰ8ὸ 8β6ι] οὗ {6 ὶν 
κἰηϑηῖρ νι Οοὦ, ΑἸ] (650 ρστδοθθ ὩΔΥ ὯΘ 80 
ΤΩΔΩΥ͂ ἐἰϊατηϊηαι πη Ταγ85 οὗ {1:6 φἰοτίουβ ᾿179 οὗ 
ἐποὶν Γογὰ δπὰ ϑανίουρ 6805 ΟἸγδί, ὙΠῸ ΤΔΟΤΘ 
διῃ4 τηογθ δίίαβ ἰῃ ἰμθαὶ ἃ ἔ]} δίαί στο. Μίδαν 
8}} βεῖὶζθ [6 δρϑοΐδὶ ορροτίυπίγ, Τοσορηῖσθ {80 
Ῥανγιϊουϊαῦ ἀυιγ, δηὰ ΚΟ θη ἰο Ῥδγίογπι, ἱΐ, 
γε Ὁ ]οἢ. 1116 {᾿π168 οὗὁὨ ἀἰδβίχϑββ οὗ 16 Ουτοῖ Ρ]806 
ἷη (ποεῖν δηά, οὗ Βῃοινίης ἔοτι ἢ (86 ῬΟΥΤΟΣΡ ἐμαὶ 
ἀνε }}]5 ἴῃ ἐμ 6 πὶ ὈΥ ἰμοῖν ᾿ἰΐο δηὰ σοσὶς 

8. Μοτάεσαϊ ἰοοἷὶς δ ἜΒρΘοΙ ΔΙ ατοδί ρατί ἴῃ 
19 πηΐϊγογβηὶ στίοῦ [δἰ ογϑγοδτηθ (06 ὅθ 8 τ ἢ ΘῺ 
(6 ϑἀϊοὺ οἵ {Ἰιοὶν δῃηὶ]δἰΐοῃ Μ͵δ8 ἰββδυθὰ δηὰ 
Ῥγοωηυϊ καίοά. [ὑ ναϑ8 ποῖ ἷθ Ῥϑσεέοπαὶ ἀδηροῦ 
τηδὲ οἰατιωραὰ εἶπῃ. Ὀιΐ, 88 ΤΠΏΔΥῪ ὃὉθ θχροοίοα οὗ 
δυο ἃ [δ᾽ ἢ Γαΐ ΓΟἸἸ ον οὐ δυάαΐδπι, ἐξ νγδᾶϑ {89 
σδίδι ἐγ ἰπτολίοπίης ἴδ 6 ψοΐο 6 δ ΡΘΟΡΪΘ. 
8116, Βοπόνον, ἐβουρσμὶ δηὰ [δ] Ὑ6ΤῸ 60}- 
ἰνϑὰ ὕρου ἰδ ουϑθηί, ᾿6 ΝᾺΒ8 ἴγθθ γον ἀθϑρδῖγ. 
Ὑ1ι} ἶπι ἰὰ ττὴϑ 8 δοιι]οὰ οομγυϊοϊΐου ἐμὲ ἰθμ9 
ῬΘΟΡΪ9 οἵ θοά, κ8 ἃ νῆο]9, οου]ὰ ποὶ Ὀς ἀοβίγογοά, 
δηὰ ἰδαὶ ἀοϊϊγοταηθοθ τουσδὲ οοῖ!9 ἴγοιῃ ΒΟΙΘ 
ΒουῦγσΘ. [ηβίοδὰ οὗ κρίνος ΤΔῪ ἴἰο ἀοδροπάθῃογ, 
Ἦθ ἰᾳγηοά ἷ8 αἰϑίγο58 ἰηίο ἃ ῬΟΤΟΣ ἰδ4ι ὑγχοὰ 

᾿εΐπι ἰο 8.}}} χγοδίον ϑῃάθανυοσβ. ΤΏΘΤΘ σγὴϑ πὸ 
[2076 ἃ ἴξδυ οἵ δρροαγίηᾳβ ἃ8 ἡ 726», ἢοῦ ἀϊὰ ἢ9 
ιιοδίιδῖθ Ὀοσᾶσϑθ Ϊ8 ἰουὰ Ἰαπιχοπίαιΐου τνοιἱιὶ 
δίιγδοὶ ρθῇθγδὶ αἰϊεπίϊου, δηὰ {βογεΌΥ Ἔχροθθ 
δἰπι ἰο 1:6 ἀθνϊβίου διὰ ἀἰβϑάαίῃ οἵ δὴν. Ηον- 
ΟΥ͂ΘΡ τοϊυοϊδηϊ 1.6 τσ ἤλυθ ὈΘΘὴ ἰ0 ΕΧΡΟΒΘ }}}5 
Ὀοϊονοὶ Εδιοτ, 080 ἩοΪΐαγο δὰ οὐ Ὀδρη ἃ, 
τηδίϊον οὗ ρσγοδὺ ΘΟ ΘΘΓη (0 Βΐτω, ἴ0 οχί Γοηθ ἀδὴ- 
Κ6Γ, 801}} ΒΘ Ῥθγβϑιβιθι} νῖ1}} 1} 6 στοδίϑδε ἀοιουτηΐπδ- 
(ἴοη ἰμδὲὶ 8.)0 δϑιιουϊὰ σὰ (6 νοὶ γίϑὶς, διὰ 
ΟἿἹΥ γοβίθα πῆθη 886 ρᾳ 779 6 δβυθηΐ. [|ἰ ἰδ 
ὈΔΡΟΙΥ Ροϑϑί οἷο ἐμαὶ }}Ὸὸ αἰγὶ υϊο ὦ βοῖῦθ ὈΪη τὴ (0 
"ἱ 8610 Ὀφοδυ86 οὗ δ8 δγιηποβδδ δζηϊηδὶ Ηδπιλῃ, 
οὗ ἐπουραὶ ἐμαὶ οὐ ἰμαὶ δοσοιιῆῦ ὯΘ6 τρογο ἰδ 
ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΤ ἯὙ8Χ8 ὉΠΟΘΥ ΟὈ]  ζαιΐοπ ἴὸ Τοονο (10 
ἰμῃγοδίθηϑὰ ἀδῆροῦ, 716 8010 τῃουϊηρ ἱπιρυ}890 
Ὑ88 ἀου (1058 [18 ἸΟΥ͂Θ [Ὁ 18 Ῥοορίθ. βὰς (8 
ΒΒουΪϊὰ ποὺ Ὀ6 1688 ἢ ΔΗΥ͂ ἰτὰθ τηοῦδοτ οὗ (86 
Ομυγοῦ. [Κι βιιουϊὰ χα, ἴἢ ῬΤΟΡΟΡΙΪΟ 85 
{8670 ΔΓΘ ΤΟΥ ΘΙ ΌΟΙΒ ἢ ἰδ6 ὈσαῪ οΥ̓͂ ΟὨγτίβῖ, 
6 {89 δίγοηροῦ ἰδ ἰΐ 88 ἴῃ ἷπι. ουϊά {παι 
ὯΟ ΟὯΘ ΔιΠΟΩβ ὕ8 ΨΕΓΟ ὈΘ πα Ηἷὰὶ 88 τοβατ 8 
ΘΏΘΥΔΥ, δε] -ἀφηΐαὶ δὴ ἃ νη ΏθΒ8 (ὁ τῶ 9 
Βλου οὶ ΤΏΘΓΟ ΔΥῸ ἀΟΟὈΙΪΘΆΒ ΤΥ ὙΠῸ ΤῸ 
ΔΌΪΘ ἴο ϑηδυτο δ)}} (8 ἴῃ {Π6]Ρ ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΉ. 
Βαι---ἰῦ πὸ ᾿Ἰσθίον δοπεϊἀδνΡαιϊοη---ἰ 6 τουδὶ 
(Παὶ ἐποὶν τοϊαιῖνοβ, γοα, νθὴ ψὶ ἕο δα οἰ] γῆ, 
ΤΏΛΥ 50ὁΥ οἡ Δοσουηὶ οὗ (οἱ ΘΟ δδίοη, ΠΟνΒ 
{παι ἄογη. Ἤουϊαά, ἰζ ΠΟΟΟΒΒΆΡΥ, δαὶ να ἰοο 
ΤΑΥ͂ βίαπα οαδεὶ ἰο Μοτάθοαὶ ἰπ νὴ ]ρ6 88 ἰ0 
Βυγτοπάου οὐν ἀδαγοβί Κίη 

γεν. ὁ βαᾳ. Μοτάοοκδὶ τοπηΐεβίθ 8 το ΔΓ ΚΔΌΪΘ 
θη ο Υ 85 ρροβθὰ ἰο βίος. Ηο ἴκβθρβ 18 
Ροδίιΐοη δὶ (86 χαίο οὔ ἰδ κίηρφ αὐ} 886 βοη 8 
Ἰνῖαι οὶ ΟὨἿΥ Βον τηαΐϊά8 τῦῖϊ ἢ χαγιθηίϑ, Ὀαὶ 4͵80 
Ἰ]αίδοῖ ἰο ἰγαηϑπχὶὶ Ϊ8 τηϑϑβᾶζο. Ηοθ ἀορατί5 
ποῖ θη 69 ἨΠ11] 810 ἢδ88 Τοβοϊνοα ἰο βίδῃ ἃ ὈθίΌΓΘ 
Αδδϑυοσαβ 885 8 96} Ῥ]Ἱοδάϊης ἴον 1:6 7εν 8. 
ὕπάᾶον οἰδον οἰτουτηδίβη 665 ἢ6 τσὶ ΒαΎο ὈδΟη 
{ποῦρσὩ ἰο ὍΘ ἐἰγτθβοῖηθ ὈΥ 18 ῬοΥυβίϑίο που δὰ 
ἀοιληβ; Ὀυὺ Ὠ18 τοϊδίϊου ἰοὸ ΒΟΥ ΠΟῪ [1818 64 
ϊ. μου 9 μπα Ὀδθα δοουβίοπιρα ἰο ἱπαυΐῦθ 
οοησεγηΐϊηςᾳ ἰὸν θα] ἢ δηὰ Μ6}}-Ὀοΐηρ. ἰο ρὶνο 
Βον δουῃβοϊ, ἰο ΘΓ [ἴὉΓ Ποῦ, 6 δὰ βῃονῃ ἢ0 
1688 Ῥεγαιβίθηου; δηὰ μὶἱ8 ἀθιηδηᾶὰ ἰδδὲ ΠΟΥ 58}}6 
βουϊὰ τουϑϑὶ ον εν δὰ ἀοδβοοηὶ, δηἃ 88 ειιοῖδ 
βου] νοηΐυγο 811, γὰ8 θη αν ἴῃ Ἰκοορίης νὶ! 
.γ18 ομβατδοίθουύ. 8.0 Ἰοὴς 85 ὯὩ0 ἀδῆχκον ἐδ τοδί οποά 
9 σουηϑοϊοα ἣθν ἴο ΚΟΘΡ βέθῃσθ τοβϑρϑοϊϊηρ ΠΕΡ 
7 θη Ῥατοπίαρο; Ὀσϊ ΠΟῪ δ6 Βδὰ δ] η8ο]Γ 
τ Ἰκθὴ (06 Ἰοδὰ ἐπ δῇ ὀρθῇ οοηζοαϑίοη οὗ ἴδο ἴδοί. 
ΑἸΙΒουχῃ ἰν μδὰ Ὀοέοτα Ὀδοη ἀΠΠΠ60}} ἴον Βἷαι ἰο 
ΡΡγοδοῦ Εβί ΠΟΥ 88 86 ἀυδοΏ, ΟΥ̓ ΤΟΘΌ ΘΒ, ΒΗΥ͂ 
ἴαυον δ ΒῸΡ ἤδπᾶ, ΠΟῪ δὸ δεβἰίδίθα πὸ ἸοΏχοΥ 
ἰο ἱωρίογο ποτ Βοὶρ, ποῖ 80 τηῦοῖ ἴον Εἰπιβο], 85 
ἴον {πὸ Ὑ8οἾθ Ρθορὶθ. ΤΈΘΥΘ ὙΔΒ ΠῸ τοῖο ἴοτ 
Ηἷτπι ἰο Ὅα 5088}, ΟΥ (ο σοπάποὶ δἰ 86] ἴῃ 8 
ΠΟΑΡ(]685 ΟἹ ΒΘΥ͂ΘΤΘ ἸΘΔΏΠΟΥ ἰΟπατὰβ 0. Ηθησθ 
{μ6 γὸ Ῥγ88 πο αὐοϑίΐου Ὀαὶ ἐμαὶ δ᾽8 πηδορίακίης 
πουῦϊᾷ δβυοοοθά, ἐμαὶ Εδίμον που ὰ Ὀ6 πὶ ἰο 
ΘΟΙΡΙΥ Ὑἱἢ ἷ8 τοασθεῖ, [ὁ 8 δῃι ΠΘΌ(Υ ἀρδὶ- 
γΑΌΪΘ ἐἰπδὶ ἐμοθο τῖο, ἰκ Ὠἷπι, τυϑὲ τηοτο βοὰ 
ἰηάποο οἰδοτα ἰο δκ9 88001Ώῆ68 οὗὨ 8017 δῃηὰ Ρο58- 
βοϑδίοῃϑ ἰὴ (06 δογυΐοο οἵ ἰ86 κίηράοπι οὗ αοά, 
ϑιου]ὰ δἰδηὰ οὐ 8 1670] Μὰ Ηἶπὶ ἰπ {818 
Τοϑροοί. 

ΒΒΕΝΖ: “Αἱ ἄγει (6 ΑΖ (ἰ. 6. 6.7) 40 ὑοὶ 
Βηοῦο. ΕῸν ἰμο ΗΟ βρίτιὶ ὀσβοτγίβ π8 ἴῃ 8}} 
αὐἀνοτοὶίἰοθ ἰο οοαδὰο ἰῃ ἰΠ69 [ογὰ - Ηο ἄοο8 οὶ 
οσχδοσγί 8 ἰ0 ὃθ ἱπὰοϊθαί, ἰοαϊ ἴοτοηΐ δηὰ δ᾽ θ ΡΥ. 



δέ 

ον οὺν σοπδάρηοοῦ ἴῃ ἰδ Τοτὰ ἷβ ἃ ρῬονογίυϊ 
κοὰ οἴδοδοίουιϑ πιϑδ5 οὗὨ βιϊ υἱοί, ἱπ Ηἰ8 δου- 
σὶοθ 8Δ}} δἰγοηρί δηᾶ ᾿ἰἰ) 8... . . ΕΟΥΙΒοΥ, 1116 
ὅονθ, που ρἢ ἴῃ (86 σγοαίοβί ρου, ἀο ποέ υἱἱϊϑγ 
υἱταϊοηὶ ψνοτὰβ ηἡραϊηδὶ (6 Κἰη, ΠΟΡ ἀο {πΠ6γ δγῪ 
ἴο δΓ8.. .. Μοταοοδὶ δηὰ πο οἱδὸν 7671 γοηὰ 
(οὶ ζατιιθηίβ, ραὶ οὐ Βδοὶς- οἷοί, δί γον λ9}}05 
τ ροῦ (μοῖρ Βοββ, παὶϊ, σθορ δηὰ ἴδϑι. Τἢ 686 
τοϑηϊ δία οη8 δἰ κα ν ηοἱ ἐμαὶ [89 56 078 ἴῃ Ῥὸοῦ- 
δἷα ΓΘ (γα οπί, Ὀαὺ (δὶ (ὮΘΥ ἰαἶκο τοΐυθ ἴῃ 
αοάς δβἷποο Βεῖρ σουϊὰ ποὲ ὃ6 ἀΐδοονογεὰ ὑροὴ 
εατγίἢ, ἰοΥ 86οῖ ἰΐ ἔγοιη ἤδαύοπῃ. . .. “180 δ8δο- 
τὶ οθ5 οὔ ἀοἀ δἃτϑ αὶ Ὀγοίκοη βρί τὶ ; ὁ Ὀγοΐζθῃ δηὰ 
8 σοπί το ποατί, Ο αοἄ, ἰθοὰ πὶ] ποί ἀεδρίὶδϑα. 
σον ΚΥ [18 χαπῖῃ]9 ὸ ἰ00 8τὸ ἰδυχσιΐ ἐδπαὶ 
ὙΠ ΘᾺ ΔΒ οἰοη5 Αγ δοηὶ ὑροῦ 8, Νὰ ΒΒουϊὶ 
Τοβοοὶ {Ππὶ αοα θη δοίβ Ὀθίοτθ 8 (86 δὲ οχθα 
δηα σατο τ ἷ6}1 νὴ ΠΙΔΥ͂ Οὔον ἰο Ηΐπι. [Ι͂ἢ (δὲ 
ΨΩΥ '͵ὸ Οὗἵον ἰο αοἀ ἴῃ Οἵ ῬΥΛΥΘΥΒ (86 Δ811ο- 
(ἰοπβ ἡ υ ϊο τὸ βυϑίϑίη, δη ἃ ο1}}] ἀροπ (ἢ)9 ΠδΙηΘ 
οὔ εἰι1ὸ ογτὰ ἐμαὶ ΗΘ ΠΔΥῪ εἷρ υ8.. .. Βοβμοϊά, 
ἈΟΎΘΥΟΡ, (ὃ6 ΓΘΥΘΓ86 οὗἁ (8. οτάον οΥ͂ (ὨΐπμΒ. 
ΤΌΘ Ρα]ασο5 οὐ Ῥυΐπο6Β τὸ αἰνίηο Υ ἱπαιϊταϊοὰ το 
6 {Π|8 Ρΐδο659 οὗὁὨ τοίαχο ἴο {10 τηϊβογυδϊθ. ἡ 
1:8 ΘΟΠΙΓΔΡΥ͂ ἰπ {9 Ρα]Δ668 οὔ Ῥρτβία ποι ΐπρ 5 
Τοραταὰοα 88 πιοτὸ οὐΐουβ δῃηὰ δὐοαϊηαὈϊο ἐπ ἢ 
τοῦ τὶν {86 δἰ Ζη8 οἵ δῇ δοιϊοη. . , , Ηδάνθη 8 
Θυοῦ ορϑῇ ἰοὸ [36 οὐἶδβ οὗἩ ἸουγΏ Υ8, απὶ οὐ ἰδ 
ΠΘΥΘΡ ὈΠΛΡΡΓΟΛΟΙΔΌΪΘ ἰ0 ἴ})080 οΔ]}[ἔὼ οὐ Ηἰπ5 
Ὠδίη6 ὉΥ͂ ἴδἰι}.᾽᾽ . 

ΞΤΑΒΠΕΚΕ: “ ΤΟΙΏΡΟΓΑΙ ΖΟΡΙΏΠΟΒ δη ϑυσοοδθο8 
δΔ΄θ ὩΘΥ͂ΟΥ β0Ὸ ργοηΐ 88 Ὠοΐ (0 Ὁ6 δι δ᾽οοι ἰο δβοῦ- 
ΤΟΙ, ἰοΥτοτ δηᾶ ἴφαν (ϑίνγ. χὶ. 8). Οοά ρον 8 
1ΠΠ|8 Οματοῖ το 6 Ρ]ιιηρσεὰ ἱπίο ΒΟΥΓΡΟΥ δἱ ἰΐτη6β ; 
119 Ἰοκὰβ Ἰιοτ ουϑὴ ἰϊο Ἀ6]]: Ὀυὶ Ηθδ 4150 ἰαΐζθ9 
μὸν οαὐ αραηΐϊπ (1 885. ἰϊ. 16). ΤΒουρὶ (μ9 μοτὰ 
οἰοναίθ ἃ8 ἰο ἢ ΒΟΠΟΥΒ, γγὸ Βουϊὰ πόνον Ὁθ 
δϑδαιηθαὰ οὗἁ οὐν ῬΟΟΡ τοἰδιϊνοϑ (θη. χὶνΐ. 2), 
Ὀαιϊ ταί πον Γοϊ ον ἰμαἷτ ποοάβ (1 ὅδηι χχὶϊ. ὃ 
Ἧς βιιουϊὰ ποΥοῦ χοὐθοῖ ῬΣΟΡΟΣ δηὰ βυϊί8 Ὁ] 
ΠΙΘΑΏΒ (0 ΘθόΔρ6 8 ἀληροΣ, θαΐϊ ῬΥΟΙΡΙΪΥ 0186 
ἰμοπὶ (2 ον. χὶ. 82, 88).᾽" 

γογ. 18 καᾳ. Μοτγάροδὶ τηδηΐϊΐοδίβ 8 Ῥγϑοΐϊουϑ 
8699 Οἵ ἰτιιδί, Βαυγΐϊηρ: “Βον 1Γ (δοιὰ δ] οχοί μον 
Βοϊάοϑὺ ὑπ Ῥ6809 δὶ (18 ἰΐπιθ, {πο 8} 4}} (ἢ 6 0 
Θηϊαγζοιηθηῖ δηὰ ἀο] γοσαῦσο δὶδο (0 8 2960718 
ἤτοτη δῃοί 6 Υ υἷδσο.᾽ Βιυΐ Βὸ ψῆὸ ποιυϊὰ βανθ 
ἷ5 ϑουὶ ν.}} ]089 1. Το χσὶβὶς μοι Μογάδοαὶ 
6116 ἀροῦ Ἐδί ον (9 δεδυηθ, ἰπαὶ δὴ βῃουϊὰ 
δοΏ9 ἴ0 (ἢ9 ἰκὶηρ αηϊην 6, απ ὰ τηδηΐ οϑὲ Βογβοὶ 
88 ἃ ἀδυριιίον οὗ {Π 6 Ρϑορὶθ ἴ8 ἀογοίοὰ ἰο ἀθ- 
Βίγυσί οι, 88 ἱπάροὰ ρσγοαῦ δηὰ ἱτηρογίϑηίϊί. 
Μογρϑονορ, ἰ89 Βορ6 ἰπαὶ Χοῦχοθ σψουἹὰ σϑολ]]} 
18 οὐἀϊοῖ, {ἰι5, δοοογάΐηρ ἴοὸ Ῥογβίδη ἰάρδβδ, 
ἐπάἀηπηρογίης ἰμὸ χοϑροοὶ ἀὰο πἷ8 τογδὶ ππα᾽θϑίυ, 
δὰ ἸΣἰκονν 86 δοδπἀοπίηρ ἢἷ8 αυουϊ 9 τΐϊη σίου, 
ΔΒ ὙΘΥΥ υπορτίαϊη οὗ {{Ἰ8]πηοηί, Βυὲ Εδίθ ον 
Πα Ὀδθη οἷοναίθα ἰο ἃ εἶκὴ ροβίἰΐϊοθ. Μοσαδοαὶ, 
ψ ὴ0 ἰῃ 4 ἀουδιϊης ἸΔΠΠΘΥ Βοηὰβ ΠΟΥ πον: 
“ἯΠο Καονοί ἩΒοίμαν ἰὩοὰ δτὶ δοϊῃθ ἰὸ (ἰτ6 
κΚιἰηράοαι ἴοΥὶ δυσὶ, ἃ ἐἶπ|0 88 (μὲ8 1᾽᾽ ἀοιιὈ11688 ἀϊὰ 
ἦς ἔγοιῃ 8 δουνϊοίΐοη δαὶ 8ὴ}6 τοδί ΠΟῪ ῬΓΟΥΘ 
Βογβοὶ τογΥ οὗὨ βυοὰ ἀἰδιϊποίίοη, ἱἔ δὴ πουϊὰ 
τοιδίη ἱί, Ηρ 80 σοῦνουβ ἰδ ἰάθα ἰδδὶ τ} 68 
ἴσον ΒΓ Ῥοβί(ΐοα 86 φγθαίον ἢδΥ γοβροηϑὶ υἷ- 
Ἰγ, δηὰ σοῃβϑαι θη }Υ, ἢ 6486 οὗ ζ τ ὈΘΟδυ 86 
οὗ σα ΙΘΒΒΏ688 ΟΥ̓ ἔδΑΡ 688, ἐἢ 6 ΤΏΟΤΘ ἰδ 56 
Ἀ6Ρ φυ]ῖ. [ἡ {1680 σομγνὶοίΐοηϑ οἵ Μογάδοδϊὶ δ ΓΘ 
οοηίαὶ θα [ἢ6 τηοϑί οδγηθδὶ Ἄχ για 8 ϑυθ 
ἴον ;Ὧ8. Τλΐδ 18 ἐθρϑοΐδ!  ἰσὰθ βίῃσο 79 γα δἱϊ 

ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΒΤΉΒΉΕ. 

οδὶϊοα ἰο 6 1οϊηὶ ἰιοὶτ5 οὗὁ Φοβὺβ Ομ γὶδὲ ἴο (89 
ἔθτοῦο οὗ (89 ἡοαν θην εἰ πρήάοπι. ἴῃ ἰδ ἀδροτνί- 
αθηΐ οὗ Ἐδβιδορ ἃ ΠΟ 6898 τοιηϊπον (ὁ ἀΌΐΪΥ 19 
οοπία θα. [10 ΔΡΡθδιδ αυἱϊίο παϊαταὶ ᾿,ὺ δύ 6 Γ 
βιουϊὰ ογάδν ἃ ἔδλϑί ποῖ οΟὨΪΥ ἴο Ὀο οὐδϑογτϑά ὉΥ 
Μονάεοδὶ απὰ {16 τοϑὶ οὗ (6 6575, Ὀυϊ δ. δἷβο 
ἱπιροδοὰ οὔ Βογβοὶ (818 ἴαϑὶ οὕ ἴΠγ60 ἀλγϑ᾽ ἀυγδ- 
ιἰἰοα. Ημὰά βὃο μαδὰ «α 1}{1|6 ποῦ οὗ (88 δοιῃ ποῦ 
ἀἰβογοιϊου οὔ 6 Γ ΒΟΧ, 8 ὙουἹὰ αγνο ἤεατοα (ἢ 6 
οἴξεοίβ οὗ (6 ἔμδὲ θροπ 6Υ ΔΡρθδγλποθ. Ηθηοθ 
β86 νουϊὰ αν δαἀοριοά αυἰΐ9 ἃ ἀιξεγοηί ρῥἰδῃ 
ΟΥ ργερδγαϊου Ῥγουίουϑ ἴο ον δ γδΏσο ἰπίο [ἢ 9 
Κἰη κ᾽ Β ρύοδηοθ. Ηδγθ 8180 86 τουθδαῖβ (89 
Βατη6 Αἰἰγδοίϊνο θαίαγο οὗ πιϊηἀ δα ἸηΏΔΠΏΘΓ ἃ8 
πὴ 886 88 ἢτδὶ ργοδοηϊθα (ὁ ἰδ6 κίηρ. [η- 
βιοδή οὗ μἰδοίης τοϊϊδῆσο ὑροὰ τ αὺ δῆς βιουϊὰ 
οσίΡΠ ΔΙ ρυΐ οὐ ΟΥ δάοτγῃ διογβοὶ νἱἰ, νυ δὰ 
ΒΑΡ ἰγδι ρἰδοοὰ ὕὑροη βοιιοιῃϊηρ ίσηοντ, 816 
ν96}} ζπονβ ἰδ 8ι 8.1.0 ψῖ!ΐ οἿἹΥ βιιοοοοὰ ἰἱγ 186 
τοδὶ δηὰ Ἵσαϊοὰ ᾿οτὰ Ὀθ [ἴὉΓ δ6τ, Ὑγθο, ποῖ- 
νἰτΠβίαπαΐης ΗΒ αἰυτίουβ πλΔ} 687, γοῖ ἀνε }8 
διωοης [06 πιοϑὶ ἰΟΥΥ οὗ το. [Ιἰ 5 ἴῃ 7. 8ὲ Β ἢ 
εἰ 65 848 ἴΠ 686, θη ψν6 8.0 Γαϊβοα ἴο (ἰΔ0 στοαὶ- 
οϑὲ οηὐάραγοῦβ δηὰ β0] [-δδουί ἤοθβ, ὑπαὶ γγὸ ται δὲ 
ῃοΐ ἐχρϑοί (ο δοδοιῃρ δ ἰδ 686 ἐἸιϊηρα ὈΥ͂ Οουν 
ΟὟ ροννοῦ, Ὀαὺ ΟὨἿΥ ἰΒτουχὰ Ηΐαὶ πὸ ἴῃ ον 
ΘΔ Π688 ἰ8 ΟἿΓ Βίγοησίῃ. Οἰμοννίθο, ἀθαρὶθ 
οὖν Ὀοδὲ ἰηϊθηι 8 αηιὶ πιοϑί βιισσοδβϑίαϊ Ὀθρίη- 
ΐηζ8, ὁ Β[:4}} Βοοὴ Κ.ΤῊῸΝ αἰδοοιυταροα δηὰ [81]. 
Ουτν ον νυϑαϊοοδβ8 ἰΒ Ὀὰᾳϊ ἴοο Οἴϊθ τθδὰθ τηδηϊ- 
ἴεϑβι ἰο ον ουϑβ. ἴι 8 οηἷν ΨΏΘῺ γ0 ΘομδίοΥ 
δη Σοιηθι! 9 Γ ἰδὲ (Π9 Βηηά οὔ (ἢ Γοτὰ ἰβ ἴῃ ἰὶ 
811} (δὶ πὸ νν1}} Ὀ6 βαγϑὰ ἴγουι 8 ἰδοὶς οὗ σου γα ρθ. 

ΒΒΕΝΣ: “ΑΒ ἷι ἰ8 (89 πιοϑὺ η᾽δαϑίηρ ὙΟτΒΡ 
ἴο αοἀ ἰο βυρροτὶ ἰδ9 Οἰυγοῖ σὺ 4}} ουγ 
ΒίγϑΏ σι, 80 δ δχοογδίοβ Ὧ0 ὁΠ8 ἴ0Γ6 (8 δ ἷδὶ 
ψ80 ΙΒ Ο]45 ἔγοια [6 Ομυτγο ἢ δ ἢ ἀδΏροῦ 
(π8ὲ μοὶρ νι μῖσμ ἢ 6 8 ΔΌΪο (ὁο τοηάθρῦ. . . ... 1 
8.9 ΟΥΥ οἴ ἃ δβ'πρῖο ρΡοΟΥ τηδῃ 18 80 Ἀυλιϊϊης (8. 
Αἰ μου υπθοαγά ὉΥ τᾶῦ, ἰὲ ἥηά8ϑ ἂῃ δυθῆ- 
εἷπς οἂὺ ἰπ αοά, ψ δῦ δὶ ὍΘ (86 ᾿πδυθηοθ οἴ 
[Π9 ΟΥῪ οὗ (6 ψϑοὶθ ΟἸαγο ἢ ἴῃ 6 Ὁ ἃ Η] οι ἴοπ ἐπι- 
Ρἰοτίος δϑϑδίβϑίδησο ἔγοπι Ηἶπὰ 11|10 1 ΒΟΡ68 18 ΔὉΪ6 
ἴο Βοὶρῇ ... Τιΐδ ἰοδοΒ 68 8 (μὲ αοἀ σοηΐενϑ 
ΡΟΝΘΓΡ τροῦ ῥγίποοβ, τ σἢ 68 Ὄροη (6 τίοὶ,, ν718- 
ἄοια ὑροι {πο τννῖβ6, αὐὰ οἱβον αἰ ἐϊ8 ροπ ΟἸΒΟΓΒ, 
ποὺ {παῖ {ΠἸ6Υ̓ ΤΩΔΥ ΔΌυδ6 ἰδθηι [ῸΓ {Π6 1] οση 
ΡῬίδαβαγο, Ὀὰϊ ἐμαὶ (ΠΟΥ ΠΙΔΥ διϑϑὶδῖ [6 ΟΒΌγοῦ 
οὔ αο(, δηὰ γτοίθοϊὶ ἰὺ ἰῇ ψθδίονοῦ ὙΔΥ ὑοῦ 
οδϑῃ. Εοτίδο ΟΒυτγοῦ οἡ ϑατί 8 80 στοδῖὶ ἴῃ (ἢ 6 
6γ68 οἵ ἀοά, δαὶ Ηθ τοφυΐγεβ οὔ 4}1 τηϑῃ ψΒδῖ- 
ΟΥΘΡ ΙΠΔΥ̓ ΒΕΤΥΘ δοῦ, “Τ}9 Ῥϑορίο, Ηθ δ8γ8, 
“δὰ (6 Κίης ἐπὶ ἩΠῚ1 ποῖ βοῦν 8:66 8}]Ϊ 
Ῥοτίβἢ, απὰ ἐδ παίοηβ 8.18}} ἀ79}} πῃ ἃ δβο αν 
ΡΪδος.᾽" 

ΒΤΑΠΚΕ: “Οὖν 8688} 18 Αἰ σδγβ ἐἰπιϊά τ βοη ἰΐ 
888 0 Θῃσουηίον 4 ἰἰασταγτὰ (Εχοὰ. ἵν. 18). Μγ 
Ομ σῖϑι ἰὼ Ηἰβ ἀἰνίπο πιβοδίυ εἰδηὰβ αἱ [86 δῶ- 
ἰσδποο ἰηίο ἐδθ ζδ! ἢ, δὰ βου πὰ [δὸ ἴγοθ ἰηνῖ8- 
(ἴοα ἴο 680} δῃὰ 4}}, “δυὺὐορ ἰγοαυθηί, οὐοῦ ἀθδγ, 
ΘΥ͂ΘΥ' ΡΥ Ἀ(ϑίγδοι. χσχυ. 20, 21). Οδδ ββου]ὰ 
ΒΌΟΘΘΟΣ .ιἰ8 ποῖον ἵπ ῬΘΡῚΪ δηὰ πεοὰ (σον. 
χχῖν, 11: 8, Ἰχχσχὶΐ. 8), δηὰ δβρϑοΐδὶν {86 
Ὀτοίδσοι ἰῃ (8.6 ζαῖ} ἢ} (6]. τἱ. 10), ουθὴ δ (86 
ῬΟΣῚ] οὗὨ ομϑ᾿8β οσῶ 119 (1 9οῃ 111. 16). ΥΥ͂Θ τὸ 
ὈΟΓΡΗ ἴοῦ ροοὰ ποὶ ἰο οὐγδβαῖγοβ, Ὀθὶ 0 οἰμογδ᾿ 
δὰ ἰη5 Θοἂ οἴϊοπιϊΐ 68 ΒΏΟΥΒ 8 ἰδ δὶ ἰΒτουρὴ 
υ5 ἢο δἰάβ ΟΡ οὐῆ, ΟὟΤΥ σΟΌΠΙΓΥ δηα ἰμ6 ὁ0π|- 
ΓΔΒ (6 οὩ. χὶν. δ). Ἐαϊ 8 (Δ 6 Υἱοίουυ ἰδδὶ 
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ονοτοοῦλθβ ἰδ6 ποτὰ (1 Ζοῦπ νυ. 8). ΥΘ ΠΙΔῪ | ΘΔ ΠΘΥ͂ΘΤ Ὧθ δρϑῃΐ Ὀοίίον (ἰδὲ πθθη ἰΐ ἴ8 (89 
Ὧ386 ΟΥ̓ ΪΏΔΥΥ ΡΥΓΔΥ͂ΟΥ ΤῸΓ ἱπιροτίϑδιιί ὈΪεδβίηβΒ) δίπθΒ (ὁ 1ο89 ἱΐὺ (Μαϊξ. χυὶ, 2δ; Αοἱἰδ χχ. 24; 
(ϑδιμθδ νυ. 14; ἄθῃ. χχίν. 7; χἹὶνὶ, 14). 1᾽ο χχὶ. 18). 

Ἐ.--- ΞΒΤΗΒΕ 15 ΟΒΑΟΙΟΥΞΙΥ͂ ἘΕΟΕΙΨΕ ΒΥ͂ ΤῊΕ ΚΕἸΝΟα; ΒῦΤ ΗΛΜΑΝ, ΗΙΘΉΗΙΥ͂ Ὁ1Τ5- 
ΤΙΝΟΌΙΒΗ͂ΒΌ ΒΥ ΤΗ͂ΕΒ ΟΥΕΕΝ, ΒΕΒΟΙΨΕΒ, ΒΕΟΑῦΒΕ ΟΕ Τ1ΗῈ ΒΕΕΌΒΑΙ, ΟΕ ΜΟΒ - 
ῬΕΟΑΙ ΤῸ ΒΟῊΥ͂ ΤΗ͂Ε ΚΝΕΕ ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΜ, ΤῸ ΗΑΥ̓Ε ΗΙΝ ΗὔΝά. 

ΟΕΆΡΤΕΕ ΥΥ. 1-14. 

Ι. είλον πᾶς Τασον οἱἱὰ ἰλο ύϊ, απὰ ἑηυΐίε6 δοίἢ ἡΐπι απά Παπιαη ἔι00 δοραταίο ἰΐπιδ (ὁ α ὑαπφμεὶ 
»Ῥγεραγεά ὃν λεγϑεΐ. Με ετβ. 1--8. 

1 Νον [ΑἈπᾶΆ] ἰἰ σαπιὸ ἴο ρ888 [3288] οὐ 89 (μϊγὰ ἀΔΥ͂ ἰπαὶ [8π4] Ἐδίμοσ ρὰΐ ὁ 
ἦον' τογαὶ ἀαρρατεῖΐ, διά βἰοοά ἰῃ [Π6 ᾿πηδὺ οουτί οὗ ἴδ Κἰῃηρ᾿Β Βουβθ, ΟΥ̓́ΣΥ δρϑὶηβί {6 
Κίηρ᾽ Β Βουβο: δῃα [ῃ6 Κίηρ δαὶ [1τ0α8 5: {{10}] ὕροὶ ἮΪ8 τουδὶ ὑπγοηθ ἰὼ Π6 τογαϑὶ 

2 ὨουΒΘ6, ΟΥ̓́ΘΡ ἀρεϊηδί ἐδ ραίο [ορβηϊῃρ] οὗ ἐξο Βουβθ. Αμπα 1 Μ͵ΔῈ8 890, θη [85] [6 
Κιηρ δὲν Ἐβίμον (ῃ6 αἀπδθη βίδπαϊΐηρ ἴῃ [86 οουτί, ἐλαΐ 889 οὐίαϊποα [ΤΘοοῖν6α]} ἴΆΨΟΥ 
ἴῃ 18 βὶρἐιὺ [6768]: δηὰ {86 Κίηρ μο]ὰ οὖ ἰο Ἐδίμοῦ {86 ροϊάδη βοδρίγο (μδὺ τὐαϑ ἴῃ 

8 818 βδῃά. 80 [ἈΑπ4α] Ἐδβίβοσ ἄγον ποϑγ, δῃὰ ἰουοῃοα ἐΐδ ἴορ οὗ {δ βοδθρίγο. Ὑμθη 
{Απ4] βαϊὰ (μ0 Κίπρ υηΐο μον,  Βαὺ ψῖὶδ ἴθου [9 ἴο 866], φιροη ᾿βίμοσ ἢ δηά 
δύ 186 (ΠΥ τοαυσϑὲ ἢ [αϑίς, Δη4}7 1ὑ 8}}41}} Ὀ6 θυδη, σίνϑη (Π66 ἰο ἐλ6 41} οὗὨ ἐμ6 Κίῃρ- 

4 ἄομι. Απά Ἐϑίδμοῦ δηϑνογοα [8814], [ 10 δόόπι σοοα πηΐο [}Ρ0}} {86 Κίηρ, Ἰοὺ {ῃ6 
Κίηρς διὰ Ηδιηδῃ οοΐῃθ (μΐ8 [ἰ0- ἀΑΥ͂ πηίο (ἢ6 Ὀαπαυδὺ μαὶ 1 αν Ῥσγδραγοὰ 

ὅ [π|8646] ἴον ἴα. ΤΆρθη [4πα] 86 Κίηρ βαϊὰ, ὕδυβο Ηδηδῃ ἰο τηδῖο μαβίθ, {δ 
ἢ6 ΤΩΔΥ͂ 40 [[0 40] 88 Ἐίδοῦ μι βαϊὰ [ἐζ6 ποτὰ οὗ Ἐδίμου]. ὅο [4.54] (86 Κἴηρ 

6 δὰ Ἠδηηδη οδπιθ ἴο (μθ Ὀδηαυοί ἐμαὶ Ἐδίθον μα δὶ μον [846]. Απά 186 
ον βαία υηΐο Ἐδίθοῦ δὺ ἐλ Ὀδηαυοί οὗἁἩ πνῖηο, αὶ 15 {ΠῪ ρου ἴοι ἢ δηά ἴὑ 58}4]] 
Ὀ6 ρσγδηῖϊρα (ῃ66: δῃηὰ ψῃδί ἱ (ὮΥ τεαυοϑί ἢ ουϑη [αϑῇ, 8567 ἰο ἐδ Βα] οὗὁἨ {86 Κίηρ- 

7 ἀοπὶ ἰῦ 8881} Ὀ6 ροσίοτταθα [Π0 80]; βοὰ [Δπ4] διηβνογοα Ἐβίθοῦ, δῃα βαὶὰ, ΜῪ 
8 ρου ΐοῃ δπα ΤΥ γοαυοϑὶ ὦ; [1 ἢδνο ἰουηά ἴΆΥΟΣ 1η ἐλ6 εἰσ [6γ68] οὗ {μ6 [κείηρ, 
δα 1 Ἰῦ Ρ]6880 [δθ6ηὶ ροοά ὕρ0η] [86 Κίηρ (ο γσταπῦ [ρ'ν6] ΔῪ ροίϊ]οη, δπα (0 Ροτ- 
ἴοστα [40] Ὁ υοδί, ἰοὺ 86 Κἰηρ διὰ Ηδιίγδῃ οοῦιθ ἰο {86 θαπαυοὺ (παι 1 5}}8}} 
ῬΤΟΡΑΓΘ Ὁ τῆεκε] ἴον ἴμθλ, δηὰ 1 Μ11}} ἀο ὕ0-ἸΩΟΥΤΟΥ͂ 88 (6 Κίηρ μαι βαϊα [80- 
οογαϊηρ ἴο ἐλ6 ταϊηα οὗἉ ἴῃ ΚΙηρ]. 

ΠῚ. Παπιαη, ἐποοιγασεά ὃν (λὲ τεπιαγζαῦϊο αἀἰδίἑποίίοη ἐζίοπ δα ἰο ἀὲπι, αἱ οποα γεδοῖυεθ ὩροΉ (λο ἐνεηιοάϊαίθ 
ἀεδίτωοίίοη 9.7 Μοταάεοαι. Ὅτ. 9--14. 

9 ΤΒροὰ [Απα] ποιύ Ηδιηδη ἴΌτί [08] ἰδαὺ ἀδγ ἸοΟΥ δὰ τὴ} α οἶδα [ροοὰ] 
Βοαγῦ : θυΐ [8π4} πθῃ [88] Ἡδιθδη βανν Μοτγαθοδὶ 'ῃ ἴῃ9 ΚίηρΒ ραίο {δ [656] ἢθ 
βίοοα [τ086] ποὺ τῷ, ΠΟΥ τηογϑά [07 ἰγθῃλ Ὁ]64Ὰ7 ἴοσ [οὰ δοοοιηῖΐ οἱ Βῖπι, [8πἀ4, ὦ. 6. 

10 τ1Ὁ86}] ο [Ηδιηδη]) ψα8 {1}} οὗ ἱπαϊ!σηδίίζοη δραϊηβὶ Μογάθοδὶ. Νονθγίμοῖθβθ [ἈΠἀ], 
Ἡτηδῃ τοϊγαϊηϑα [τοϑϑισϑὶ η64] Εἰ πη8Β6 1}: δηα ὐδόπ ἮΘ οϑηηθ Ὠοτὴθ [0 δὶ8 ΠΟ.Β6], 
[4047] ἢδ βοηύ δηα ο8]16α ἴον [ὈὉτοῦρυ} ͵8 ἔθ π.8β []ΠΟγ618], δπα Ζαγθθἢ 18 υἹΐο. 

11 Απὰ Ηδηδῃ ἰοἰὰ [γοοουπύοαά 0] (οπὰ οὗἁὨ [86 φίουυ οὗ Ϊ8 τ οῖθβ, δῃὰ ὅπ τηυ]τυθ 
οὗ μΐθ ομ ]άγθῃ, δηᾶ 4]1} ἐΐλδ ἐλίηισα π Βμογοῖη (6 Κίηρ λαα ρῥτοταοίοα τὰ [τι846 Ὠΐτὰ 

12 ρστοδί], δὰ μον [{88.] Βο λα δἀναπορα [γ864] ἴτὰ δῦονο μ6 ῥγΐίῃοοβ δηα [{}6] 
βουυδηίβ οὔ {μ9 Κίηρ. [4] Ηδηδη 8814 πιογεουοῦ, 68, ἘΔΙΒΟΓ [}6 ααθοη αἰα 1ἰοὲ 
ΠΟ π18 ΘΟΠ10 ἐπ ψΠῸ (86 Κίηρ υηὖο [86 Ὀαπασοί ὑμαΐ βὴ6 λαα ργοραγοὰ [τ28646] Ὀαυΐ 

18 τηγβο; δηα ἰο0-ἸἸΟΣΤΟῪ απὶ 1" ἰηντ6α [68]164}] αηὔο ΟΡ ἰδοῦ σ τ [86 Κιπρ. ΥὙοῦ 
8.11} {18 ἀν δῖ] ο ἢ τλθ οι Βἰηρ, 80 ἰοηρ 88 [ἴῃ 4}} ἐλθ ἄτηθ (μ8.}] 1 8ὸ0 [απὶ βθϑὶῃρ] 

14 Μογάσδοβι (Π6 96 ν7 εἰεἰηρ δ [10] (86 Κἰηρβ γαῖι Τθοη [πα] βαϊα Ζογοβϑὴ ἢἷ8 τὶ 
δηα 4]] ἰδ ἢ ἰδ 8 []Ο00618] απο πἷτπα, [,μοὲ α ρΑ]] 08 Ὀ6 τηδάθ [[ωμεὲ ἰμοπὶ τὰδκο α 



ΤῊ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΒΤΗΕΕ. 

{{66] οὐ ΒΕ ουδὶι5 δῖρ ἢ [ὑπ Βεῖσ 0], 8πα ἴο- Δουτον [πὶ [86 τηοσπΐῃρ] βρεδὶς [880] 
ἔμοὺ υπίο ἐδ Κίηρ ἰδὲ [8η4}] Μογαθοδὶ τοὺ ὉΘ ἤδη 
τὨότγοοα : ἴμοη [8647 ροὸ ἰδοὺ ἴῃ τ ΓΓΙῪ [Ογ]}}] πὶ 

βορὰ θείογθ] Ηδπιδι; δῃὰ μ6 σϑυθοὰ ἰδθ ραὶ- Απὰά ἰδ ἰδηρ [ποσὰ | ρ]οΑ86α [τῦαϑ 
Ιοτβ ἰο 6 δά6 [πι866 {86 ὑτ66]. 

ΓΙΒΘΥ͂ γ1}}} βδηὴρ Μογάβοβι] 
(86 Κίπρ υπίο μ6 Βαπαυσί. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γὸνγ. 12. Το ρΡγοθουῃ, Ὀδίῃξς ΟΧργθϑβϑά, ἰβ θη ρῇῃδίς.-- -͵π.} 

8 [γογ. 12. Τὴ ροβί οι οὗ ὯΔ Ὀθΐοτθ ἽΠΌ) εἰνδο ἰδ Ἰαϊίθσ ϑιωρδδαίθ; ἐμ τῶ ἃ ἔγοϑῃ ἰόκϑῃ οἵ ἔλγοσ. 
--Τὰ.] 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Μοτβ. 1-8. Μογάοοδὶ' 8 ορροδβίϊΐϊοῃ δρδϊηϑί [- 
ΤΆΔ ΓΟΟοΙν 65 ἴγοϑ ἢ} δυρροτί ὉΥ (δ τρονθιηθηίβ οἵ 
Ἐδίμοσ. Βαὶ (πον Βαγο 88 ὁ ἦτε σϑϑυὶϊ (μδὶ Ηδ- 
Τὰ ΟἹ δὶ8 Ῥβγὶ 8130 ἀϑί ογΐ 68 ἔμ6 υἱἰτηοδί 6Χ- 
ἰγοῖθ δραϊηδὲ Μογάδοδαῖ., Ηδθῃοθ ὑδθ οορβῇ!οὶ 
δραοίηδι Μοτγὰεδσαὶ 18 Β6γθ 8160 186 οἰΐοῦ ἔϑαίατγο, 
248 858 ἰηδαὶ οὗὐ Μοτάοοδὶ δραϊηϑὶ Ηδιβη ἴῃ 
(89 ῥτονίουβ οπδρίοσυ. Ἐβίῃ8νὺ τἱβϑκβϑ δὴ υηδη- 
πουποοὰ δηςΓδΏ69 ἰο [6 Κη ρ---8ο 1ὑ 86601}8---ΟὨ 
(δὲ 889 πιΐχυις ἰοροῖμον ψὶὰ ἴα ἰην! 9 ΗΔ 
ἰο 89 Ὀαπαιοὶ ἰῃ οτάον ἰο ἀἰπέϊη σαϊβ ἐμο Ἰδαίου 
ὈΘΙΟΓΘ 8}} ΟΥΒ6Ρ οἤσοσθ. ΤἈΘΓΘΌΥ (Π9 ΔΥΤΟΩΘΏΟΘ 
οὔ Ηδιυιδυ ἰδ εχίγτδογἰηδυὶν διγοηρί οηθάᾶ. 

γόον. 1. Οπ ἴτἴ89 τδὲτᾶ ἅδΥ, τἱὶἱς., ΒἴΟΥ ΒΟΥ ἰῃ- 
ἰοντίονν τ Μοτγάοοδὶ (δοῦρ. ΘΠ δΡ. ἱγ. 14 6α4.), 
ἘΠΊΒΘΣ ὑτιὶ οὐ (801) ΣΟΥ] (ΔΡΡΦΓΣΘ)]).---Ι πὸ 
ὙΠῚ ποὶ νι Βογίμοδυ οὐ ΟὨΔΡ. Υἱ. 8 δὰ Υἱϊ!. 15 

βδηοίϊου ἰδ6 ταοὐθοίίοη οὗ ΠΡ, Ὀοΐοτθ ΓΆ372, 

θη τὸ τυυδὶ δοσθρί {86 ὕδοί ἰδαὶ ΓΆ3 79 ἴῃ {δεῖ 

δἰσηϊῆοθ γοψαΐὶ αἰ κῃ (οομρ. οἶδ. ἱ. 19), δαὶ 
8130 πη 6808 γογαΐ σρρατγεῖ; οΥἩ ἰδδὺ ἰΐ 85 υϑυδὶ ἐλ 

Ῥοοέΐο ἰδηρτιαρθ ἰο καὺ ὙΠ) ἽΠ 03 (6οΡ. οἷν. 

1: Ψοῦ ΧΙ]. 10), 85 αἶδο ΤᾺ 372 25. ΑὩ δοοιδα- 
εἶνθ οὗ Ἰϊτυϊ δἰέοη, ““ποοοτάϊηρ ἰο ἴμο Κὶ μ᾽ 5 τηλῃ- 
ὩΘΡ,᾿ ἷδ ΒΊΖΌΙΥ ἢ ρτΟ Δ Ὁ]9 θγθ. δίδουν φοδίδα 

λογδεῦ--δὸ Βοτ Ἴ2Ρ ἢ, δοοοτάϊηρ ἰο 1 Κίῃ χε χσ. 
88;1 δια. χυϊϊ. δ] ; ηοἱ : Ζίοοά, τοιηδἰηδὰ βίδηἀ- 
ηρ,-οἰη (86 ἱπῆον οουτί ἴῃ βυσἢ 8 ροβίἰΐοι ἰδαὶ 
86 κίπκ, γ7ο βδὶ ὕροῦ δἷδ (β γοὴθ ἰῃ {1.16 Κίη ς᾽ Β 

δοῦδο, οου]ὰ 5Β66 θσ. Ἦο βδί ΓΞ ΠΡ Τη32, 
ποῖ: ὄφίοτο, Ὀαΐ ορροδίϊε, οὐοσ δααϊηβὶ ἐδε ἀοον ὁ 

(λό λοιεο. Β΄ῖ'ποθ Γ.2) τῶδυ ΘΘΘΠΥ 86 τοπάοχοά 
4“ Ὀοἕογο᾽ ἴπ (Π8 50889 οὗἩὨ ““ὀρροπὲίο,᾽ ἰὰ '5. γ6}} 
80 ἰο ἰγδῃβ)αίβ ἰ. Ῥόσθδρδ 86 Κίης δὰ βοϊδοιοὰ 
{μ18 Ῥοβίἑοι ἴῃ ΟΡ Σ (89 τῆοτα ΘΔ Ι]Υ ἰ0 560 τῖδὶ 
ἰγαηβρίγοὰ 1 (06 οουγὶ οὗ (89 ουδθ. ῬοσβδΡ8 
8180 (06 ὑβῦοη9 ΜΔ8 δἰίυδίϑά ποὲ ἴδν ὕγοτῃ ἐδ9 
ἕατι ποδὶ τὰ}, δ ἃ ὭθασοΣ ἴο (᾽ 9 ἀοον. 

γον. 2. ΑΒ ἷ8 οΥ68 06]] οὐ Εδίμος δὲ Τουπὰ 
ἔταοθ ἴῃ ἷ8 β'χῃὶ, 8906 οὗδρ. ἰϊ. θ.ἁ. ΑΒ ἢ6 6ὁχ- 
ἰϑηἀοὰ (μο ροϊάθηῃ δβοθρίτο ἰὸ μὲν 886 ἰουσμοὰ ἰἰ8 
Ῥοϊηῦ, ῬοΟΒΒΙΟΙΥ, 85 18 ἱπάϊοαιϑὰ ὉΥ (9 Ὑ]ᾳ,., [εἰδ8- 
ἴῃ ἰϊ. 

ΓΜ παι ψΠτῖΒοῦυ 92 “ΒΑίδοΣ, “ Π δι ο Υ6γ.8. 
8118. {π66 7)" --ΕΑαν]ϊηβοη.1 Ηδθ Ῥχοιηΐβοὰ Βοσ: 

᾿ 4 [“ΤῊΪ8 [5 ἐπ θ υϑ04] δἰἰπδίΐοη οὗὨἩ ἐμ ἑἤτοηθ ἴῃ ἐδ 
ὑπηνρο; Θ΄ ΤΟΟΓ᾿ οὗ δὴ Ογίϑηϊαὶ Ῥαΐδοο. 
ἀρ ἰδ τι ἀπιρεια ΒΟ ΟΠ ΟΒῈ ἢ99 πῷ ἔθ οοχὺ ἐπΠγοῦμῃ 

3 ἱ "-- - ΣΝΔΟΣ ΤΩ ῬΡΟ » ὙΠΙΟΘῺ 9 ορὶ ορϑη," --ΕἈν 

ΤῊΘ ΓΤΩΟΒΈΓΟΉ, | -- 

ἴϊ 8841} ὍὈ6 εἰνϑῃ ἴ.66 ἴο ἴ8 6 8617 οὗ 109 
Ἰεϊη ἄοια, νἱσ., δ8}0 πυϊρηὶ πιδο Ὀοϊὰ τϑαυεϑὶ, 
δηὰ ἰΐ βουϊά ὃθ ργϑῃιθα ΒΟΥ Ὑμδὶ 889 ἀοδὶ γε - 
δ᾽ ΓΑ ἸΑΥῚῪ 88 ἰῃ [86 6886 οἵ Ηοτοὰ ἰῃ Μααν νἱ. 23. 
Βουδγάθηϊ: “ΟΌΒΕΓΥΘ, ἴ ΡΓΔῪ γοῦ, (86 ῬΤοπιΐδο, 
Β0 δου 8 1688, ΓΔ 8}, δηὰ ππργυάομὶ (6 σοζωσηοα 
ἴδιαι διμοῦρ Εἰ 68), τ ἰοι, ν᾿ πουΐ δοπδίογαιΐοα, 
ἴθ ΒογῸ σορθδίϑα ἴον (89 ἰμἰγὰ {ἴτπ28 (ΘΟ. οδδρ. 
νἱ. διὰ υἱΐ. 2). 80 δχοθβεῖγθ δηὰ ῥσγοάϊραὶ διϑ 
Ῥτίποοβ δ σοραγὰβ ποθ, βοοά-ἔογ- ποι μΐης, 
αἰαιϊίοηβ, δυοορδηίβ, ἰσγαϊίοσθ, δ βυσὰ [ἰκ6.᾽ 
Βαί Βοτθ ἧϊ 18 ἰὼ ροΐῃὶ ἰο ποίΐοο (86 στοβίῃεδεδ οἴ 
{8δὺ οὈ͵οοῦ τ βῖοἢ ᾽θ σα ρδθ οὗ οδ)]ης ἔογι ἢ ἐσθ 
Ἰονθ, δηὰ ἴον ἰϊ ποίβίηρ 18 ἰο0 φτεδί. 

γεν. 4. Τὸ ὅτϑιί δῃὰ βἰ πρὶ οδί (δίς (᾿αὶ Ἐπί Π ΟΡ 
ἀδγοὰ ἰο σεᾳυοδὶ γγὰδ ἰ0 ἰενίϊο Ηδιῆδη δηὰ (δ9 

κί ἰο ἀΐπο πίιι μου. Ψ 21} ὉΝ,, δ ἴῃ ΘΟ ΔΡ. 
ῖ. 19. βο που]ὰ ἀουθι]688 ταί δσοηνίηοθ ον- 
86} ποῖον πὸ τυ ργθβδίου πο δὴ 9 τηδὰθ οὔ 
(89 Κίῃρ, ἮΔ8 ἀθερ Θῃου Δ 0 ΘΠΘΟΌΣΑβΡΘ ΒΟΥ ἴ0 
ΟΧΡΓΘΒΒ Βυ0}} ἃ σγοδὺ γϑαυοδῖὶ 88 βι9 ἰπϊθηἀοὰ ἰο 
Ρτγοβοηὶ ἡ β..:.6 ἀοείτεά Ηδπιδὴ ἰο Ὅ6 Ῥσγεβϑηΐ, 
ἴῃ ΟΥΘΥ, 88 ΟΔΙΟΥ͂ τοϊηδυῖβ, ἱμδὶ “.8Βδ τοϊρμς 
σμδβο Εἶπὶ ὈῪ πδτΩθ ἰπ [86 Ργββθῦσα οὗ ἐμ κίηκ 
Μ ΠῚ (86 ἀΘΟΓ66 Βυγτορ ϊ ἰουδν οὐιδἰηοα δχαίηδὲ 
ΒΡ Ῥθορὶθ, δπὰ ἰο Ηἷβ ὙθυῪ ἴδοθ οαἂϊ οἱ δυθτν 
ῬοΒβὶ ΠΕ οὗἁὨ ο4Υ]};᾽ ῬοΥμαρα 8160 ἷῃ οσάὰδσ ἰὸ 
δ κα Ὠΐδ Θοῃ 8:0 (8. ΤἸηογ0 Θοτηρ]είο. 

γοτ. δ. Τθο κΚίηρς οτἀοτεὰ Ηδβιηδα ἰο δ6 αα! ον 
οἈ]]6, δηὰ τὶ ἢ μἷτα δοσορίϑα ἐδ ἰηνἱιαιίοη οὗ 
ΕΒΊΒΟΥ, ὙΠ, λαείεπεά, ἴ, 6., ο δα 89 ἐ0 τηβῖθ 
δαβίθ, σον. 1 Εἰηρβ χχὶϊΐ. 9: 2 Οἴσοη. χυὶϊὶ, 8. 

Γὴσ», 88 80}: ἱηῇῃ., ΤΩΔῪ Βδνοὸ Ηδιηδῃ δ9 18 βυὺ- 
θοῖ: “αὶ 89 ΠΙΔῪ ἀο 88 Εβίδον Βαϊ βαϊὰ"" 
ΤῊΪ8 4150 ννου]ὰ οχρὶαἷπ {Π6 ΡὮΓΑ580, ἴῃ οτὰον (δαὶ 
086 ἀο, ἐ. 4., (6 πτοτὰβ οὗ Εδι} 6. 

γον. 6. Δὲ ἴ89 Ὀαῃᾳυθὶ οὗ υγνῖπιϑ (οορ. 
ΟμαΡ. Υἱὶ. 2),---ἰ(δυδ 6 ἱπαϊοαίοα (86 τῇοσο δὰ- 
τδησοᾶ βίϑρο οὗ 89 Ὀδηαποί, ποτα ἀτὶ πκὶπρ 88 
{πὸ οἰἱοῦ ἐδίηρ, πὰ στ οτθ, ἱπ δοηϑοαύσρῃοθ, ἐδθ 
τοδί σμροτίυ] ἔβοϊϊηρ Ῥτθυαἱ]οά (Βογίμ68υ), ἐδ 
ἰης τοροδιοαὰ μΐἷβ ᾳυρδίϊοῃ δὰ σϑδδδβοσίϑα ΗΪἷ9 
Ῥτοταΐθο. Σ ΦΨ ΠῚ (οδρ. υἱΐ. 2; ἰχ. 12), “« διὰ ἴΐ 

4 [“Αοσοταΐης ἰο Ἡθγοάοῖιβ (ἼΧ. 109), ΧοΥΧχοσ, οὉ δπο- 
[ΠΟΥ οσοδδίοη, ψἤθ μ]οαβοὰ τίς οπὸ οὗ ᾿ὶκ πὶγν 
οΟἴἴοτγοα ἰὸ χγϑοΐ ΠΟΣῚ ἈΠ. ΤΟΟΌΘΒΕ ψ δίουοσ, μους ᾿ἰταΐ- 
ἰοτο." --ΛᾺΉΙΝΒΟΝ.-- ΤᾺ. 
ἡ [“ ἘΑΙΠΟΥ ΚΘοτ5 ἰὼ ΠΑΥΘ ὈΘΘῺ δγαϊὰ ἐο τδῖτο ἢ 

ΤΟᾺΪ τϑασϑϑῦ οὗ ΧΟΓΧΘΟΒ ἰο0 ΔΌΓι ΡΟΝ, δηὰ ἴο ἤᾶγο γὶϑηϑα 
ἰο ἱρτοϑϑ Ὠΐ ΤἈΨΟΓΘΌΪΥ βοίοιο ΤΡ 80. 89 δοῃ- 
οἴ 8 ἐδαΐ θὴ9 δὰ δ ἐπε Π6 τὰκ θη] τοἀοτβίδῃ 
ΤΘΔὶ ρου ἰοη 1π ᾽1η9 ὈΒρβοϊκρτοιπά, βηὰ νεου]ὰ σϑοαγ ἴο ἰξ, 
ΔΆ ἴπ ἔδοὺ Π6 αἱὰ (τογ. 6, δα σἤδβρ. νἱΐ. 9λ." --ΠΑΎ ΠΝ ΡΟΝ. 

'κ.} 
[“ Αἴτονῦ (6 πιϑδίβ ΘΓ ΤΘΙΊΟΥ͂Θα, ᾿ξ νᾶϑ ΟΞ ΟΤΉΑΥΥ 

πῃ Ῥεοσχβία ἰο σοηϊίυθ (ἢ6 Ὀαδηϊοὲ ἰον ἃ ΘΟΠΝΙΘΘΥΑΝΘ 
Εγαθ τυϊυϊι ἐγ δ δα νἱλο (Ησοα, 1., 138. Ἀαγίης υἱὲ 
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ΔὮ 811 Ὀ6 σταπίοά {δ66,᾽ 18 (6 Βῃογίοῃθα ἔογπι οὗ 
(6 ἱπιρογῖ,, (89 80-68}10ἃ ῥιδοῖγο ζαίαγο, ἰμϑιθδὰ 
οἵ ΠΝ. 

ψ τα. 7, 8. 5.1} Ἐβίμον Βοϑἰταθ5 πὶ τὰ ΒΘ Γ Ῥυΐη- 
οἶρβὶ γορᾳυθϑί. [Ἐ ἰβ ἰγὰρ βλ9 Ὀορὶῃβ: ΜἉἅΙ͂Υ ῬΡοιὶ- 
κου 8: ἃ ὩΥ γϑατιϑδῖ (16) ; 85 ἰὕ δἰι9 ψου]Ἱὰ ΠΟῪ 
ΟΧΡΓΘ88 μογβοὶΐ, Ὀυὶ δι 6 Ὀγϑα δ ο΄ Δ85 ἰζ οουγαθ 
{αἰϊοὰ ΒΕΓ, ΟΥ̓ 88 ἰὕ βῆ τοβοοίϊεα ροη τ; δα β[16 
Ἰοδᾶτοϑ 1{ {Π6 76, ΒΙΙΔΡΙΥ δραΐῃ ἰητνιτηρ 86 Κίης 
δηὰ Ηδιθδη ἰο δηοίμου Ὀδηαμεῖ, δἱ ψ]}}16 ἢ} 88} 
οὐ] χαιθβ Βουβϑι Υ ἰοὸ τοῖο ΒΟΥ Ῥοί το ΠΟΙ. 
886 ἀου 1688 νγὰ8 Ὡοΐ γοὶ ΒΌΓΘ οὗ (Π9 θυ. 60088 οὗ 
9 υπάἀονίακίος. 

γόοτβ. 9-14. Ἠδιλῃ, σοπιρ]εἰοἷγ ρυδεὰ ἊΡ Ὀ6- 
68.396 οὗἨὨ (0 ἀἰπιϊηοιΐο δον δἰτὶ οὐ ἰδ 6 φαγί 
οὔ [9 αἀὔδοῃ, ἴδ]: 4}} (86 τῆοτὰ ὈΪΓ ΟΥΪΥ 6 δ'ῥᾧΡ0ᾶΑ- 
γοῦΐ δία ογΏΏ688 οὗ Μοτάροαδὶ, νν ἰδ 8ι}}} δοῆ- 
ε(ἰππθ4, πὰ τοϑοϊνθα, δἰ θὰ Ὦγ (6 σοι 86] οὗ ἷθ 
{γ]θη 48 δηὰ νυν ϊΐο, οὔ (6 ζο] ον ἰης ἀλγ ἰο γοαιεδὲ 
8 ὀχϑοιυίϊίοη ἔγοι (8.6 Κίης. 

Ψεσ. 9. Οὐ ἰδ βδῖηθ ἀ(δΥ ὃ9 δραΐῃ πιοὶ Μοτάε- 
δαὶ ἰὼ ἰδ9 καί οὗ (ἢ 6 Ἰκίΐηρ. [1 τηῦϑὺ ποϑὰβ ὃ6 
ἰθδι οὐ ἐπ ἰ8 ΥΟΡῪ ἀλΥ Μοτγαθοδὶ τσὶ ργοόύοῖο δἷ8 
ΒΉΡΟΡ ἰο 86 ἰοὺ ἀορτθο, δπὰ ἐπ ΓΘΌΥ ὑπ6οη- 
Βοϊ οὐ 8} δϑβὶβϑι 'ῃ ργϑοϊρὶαἰὶης (ἢ 6 1] 168] ογὰ οΥ8 
οὔὕ Πδιῦθαδαη. Το τ Βοὶθ Ρῥίδῃ οὗὁὨ ἰδ 6 Ὀοοὶς ἰ8 (8 
Ὀτουσὰί ουὐ ἰῃ 18 δογγοβροηλάδθησο (0 (ἢ 6 σῇ 6 ἢ- 
το δηᾶ ἀογνοϊορηηθηὶ οὗ {86 Ῥτοϑουΐ ἰσοδίπηθῃῖ. 
Μογάθοκσὶ οουϊὰ ΠΟΥ͂ δραΐῃ βίδηὰά ἱπ ἰδ 6 ρ810 οἵ 
(86 Κἰηρς. Τ|1ι9 καγτιθῃίβ οὗ τηουτηΐης Ἡ Εἰ οὗ δὰ 
Ῥγουθηϊοὰ ἢΐαι ἔγοτῃ [8ΐ8, ΓΘ ἀου Ὀ11658 ἰαϊὰ 
Ἀϑἀθ ἤθη Ὧθ ΔΒΒΌΤΘΑΪΥ ΠΟῪ (δαὶ Εδί μον ννουϊα 
[8κὸ (6 βίϑρ Ῥγοπιῖθοα ἰο Ἀἷπι, ἑ. 6., 3ο ἰο (868 
Κίηξς. Ἑαδβιϊηρ ἢο ἀουδί 4180 δεδβοά δὶ ῃ9 βδ)6 
ἰἰπ|6. ΙῸ σοῃβθαυθησο 6 νϑθ ἀου (658 ΤΏΟΤΘ 
{δὴ οΥον ἄγαν 10 ἰΠδὺ ροβίιἱο τ ὮΘΥΟ Β6 ταΐμὶ 
ἤνϑι Βορ6 ἰο ϑδγ οὗ (6 βιισοθ88 οὔ Εβίμουύ. Τὸ 
(8 δχργοδδίοη: Βυὰξ θη Ἐΐδιδ) δα 
ἹΜοτᾶϑοαὶιὶ ἴῃ ὑπ ᾿εἰπιρΡ᾽ 5 βαῖθ, ἰογο 18 αὐ ἀοὰ 
(89 ϑιδίοτηθηί, ὑμαὶ δ6 δἰοοῦ ποῖ ὸτπρ, ὩΟΣ 
λον ἃ ἴος Ὠί.---ϑὺυο! Βοηίθη 68 οὗ σοηά[(!οη 
ΤΑΔῪ ὈΘ ἰπδβορίϑα ψὶϊπουΐ ἃ σΘορὰ]α (σοΡ. Εννδ]ά, 

ἢ 846). Τῆο 1 Ὀείοτθ Ὀρπεὖ), ἐμογοΐονϑ, ἰηβιοδά 
οἴ Ὀοΐῃᾷ 8 οορυΐα, 8 8 οογγζγοϊδίϊνο ἰο (86 {0]- 

Ἰονίης Ἰ Ὀδίοτθ γεμῦ: 80 δαὶ γὙὸ ΠΆΥ͂Θ ΔῊ 8Ρ- 

Ῥοβί τοι, “ὁ ποὶε μον" -πέμον." Β.ΠῚ ἴε ἴθ τπογθ 
οομπηοῃ δηα πηίυτα] ἰο δοσορί ἃ δοῃηθοίϊου ὮΥ 
ΤΩ 68Ὼ8 Οἵ Ἷ, “" δηἀ ᾽" (σορΡ. (6. χνὶϊὶ. 11]; χχίν. 

21 : δοββαα τἱ. 1). ὯΡ δηὰ Ψ)ὴ δγθ ποί. ραγιϊοἷ- 
Ῥὶο5---ἰον {60 {Πποἷν δ υ͵] οὶ πτουἹὰ Ὀ6 ᾿ηδᾶθ ῬΤο- 
τηϊηθηὺ---αι (ΠΟΥ τὸ ἐν Ῥόγ9. ρ»σωί. Βαυὶ »Ἱ 

νὰ [Ὁ ἀο068 ποῖ πιϑδῃ : πείίλεν αἸα ἢ δυέη πιουθ 

ὕγοπι δείογε δύ (Ὑ υῖς. δὰ τηοϑὲ ἰηἰ ο ΡΥ ί6 8), 
Ὀυὺ δοοογάϊΐηρ ἰο δη. ν. 19; νἱ. 27 : ὧδ ἐγεπιδιεα 
πιοί, Ἧ88 Ὡοὶ ἰογτὶ βοαὰ Ὀοΐοτο δίτ), 18. Ὧ6 δβουϊὰ 
αυο ἀοηθ δὰ 86 νἱοϊδιοὰ (9 1 οὗ (9 Κίης 
(ομαρ. ἐἱ. 2). 

γον. 10. Παηπιδὴ δοῃίγο ]οὰ δἰ πι8 6], Ὀὰὲ ΟὨ]Υ ἰο 
ΘοΏΒυΪ, Βοοὴ δὐΐον τ] ἢ ἢἷ8 ὕγίθη ἀϑ δηά τνΐζο, 2, 6., 
{πΠ080 ψῆο ὃ6 Κποὺν νου ὰ δΥπιρη 26 τν}}}} ἢΐτη, 

Ῥασγέ οἵ (ἢ9 ἴϑαϑδί ἐπ κίηρ τομονγοὰ ἢ8 ον." --ΕΛΎΙΙΝ- 
ΒΟ Ν.-- 

5 [" ἘβέποΥ δὲ}}} σδηηοὶ Ὀγίης ΠΟΓΒΟΙΓ ἕο ΔΘ ἐπ γ- 
ὅπθε! οπ Ὑηϊοῇ 80 τοι σἢ ἀθρθηάβ, μὰ ογανθϑ Δηοῖ ΘΓ 
ΑΥ̓͂ Β τοϑρίίθ. 86 ν1}} βοῦΘ ὑπὸ [τἰ ἢ ̓ 8 ἢϑασγί ὮῪ ἃ 86- 

εοπὰ Ὀεμαυρῖ, Δ [ΘῈ 16 Μ|]}] βιι Ὀγ ΠΟΙ ρθε ΐοη ἰο 
Ὠἶτη. ΤΏΘΓΘ 18 βοιωθιπίηρ ΘΧΙΓΘΙΩΘΙΥ ὨδίΌΣΑΙ ἰὼ (ἢ ὲ8 
Ὠιοοϊίδιίοη."-- τιν δον.--ἶ] 

δηὰ ψ80 νου]ὰ τεβίγαὶῃ Βἷτ ἤγοτῃ ἰοὺ στοαί σδυὴ.- 
Ὠ089 ἰῃ ἀοίογίηΐης ὉΡΟῺ χϑιϊοδὶ τη θδ 5065 
ϑρζδίηδί Μοσάθοδί. ἢ 

γον. 11. ΤῊΘ δυίμον, τὶ ρστοδὶ δγὶ οἵ βίδίθ- 
τηθηΐ, αἰτο8 Ηδιυδη δὲ ΟρΡρογί ὩΣ (0 σϑοοιπί δὶ 
(μὺ που]ὰ ταᾶίκο ἷτ ρτοδὶ δηὰ ἸΔΡΡΥ, Ὀαὶ γοῖ 
80 8ἃ8 ἰο τὴ 6 εἶτα δάταϊς {Π)8ὲ [Π6Τὸ 18 ὁη6 ἰδίηρς 
τα ἰϑϑηρ ἴον [16 σοι ρίοἰΐοη οἵ ἷ8 Βαρρίποδββ, δὰ 
18 8 ἰῃ ἀἸΒΡΘΏΒΔΌΪΘ, ΠδΙηἾΥ, (16 ἀδϑιγαοιίΐοη οὗ 
Μοτάεδοαὶ. Τθὸ δίχον {πΠ6 ἔογίὰῃηθ δηἃ ἤοθΟΣ 
ἴῃ νοῦ μ6 Σοὐοϊοθά, (ἰδ 9 χγϑδίοσῦ. του] ὍΘ {δ9 
7.1}, 80 δοοῦ ἰο 6 τροαϊϊσοί : δὰ ἰδ τηογο ἰῃι- 
ῬΓαβδῖτο τησδί Ὀ6 ἰιἷδ ἢ ΒΟΥ ἁροη ἐμ 086 νδο τοϑὰ 
ἰι. Νοχί ἰο {8 ρΊοσὶθ5 οὗ δ σί οθα ἢθ τα ]κ6 5 
τηθηῃἰίου οὗ πὸ υλυ]ττα θ οὗ 5 οὨϊ] σθαι 
(808). Ασοοτάϊημ ἰο οδδρ. ἰχ. 7-10 {8868 τοῦθ 
θη οὔθ, Βονιθοδα (δἰ ηἶκ8 ἰἤθθο ἀο ρὲ Ὧο- 
Ἰοξ ἰοτθ, δπὰ ἢ9 ψ ον] σμδηρθ ἐπ6 γχοδάϊηρ. 
Βαι Ηδιηδη νυ8β ΟὈΪ ἱχοὰ ἴο πιρηίζίοη (ἢ ἴῃ Πο- 
ὯΟΥ οὗ ἷ8 νἱΐο. δὶ ἱπάερα πουϊὰ 18 τἰ οθ8 
δαγνο ὈΘ6Ὼ (ο ἷπη Ὠλὰ μ6 Ροββοββϑά ἰξΐ ἴοσ ἰσηθοὶ 
ΟἼΪΥ, οΥ ἴ{ ΠῈ Βαὰ ποὶ ᾿οροα (ο 8186 ἰιΐβ Β0η8 ἰο 
᾿η δον δου ἷτῃ, ἰὴ τοίη, 80 (0 Βρϑαΐς, ''ὸ δοῦ.- 
(ἰπυθ τὸ Ἰῖνθ οο ἴ Νοὶ ΟἿΪΥ διροὴρ Ῥογβίβῃβ, 
Ὀμὲ 8180 Διῃοῃβ ϑγδο} 68, ἐμ6 Βαρρίῃθββ οὗ ρᾶ- 
Το ἀοροηιϊοα δυοῖν ἀροη (δ6 τηυ]ιἰ 9 οὗ 
οἰ] άτϑῃ ; Θβρθοΐϑ γ οὔὨ βϑοῆβ. [πον ὶϑθ 6180 
{Π6 οβίθοτῃ ἴῃ τ δἰ ΠΟΥ͂ 6 Γ6 Βο]4, ρατ ἸουἸαΥν 
ἢ ὑπὸ Κίηρ, το δθηὶ ὑῬγθϑθηίβ δπη}}γ (0 ρᾶ- 
γϑοῖβ μανίᾳ ἰδ ρτγοδίοθδί Πα ΟΡ οὗ οἰ !Ἰάτγθη 
(οορ. Ἠοτγοά, [. 186). ΤΏ θη δ1]80 8 γτϑοουπηϊοα 
8}} υυβοσϑίῃ 86 ἰσίπρ δἃ ΡὈσοσηοϊοᾶ Ὠΐω, 
εἰο. ἍΝ ἴδ βοτὸ (6 βεσοομὰά δοουβ., ἀορϑηάϊηρ 

οῃ 2, δηα οὁη6 οὗ ἀοδηϊἰοη οΥ οὗὨ ἰπβίσυμηθηί, 
γον. 12. Α8 πο Ηἷρδεϑί ρμοΐηῦ οΥ̓͂ εἷβ. ἀϊβιϊηο- 

ἰἴοπ, δηιὶ 11}1}0 ὙΟΥῪ Ἰδίθ8ι, Β6 θη (10}5 106 οἰ Γου - 
Βίδποθ ἰῃδὶ, ΔΌοΟνΘ 8]1 οἰἤουβ, 'ὁ δἰοῃο νγῶβ ἰῃ- 
υἱἱοὰ το 1πΠ6 Ῥαπαυεί οὗἩ δ 8 ααθθη (9 Βα ρίγϑη (Π}9 
ΟδΥ ΤΟ] ον. Τλΐθ. 8 [η9 τηοϑὶ ἀΐγοοὶ ῬγοοῦἌ 
80 {86 δυϊθοῦ Σορατα ρα {γ}686 ἰην 1 6110η8 68 {19 
ΥΟΡΥ Βίρἢεδί ροΐηι οὗ ἀϊβιϊηοίίοη. Απὰ 6 Ια γ8 
βλοαῖ βίγοβϑ ἐπ ϑγθοι ἴῃ οΟΥον {ἢ ΤΠ]ΟΓΘ ῬΟΙΘΥ- 
ΤᾺΣ ἰο βῆονγ ἐπὴθ οὐδγην οὶ πιΐηρς ἀΐδβαβίθν (δδὲ 
Ὀεἴο] Ηρδπιδη, δηὰ 880 [0 Ῥσόραγθ [ἢ6 Γραὰοῦ ἴον 
{10 οἰϊπηᾶχ οὗὨ (09 δίουΥ. ὨΝ, αἰδο, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ἰπ- 

ἀἰσαῖοβ ἰὰ δάἄάγδησο ἐἰδαὶ τ δὶ ΓΟ] ον 8 8 ΠΟΘ 

δδοοηάΐηρ ρῥογὶοά. ΠΡ Ν  Ἰπεβηβ δλ6 λαε 
ἱποϊεα πιὸ (866 ἘπαΙα, ἃ 295 οἹ. 

γον. 18, 7 οῖ 41} [816---ἰἰνὰ8 ἢ6 ΒἰτηΒο} τηυδὲ 
8 Κα Ργοαϊηθαηῦ ἷ5 ΤΟΥ δὴ ἃ ἰῃβαὶ: 8 Ὁ] ἢ 658, θὰ 
αὐ [ῃ9 Β4Π|8 {{π|ὴ9 ῬΤΓΟΠοιΌσ6Θ ᾿ΐἷθ ΟΥ̓ ἢ ΒΘΏ[ΘΏ69--- 
ἈΥΑΙΙΘΊΒ 129 ΠοΟΙΒΙΏΑ. 18. ποῖ δα ἰδίδοίουυ [0 
ἴλ6, 80 ΙΟΩβ 861 δ0606 ΜΜοσγἅϑοαεϊὶ ἴμο δονν εἰὶ- 

τς αἱ ἴΠ6 τη ρα καϊο.--Ἴν δ Πυ 23 ΩΔΥ͂ 
ΤὨΘΔὮ : αέ αἷΐ {ἶπι68, ΦΎΘΥΥ (ἴτπηθ, ἤθη ἴ; 80 (δαὶ 
{6 β6ῆ8ο ἰ58. (πδὺ {9 Γδο] πς οὗ ἀ58αι 8 οιΐοη 
ΘΟΠΊ6Κ9 ἴ [ἢ 6 Βυ γα οΘ Θ1οἷ {πὸ Βαὶ ἴΐἸΏΔΥ͂ 4150 
ὨλΘΉἢ : αἰωγίηφ {δε τολοῖδ {ἰπι6 Μ Ώ6Ὴ ἷ, ἑ, 6., 80 Ἰοηζζ 
88 ἷ (σοπιρ. Φ0Ὁ χχυῖΐὶ!. 8, δοοοτάϊηρ ἰο βομ]οιῖ- 
ΤΠ δητὶ [06 οἸιῖοῦ ἱπέογργδιουθ). 89 ἴδοὶ ἐμδὶ 
ΒΟ ἢ Δ 8 νν ΤΩΛΥ ἀοἵν εἶτα ἀπρυηἰϑ θα δα 6 η}8 [0 
6 8 Θουη!θ᾽- ργοοῦ κι χαῖπαι ᾿εἷδ αἰ ζΪ Υ δηὰ ρον. 

γεν. 14. θη δα Ζθσϑϑβ δία υνὶἱΐθ δηᾶἃ 
811 Βία ἔχίϑῃ ἄπ. ---Ζοτ ἢ Ὀεΐης ἢτβί, δηῃἃ αἷ5ο 

5. ["ΤῊ6 πβιὴο Ζογθυὴ 18 ῬγΟΌΔΟΪΥ οσοπμπϑοϊθα ἰῇ {86 
2οΓθὰ χζαγα." κοϊὰ.᾿ Οογαρᾶγο [)10 Οτϑοὶς Ολυυσὲδ."" ΒΔπ 
μιχ8οΝ.--Τὰ. 

1ὅ 



68 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΞΤΉΕΒ. 

{86 δἰηρυϊαν ἴοται οὗ {86 τογῦ, ἰπα σαί τπΠ δὲ 886 
Ἰοὰ (0 οσουηβοῖ. Εσθη κἰηρδ 88 ΜΠλΟῚ] δ5 (ἰιοὶγ 
οἰίοΥ οδΐοοτα ἀου {1658 οἴζοη Δ᾽ ον εἀ ὑπ ΘΠ 86} 768 
ἐο Ὀθ ἀϊτοοιοα ὉΥ (Ἰιεῖν νίῖντεβ. Ζωϑῖὶ ἃ Κα] ον 5 
ὈΘ τοϑᾶο, ἱ. ε., οτεοϊεά, οὗ ΒΥ οὐυδὲϊα Εἰ ρὮ.--- 
Το (πἰτὰ Ῥογϑοῦ ρἰυγαὶ ΒΕΓΘ, 889 αἶ8δὸ ἴῃ δαὶ 
{ο]]ονβ, δχαΐῃ ροϊηίϑ ἴο δὴ ἱπάββηϊιθ “οὐθ,᾽᾿ 
“Ἰρὲ οὔθ,᾽ ““Ἰοἱ (061. ὙὍ89 δοῖρδὶ οὗ (86 ᾳ4]- 
Ἰογβ ϑιιουϊὰ ἰπιδηβὶ γ (δ6 ἀἰθρτδοθ οὔ δδληρίης, 
Ὀυΐ δου] αἴ80 βοῦνϑ ἰο πηδῖζο πιβηϊεδὺ Π6 ἀγο8α- 
7] ρΡυπίδεπιοαί, δηὰ ἰο ἰογγ Υ 85 ΏΔΩΥ 88 
Ῥοββϑιυϊο ἴγοαι Ὀοΐπρ ἀϊϑοουγίθουβ ἰο Ἡδπιδῃ. 
Ῥουδτάεηϊ ν9}}] βαγϑ: ""Βυὶ ΜΕΥ πιαί ἰΐ 80 
πἱχὰ (ἐ. 4. ἰ86 ἰγ60, ζ8}10}8)7 [Ια ογάον (δαί πἷ5 
ἀΐδατδοθ τοϊχιῦ Ὀ6 Ρ Δί ἾΥ ΟὈΒΟΡνΔῸ]9 ἰο ἔπ: ΘΥ68 
οἴ 8}}, δηιὰ (80 τοῦτο βιγὶ πα. Ἡ Βογ οἴου δμουϊὰ 
Βο 6 ἰῃ δυ σὰ Βαβίθ δῦουϊ ᾿ἰὑ ἢ [κ66ὲ ὑΠ6γὸ 8βου]ὰ 
Ὀ6 ἀδηχοῦ ἰη ἀοἴδ  οΥ ρτοογδϑιϊ παιϊΐοα. ΕῸΥ τὶ 
ΤΟΆΒΟΏ Π8γ6 ἰΐ ετοσίοαὰ Ὀθίοτα ἷθ ον Πουδ0 ἢ 80 
{μὲ 6 δηὰ δ]} ᾿ιἷβ ἔδπῖγ αοΐηρ ἰῃ κηὰ ουἱΐ, 866- 
ἴῃς Μογάοσαὶϊ μβαηρίηρ, τοὶ κῦ τθοοκ δῃά ἔφα 
ἐποὶν στο] ΟΥ68 δῃὰ τιΐπ 8 νῖτἢ 80 τ ΒΟ ΓὉΪ9 δηὰ 
ἴου! 8 ϑροοίδοὶ. βροεϊς ἴΒοῦ πηῖο [86 ἰεΐπ ρα 
(δεῖ Μοσάροοδὶ ὈΘ Ββαηβϑᾶ ἴδοσϑοι, ἐ. ἐ., 

δρϑδῖ, ἰμδὶ (867 Βδηρ. ΠΡ 85 ἴῃ οὗΔΡ. ἱἰϊ. 28. 

Τθ680 δα νίθοτϑ (δῖκο ἰΐ ἴον σγδηιοὰ (πδὲ ἴἰμ6 Κίης 
ὙΠ} αἶτο ἷ8 οοηδεηί. Ὁ Ἀδποο (89 ρΆ]]0 78 δου ϊα 
Ὧο αἰγεδάγ ργορδαγοὰ ἱῃ ογάὰοῦ δαὶ {πΠ6 ὀχϑσαίΐοῃ 
ΤΩΔΥ Θοη6 ΟἹ ἰδ δὺ ΥΟΥΥ͂ τηογηΐησ. Τθθη, οἵ 
Θουγβο, μἷὶβ ἸΟΥ οὐδ ὃθ υποϊουάεὰ 70. δὶΒ ΠΟΘΙ 
τη θδὶ. 

ὈΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΪΟΘΑΙ,. 

ψότο. 1-8. 1. Τὴ ἀοδιίηγ οὗ 6 οἀ᾽ 5 Ῥθο}]θ ἀδ- 
οηἀοά ποί ΟὨΪΥ οα ἰδ Βυπιοτ οὗ ἐδΐο Ῥογϑίδη 

ἔϊηε ἴῃ ζοπογαὶ, Ὀπΐ αἶ8ο ὑροη (6 ἱπργοββοὴ 
ψ ἰοῦ ἃ ψοδ ταὶ τρᾶῖκο ὕροῦ ὑπο πιοηδτοῖ. 
ΤῊ δ τουϑὲ ΒΡΡΘΑΥ 85 ΥΟΥΥ ὈΘου Ρ δηαὰ δἰρσὮ 

βἱσηϊβοαυιί. ἤἜδοιιδη παν οἴϊθη οχογίοὰ ἃ ἀθοὶ- 
βἷνο ἰπθιιοῦσθ ὑροῦ (δ 9 ἀοδίϊ πὶθθ οὗ παἰΐοηβ. Βαί 
Ὦ6ΓΘ ἰξ Β6θῃ18 88 ἰζ (8 τῶβ μοί αυτ8 σομϑοπδηΐ 
αἰ (80 αἰρηῖ οὗ ἰμ6 ρβορὶο οὗ Οοά, δ8 (δ οΥ 
ΣΟ Β01}} ΟΡΙΩΥ οὗὨ Ὀοΐπς οα]1]6. [{ 866 πι8 88 
ἐγ βυοῖὶ ἃ βίδιο οἵ ἐΐπϑ οου]ὰ ΟὨΪΥ 6 ἰγαθ οὗ 8 
ἀοροηογαίθ οαυβο. Αἱ ργοδϑηῖ ὅγ0 Ὦδγο (ἢ ΥἹΘῪ 
οἵ Εεδιμοῦ βϑιδηάίΐηρ Ὀδίοτο ἔπ Κίηρ, ποί 8488 υὶ θ 
Ὀθήογο ΒΟῈΡ Βυβθθρηά, Ὀὰΐ 88 ἃ ρο(ἰ(ἰοπον Ὀθίογο 

8 βονογοῖζη, ἱπρίογίηρ ῥτοιθοϊΐου, δηὰ δ σι οΌ ΙΥ 
νεϊτης ὙΒρίμοῦ μο ποιὰ ρνδοϊου δὶ σοὶ οὐἱ 
᾿ἷ8 βοορίγο ἰο μοῦ. Τα ΐἷ8 ἰΓῸΥ τοργοβοηίβ (Ὠ6 
οοηάίιϊοη οὗ ἀορομάοποθ δηὰ Ἰον]ΐηθδα οὗ Π6 
ΟὈυτοῦ οὗἨ 80 Ὀίδϑβροσα. ἴω δοῃίγαθι τἱτἢ ἷὶ 
ΑΒΑΒΌΘΡΙΒ ΣΟΡΣοδοίδ [Π6 ἀἰχηΐ Υ οὗ (86 που] αν 
Ῥονον δοδνίηρ γὰἷθ οὐοῦ (ἢ 8 ρϑορὶο οὗ ἀοά. Ἐον᾿ 
ΑἸ] (πἷ8, ΒοΤΘΥΟΥ, ΘΥΘΤΥΥ͂ ὁη6 ἴ6618 ἐμαὶ ἰτὰο ἀΐᾳ- 
ὩΪΥ ἀοο68 ποὺ ἀν 6 }} πὶι ὑμθ ἔοττηοτ ; Βα πουϊὰ 

Τὴ ΒΆΙονα, ἰἢ [9 οτγαϊ παν ΒΘΏΒΘ, 18 ΒαΒΓΟΘΙΥ ἰη- 
ἰθηα64, κἰη6ὁ ΠΑΘΚΙΩΕ ΜᾺ8 ποὶ ἃ Ῥογείδη μι πἰβ ἢ ηρηΐ, 
ΤῊ ἱπίοπίίοη, 0 ἀουδέ, γγ85 ἴο στο ἢΝ ΟΥ τ ρα] 6 Μογὰ- 
οαἱ, δηά ἐῃ Ῥ816 ΟΥἩ ΟΥΟΩΘ. ΔΜ ἰὼ βονρηΐν-ῆνο ἔθοί 
Ἠΐκῆ. ἴο πηαῖζο ὑπ ρα πη β πηοηῦ ΓΤ] ΟΥΘ σοπαρίσιμοιβ. ΟἹ 
{Π 6 τ186 οὗἁὨ τ ρβ] στη θηῦ διηοης ἴΠ6 Ῥογβίδηϑ, δθ0 τἢ6 ποῖθ 
οὐ ΟἾδΔΡ. ἴἰ. 23." ΒαΑντῖνθον.-- ".] 

Ἐ [κ5.Ὰ5 ΑΠδαῦ τα ἢδὰ αἰγοδαν σοηδοηϊοα (0 ἃ ΠΘΏΘΓΑΆΙ 
ὙΤΠΆΒΒΆΟΓΟ ΟΥ͂ 6 7}6γὸ τ] ΐη 8 ἴο ΤΠ ΓΠ 8, ἰΐ βροϊηϑὰ 
ῬγοῦδΟΪΘ τπμὖ 6 ψοιϊὰ γοϑα ν᾽ δ] ον ἐπ ἰτητηθα αίθ 6χ- 
ϑαμτίοη οἵ οὴθ οὗ ἴῇσπι. Ἐδαϊοϑίδ ἴογ ἰθᾶνϑ ἰο ραΐ Ῥ6Γγ- 
ΒΟ ἴο ἀφείη ψόγο οὔϊθη τηδάρ ἴο Ῥοσγβίδη κίημβ Ὁγ ἐποῖτ 
ὭΘΆΡ τγοϊαἐΐνοα (Ηδτγοή. ΓΧ. 110; ΡΙἰΔγοῆ, Ανίαξ. 14, 1δ, 
17, ΤΑῚ εἰς.), Ὀὰχὺ ΟἿΪΥ ΤΆΓΟΥ ὈΥ οὐποσΒ." ΒΑΉΙΙΝΘΟΝ. 

6156 ποὶ Ββαυϑ 66 ἰδίζοῃ οδρίΐτα ὉΥ (86 στ 8 
οὔα Ὑοδη, ΠΟΓ δδΥ6 τηδὰθ δι σἢ; Ἀ]}ϊπιϊ δ ῥτο- 
ταἶθ08, 88 [9 Εχργοϑϑθά. Βαϊ σὰς ποτὶ ἀν 6 }}8 
ΜΠ ΕἸΒΙΠΟΡ, ὙΠῸ, ἱπιρο]}]οὰ ὈΥ͂ ἴον ἤογ δθγ ρθο- 
ΡΪθ, σἰϑϑ ὀυθὴ 6 ν ᾿ἰἴθ. Δυαρπιοηὶ δοπσογηΐῃκ 
εἰσι νουϊὰ ὍΘ γναβι]ν ἀἰδογεηΐ 1 εἶθ 1 θΘΡΑΙ ΠΥ 
ἭΟΓΘ ἰο0 Τοΐπὰ υ8 ἰπαὶ ἀϊνίηθ Ἰοτα δῦονο 18 ρτθ- 
Ῥαγαεὰ το αἷνο ἰδ Ὀείίον (χοα ]Υ) ρΡθορὶδ 8}} ε]νδὶ ἱπ 
ποροαρα ἴον 18 βαϊ γτδιίοῃ δῃά υοϊίαγα. Αἱ δΔγ σδῖϑ 
Ἐδίμοῦ ΒΘΓΘ ΥΘΥΥ͂ νοὶ} γϑρυθδβοηιβ 6 ὈΘιϊοτ ρΡ60- 
ΡίθΘ. Τβογο ἀγὸ Τουῃὰ πᾷ Βοὸῦ Ὀσδυί ἢ] σοαπίο- 
ὭδΏΟΘ ἰΤᾺ668 οὗ (6 ἄθαρ ρψγίϑ ν ΐοι 18 Βοὺ 
θατὶ. 8886 88 Ὀδεσοῶθ νδαϊκοπδὰ Ὁγ {110 ζαϑί ἢ ρ 
Ὑ ἢ ἴοι Β.6 ἢ 85 τ ροδεα ὕρ0Ὲ ογβϑε] ἢ, 816 15 μαὶθ 
ἷπ σοπβδαῖιθησθ οὗὨ ἴδδύ, ἩἙποῖ Βὴ6 σδηποί ΒὺΡ- 
Ρῦθβ8. Ηρῃοο ΟΡ δρρδδγδῆοο 18 δ}} (ὁ τοῦθ 
ΠΟΌΪΘ δηιὶ νίμηδοπι ἰο υ8. «ληὰ ᾿Γ ἷπ ΑΒαδαοτγυν 
ΜῸ Γορατὰ (9 ρόν ον ὙὨϊσοὮ πιυϑὺ ὍΘ ΟΥ̓ΔΓΘΟΙΩΘ, 
δηὰ ἴῃ ΒΥ (06 ῬοΒοὶ ὈΠῚ (Υ οὗ [δγϑ οὶ 8 ροόνγοῦ, (68 
ἴς ὁδὴ ΠΟ ΓΘ Ὀθ ἀοιυδίι], πον στοδὶ νν1}} Ὀ6 (16 
ΥἹΟΙΌΤΥ οὗ [δ8γ86]. 

ΒΒΕΝΖ: “Το ΐβ 8 ἰγϊγ Ποτγοῖο τη δρη δε ἰπιϊἐν, 
ὮΥ προ ἘΒΙΒΟΓ ἀθοίαΓοΒ 85 ρσγοδί ἃ δῖ ἰόν - 
αγὰβ αοἷ, 45 ἰοσο ἰοναγὰβ Ηἷ8 οδυτοῦ. Ηὸν 
γι δὶ ἴῃ Ηΐπ ἰ8 δα σἂ (Βα 86 ἰπσυτγθ (1.9 ρΟΥἹ]] οἵὗἁ 
ον Ἰἰἴδ ἴῃ οὐεάϊΐθηοο (ο ΗΒ σα]}1. ΕῸΥ ἱΒουρκὰ Αἱϊ 
{8.6 οἰ του πιδίδησ68 οὗ (9 6886 ἰβτοδίθῃ ΒῈΥ ἀθ6- 
βιγυοίίοη, 8ι}}} 8:6 δῆρη ὈΥ͂ ΓΑ] ἀροὺ [86 ἀϊ- 
Υἱὴθ Ῥγουῦνΐϑο8. ΕῸΣ σοσι Θοά ο4}15 δηὰ Ἰδπὰ9 
ἱαίο ἀδῆχοτγ, ἰο εἶτπι ο 88 δἷϑο Ῥυῃοιγῖδϑοά ργοβοτ- 
γαϊΐου δηὰ ἀο]γσοσὰποθ ἰῃ {πΠ080 ἀδησοτθ. Τὸ 
ΑὈτγΔ πὶ Ηο βαϊ ἃ : Ἅ“ Θ οὐ (60 ουϊ οὗ ἐγ δουσηίγΥ 
δη4 (Ὠγ ἔλί μο τ᾽ 8 δουδο.᾽ Τμὶθ τῶβ 8 081] ἰο ἔβοϑ 
ἀἄδηχοῦ. Βιὶ Ηο αἴδο δα ἀϑδὰ ἰῃὸ ρυοϊηΐβο: “1 νν}} 
ταδὶ οὐ {Π 60 δ αγθαὺ παειϊοη. [Ιἐ 18 ἴον δ᾽ οὔθ 
(δαὶ ΘΣΡΟΒ68 ἱ(βο  'π Ὀ6 84} οὗ {89 Θμυ τοῦ οἵ Θοὰ, 
8δη4 πουὰ ΓαίΠ6 Γ᾽ Υυἶδὶς 118 οἾσῃ 116 (ἢ 8 64 76 ἐ}}6 
Οσθιτγοῦ οὗ αοὰ ἰπ ἀκηροῦ. ὁ ΏΔῪ δἱ ἰδ 6 βϑτὴθ 
(ἰπ9 ΟΌΒΟΡΤΘ (Β0 πιοάοϑίν οὗ δί!οσ Τδοιρἢ 
οἰοναίβα [0 Γοβ4] πη δ Υ βῆ ἀοθβ οὶ ἀἰδγεραγὰ 
ὯΟΣ ἀθδρῖϑο ἢ6 Γ᾽ γεὶδιΐϊνϑβ, ούθῃ ὑσθ τηοϑὶ Ὁ ῸΓ- 
ἰυηδίθ ππὰ ουξολδβί.: Ὀὰι οσοη ἀο65σθη δ ΟΥ̓ ἢ (0 ΓΌΩ 
6 μασαγὰ οἵ δει Ἰἰΐθ ἴον (ἴθ. ΗΟ ὙΘΓῪ ἴὰσ 
Δ΄Θ ΒΟΠῚΘ ἴὩ6Π, ὙΠῸ Βα 726 ΟὈΓαἰποὰ 8 ἀϊχηὶϊ θ6- 
γοπὰ οἴ θγβ, ἔἴγοπι Ἔχ εἰ δ᾽ εἴης (Πἷ8 τού 6διγ ἢ 

2. 9 ΤΙΔΥ Ττοοορβηΐσο (06 ρΡἱοίυγο οὗἩ ἃ βουὶ 
Ῥτγαγίης ἰο αοἀ ἰπ (Β6 ἱπιαρθ οὗ βίον βίδηάϊης 
νν τ απο δηὰ ἱπιρ᾽οτίηρ διιἰαἀδ Ὀδΐοτο Α}ν8- 
ΒΘΤυΒ. ϑβαογεα ρΡοδίγυ, Ἔδροοΐα!γ, 65 τὰ89 Ὁ56 
ΟΥ̓͂ ϑηρ)ο δαί 98 Οὐ χρυ δβί οῃϑ οὐ (58 ἰδίου 
ἴῃ (πἰ|8 τορατὰ. 80 θγεββίοῦ ἰὼ Ϊ5 Ὀοδαίζαὶϊ 
γῆ: “ΜΥ 2650 ἰο τοι ΒΕΓΒΡὮ ἷπι,᾽" σές., 
σι 1565 (ἢ 6 ὈἱΟῸΞ ΒΡ ᾽]σϑηῦ [0 58}: ““ Βοηοῖ ΌΥ 
ΒΟΘΡίΓΘ ἴο ὨΥ̓ δου], νν ἷσ Εἰἰκ6 δὴ ΕΒ ΒΟΥ ὈΟνΒ 10 
166, Δη ὦ βῆ ον Πογβοὶ ΓᾺῊΥ Ὀτίἀο ἰο ἰδ 90. βρόθκ: 
« Υ̓́δα, ἰοὺ δὶ βῦο πνιϊοῦι  ἢαγο ΟὨοΒΘη.᾽ " ΤΠῸ 
τοργοβοηιη ἶγ βίῃ ϊδοιιίοι οὗὨ [6 ῬΘΥΒΟΏΒ ἰπ ἰν}5 
ἸἸθίΟΥΥ ΠαΥ͂Θ, 858 ἰἃ νοτο, Ὀγουριὺ ἢ ἢ ἔλθ (μοἷν 
ον τοοορηϊ ἰοη. Τῆς ΟἸ ιν δε ϑη ΠΙΑΥ͂ ΘΟΥ ΔΙ ΗἸΥ 
ΘΙΙΡΊΟΥ (ἰδ ἰῃ (8 Βοὴ86. 80 ΗΤΆΑΒΕΚΕ Ἡδ 6 Βα 
ΒΔγΥγ8: “ἸΥ ἃ Βοδλίῃοη Κίς σὴη νἸΠΠΟΥ στϑοὶ 
Β.6}} στδοθ, ΒΟῪ πηοὶ! πιοτὸ ΜΠ ρς ἰβ τ[ἢ6 τοδὶ 
ζαὶϊ μέ! ΠΤ οτά ἰο Γοοοῖνθ 8]} ροοῦ ἀεβιϊίαϊθ δ᾽ ΠΥ 8 
οοκίης ἴο Ηΐτ ἰπ αὶ. δηὰ ἱπ τῆ 6 σοοὰ (ἰπι6 ἴο 
ΘΟ) ἰ0 ρΡἷβο690 ἐδ ὕῥροη Ηΐβ ἢ γΟΏ 6.᾽ ΑἸ δϑστιο- 
τὰβ ραϊὰ πο γοραγὰά ἴο (88 ἕδοὶ ἐπὶ Εδίβεν μαή 
Υἱο]αεα ἷ8 σΘοπιπηληἀπηοπῖ, Ὀυὶ τοσοϊγϑα Β6Υ ΥΘΥΥ͂ 
τδοϊουβ Υ, δι βου ἷ8 ᾿ΣΥΘΥΟσΑὉ]9 ϑαϊοί διοοά 
ἰπ (π πδν οὗ σγδηιίης μοῦ μοι ἰοῦ. ΤΠ6 ἴδιο Ὁ 
ρατὶ οὗ αοὐ, δἰιβουξὰ νγ9 Υἱοϊαῖθ 41} Ηἷδ ἰδνβ, 
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δηὰ (δουρὶ Ηἶ5 ὑπόοῦδηκο8 0] ΒΟ] ἢ 685 ὃ0 ἃραϊηϑὲ 
ἐἰὸ δίῃηεῦ, δι}}} γϑαγῶβ ἰοπνδγὰ 8 ἴῃ ἰἰ8 σγεαὶ 
Ἰονὸ διὰ σγδοθὺ Βαὶ υ8ὲ ὁ5 Εβιβοῦ σβανθ Ὀο ἐγ 
δα γοὶ πιο οι! γ, 80 Μ͵ὸΟ 8180 πη ϑὺ σομι ἢ᾽ 6. υΥῖ{}} 
ἐγ τ ἡ ΠΥ ἃ ἰγὰθ δηὰ εἰονδιθα οουγῶχο, ἃ Ϊ8- 
᾿οατίϑηθα ζτορϑηΐθησθ ἰοζοίϊονῦ πὶιἢ σοπδάϊης 
ἔδὶιΒ. 

Βπενς: ““ΟὀὐπδίἀονΥ ἃ τηοπιϑηΐ ἰδ6 ὮΔΡΡΥ ἰ8- 
δι.6 ἰδὲ ἐἰ,6 86 ογθηί αἶα, νυ ἱσὶλ δῦ υπἀονγιαίζκοη 
8 (ΔἸ δοὰ μίουβ ργαγοῦ.. .. ον ἀἰά Εδ- 
μον οχίοτγιί (δι ἷ8 ἔγοτι 80 στϑαΐ ἃ ἰκίηρ ἢ Οοτγίηἰ ἢ} Υ 
Ὡοὶ ὉΥ ουἱοτὶο68, ἃυγ ὈΥ̓͂ σοί οπιρὶ, ον ΟΥ̓ ἀἰδααίη, 
ΠΟΓ ὈΥ αὐδύγοῖδ, ΠΟΥ ὉΥ̓͂ ΘοπιΘὨἰΐοη, ΠΟΥ ὈΥ͂ ἀΐ8- 
Ἠοηθϑὶ τὴ Π5: ΤῸΓ ΟΥ̓ [6560 ργδοίΐ 668 ΤΟΠ.Θ ἢ δ ΓΘ 
ποῦὶ ἰο κοὶ ὈΪον8 δηὰ πουπά9 Γαι δ Υ ἐπ Δ ΡΟ 6Γ 
δηὰ οοπίτοϊ ; Ὀυΐ ὉΥ ΡίοίΥ ἰονατὰ αοἀ, Ὀγ γοτυο- 
Σοθσθ ἰοσσαρὶ ΒρΡ Ὠυδθαπα, ὈΥ ππούοϑιν δηὰ αἱὶ 
οἶον γορυίδοϊο Υἱγίαθθ. ΕῸΓ 80 ὈΥΓ βουυϊῃᾷ δὰ 
Ὀοΐϊηκ οὐθάϊοφηϊ νοπηθ ΤΌ]6, τν ἷο]λ 18 (μοὶ ΟὟ] Υ 
Ἰοκίεἰππαῖο πιοάο οὗ ρυνεγηίη κ᾽» 

ΚΥΑΒΕΚΕ: “Το κίη χ᾽ 8 Βεατγὶ 18 ἴθ {ἢ 9 Βαηὰ οἵ 
ἐο ῃογὰ, 89 ἐο γίνογϑ οὐΓ ψδίου : Ησ (υτηοιἢ ἐὶ 
Ἡ ἰ(Πουβόθυοῦ ἢθ ν}}}] (Ρτογ. χχὶ. 1). ΜγΥ 6οὰ 
τοαοῖ ΤῊΥ βοθρίτας 6150 (ο ΤΥ Ὀγάθ πον Βιιηι- 
Ὀλΐος Βονβοὶί Ὀοΐοτο Τ|166.---ΤῸ Ῥτοταΐβο τι σῇ 185 
(π6 υπὶγογβδὶ οιιϑίοιῃμ οὗὨ ρτγοαὶ τηϑθη, δυΐϊ {1086 
Κκοορίπα Ὀγοπιΐθοθ ΔΓ6 6 ἰὼ πα ῦογ, (1 Μδοο. 
χὶ. 83). [Ιι ἰ8 ἔτ ϑδϑίουῦ: (0 οὐϊαΐη ἔδνουβ ὈΥ̓͂ δῇ 
δυπιῦϊο δηπ πιοάοδὶ Ὀομανίουτ ἰδ ὮΥ͂ δὰ ΘΠ Π659 
δα 8 Ὀοηϑβιΐϊηκς πιαπηονῦ (ἀοη. χχὶϊὶ. 7 844ᾳ.}.᾿᾽᾽ 

γεν. 9-14. 1. Ουν ὈοοΟΚ ἰθ αἰδβιϊη κι θα ὉΥ 
Βιονὶπς 8 (6 βτοαίθοὶ δπὰ τηοϑὲὶ δβιιγρυί δὶ πα 
οἴ δη ζ65 οὗ ἰογίιπο οὗ Ορροβὶ 6 οσμαγδοίου ἴα ἃ ΤΟΥῪ 
δ: 8}} σοπιρ888. Εἰβίον δὰ Μογάδοαδὶ, αὔϊον ανὶ πα 
(89 αχοϑὲ ρ᾽ ΘΑ δἰ ΠΣ ῬΓΟΘΡΘΟΙ 8 Ποϊὰ οὐ ἰο (ἢ 6, Δ ΓΘ 
Ρἰυπροὰ ἴῃ {Π|9 σηθϑίοβί ἀἰπτ 958: ἰη 664 (ΠΥ 8τθ 
βοϊσοὰ πὶ (86 (ΟΥΓΟΥΒ οὗ ἀοδ, ληὰ ἴδϑὶ ἰπ δα οἷζ- 
οἷοι δαπὰ δϑοβ. Τβ θη δραηΐϊῃ [Π6Υ δΓγο ᾿ἰἶτοὰ ἃρ 
ἰο ἰπ6 ἱχίθδβέ ρἱππδοὶθ οὔ πασιδῃ ἵογίυ πο. ἢδ- 
τηδῇ, ΟἹ (80 σΟὨΓΓΑΓΥ͂, ὑΒ6 πιοϑὶ ρον] ἐμ γοτὶ (6 
οὔ Αἰδϑύάθγιϑ, σα δύῃ ἰδ οὗ οσι γα ϊοδιϊης 8 
ὙΔοΪΘ ῬΘΟρΙΘ ἰῇ ογὰθν ἰο δβϑιϊϑίυ υἷἱ8 ἀοβίγο ζ0ῸΓ 
τούθῆρο. Το ἰκῖηρς; ποῖ ΟὨΪΥ ΔΖΓΘ08 (0 8}} (πηὶ 
89 ππὐοτγίακοι, Ὀὺυὺ [86 αἀὐθοη αἶδο αἰδβίΐ παι 15}}65 
μΐτα ὈοΙοΓΘ αἰἱ οὐ μον οβῆοθτα ἴπ (Π}6 πιοϑί δαίϊοτ- 
ἰης τιδητιοῦ. Τΐβ ἢ6 δἰ 86] Γ τορηγιὶβ 88 (ἢ 9 
ΥΟΥΥ δυτηπιΐί οὗ εἷβ Τοτί απὸ δηὰ Βοηοῦ; δηὰ ἰδ θη 
ὲα 7411 18. 8ο βιιά θη δηὰ στοαὶ, (δ μὸ ἤπὰ8 19 
θηά οὐ (8 ΥΘΓΥ͂ Δσοσυγβοὰ ἰτ60 Ὑίοι Ὀὰυΐ ΒΌΟΥΟΪΥ 
Ὀοίογο ἢθ οαυδβοά ἰο ὃ6 οτγϑοίθα ἴον ἷ8 τοοτίεὶ 
ΘΏΘΥ. ἴῃ ἐδ18 ΒΥ ΟἿΡ Ὀοοῖ 8ιτι κἰ ρὴν 11168- 
ἐἰγαίοα ἐδ ἀοιιδῖο τρτυϊἢ, αι, τ βοπιβοῦνοῦ (86 
Τ,οτὰ σψου]ὰ γαΐδθ οδρϑοΐὶϊγ δἰχὶι, Η6 οὔϊΐδη π}- 
Ὁ]68 ΥΕΡΥ ΟἿ» δηά, οα {86 οἴμδεῦ δηά, Β τυ οπὶ 
Η Φπουϊά δυο! !} ονουι ΠΡΟΥ, ἰ8 οἵϊθη γαϊβϑα ἰὸ 
Ετολὶ ποϊκιιίθ. [πὸ οἶβον πογάβ, ἰὸ βΟΥΒ ὕ8 ἷπ 
ψδῦ ποηἀοτγίαϊ γα γ8 (09 Γοτὰ 6885 Ηΐβ ονη 
οἰ] γοη, 88 ψγ)]}] 825 χοάϊοβδ βίη θγβ. Βυί ἰΐ 4180 
εἶνοδ 8 ὙὉΥὉ ἀεβηΐίθ γϑαθοι ὙἘΥῪ (9 ΟὮ 6 ΓΘΟΘΙΥΘΘ 
δυο οχαϊιοὰ βιδίϊοπ δηὰ ἰμὸ οἰβοὸνρ δυο χζτθδὶ 
ἀοκταάαδιΐίοη. 6 πιυαδὶ ηοὶ ἱμογϑίογο ἐδίηϊκ οὗ 
αοὰ ἰὰ δη δηιτοροραίἷο, ἑ. 6., Ἀπίιοὶ Υ ΠΏ ΘΓ, 
ΠΟΥ τηυ8ὲ γγὙῦ ρθη οἵ “ἃ ἤγϑακ οἵ ἔογία πη" {86 
ὈΓΟΘΘ688 υὐ Βυιπθ] πρ ὈγὶπρΒ ἔτι αἰὖ6 ἃ αἰ ξογ πὶ 
γοϑυΐϊὶ ἰὰ ἰδ6 ρίουϑ ροτδοὴ ἐδ δη ἀο65 οἰοναίίοη ἴῃ 
δὴ υηβοῦϊγ ὁπ6. Τὸ δυπιὶ)] αἰΐοη οἵ Μογάοθοαϊ 
68.805 ἷπὶ 0 ΘΓ ΟΓ ΡΟΣ πιοϑὲ βοῦοῦο δὰ Ἰοηρ- 
δουοιτηυθὰ οχονίίοη, ἰπδίθηὰ οὗὨ τοιηδϊηίηρ ἰῃ ἃ 
δἰαὶθ οὗ ἰπδοιϊνη! γ δηὰ γόβοῦγο, ἢοσ Ὀερίηπ ἰο 
ὁχοσὶ ἰδεῖ ἴῃ ἃ πιοεί ρογϑιδίθηξ Ιζ:ΔΏΩΟΣ (0 ἀ0 

8}} ἴῃ δ᾽5 Ῥοῦσοῦ ἴον (ἰδ 6 ἀε]νϑταποο οὔ εἰβ ρϑορῖα, 
που γοραγὰ ἰο ἰδ οπ ρογβοηαὶ δοϑί οὕ δϑαι- 
ἴογί. Ηθ δὐϑθὰ ρυίδ δὲ βίαϊζο ὑμ6 ποϊ δι οὐ Ὠη 
Ὀο]ονοὰ Εβέμεν, ὕοῦ 186 ροοὰ οΥ̓͂ 411} (Β6 ρ6ορ]6. 
Ηθ γγουδὶ]β ἁροῦ Εβίμουῦ, διὰ 58) ἴδ τὶ Πρ ἰο 
ϑμάθανον (ο βαῦο δῦ ρϑορὶϑ. δύϑθῃ δἱ {86 τίβίκ οἴ 
ΒΟΥ ονὴ ἰἰϊΐθ. ΒΥ τΏ68η8 οὔ {ἰεῖγ δα αἰ ατἴοπ 
(ΠΥ θΟΓἢ ννοτθ οἱονδίϑὰ (0 ἃ βγηπα δεῖ ζϑιὶ οὔ ρυτ- 
Ῥοβο, τ μΐοι μεν Βϑδὰ ποί Ὀρίογα ον. Βαυὶ 
86 πιδίίον σμϊοεν ἰπἰογοδίίηρ ͵8, ἰδ δὲ (ΠΥ βυῦ- 
ταῖς ἰ6 τ818 Βυπιθϊξης ργοθοθθ. ΤῊ 8 15 δβονγη ὈΥ 
ἰθοῖν Δβι. ΤΟΥ Ὀδοοηθ οοῃαοΐοιβ ἰπαὶ ἴῃ (Βθῖη 
ΔτΘ ΠΙΔΗΥ͂ (Πΐπσ5 ἐμαὶ Ῥγουοῖίζο 11|ὸ ἀϊβρίθαβιγθ 
οἴ αο4, δηά (ἰν5 {ἰ|0 Ὁ ἀγὸ ρυνγί ει ὈΥ͂ πιϑϑῃ8 οὗ 
{ποὶν ϑούσγονϑ. ΤΏΘΡΟ νν88 ἀοαῦ( 685 ποὶ ψϑηί- 
ἴης ἰα ἰόν (86 ργουογῦϊαὶ ζ6»νν᾿δἢ δι} ΄- ποοϊκ οὐ- 
ὮδΒΒ; δηά (δ πκὰ ἤτγβι ἰο 0 Ὀγοΐίκοιη, Ὀθίοτο δ 6 Υ 
Ὀεοααθ δίιοὰ ὕον (89 σοοὰ ἀπγ8 οοπιΐπρ, 68ρ6- 
οἰλἢϊγ ἰπ τηληϊοβιΐηρ ἰν ἢ} ΠΥ, σταιιία6, δπὰ 
ΘΟ ἀοβοθηδιοῦ ἰονγαγὰθ οἰδογθ. Ἠδπιδῃ, οα (ἰ)6 
ΘΟὨ ΥΑΓΥΥ͂, 85 ΒΟΟῚ 88 ἢΘ ΟἈΠῚΘ ἴγοιῃ (6 Ὀδπαυσῖ 
ΜΠῚ ΕΒΊ ΒΟΥ, χα θογβ Βἷθ Γγϊθηὰβ δηὰ ν ἴθ, Ὀοη81- 
ἴηᾳ οὗ μἷβ8 ρἱογίουβ γοῆο8, δηὰ {86 πιυϊιἰ(υἀθ οἴ 
ιἷθ 80Πη8, δηα δἷ5 οχδὶιοὰ αἰ ση! Υ αἰ ΠΟΠΟΡ, ποῖ 
ἷὰ ογάον (ο Ὀγίης 8 ἐπ δὴ - οἴου ηρ το ἷκ αοα, ὈΝὺ 
ΟἾΪΥ (0 ἱπιργθ88 Ὡροῦὰ (ἤθη), ἰο νι ἰαὶ τοοοχηϊ ἴοι 
δΔηὰ ἀϊδιϊησίὶο.8 οὗ ΒοΠΟΥ 6 οδῇ ἴδῃ οἰαΐῃιβὄ. Τὸ 
ἤγει δηι χτγθαὶ ταϊδίδϊο οὐ [Π9 νὶοεϊκοὰ ἰδ (αὶ 4} 
ψῆϊοῖ (ΒΟΥ ΠΑΥ͂Θ δοσοιρ  δηθα δΔηιὶ σαϊποὰ Ὀ6- 
σοι 68 ἢ, ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ͂ 861ζ- χη] αἰίοη : (06 τοϑαϊὶ ἰδ, 
ἰθδὺ ᾿πβιθδά οὗ δηάϊηρς {Ποὶγ βιυσοοββ [0Υ9 ἤδη 
ἄτοδὶ οπουρῃ, (μὸν 81}}} πὰ ἔδαϊι, ἰπἀθοὰ τορατγιΐ 
ἷι. δα ψουί Β]6868, 88 ποι ἶῃρ, 50 ἸΟΏ 88 ἰμΠ6 Ὺ ὮαΥδ 
πο γοὶ αἰἰαϊηθὰ τ86 οὔθ (ἰὠΐηρ. τ ϊο δ ΠΟῪ δ 0- 
ῬΘ8γ8 ἰο ἰϊθαὶ 88 οἰϊοί. Τ|ιὸ εοἴδεοι 18 ποΐ ἰπαὶ 
{ΠΟΥ τοῆθοὶ δπὰ Ὀδθοοῖηθ οοηϑοίουβ οὗὨ ἰδεῖν ἰη- 
ΘΓ] υδηΐ, Ὀυΐ (Π6Υ δοσιικα (8 066 οἰγου ηβί Δ 608 
ὑμαὺ Ὀτίης ἰἴ09 πδηΐί. Ηδποο ἰδοῖν (τὶ δηὰ 
πιοϑί ἀθβρογδίο πιϊβίαϊκθ 18, (Βα (Π 6 σοποαίγο (ἢ 9 
Τοδοϊυ(ἴοη, ΟΥἩ ΔΓ τηονοα (Πδγοίο ὮΥ ΟΥ̓ ΠΟΥ, (Βα, 
ὙΠ Δίορουου 86 πη {ΠΟΤ ΜΑΥ͂, 16. ἴὶ σουὶ ψ]ναὶ ᾿ϊ ΤΩΔΥ, 
Ὀθ ἴὑ οὐϑῇ δὴ οιἱγάρεοι ἀθοά, ἰδ ν ψὶ}] ΓοΟΥΘ 
ἱϊ, 80 ΟὨΪΥ Εἰ 6Υ γοιοὶν τΠ6 Ἰοηρχοά-ον οὈ͵οοῖ. [1 
186 δηϊθοοάρηϊς παα}}18ι 0 8 (ἢ. 6 ργορον Ὀθρίη- 
πἰηρ ἕοτ ἐπ 9 οἱανδίίϊοη οὐ (116 ρίουϑ, ἴν6π {6 Ῥτο- 
οοϑάϊηρ ο᾽ογνδίίοη 8 αἰγοδαν 8 Ὀοχζι ππίηρ οὗ ἀϊνίηθ 
δασχαιοηῖ ἴον (ἴὸ ψίοκοὰ. Ὑ8δπὲ νογὰϑ: " ἥοη 
ἔν οα ἀοϑὲ Βαπιθ]θ πιὸ, ἑοῦ ἀοβὶ το πιὸ σγοδί ̓" 
(Ρ8. χυὶϊ!ἱ. 86), νι ἷοι ἴῃ (06 οτἱραίπαὶ γοδάβ: 
“ὁ ΤΌΥ φοη θη 688 (Θοη ἀ65σθῃ δ᾽ 00) Παι τη 6 πη0 
ἄτοδι,᾽" 88 118 ἔγαϊ ἃ νψ͵ὶ}} ἀχργοββοὰ ἴῃ [,0} 6 γ᾽ 8 
ὑγδῃδἰδίίοη ; δῃὰ ἴω 80 ἴδ 9 σογτϑοιὶν ἱπί γργοίβ 
(16 ἰαχί, δίῃοο ἀοἀ σου ἀ6βϑοθμὰθ ΟΣ υπιὉ}65 Η πι- 
86] Γ ΟὨΪΥ ἰο (086 ἐδαὺ δῦ δυο. Βυὶ (89 
οἰ Ρ: “ Βιιγοὶγ που ἀϊάἀδὲ βοὶ (μθ ἰἢ Β᾽ ΓΡΡΕΕΥ͂ 
Ῥἰδοθδβ᾽᾽ (πδιιοῖὶγ ἴμ6 πιὶοῖοα), πηυδί πη ΘΑ (ἰαὐ ὈΥ͂ 
Β᾽ ὩΡῚΥ Ρογηὶἰἰης (ἢ 6 δι 6688 ΟΥ̓ ΓΒ οἷ ο΄ Δἢ58 δηὰ 
{ποὶν Ῥγοβρογίυ, 06 Τωοτὰ Ρ͵]δοοβ ἰἰι6 ἔδοὶ οὗ (δ 9 
σπὶοκεα οα στουηὰ τ7ῦὰϊσὶϊι νυ 1}} (τὴ (ὁ τ δίοσ ὑπ ΔῈ 
(Βεῖν ἔδοὶ (οορ. Τοῦ χχ. 16). 

ΒπΕνΖ: “ Βοιηδγῖὶ ἴῃ Ηδπιδη (ἢ 6 δίαροηάοιιβ 
δὰ ποηάογίωϊ Ἰυάφαιοὶ οἵ αἀοά. ον {80 ἴτὰ- 
ΡΐουβΒ Ἡδπαὴ ἷ5 πιοβὶ ὀχυϊίδηὶ δηὰ ἤδθαυ 688 88 
γομραγὰβ (9 ργοθογναίΐοη πὰ βυριποηίαίϊοι οἵ 
ἷβ ἀϊχκοῖϊν δηὰ ρονοῦ; ληὰ ἢ 18 τυοϑὶ οογίδὶῃ 
αἷ6ο οὗ (6 ἀραίγυοιίοα οὐἠἨ Μοτάοοαδὶ, σοῦ 86 
ρτγοβοσυΐοθ τἱ{8 Ὠδίγοὰ. Βυΐ Ὀοδοϊά πον (89 
οηὰ οΥ͂ (πὸ (δίηρ. 186 ἱπιρίουϑ δηὰ βδϑουγο ἢδ- 
τὴδὴ 88}8}} μουγίβη τ ἢ διιἀιϊοη ἀο5! τοίου ; γ᾽ 8119 
(89 Ρίουϑ δοὰ δδῶδΒοώοιεα Δίογ θοαὶ 19 ΠΕΣ ΡΘΟΙΘΑΙΥ͂ 



το ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΗΕΒ. 

Ταϊδοὰ (ο (Ὧ9 δία ῃοδί ἀϊχηῖιγ. .  . οῖ υ8β [ἢ θγ0- 
ἴοτο οαϑί δι δἷὶ ἱπρίουδ ΒΟΟΣ, δηὰ ἤἴθδγ 
Οοὰ; 8ο ἐμαί, πνδϊκίης δοοογαάϊηρ ἰο ἰμ9 οδ)]Ἔης 
οὔ ἀοὰἁ, γοῦ πᾶ Ὀ6 ρῥτεδογυοὰ ἱβουρσὰ (16 δῖ 
[Δ}}] διὰ {86 ϑαγί Ὀ6 τηονϑα.᾿᾽" 

ἘΚΌΛΆΡΕΝΤ (τοῦ Βαροτγὶ, 226 υἱεοίοτία φενγδὲ, 
ΨΠΠ,, 18): “41 ΟΥ̓ΔΘΓ τὉη8. δΘ ΤΩΔῪΥ ΟἿΥΘ ΟΥ̓́Θ᾽ ἃ 
δυο ν ]ὰ Ὀθ5βὶ, 85 ἃ ἤδγοθ Ὅθδὺ, ἰο ἀεδβιγυοίϊου, 
Βο ὅγδι ἄγαν πἷτα ἰο 8 [οοὰ ; 80 ὑμ8ὶ ἢ6 ΠΙΔῪ ὨῸ 
ΒΟΟΏΘΡ ΘΑΡ (δ τορογί, ἐμδῃ 769] ἐμ 9 δ ; 50 
ΒΟΟΠΘΡ 8660 ἰδ6 ρΡἱΐ, ἰδ 104}1 ἰηΐο ἐϊ, Τ.9 σδὰ- 
ἰἰου8 Βυπίον γὸ}} ΚΏΟῪΒ ὑδμαδὶ ἰὺ ἰ8 ΠΙΟΤῸ ΘΟΏΥΘ- 
πίϑηϊ ἰο οὐϑυρονοῦ (16 δηἰγαρρθὰ Ὀεδδί, ἐδ (0 
ογογίδκο ἴὲ ὯΨ ἃ ἀουδιυ] οἰ8890 νὶ! (86 ἀοβϑ 
ποθὴ {τὶ ιοηοα απὰ τυαπηΐπρα ἰΒγοῦχῃ ἰμ 9 τοοᾶβ. 
ΤΏ686 (δἰ ρ8 8Γ6 οὐ ἀθη}γ ἰὁ Ὁ9 Τοβαταάθά 85 ποὶ 
ἸΩΘΤΟΙΥ͂ ἃ ρδγὶ οἵ ἰδ ργυάθθοθ οὗ Εδβίμον, αὶ 
τη 0} ποτ οὗ Ὀἰνῖπο Ῥγουΐϊάδησο, τοὶ ἀἰγοοιθὰ 
1 6 Ῥτγυάθποο οὔ ἰδ αι θοῃ.᾽ --- ΘΓ Υ Ηδιίηδῃ δ᾿ 5 
ἴη ἰδαὶ Ὀοαϑιΐης, β'πθοθ 86 Ὠοὶΐμονῦ τοσορηΐδοδ 
6Θοα 85 ἔμ! δι μοῦ δηὰ ὈθϑίοΥοΥ ΟὗὨ 80 ΠΙΘΗΥ͂ βοοά 
(δὲ χ8, πον κχίνοϑβ Ηΐπὰ {πη 8 πὶ Βουΐ σοὨἰΠ16}Ὁ 
δι 86 τηᾶτῖς οὗ ἃ πιοβί υπὐρτϑιοίαϊ! τοὶπὰ, .. ... 
Ὑρδει οουϊὰ ὃὈ6 τοτὸ εἴοτϊηαίθ δηὰ τὰ βου δ Ὁ 9 
Π8η βυυοὶ 8 βρὶγἱ 7 068 [6 ποί βΒοθ) Ἰἰΐκθ δΔΏο- 
ἴον Τδηίδ]υδ, σαἰσὨΐης δἱ (6 βίγοδβ ἰὈαὶ 60 
.εἷ8 ρθῆ... 850 (67 το Βαγθ ποῖ ρ6800 ἰονγαγὰ 
αοὰ δῃὰ Ἰοτὸ ἰοταγαὰ ἐδμοὶν ποῖ σον, οδηποί οΥϑὴ 
Βανο ἰδοὰ ἰονδτα ὑμοιβϑ 765. “ῬΟ6Δ06 ἴο ἔπο86 
ἯΠῸ 86 ὯθδΥ οῃὰ ἰο ἰο86 ἰδὲ 66 ΔΙᾺΣ ΟΥ̓, 5. Υ8 
196 ᾿οτὰ : Ἅ“Ὀπὶ (ἰπ9 τ|ὶοϊςοα τὸ 1|κ ἰ89 ἐγουδ]οά 
898, ἐμαὶ οδπηῃοί χοβί, ὙΠΟῸ536 ἯΔΥΘΘ Οαϑὲὶ ὉΡ τοΐγο 
δυὰ αἀἰτι᾽ (188. 1νῖϊ, 20)... . ΟΌϑογνυθ βη8}}}7 ον 
ἴαϊδ9 δπὰ τϑΐῃ ἰβ ἰΏ:9 οουδάθηοο οὗ ἱπιρίουβ δηὰ 
ογαθἷ τηθῦ, ὙὮΟ Β060Κ δηἃ ΒΟΡ6 [0 ΟΡῬΓοδ88 δῃηὰ υἱ- 
(ΟΥΪΥ ἀθβίγου (9 βοσυδηὶβ οὗ ἀοὰ. [ἰ ἰβ ἐβϑιὼ- 
δοῖνοϑβ (μδὺ ρου δὶ ὉΥ (9 7υδὲ υάρσιηοηί οὗ ΟΘοά, 
8δηἃ ΠΟΥ 616 οἴϊθη σδυσαῦ ὈΥ (80 ὙΘΥΥ͂ ΒΏΔΙΘΒ (ΠΟΥ 
ἸΔῪ ἴον οἰδογβ; ὙἘ116 ἀαο γοδοῦθβ Ηΐϑθ βουυδηΐβ 
δὰ πηαρηϊβοθηίγ τἱπάΐσαί 8 (ἢ θπι. Αἀοἰϊδίῃ δπὰ 
ΠοϊΪοὔθεμ6θ ἃσο βἰαΐη τὶϊῃ ἐποὶν οὐσὶ δορὰ, πὰ 
[86 δ8᾽πι8 ἐγ υ τ ρ ἢ τ τ {ποὶν Βοδθ. Το ΒΘΌΥ- 
Ἰορΐδη βαίγϑρϑ βθοπιϑὰ ἰο ἐμβοηβ6 1768 ΒοοΌΓΡΟ, ὙΠ6ΘΌ 
ἀ06 αταθα απὰ ἰὃθ 110η8 ογὸ δουϊΐ ἰο ἀργοῦν 
Ῥδηἷ61] δπὰ 18 σοπῃηρδηΐοῃδ; Ὀθὺὶ ἐδ ἰδίου ἯΟΓΘ 
ἰουϊουῖγ ργοδοτυοᾶ, δαὰ {86 ζοτλ ον ἱρποιηΐηὶ- 
Οὐϑγ ρμογ διὰ ὃγ ἰμοῖν οστῃ δι ἤο05 δηα ἰπδέγα- 
Ἰ,θηί8. ῬΒΔΣΔΟῺ Ὀοδδίθα, 41 Υ1}} οὐθσίδικο ((Δ9 

ἨΘΌΣΘΒ), 1 σὶ ἢ] ἀϊνί 46 {π 6 βροῖ᾿ (Εχοά, χν. 9): 
Ὀαὶ 86 ᾿ππτηθαϊδίο} Ὀδοδῦλα Γοοὰ ἴοὸγ τἢ6 ἢἤβ)ον, 
δΔηὰ ἃ ὈΥΘΥ͂ ἴον (86 βουυδηίϑ οὔ (8ο ἵογά. “Τ7Ἐ6 
ογὰ Καονοίι (Π9 ἐμουρμ 8 οὗἁὨ τϑδπ, (πὲ {μΠ 6 γ δϑ 
1οο] 18 689. “Ηὁ ἰδεῖ δἰεἰο 8 ἰὰ 6 ὨδδνΘῸ5 
8}8}} Ἰδῦ ΒΒ δὶ ἰβο.᾽ ΤὙμ6β δτὸ ἔηο εἶεςίδ οὗ 
{δὶ λυ αθηὶ οὗἨ πΒῖο ἢ} (86 Ηο]γ ϑρίτὶ δρϑαῖκβ 
ὈΥ (6 Ῥτορδοίδ: “ἘνῚ} - ἀοοτϑ 88:8}} Ὁ συὶ οὔ; 
Ὀαΐ (Βο89 ἰδ8ὶ νγαῖέ Ὁροῦ (89 ᾿ογὰ, [ΠΥ 58}4}} ἰη:.- 
ον 186 δαγιμβ᾽ (8. χχαχνῖὶ. 9). [οἱ υβ.86γὸ- 
ἴοτο οδδί ΔΑΥ ἱτωρίουϑ 86 Υ, οοηίοιαρὶ οὗ 
αοά, δῃὰ ἱμυμιδη! Υ ἰονγαγὰβ οἱ 6 ΓΒ. αὶ Ἰεὶ ἃ 5 
σαὶ ἰῃὰ (9 ]οΥγ9 δυὰ ἴἔδαν οἵ ἰδ [οτὰ, ἐμ δὲ οὲ 
ἸϑησίΒ ἯὯπς ΤΏΔῪ ΘΟΏ)9 ἰο ΒΠ15 ΒοΔΥΘΌΪΥ Κιησάοιι," 

2. ΤΏ ρῥτουΐουβ ομβαρίον 88 δῃονη οἵ νδδὶ 6ὃχ- 
θγιϊοηβ δηὰ βοϊ -ἀθηΐαὶ Μογάδοαὶ δηὰ Ἐβιΐ θυ στο 
ΘΑΡΔὉ]6 ἴῃ (μοὶ οοῃδίοιί ψῖἢ Ηδηδο, δἷηοο ἢ 6 
βαϊνδϑίΐοη οὗ ἐμ ῖγ Ῥθορὶθ Ἦ88 αἱ δίδίζο ; {86 ὑτὸ- 
δεῃὶ οἰ ΡΟΣ ΘΠ ΟὟΒ 08 106 Θχίοηϊ οἵ {86 οΥἱϊ τηϊηιὶ 
οὗ Ηδιηθδῃ, βἷποθ 6 Ἧἀ8Β ΟὨΪΥ͂ Θοῃοοτηθὰ ἴον Πΐπ- 
861], [ὑ νδϑ ποί ϑπουὰ ἴον ἷιι ἰο Βαγτο ρσγοσυτγοιὶ 
8η οαὐϊοὶ οοιαπάϊης (.6 υπΐνογϑαὶ ἀοϑιγιοίΐοα 
οὔ (9 568. [τ βοοιηϑὰ ἰοο Ἰοῃρ ἃ ἐΐπηθ Ὀδίοτγθ 
ιυ]8 Βυουϊά Ὅδ6 δοσοιαρ ἰδῃθὰ. ΝοὶίΒοΡ ἴθ ἢ ἷ5 
ΟΥ68 δβιουϊά Μογάθοαὶ ρϑγίϑῃ ἴῃ [ἢ 8 Το ΘΓ οὗ 
86 τοδί οἵ ἰμ9 ὅϑθνβ. ΗΠ τηδάρ ἰξ ἃ ροϊπὶ ποὲ 
ΟὨΪΥ ἰο ἀοδίγοΥ Μοτσγάθοαὶ, Ὀὰϊ ἰο ὀσροβο δία  ίο 
Ρυδιϊο δδαιθ. 80 ἰηβίθδα οἵ δουϊάϊης ὉΥ (6 Ἰοΐ, 
(88 τοῖο οὗἉ εἰν αἰνίἰ γ, πΐοΒ δαὰ ᾿τηροδοὰ ρ4- 
(ἰθῆοο οὐ δίηι, 6 ἰοοὶς οουηδοῖὶ πὶ(ἢ 6 νι απὰ 
[τἰοπάβ. Τιυ5 6 ΤΓοοΠοα 8 Ροΐηΐ ἴῃ δἷβ πιδὰ- 
ὯΘ88 οὗ τωραιΐ 606 δηῃὰ ἰηΒΘΟΌΣΙΥ τ ἱοὶ ἢη (861 
8 (80 Ὀθδὶ ῥτοοῦ ἱπδὶ δυο ἃ οὔϑ 8 ποὶ ἴα ἔγοτω 
80]{-ἀοϑίγποιίοη. 

ΞΤΑΒΕΕ; “Απ ΘΩΥΪΟΌΒ Δ Θλπποί ΡΘΔΟΘΙΌΪΝΥ 
ΘὨΪΟΥ͂ [86 Ὀοποδία οὶ αοα ρἶτοβ δα. Οο ποὲ 
δον (Βίηο ᾿ἰἰ8ῖ8, θα τοΐγαϊ {Π γ56]7 ἤτοι ἐμῖπθ 
δρροί 68 (81ν. χυἱἹ!. 80).---τι 18 ΤΟΥῪ κτίοτνουβ οὗ 
πὶνοβ (ὁ υτρὸ (δ οὶν Βυβθθηαβ ἰο ἀο πὶοοαϊν (1 
Κίηρθ χσὶ. 7; δίν, χχυϊὶ. 16, 16).---Ηὁ το ἀϊμ8 
ἃ Ῥὶϊ [0Γ ΟἰΒΟΓΒ ΜΠ {6}} πῃ ΒἸπ 56} (81τ. χχσ. 11, 
20).--- 9 τουϑί, ποί οὗἁἨ ΟΓΒΟΙΥΘΒ ΓΘΎθῃβο ΟἸΓΒΕΙΤ 65 
ΟΠ ΟὟΚ ΘΏΘΙΩΥ, Ὀαὶ ἤτδί Ὀγίηρ μἷπι Ὀοΐοτο (6 ὑτο- 
ΡοΡ ἰγί θα δὶ (Βοαι. χὶϊ. 19).-- δὼ (π6 π|ιοκοὰ 
δἃγ6 ὈΌΒΥ (0 ΥΘΙΊΟΥ͂Θ ἔγοιῃ μοὶ ραίὰ πδὶ Ἡῖ]ϊ 
ΤΏ (δεῖν ΘΑΥ ΗἸῪ 70Υ, ἰμ6η, οἡ ἐδ6 οἷο Βαηᾷ, 
{86 χοάϊγ βιουϊὰ ὃς αἰ  χϑαὶ ἴἰο Γούλονο ἱμπαὶ τ ἰ οἢ 
ΜΙ οταὈἱίίοΣ ἐμοὶν δρὶ για] δὰ ΘΑΥΘΩΪ 0γ.᾽" 
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ΡΑΒῚ ῬΕΟΟΝΌ. 
ἸΠΈΞΓΗΣ ΤΟΑΥΣΤΟ ΠῈΕΟ ἘΦ Ον ΠΟ. 

Οπμδλρϑ. Υ[.--- Χ. 

ΕἸΗΞΤΊ ΘΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῈῸ 1]}] οὗ Εΐασαϑῃ. 

σβμλρα. ΥἹ. ΥἹΙ. 

Α.--ΒΠΑΜΑΝ, ἘΧΡΕΟΤΙΝΟῸ ΤῊ ΗΙΟΘΗΕΒῚΤ ΒΟΝΟΒ, 15. ΒΒΟΥΘΗΤ ΟὟ. ΒΕ ΜΥΞἙΙ͂Ι ΟἸΨΕ 
ΤῊΒ ΗΙΘΟΒΕΒΊῚ ΗΠΟΝΟΒ ΤῸ ΜΟΒΡΕΟΑΙ. 

ΟΠΑΡΊΕΕ Υ͂Ι. 1--14. 

Ι. Αλαειόγωε ἰς τεπεϊπαεα 97 Ἡοταάεοαϊ᾽ 5 Ψογηιεν πιογίοτίοιδ αοὲ απα ἀδεῖγοα (0 ποι οὐαί τεισαγαὰ λαδ ὅδεκ 
φίυεπ λὲπι. Ὕετα. 1-ὃ 

1. ΟΝ ἐδαΐ πίριΐύ οοὐ]ὰ ποὺ {Π6 Κίῃρ᾽ Β]ὁ6ρ [ἐδ 5'6}ρ οὗ [86 Κὶπρ 8647]; δηά ο σοχὰ- 
τηδηἀοα [8414] ἰο Ὀγίηρ ἐδδ θοοΚ οἵ Γθοογβ [πιθοῦ 8] οὗ ἐΐδ (Ἔσο 16}68 [ποσὰ οὗ 

2 {86 ἀ4Υ58]: δηἋ {ΠΥ ψογο σθϑαὶ Ὀοίογο {86 Κίηρ. Απά ἰδ νψ88 ἑουπᾶ νυ θη, ὑπαὶ 
Μοτγάροδὶ λαά ἰο]ἀ οὗ [ροη] Βίρίμδηδ δηᾶ Τογοϑῃ, το οὗ [μ6 Κίπρ᾽Β οδδιαθ Υ] 818 
[Θυπυ6}}8], ἐλ6 ΚοΟροῖβ οὗ [86 ἀοοΥῦ [{ἘἈτο88014], ψῇο βουρδῦ ἴο 1ΔῪ ἡμὴ οἢ {86 Κίηρ 

8 ΑΒδϑύυοσυβ. Αμπά {86 ἰκίηρ; βαϊά, Υ αὶ βοῆοὺυγ δηᾶ ἀϊροϊγ [ρτϑϑίῃεβ8] Βα θδοῃ 
ἄοπο ἰο Μογάθοδὶ ἴον [ρ0}] {μ]8 Τμθα [ἈΠ] βαϊά {86 Κἰπρ᾽Β βογυδῃηίβ [γουηρ 
τῊ6}7 {παὺ πλ]ἰθίογοα ἀπο Εἷπὶ [18 αἰοπἀδηί8], ΤἬογο ἰβ ποίμιηρ [885 πο α ποσὰ 

4 Ρ66ῃ7] ἀοπϑ ἔογ [σι0}}] ἶ. Απά (δ Κίηρ Βαϊά, Υ Βο ὦ ἰπ [86 οουτ ἢ (Νον [Α:α] 
Ἡδηδη τγ88 [λαά] οομηθ ἑπίο {π6 οαὐπναγα οουτί οὗἉ [86 ΚἰπρΒ Ὠουδθ, ἴο ΒρΡΘδΚΚ [887] 
υπΐο {86 Κίηρ ἴο βδηρ Μογάδοβδὶ οἱ [86 ρ8]1]ὁνβ [{γ66] (Βα ἢθ δὰ ργϑραγθα ἴοσ ϊη). 

δ Αμπά {86 Κιῃρ᾿Β βογσυδηίβ [γοῦηρ᾽ Π16η] 8814 υηΐο κἷπι, ΒοΒοΙὰ, Ηβμίδῃ βίδπάθι [ὦ 
βἰδπαϊηρ] ἴῃ ὑ86 οουσι. Απα ἴδ6 [κῖηρ; 5814, 1ωοὐ ἶπι ΘΟΠ26 ὑπ. 

Π΄. Τἥαπιαπ ἀεεογίδει ἰλε πιο οὗἩ λοποτίπ α εδοτυΐπσ πιαη, απ Αλαδμέγος Ἄοοπιπιαπᾶς ἀίπι ίο δεείοισ διε 
οπ Ἀοναροαι. ὍόοτΒ. 6-1]. 

6. ϑβ8.ο [Δπὰ] Ηδιδῃ οϑτο ἱπ.0 Αὐά {86 Κίηρ; βαϊ ἃ ππίο εἰ, δαὶ 5881} Ὀ6 ἀθῃθ 
[ὦ ἱδόγα ἴο 407] υπίο [π ἐδ δσα86 οὗ [ἢ 6 τῇδ σμοπὶ {π6 Κἰηρ ἀ6Π Πρ μοι} ἰο Βοποὺτ 
[1 ψιοϑο βοποῖς (δ6 Κίηρ ΠΙΚΉ ΘΙ (Νον [Απὰ] Ηδιδη ὑπουρθὺ [8414] ἴῃ ἢ18 

Ἴ Ὠοδτί, ἰο ποτὰ σουϊα {86 εἴην ἀ6] ρ Ὁ ἴο ἀο ΒοποὺΣ τόσο 888 ἰ0 πιγβο] ἢ). Απὰ 
Ἡδηδη δηβνογοα [βαἰὰ (07 186 Κὶηρ, ΕῸν ἐλὸ τὰ ποτὰ ἴδ 6 Κίηρ ἀ6] 1  ο.ἢ ἰο Βο- 

8 ποὺ [᾿ἴπ Ποθ6 ΒΟηΟΓ (86 Κιίηρ ἀοΙ ρ (681, 1.οὐ [86 ΤΟΥ͂Δ] ΔΡΡΑΓΟὶ ΡῈ Ὀγουρβὲ [1οἱ 
ἴοι Ὀτίηρ, δἰ6.7 τ αϊοῖ {86 ἘΠΕ ἀεὶ. ἴο ον [υὐἱέ᾽ πο ἢ (δ 6 Κίηρ 848 οἱοίμεὰ 
ἠἀϊπιβοζ ], διὰ ἐδ ἤοσϑα τιδὺ (Π6 Κίηρ τι οι ἢ} [888 τ] ἀάθη]} ἀΡΟΙ, δηά [86 ὀγούσῃ-τογαὶ 

9 ὙΔΙοΝ 18 βοὺ Ὀροπ ἷΒ μοδά : Απά ]οὐ {π18 [(86] ἀρΡᾶγοὶ δηὰ [(ἢ6] Βοῦβθ ὃ6 ἀο] νογοά 
ἴο [σἴνοη ὕροη]7 {μ6 ῃαπά οὗ οὔθ [α τηδη] οὔ {μ6 Κιίηρ᾽β πιοϑὲ ὩὨ00]6 ῥγίπορβ," (μα ἐμὸν 
ΤΩΔΥ͂ ἈΙΤΑΥ͂ ἰ Δηα 1οἱ (δ πὶ 80 πρην [86 τηδῇ εὐἰέλαΐ ποτὰ {6 Κὶπρ ἀο] ἐσ Βίοί ἰο Βο- 
ποὺ [1 Ὑοθ6 Ποπου δ Κίηρ αοἸρ 6.87], ἀηὰ Ὀτίηρ ἴω ΟἹ Βοσβοῦδοκ [οδ0860 
ἶπι ἰο τάθ οῃ 186 ὨΟ͵Β65] [του [18] ἐδά δβἰγοοὺ [πτ|Δ6 ρία66] οὗὨ [86 οἰἴγ, δπα ῥτο- 
οἰαῖπι [Ἰοὺ ἐμθηιλ 6411] Ὀοίοτο τα, Τ 8 888}} 10 Ὀ6 ἀοῃθ ἴο 86 δὰ σοι {μ6 Κίηρ 

10 ἀο]!ρμ οί ἴο Βοποὺτ [1 Μο56 Βοηουτν (86 Κίηρ' ἀο] 6.8}. ΤΒοη [Δ π47 [Π6 Κίῃ 
βαϊὰ ἰο Ηδιηϑῃ, Μαΐκο μαϑίο, απὰ ἰδῖκο ἴλὸ δρρδγοὶ δῃα [8:6 ΒΟΙΒΘ, 89 ἰῃᾷοὰ διαβί βδὶ 



ΤΠῸᾺ ΡΟΟΚ ΟΥ̓ ἘΤΗΕΒ. 

[ϑΡΟΚΘΏ], δπηὰ ἀο ἐὐθη 50 ἰο Μογάροδλὶ {6 δον ὑπαὶ δἰ {οι ἢ [80 οη6 5ἰἐἰἰπν] δὲ 1} 
ἰῃ6 ἰἸηρ᾽Β γαῖα: ἰεΐ ποίησ [8}} [ποί α ποτὰ 18]1] οὗ 8411 ἐμαὶ ἰδοὺ Πιαβὶ δροΐκθῃ. 

11 Τα [Ἀηά] ἰοοῖκς Ηδηδῃ [ἢθ ἈΕΡΆΙΟ. δυᾶὰ (0 ἤΟΙΒΘ, 8η4 διταγϑα [ϑρρβϑγο]]οὰ] 
Μοτγάοροδὶ, δὰ Ὀγουσῃῦ δῖ οἡ οΥὐβϑῦδοϊ [σαυθοαὰ ᾿ἷπλ ἰο 1146] (Ὠτουρὰ [18] ἐὴδ 
ἰγοοί [π|Ί|ὰθ ρίαο6} οὗ [Π6 οἰΥ, δΔῃηᾶ ρτοοϊαϊπηορα [ς81164] Ὀθδίοτο πἷπι, Τ 5 8.8} 1: Ὀ6 
ἄοπϑ υπΐο πο ταδὴ ψμοσὰ 86 Κἰηρ ἀοΙ φαύθίἢ ἰο Βομοὺγ [ἴῃ τ οθΘ ΒοποὺΣ {86 Κὶπρ 
ἀο]!ρΒ ο!Β]. 

ΠΠ. 72ε νεχαίίοη 9.7 Ἡαπιαη ἰς οπῖψ ἱπογεαφοά ἰλτουσὴ (λό ευἱ! ργορλεον ο7 λὶ 7γϊοπᾶν. Ὕοτα. 12-14. 

12 
Βαϑίβα [υγροὰ 

Απὰ Μογάροβδὶ οϑίηθ δραὶπ [τγοϊυσῃθὰ] ἴο {μ6 Κἰηρβ γψαΐθ : θυΐ [4πη4] Ηΐδλπιδη 
δἰ 861 ἴο Βἰθ Βουβ6 τηουζηΐηρ, δὰ μανίην .αἷ8 68 οονοχοᾶ [υο]οὰ 

18 αδ ἰο ἐδα Ἰεδα]. Απὰ Ηδιηδῃ ἰο]α [τϑοουηίρα ἴο]} Ζογθβἢ ἢΐθ πὶθ δὰ 81} δῖ ἔθη 8 
ΟΥ̓́Θ ἰλίπσ ἰδὲ λαά Ὀοία]]οη ἃ. ΤὭθη [ἈΠ4}] 5414 Ηἷ8 τχῖϑο πιοπ δηά ἰονθῖβ 

δώμι 8 ψ1ΠῸ υπίο ἰη, Π{ Μυτάροξὶ δά οἵ ἐδ βορὰ οὗἉ {πὸ ὁ ονγγ8, Ὀοΐοσο ποτα ἰμοὰ 
διαβὶ θαρυῃ ἰο 18]1, ἰοὺ 88}810 ποῖ ργονδὶ! δραϊπδὶ [Ὁ6 808 [0] δῖτα, θυαῦ [γ᾽ δου] 

14 5})4}Ὁ ΒΌΓΟΙΥ 1811] θεΐοσθ ἷπα. Ἅ4πὰ υυλιῖϊ6 {Π6Υ τσογὰ γοῖ [ΔΙ Κῖηρ' τι Βὲπὶ [δηά, ἑ. 6., 
{86}} ἐδ Εἰηρβ μια Ὀου] δἰ ηβ [οὐ πη 6}}8] οαα19 [ἈΡΡΙΟΔΟΒΘΑ], δοὰ μαβίθα ἰο Ὀσίησ 
Ἡδιδῃ υπΐο 9 θδπααυθὶ (δαὶ ΕΒΙΒΕΡ δα ργεορδαγοὰ [τι868]. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [{{8}6 οτχίῃηαὶι ἰβ υϑσὺ δχρὶϊοὶὲ, Ὁ ΝΡ) 4 7Ὸ, “δηὰ ἐλάθα σοτο ἐπ ἐλδ αεἰ οΥ Ὀδίπρ οΔ]|1οὰ ονε»."-- Τὰ.] 
. " ἡ μὲ . ᾿ δι 

8 [“ ΤΏ ῥτίποϑϑ, ἐδ Ῥαχι βοπτλ,᾽" ἃ ἔθ γπη ἈΡΡΑΣΘΏΕΙΥ οἵ Βρϑοίδὶ ἀϊϑεϊποίίου.--Τα.] 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ,. 

γόογα. 1- δ. ΑΒ ἴη (80 ἔοσιονῦ οὁβηρίου (ἢ 9 ἀδῃ- 
δον ἴοῦ Μογάθοδὶ τοβθ ἴο ἐδ 6 Ηἰ κῃϑϑδὶ ροϊηϊ, δπὰ 
6 ΤΩΘΥ͂ οχρθοῖ ποι μἷπρ τοτ6 (Δ ἰμαὺ Ὀοΐδ οΡ- 
Ῥοποηίδ, ἰγ Ἰοῦ ἰο ἰμεπιβεῖνοβ, δου] ὰ ἀδβί γον 
680} Οὐ οὔ {Π9 [Ὁ] οὶ πιοτηΐηζ, ἐσθ ὈοοΓΘ 
{88 οαγοίυ Βδίβον 888 88 γοί δοσορ) διθὰ ΒΡ 
ταϊβδί ο, 70 ὨΟῪ ῬΘΓΟΘΙΥΘ ΠΟῊ (ἰοὶγ ἰδ (Π6 ὁ0- 
ΘΌΡΓΘΏΟΟ οὗὨ δ οὐθηὶλ ἱπ 86 ἱπίεγυθηΐηρ πἰχδΐ, 
τῇ ὮἿΘὮ Ὡο ΟὨἿΥ ΡΓοΥθ 8 Εβι ΒΘ τ᾽ 8 ἰηἰθγοοββίοη ΚῸΓ 
Μοτάεοδίὶ ἔγοπι Ὀοίηρ ἰοο Ἰδίθ, Ὀυϊ 180 Ὀτίη δ 
δου {86 Ὀορίπηΐηρ οὗ {π6 ἀοπτη[4}} οὗὁἨ Ηπιδη. 
ΤΌο δυίποῦ δϑοτὶ 65 (μἷβ οοσυγγοηοο ἰοὸ (ἢ 
ἰγοῦδ]οα 81660Ρ οὗ Αμδουοσυβ. Τῆυβ ΔΩΥ ὙΠῸ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἰδ κθ ἃ ΒΌρΘΓἤο8] γίουν οὐ ἰδίηχβ πυροὶ 
δδογίδο ἰξ ἰο οἴἰδησοι Βαΐ ἰοὸ ἰυάρο ἤγοῃ,)ῃἨὁ τ δαὶ 
Ἧ ᾿ΔΥΘ ΔΙΓΟΔΩΥ 8θθῃ, ἰξ 18 δογί δἰ Ωἷγ ποὶ ορροϑοὰ 
ἰο δἷβ τίου, ἰ8δὲ Π9 δοοοπὰ Τδγρυπὶι πα 4}} ἐπ ᾳ9 
ἐγαπϑρίτίηρ ἰδ κοβ αοα ἱπίο δοοουπί, δῃὰ σορτο- 
βϑηΐβ (ἢ Ὡρ8 88 ἰΓ {86 δηροῖ οὗ Θ᾽ 8 ΤΏΘΤΟΥ͂ ὙΟΓΘ 
γ0}} ἰπίοσπιοα οὗ {86 Ἰαπιοπίδιΐοηβ οὔ (6 ἀδυμῆ.- 
108 οΥ̓͂ Ιδγδοὶ, δηὰ οἱ ἀοὐἱβ δουῃειδηὰ παὰ ἀὶο- 
ἰατθεὰ (ὃ9 δἴθθρ οὗ Αμβαβυθγαβ. 

γεν. 1. Οἱ ἴδμδῖ ἰρῃξι οου]ᾶ ποῖ ἴδ9 κίηκς 
8199} --- υϊ ποὺ Ὀθοδυ89 180 ἰδϑαοὰ φαΐοὶ δαί πϑί 
180 20ν2ὰ διδὰ οδυβοὰ δΐτπη υητοβὶ. ἴῃ δοηβθ- 
ᾳιθησθ ΒΘ οοτηδηἄοἃ ἴο Ὀτὶπρ ἴδ6 Ὀοοϊκ 
οἵ τϑοοσᾶβ οὗ ἴ89 ΟΒσοιΐοθα, ἰὰ πδίομ, δο- 
οοταϊηρ ἰ0 ΒΔ. ἰΐ. 28, Μοτάφοαὶ β ἀϑϑὰ πϑβ ἰη- 
Βουϊ δοὰ, Ηδ σδυδβοὰ ἰξ ἰο Ὀ6 γχοδά, ηοὶ ἴῃ ογάδυ 
ἰο δηὰ ουἱ μοί μϑν 86 16 Ὅτὴ Βδὰ γθ8}}γ ἀοβογυϑὰ 
(Βοῖν οχιογτηϊπδιΐοη. Τ}}}5 γου]ὰ αν Ὀδθη τοτ- 
1ΒῪ οὗ 6 Ὀοιίοτ Κίηρ, Ὀπὶ ἰξ '8. ορροβοάὰ Ὀγ (89 
ἴδοίδ ἴῃ γϑὺ, 10 δῃὰ ἼἽἤδρ. ἱϊϊ. 1δὅ, δηὰ αἷθο ΟἾΔΡ. 
ΥἹ], δ. Ηΐδ8 οὈὐεοὶ τγῶϑ δ᾽ ΠΙΡῚΥ (ο δπιοτίδία δΐπι- 
Β0 7 στ ῖἱἢ (06 γϑοογὰβ οὔ (ἢ9 ῬΡϑβί, 51.111 ει 18 τὸ- 
ΤΑΛΥΚΘῸ]9 (μὲ Ἶυδὲ ἰπδὶ ροΐηϊ, ἰγθϑιίης οἵ Μον- 
ἀρσδῖ᾽ δ δοὶ, βῃουϊὰ ἤᾶνθ Ὀθθῃ γχϑαὰ, φηῃ ΔΗΥ͂ 
οἶβὲν ἐβδῃ 8 ργονϊ θη] τίθνν, ὁπ6 πρου]ὰ ἢ ἰπ- 
οἰϊμοὰ ἰο ἐμεῖς (μαι μὸ Βδὰ οοιημηδηάοὰ ἤχει οὗ 

8}} ἴο τοδὰ (8080 ρῬΡ6.588ρ68 Τοίογτίηρ ἰο (6 δοτγϑ. Ἐ 
Τ|9 πὸ οὗ 88 ρδγίἰοἷρ]ο Ὁ ΝῚ) 31} β' κτ8 68 
88ὲ ἐμὸ τοδϊηρ Ἰδϑιθὰ (Ὁ δοῖὴθ ἰἶΐτηθ, ΘΓ ΒΔΡ9 
οσίοηάεὰ ἐβτοῦκ 89 πἰχίιί. Ηθηοθ Ἧὁ ΓΩΔΥ͂ ποῖ 
Ὧδ δϑοιοηϊδιι θὰ μπὲ τῆ θ (86 Ῥαϑδαζὸ σεΐοσγοά ἴῸ 
οδϑηθ ἰο ὃὈ0 χοδά, Ηδιοδῃ διγοδὰν πδἰἰοὰ 'π ἰδ 9 
οὐ 6 Ὁ Θουτσί, 

γοτβ. 2, 8. Τὸ πδὴθ δίσίλαπα τοβὰβ Βίσιλση 
ἴῃ σὮδΡ. ᾿ΐ. 21. Τὴ) 6 αυοϑδιϊοη οὗἩ (89 Κίηρ : δὲ 
Βοῃοῦσ δᾶ ἀϊκηῖτν Βαῖἢ Ὅδθη ἄοτῃο ἴο 
ἹΜΜοσᾶθϑοαϊξ ἔοσ ᾿ὲ8 2 πιοδληβ, ἤ βοῖ ΠΟΏΟΣ δὰ 

τουσαγὰ μ89 Ὀθ6ῃ δϑϑὶκηϑὰ εἰ} ΠΡ, Ὀδοδυβο 
οὗ (19 τϑροστὶ. ΣΙ» τὶ! Ὁ πιθδπβ: ἐο αρρον- 
{ΐοη, ἰο γοαυΐίθ, (ΘΟ Ρ. 2 ὅδ. 1ἱ. 6; 11}. 8 οἐ αἱ.). 

γον. 4. Το αὐυοϑιΐου: σδο ἰδ 'π ἴδ9 οοῦτξ 
ΤΏΘΔΗΒ, Ἡ8δὶ ΟΠΘΟΣ ἰβ ποῦν ρῥτοβοπι ἴ Τμ6 Κρ 
ἀοείγοὰ ἴἰο δοπϑυὶὶ τὶν ἷπι 88 ἰο τ δὲ ἀϊδίϊπο- 
ἰἴοα που] Ὀθ Δρρτοργίδίθ ἰο Μοσάθοαδλὶ. 1ἰ βϑεῖι5 
ἰδὲ ἰμοδο ἀδϑί της ἰο ὈΘ απ θὰ ἰο {86 Κίη κ᾽ 8 
ΡῬΥΘΒΘΏΟΘ μδὲ ἰο πναὶϊϊΐ ἰὰ ἐμ ουἱοῦ οουσί. ὙΠ 
ΤοίοΓθΏσΘ ἰ0 (Π0 ἰκἰ πᾳ ̓ 5 ἰηίδηϊίοι ἰο ἀϊαιϊῃροΐδ ἢ 
Μογάϑοαϊ, σορ. Βνίβδβου 226 γσεφ. ἤγσεβ. ρτίηες. ἵ., 
ο. 188. 

γον. δ. Ετνϑο βουὴ οἴμοΣ ΟΠ ΘΘΙ8 ᾿εΓῈ ἰΠ 6 τ0 
αἰγοδάυ, 8.}}} Ηδιδα βίοοὰ ἄγει ἰὼ οδβοῖοσο ἢ 

« [" ΤΉΟΤΟ ἰδ σϑώβοη ἴο ἐπ πὶς ἐμδὶ (π9 Ῥογβίδη κί ρσβ 
ψόγο, ἰπ πιοδὲ οΆ5868, ΠΠ80]6 ἰοὸ τοδὰ. (Βδυ ποι 415- 
εἰεπὶ Δοπατολίο. Μοὶ. ΤΆ... ν. 18. Ἡθϑῃοθ ἀοσυτζοθῃ 
ψηϊσο πον σπδυϊθὰ ἰο δορθα, σθ σοδὰ ἰὸ ἐβόσω." 
ΒΑΉΠΙΝΒΟΝ.-- Τὰ. 
ἐ [510 νγὰ8 ἃ βοἐ]οὰ ρτίηοῖρ]ο οἵ ἐπ Ῥογκίαῃ βΌύϑσυ- 

τηϑῃΐ ἐπ δὲ "Πογαὶ Βϑηθίβοίοσβ ᾽ γ γΘ ἰο γΓϑοϑίνθ δὴ δο- 
αᾳυδὲα τοσασγὰ. ΤῊΘ ὨΒΙΏΘ5 οὗ ΔΌΟἢ ῬΘΓΒΟῺΒ 9 Γ6 Ρἰασοὰ 
ΟἹ 8 Βρϑοίαὶϊ στο] (ΗΠ δτοά. ΚΠΠ1. δλ), δηὰ ργϑϑὶ ΟἈγὸ νεῷ 9 
ἔδῖζοη ἰπδὲ ἐΠΟΥ βῃου ὰ Ὀθ ΤΟΡΟΓΙΣ τϑο πηι σ ΠΟ τι (596. 
Ἡοτοίή. 11.140; Ν..11: ΥΠΙ1.86. τονὰ. 1]. 118; Χ οῦ- 
ορῇ. Τεϊ. 111.1 δπὰ 6. δἰς.). 11 8. 8 τὸ ἰδίδικθ, ΒΟ ΥΘυ. ἴο 
ΒΌΆΡΡΟΙΘ (Πανί βου) (Παὶ ΠΟΥ ΠΟΥ ΑἸ Ταν 8 τονωγαθα αἕ 
οπόθ. Τ᾿ οτηΐκιοοϊθο γῶ5 ἱπκουι θὰ οἡ ἐ]16 ᾿ἶδὲ ἰη Β. Ο. 450, 
Ὀπὶ αἰὰ ποὲ οὐαί ἃ τοσαγὰ {{Π| Β. Ὁ, 466. δι " Ὀδὁ- 
ἑλοίοση ̓ ᾽ ψαϊ θα ἴοσ τηόοπίῇβ (Βοτοὰ. Υ͂. 11). ὁΓ ῬΟΓθδΡσ 
ϑϑγὴ (ἰδ. 1Χ. 107} ὈΘΙΌΓΟ ΠΟΥ͂ 0 ΓΘ ἘΟΟΟΙΒΡΟΌΙ . ϑοηο- 
ἴω Δ ὈΘηΘΙΆσΓΟΓ᾽ ΒΟΘΙῺΒ ἴο ὮδΥΘ γοσϑῖγϑα πὸ γουσασχὰ 
δὲ 8}} (ἐδ. 111. 138). ἘΒαπτνδον.-- -Τὰκ.] 
1 [“Ε9 νδϑ ναἰξϊης ἰὰ ἴΔο ουἱος οουτὶ, {8} ᾿ὲ ὁ ου ὰ ὃὈΦ 
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οι] 685 86 ν͵8 1:6 τηοϑί ϑδοοαρίδὈϊθ ἰο ἰδ6 

Κίπφ. ΝΣ 158 βῃοτί οσάδγ: ἐμοὶ Βἶπι δοῖιθ ἷπ,᾽" 
ΠΘΙΠΘΪΥ ἰηίο ἰἢ6 πουδο οἴ (δ 6 ἰκὶ πᾷ, 

γεγβ. 6-11. σοινίπσοά {πὶ Ὧθ6. ΟὨΪΥ σουϊὰ 9 
{6 δὴ τι βοῖι [86 Κἰης ἀ6Ἰ σι οα ἰο Βοηον, Ηδ- 
Ἰη8 δὺ οποθ ἀοδί ηδίοθ [ἢ 9 ΥΟΥΥῪ ἰχδδί ΠΟΠΟΓ, 
δηὰ 8 ἰτηπιοά Διο} σοαιδηἀοά ἰο ἀναγὰ ἰὸ ἰῸ 
Μοτάδοαὶ. Οὐν δυῖμοῦ ΥΟΡῪ δίν: ΚΟΥ ΡΟΥΓΔΥΒ 
δον Ἠδιηδῃ, ἰὰ ἴῃ6 ΥΕΓΡῪ τηοηχθηῦ ἰὴ Ἡἶο ἢ Θ 
οχρθοίοα ἰο σϑοοῖτο (6 μἰχιεδὲ ἀἰβιϊ οι οἢ ἴον 
Εἰ πηϑ6 1, 88 τηοϑὺ οἰδδοίυδ!! γ δῃὰ ραϊπύυ 
Ὁτουρδί ον ; δὰ (δαὶ 8 ορροποϑηὶ, ποῖ Β6 
ποροὰ ἰο ἀοβίγου, νγ8 οἱουαιθὰ ἰο {π9 δἰ ζῇ θϑί 
Ῥίαςο οὔ Ββοθοῦ. οί οὗἁ ἐ}686 ἐδμίη ρβ, ἰοο---ὐὰ 
(εἶα δ ἀβ δὴ δαάαϊιϊομδὶ οὐαγαι ἰο 10:6 τ} 0]6 --- 
Ὅ6γ6 Ὀτουχθξ δϑουϊ ὉΥ Ηδανδη δἰτηδοὶή, Ὀγ ἢ 15 
οὕ ΟΣ ργοϑβοα ᾿υἀ σαιοηί, ἱπαά δοϑὰ Ὀγ }}}9 οὐ δηὰ, 

γεν. 6. οι ἰδ9 Κίης δὰ δϑίιοὰ ἐδ) αἰι68- 

εἴοα, Ηδιδη ἐβουραῦ πὶ! α Εἰ πβε} 33 ὍΝ), 
ἴο ΒΟΣΩ ὙτουἹἱᾶ ἴ896 ᾿κεἰηρ ἀο!ίκδι ἴο ἄο 

ΠΟΙ͂ΟΣ πλοσϑ ἴβδ ἴο τγ801{7.---}}32 ἼΠ᾽", 
φοίΐησ δεγοπά πιό, ταοτθ ἰμ δὴ τα βοῖῖ, ὝΠ[" ΟΟΘΌΓΒ 
ἦι (8158 ἕοττω ΟὨἸῪ ἴὰ 8 ἰδίου ρεγὶοα (οοπιρ. Εοο]. 
χὶϊ!. 12,9; αδἷδο σβαρ. ἱϊ. 1: τίϊ. 11, 16). 

γον. 7. Βδιαδῃ νὸβ αὐἱοΚΙῪ ργορανοὰ ἰοὸ ρμἶτο 
ΔΏΘΥΟΤΥ, δηὰ νι οαΐ ΔῺΥ αἰ σα Υ οδ᾽οἃ ἂρ οἢ 6 
ἀἰδιϊηοιΐοα οὗ ΒΟΠΟΥ Αἰ δηοι 9 Ρ. ΤῈ} δθῃ- 
ἴορποο: ΕΣ [86 8 ὝΒΟΙΩ ἴδ ἰείπρ ἄθ- 
Ἡρδιοῖ ἴο ΒοΏοΥ, 15 ρἰδοοά ἰῃ δὐάνϑησο 885 Ὀ6- 
ἴηζ ὁ ἰθθωθ Ὀγουρῦ πΡ ὈΥ ἐμ6 Κίης δηὰ ρ]οδ- 
Βδηΐ [ῸΥ 118 ΟὟ ΘΒΓΣΒ (ὁ ὨδΑΥ. ἿΘ οδῊ γΘρἶΪδοθ 
ἦι πῖϊ [6 Νοιιΐη. ΑὈΒ. ἰπ (8 Αγ: ΑΒ γορατὰβ 
ἰὴ τι8ῃ, ἐς. ἸΒΟΓΟΑΙ͂ΟΥΡ ἢ6 δά 8 οποῦ προὰ 
ΒοδΟΡ ἐμδδῦ δῃουϊὰ ὈῸ Ὀορθίονοά οὐ βυυοἢ 8. 006, 
δηὰ βΒοοῖὰϑ δαγὰϊν ἰοὸ πον ΨΏΘΓΘ ἰο βίορ. Βαϊ 
δἷ5 ἴτω ἴδ (δὶ (89 κίης βου) ἰ ΠΛ ΌΥ ἀοδί παῖ 
(18 τῶδη ἰο ὍΘ ἰδ ΠΟπΠοΟΤοα 88 ἰδ βεσοηὰ οὗ 
οἶμον βοῇ, νοι ᾽ἰὶ υἱοῦ οὗ (μὸ ἀϊνίηθ ἀϊχαΐγ 
οὔ ἐμ Ῥεγβδίδῃ Κη χβ, πρὶ] θὰ 8, στοαί ἀθαὶ. 

γεν. 8. Σ οἵ [86 ΤΟΥ] ΡῬΕσθὶ Ὀ6 Ὀγουρδὲ 
νυ ΒΙο ἢ ἴδο Κίηκ τοὶ ἴο γϑδῖ.--- 1) σομδίγ. 

οὗ 03} πὶ 3. ΟΟΟΌΤΘ ΟὨΪΥ͂ ΒΘτὸ δῃὰ ἴω (89 Ατϑ- 

δίο; ἴῃ οἰὮΟΡ Ρ͵]8δ068 Ὁ" 8 ΤΟ] οὐνοὰ Ὀγ 189 8ο- 

6Ό8., ΟΥ ὉΥ Ὁ ψ 18 ἃ αἰδιϊηοὶ ρασὶ οὗ (1:9 Ὀοάγ. 

ΤηιῈ χαγτηθηΐ 8 οί (ὁ Ὀ9 Οὴ9 ΒΟ}; 88 (0 κίπρς 
θα δαρυδίοτηρά ἰο ᾿νθαν, Ὀαΐ 88 (6 ρογίεοὺῦ θη 89 
{Ὰ}}}Ὶ ββονθ, ΟἿ 16} Β6 Ὠ88 ΌΤΏ. Ηδποθ ἰΐ 
δ ποῖ ἰο Ὀ0 ἃ Θοπιπιοῦ ΔΡΡδΓΟΪ οΥ 8 Βροοΐδὶ ο6- 
οδϑίου, οὐ ἐμ 9 8Βο-οδ᾽ ἰοἂ Μεάΐδη ἀγϑδβ, νυ Ϊσ ἢ ἐἢ} 9 
κίης ἱπ|86}7 ΤΟΣ, 88 8180 (080 ἀἰδβιϊηρυ 86 ὈΥῪ 
ἷπι, δϑρθοΐδ!ὶγ ἷθ8 Ῥυϊησεθ (οοΡ. Ηοτγοά, [1Π|. 
84: ὙΙΠ[. 116; Χομπορίιου᾿β ντορ. Υ1Π|. 8, 1 68 
8160 Βδ τ᾽ 8 δπηοίδιίοη ου Ἠογοά. {Π1, 814); "αὶ 
ἰΐ νγ88 αὶ οοϑίϊν χζαγιηϑθηΐ, ᾿ 089 γα]ὰθ 85 πιυ ἢ 
Θῃδησορα ὈΥ ἐδ 6 7ἴ8Δοἱ δὶ {πμ9 Κὶπα πλὰ ποσὴ ἴϊ, 
1ι 18 ποὶ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τοϊδιοα ἰδ αὶ, (86 Κίηρ ζαγο 88 
8 Ῥγοβθηΐ μ]8 ΟὟ ΠΑΥΙΆΘΏ(Β 88 8 Τπ ΓΚ οὗ ὨΟΏΟΥ, 
αἱ Ἰοδβύ ποί ὉΥ (9 αγοοίΐδῃ δυίποτβ. Ῥ]υίαγοῖ, 
βοόονονον, γοϊαίθ8 (ἴῃ ἢἷ8 Αγέαζ. 24), ἰδαὶ Τιγί η- 
κυ5 δὰ δεκοὰ οἵ (6 κίηρ (πδὶ δὸ ραΐ οδ [νῖ5 
ΓΟΥ͂ΔΙ ΒρρΑΓοὶ δῃα ργϑβϑηῖ ἰΐ ἰο δίῃ (ΤΙγΙ θαζα, 
Δηὰ ἀουδι!6 88 λ8 8 ταῦ οὐ ΒΟΠΟΓ): Ὀαΐ ἰδ δ. 1ἢ 0 
κίης Βοὰ ργοδβοοϊθαὰ δἷπὶ πὶ ἱϊ, γοῖ ἤογθδαο δἷπι 

Δ πουπποορῖ δι ἔΠ6 Κίς γ͵ὼὸϑ γοδαν ἴο κτοὴι δι θηο68.7 
. Βανιποον.---Τ.] 

ἰο τον ἰ{.Ὁ [16 (ὨθγΘΌτα ἰο Ὀ6 γοιηλτγικοα ἰδ αὶ 
ἴ8οδο ἐσθ τ ἰσ δ τ γῸ υϑοὰ ὈΥ (6 Κίηρ, διά 
νν μΐο ἢ δ6 δὰ ἀἰγοου Υ ἰουσιοά, ΘΒρϑοῖ! Υ ἢ ἢ5 
ξατιαθηΐίθ, ποῦοὸ ἱμβτγτουσὰ πἷαι δὰποίἰθοα. Α 
συυγιΐϊοΡ οὐδϑὴ οδ]Ἱοὰ ἰβ8ὸ ἰδθὶθ ββαογράὰ, ᾧγοπὶ 
Μ ο; Ὀαγίαδ σοἀοιηληηυβ δὰ Θαίθη, δηὶ πψορὶ 
ψ θ6η 9 βδὴ7νὶ Αἰοχαπάον 186 ατγοαὶ ρ͵ασθ ἢΪ8 ἴδοι 
Ὄροη ἱ{. ΤῈ βιϑοὰ ὑροῦ ψϊοὰ (6 Κίης δὰ 
Υ Θἀθ ἢ ΜΟΓΘ 8 γον, δπὰ Ῥ8Δ5 ἰΠΘΟΓΘΌΥ ἀοδὶς- 

Ὠλιεὰ 88 τουδὶ δηὰ βδαογϑὰ. 13) οδὰ ΟὨΪΥ ὉΘ 
ἰογιΐα ρτθῖ, ΝΙρῃ., πο ῥγυῖτηδ ΡΊαν. [ροτῦ. Καὶ, 

88 ἷπ συάρ, χνὶ. ὅ. ἸΝΣῚ3 ὝΣΝ ἀοθδ ποὶ Βανὸ 
γΤϑίργθῃοθ ἰο ἐδ 9 μοϑὰ οὗ ἃ τλῆ, δϑ ἰἦ οὔθ οουϊὰ 
νὰ 1.0 ΟἸοσο, διδοῖ δηὰ οἱ θυ ὑγϑηβὶ816: 
“ἀμ δὲ (Π6 ΤΟΥΔῚ ΟΥΟΤΏ ψ͵δ8 μ᾽ δοοᾶ οἡ ͵ἷ8 Ββοδὰ ᾽᾿ 
(ἰο {μ18 18 ΟΡΡοΒϑα ἐμ ργβϑοίονς Ἴ), ἰῃϑίοδα οἵ 
τι ἴοι (89 [πιροτ΄. βῃουϊὰ ἢανο Ὀθθῃ ΟἰἸ0868}) ; 
Ὀαυὺ ἐξ ΓΑΙ 688: ὉΡΟᾺ (η8 Ποδὰ οἵ (ἢ 6 ΒοΓΒθ. 
Τῆδί (86 Τογα] της Βοτθα 8 ἰδ. οτονγν θὰ 
5 δἰδο Ὡυΐ ΟΧΡΥΟΒΒΙΥ βἰδίοα, 8ι}}} 1 ἰ8 ποῦ ἱ ρτο- 
ὈΔῸ0]6, βίησο, δοοογάϊης ἴο Χοηορᾶ., ὕντορ. 1. 8, 
8; υἱϊ!. 8, 10, ἰο Εἷπι Ὀδ6]οη μοά ἃ ζοϊάθῃ ὮδγΏ 688. 
Βοβϑί 68 811] (8 ἰθογθ 15 Βθθὼβ οὐ Αβϑυγίδη δηὰ 
ΟἹὰ Ῥουβίδῃ πιοπυ τ θηίβ, μοὶ δὸ αἰδιϊηοὶ οὐ (ἢ 9 
Ἰδιιον, ΒοΥΒ68 οὗ ἰδ κἰηρ, δῇ ἃ ῬΟΓΒΆΡΒ δ͵580 οἵ 
Ῥγίποοϑϑ, (δὲ δῦ δὴ ογηδιηθηΐ οα ἰδ οὲΡ Βοδά 8 
τον δι ς ἴῃ ἢ γ69 ροϊηίδ, τ ῖο ἢ ΘΔ ΘΘΘΙΥ ὈΘ 
ἰδ Κϑη ἴῸΓ ἃ ογονγῃ. ἦ 

γον. 9. Δι ἃ Ἰοῖ ἴδ ΔΡΡαΙΟῚ δῃηἃ ἢοσθα 
ὍΔ δοϊίνοτιτϑοᾶ ἴο [89 Βαπὰ οὗ ομοδ οὗ 189 

κι ρ᾽5 τιοδὲ ΠΟΌΪΘ Ῥτίσιοϑδ, εἰο.--- Ὁ), 0019 
Ἰπδηϊ ῖνο, ἰδ (86 Βιρρίοηθηί οὗ (6 ορίδιἶνθ 
2) (οορ. οὔδρ. ἰϊ. ὃ). «Ζ.εἰνετεά ἰο (λ6 λαπὰ 

οἵ, ἱ. ε., αἴνθη οὐὸσρ ἰο, σ'γθα ὕρΡ ἰο. ΑΒ8 τεορβαγὰβ 
Ὁ ΡΞΠ, δοπιρ. οδαρ. ἱ. 8. Ὑπὸ ρἷδλοο ΙΓ 
ὙΡΙ͂, ἀροὺ ν᾽ ἷσῖι ἐμ 6 δα ἰο Ὀ6 Βοηογοα Ββδοι]ὶ 

γὶάθ ὉΡ δὰ ἀονῃ, πιυϑί, δοσοτάϊης ἰο ΘΔ ρ. ἷν. 
θ, αν Ὀδ6ῃ ὈΘΙΌΣΕ (μ6 ᾿κἴ ἢ Χ2᾽8 χα δα ραΐδοθ, 
δηὰ ἐδοτοίοτα 8 Ρυῦ]ο ἐπογουμίαγο. Αοοοτά- 
ἴῃς ἰο οἱ. χἰΐ!. 48, ἃ δ᾽ πι 1} 8 Ὁ ΒΟΏΟΥ γγ88 Ὀοβίον οι 
ὍΡΟΣ Ζοβορἢ. 

Ψεγα. 10,11. Τὴὸ Κίης ρμογίθοι ἵγ αργοοά ἴο 
9 Ῥτγοροβί(ίοη οὗ Ηδιδῃ αἱ οποθ---πὰ (18 
ταρϑὲ πὸ ἀουδὶ ΒΌΓΣΡΥΪΒΟ (μ6 ταοδάδυ ; ἢ6 ογάθτβ 
ι(ἷ8 ἀοδὶ σηδίοθὰ ΒΟΠΟΡ ἰο Ὀ6 βοση ἰο Μοτγάθοαὶ. 
τοδὶ Μογάροαδὶ νγὰϑ ἃ 9007 δῃ δβοοιιϑίοπιοά ἰο βἰΐ 
ἴῃ (9 κί πα᾽ 5 ζεῖ οουϊά Ὀ6 Ὑ6}} Κηονπ ἴἰοὸ δΐηι 
ἔγοτη (89 τϑοογὰβ οὔ ἰμ6 οἰ γοηΐοϊο οἵ (μ 9 θη ρΐίγθ, 
ΟΥ ἔγοιῃ {86 οουγίίογθ, γπῸ στεδὰ {86 ΒΟΥ (0 
εἶτα, δηὰ το δὰ ἀουθι]688 6180 ρίνϑη ὃΐἷπλ 8ι1}} 

4. [“ΤῊ6 ΠΟΠΟΥΙΕ ΠοτῸ Ῥγοροϑρᾶ ἤδυθ Ὀθϑῃ ἱἐπουρῃὺ 
«ἀχοθϑαίγο, δα οοχίδί Ὺ {ΠῸν ἈΓΘ 8δι16}} 88 Ρογείβη Γηο- 

ὩΔΙΓΟΝ ΤΕΆΓΟΙ͂Υ δ] οννθὰ ἰο Βα ἠοοῖα, ΕΔο} δοῖ σου α ἤλνθ 
Ὀθοη 8 οδρί(δὶ οἴἶεηοο ᾿ ἀοπὸ σψίτπουὺ ρου βϑίοη. 8.}}} 
{ποτ ἰθ. ποι ΘΟ ΊΓΕΓΥ ὕο Οτ θοαὶ ὨοϊΟἢ 8 ἴῃ {Π 9] 

Ὀδίῃᾳ ἀοῆθ ὉΠ ΘΓ ΒΒ ΓΒ ο 6." ἘΑΎΠΙΝΒΟΚΧ.-- [Ἑ.} 

6 [“ἴΤῊΘ πιραπίηκς οὗ (Π{8 οἰδδο ἰβ ἀουθίῃ]. ἘΠῚΠΟΓ 
ἦς πιὰ Ὀο (γαηη]δίθα, " δηα οἢ ὙὮοδ6 Ποδὰ ἃ γόοῦϑὶ Ογοῦῃ 

6 κοῦ; τῆ τοίϑγθῃοϑ Ὀοίηρ ἴο ὑπ πόσο, ἡγῃ οἢ σοποθὶ- 

ὙϑΌν ταϊμῆν Ὁ6ΑΓ 8 ογπδσηθηὺ {{Π|π πὸ ἃ οσόνγῃ ΟἹ ἰΐθ ογϑβὲ; 

ΟΥ̓, "δὰ ἐπα ἃ τον] ογονγῃ ὉΘ 8οὺ Ὡροὴ Πἰβ ἢθϑα,' ΠηΘ 

τοΐϑγϑῃσο Ὀοΐηρς ἴο [6 πηδη. δηὰ 6 βιρ ΘΑΙ ἢ δοίης 

ποι ο ἀορτίῖνο ἴμ Κίηρ οὔ πἰβ οσνγῃ ἀἰβάθχηῃ, Ὀαὺ [0 ρίδαθ 
ου ἐδ Βοδὰ οὔ ἔθ βϑγβοῦ βδῦοι!ξ ἐο Ὀ6Θ Ποποῦθα ἃ σγονψῃ 

βἰτηΐϊαν ἰἢ σοΏ ΥΆ] σἤ γδοῖου ἴο [Π6 ΤΟΥ Α] Οη6. ((ΟΠΊΡΕΓΘ 

αἤδρ. ἐ. 11). ΤῊΘ μτϑιητηα: οα] σοηβίγιι οἱ] Οἢ 18 ἴῃ ΔΥΟΓ 

οἵ τῆ οττηοῦ τοηἀδγίημ; πὶ ψγὸ πᾶν ἰη δνϊάθηοο {Ππ88ὲ 

Ῥοτβίϑῃ ἤΟΙΘΘα ούθὴ ἭΟΓΘ ΟΥΟΎΏΔ Οἡ ἱποὶγ ἤθδῦκ."- 

Ἡλπτιῖνβον. Ὁ͵6 ΤΑ} διὰ ἐπαῖ [Π6 ἰδυίου ἰά68 [8 ἰο0 ἔδῃ- 

ἐωδὲϊα ἴοσ οὐϑ Ογίϑῃιδὶι ἰλϑ316.--Ἴ .} 
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ΟἰΒ ον ἰπίοτιη δι ο γοβροοϊΐη Μοτάθοαὶ. Ἐ [Ιἰ ἰδ 
ΥΟΥΥ͂ ΓΘΙΏΔΥΚΔΌΪΟ (παι (6 Κίηχ αἀἰὰ ποὶ Ποότα 
ΤΟΙΔΘΙΌΘΡ, ΟΥ αἱ ἰοδβὶ ογογϊοοϊκε ἃ ι᾿1ὸ δοὶ ὑπαὶ 
89 δὰ ἀϑογοορὰ ἐδ ἀφδιγιοιΐοη οὗ {86 56.5.5, δηὰ 
Βδὰ ουϑῃ κίνϑη ἐμοῖο οὐοῦ ἰο πηδη; δα  (δἷδ 8 
Ὡοὺ ΘΗ ΙΓΟΙΥ ἱποΧρ] 68 ]0, 89 ΠΙΔῪ ὯΘ 866) ἔγοπι 
δ υϑυ84] τχοᾶο οὗ ἀοΐϊης ἰδίπρΒ.---Ὡ9 0 ποςδίηκ 
αὶ] οὗ 411 τ88διῖ ἴδου δαὶ δΡΟΪΚΘΣΙ, ἱ. ἐ., οπιὶὶ 
ποιμίηρ οὗ Δ}} {μ6866 (πἰπ8 (σοι Ρ. 06}. χχὶ. 40; 
ΨΔαάᾳ. ἰἱ. 19). 

γογβ. 12-14, 119 Λογάοθοδὶ νοϊαγησ, ἰοδ θὰ 
τ ΠΟΏΟΓΒ, ἰο δἷβ υδυ8] ρἷδοθ οὗ δβίδίϊο, (86 
ξϑιὶο οὗ (9 κἰπρκ, [ Ηδιαιδη, τι οονογεά θδὰ δηὰ 
δοστονίιϊ Ὠοανίὶ, πδδίθηβ ποῖα ἰ0Ὸ πὶθ ἰγὶθηὰ 5 
δὰ νἰο ΟὨῪ ἰο οδν (6 ἀϊδοουγαρίης ΡΓΟΡΌΘΟΥ 
ἐμαὶ 6 ποίογίυ δι ΟσΟΌΡΓΘΙΟΘ ὙΠ ὉΘ 06 Ὀ6- 
εἰυαπίοςᾳ οὗἩ ἰδ οὐ, Τὸ δον ἐμ μβοδὰ γαβ ἡ 
δίκῃ οὗ ἀθθρ 8.18π|0 δὰ αἀἰβίγοβϑδβ (σοαρ. 2 88. 
χτ. δ0; 26Γ. χίν. 4.1 Ηἰδ8 ἔγϊοηὰβ δῦὸ πον 
οδ θὰ ὧδε τιέπ, αὐ Ἰοαϑὶ βοῖιϑ οἵ ἰδϑῖα, Ὀθσδῦδο 
{8900 υπάσγίοοϊς ἰο ἡογοοδϑὶ εἷ8 Ταίυγο. ῬΟΣΥΒΔΡΒ 
80 ΟΥΘ δΒιοΩ (Π16Π| Βοῖλθ τηδχίοἶδηθ, ὙΠΟ, 
δοοογαϊης ἰο Οἴοοτο, Φίυίπ. . 28, γοῦθ ἃ ῃδίϊ Ὁ 
οὔ τῖϑο δηὰ Ἰθαγηφὰ θὰ. ΤΏΘΥ ΥΘΥΥ͂ ἩΪΒΟΪΥ 
σοποϊυὰοά: Σέ Μοτᾶἄθοαδσὶ Ὀθ οὗ ἴ86 δοϑᾶ οὗ 

189 ὅονσα, ἴθι ὯὮ 2 κε), του δαὶ ποῖ 

Ῥτον δὲ] αραίμδὶ Ἀπ; (θη 8881. ποὶ ἰβοὰ ὃὉθ 
189 σοσᾳθσογον, Ὀαΐ δ6 (οοιρ. θη. χχχσίϊ. 26, 

ΒΩ 722), οἰέμον (μοα ἩΪῸ θαι γον, ΟΥ δἱ Ἰοδϑὶ 
τ 

ΒΌΤΟΪΥ {4]}1.0 Ι( ΤΩΔΥ ὃο δοοὰ, δον αἀἷὰ (δον 
ΔΙΤΙΥΘ δἰ δυο ἃ σοποϊυϑίο ἢ [{Π6Υ ΟἾΪΥ αἰ(τγὶ- 
Ὀυϊεδὰ φημ ἑ Υ οὐ ἰμ9 ρατί οὗ Μογάφοαὶΐ, ἐμ θὰ (ΠΥ 
ποοάρα οὨἿΪγ (0 γθ04}} ὑμ6 δαϊοῖ δχαϊηϑὶ ὑμ:6 76 νν8 
δῃὰ ρυὈ] 864 Ὁ Πδδη. Βαϊ ΓΠ6Υ δἷϑο αἰιγὶ- 
Ὀυΐθ 8 ΒΙΡΟΥΪΟΥ ῬΟΜΘΡ (0 Ὠΐπι, Ὀθοαιι89 ἢ 8 8 
ὅον. Ἡρησο (ΠΟΥ͂ τουδὶ αθ6 ἰδθηχϑοῖνθθ ΟἿ 
δοιηοἐ ἷηρ 616. Μορὶ ἰηἰογργϑίογθ, διυοης (ἢ ΘΓ 
ΑΪ8ὸ Βογίποαυ δηὰ Κοεῖϊ, ἐδὶἰς ἐμαὶ δι μοὺς 
{μ686 ἔγτίοπὰθ δα Ὀθίοτο σουπβο]ϊοὰ Ηδαιδη ἰὸ 
δνὸ Μοτγάθοαδὶ, (Π6 υπίοτιυδίο ον, δυπρ, γοὶ 
ΠΟ ὙὙΠ60 ἢ9 Βαὰ ὈδΟΟΙΘ ἃ Εἰ ρἢΪΥ ποπογοὰ ροτ- 
Β0Ώ ΟΣ {89 Ρατὶ οὗ ὑἰμὸ Κίηρ, δηὰ ἰῃΐβ ἰοο, 88 ἰἱΐ 
ἍΘΥΘ, ἰδτουρῃ 8 παϊγαοΐθ, ἴ86 γα ἢ ἐπιργθ 5868 
ἰι80917 ἀροη τὨδῖὰ ἰδδὶ ἐβ6 99.078 αταδὲ Ὀ6 Ὁπάογ 
0 Θθρθοΐδὶ ἀἰνίπϑ ργοίθοίΐοη. Απὰ ἱπάδοὰ πὸ 
ἢπα {ΔΓΥ τῶοτὸ ἱπαϊοδιθὰ ἤθγο (ἢ Δ ἃ ἴϑαγ οὗ {ἢ 6 
ΒΕΓΟ 688 δηὦ ΘΠΘΓΘῪ ΟΥ̓ ἰΒ6 7969»). ΤῊ ἴδοι 
(πδὶ ἔμ) 9 9}018 8.11} οχίβϑιθὰ ἴω βρίἰ6 οὗ δ]} αἹδ..Ἂ- 
(ἰοὴ8 σνδὶοῖ (ὮΘΥ Βαὰ δπάυτοιὶ τηδὲ ἢαγο ἰπ)- 
ΡῬτθϑϑθὰ τον ἩΣΓᾺ (ἰη9 οομνίοιϊοη (παι ὑπ 6 γ0 τὴ 8 
8 Ἰἰ κ᾽ ῬΟΥΤΘΡ δϑβίβιϊηρ δηὰ οαγίπρς ἴον ἐδ θη. 
Βαϊ [8680 ΡΘΥΒΟΙΒ ΓΘ ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΟΘΓΠΘα ΠΟῪ ἰο δρ- 
ῬΘΑΓ ΥΟΥῪ ἰ86ὲ. Ηθησθ ΒΟΥ δοὶ 88 ἱζ ἐμ 6 Ὁ Βδά 
ποὺ Κηονη τμδὺ Μοτάθοαὶ 'ν88 ἃ 969 νν, δ᾽ ἐβουρὶι 
Ηδαιδη, ἰπ οἰαρ. Υ. 1δ, δὰ ὀχ ρυθβϑὶυ 80 βίδιϑά. 

“ [“ΤΏΘτο ἰ5 ποίῃίηρ ϑίγδηβο ἢ ἐπ Κἰ ἢ ρ᾽ 6 πονίης 
[ἢ παυ οη ΔΙ ΕΥ̓͂ ἀπὰ ροκἱτίοη οὗ Μογαθοδὶ. Ηἰΐβ παεϊοῃ- 
ΔΙΠΥ οι] ΡΤ ΌΔΌΙΥ ἤᾶνο Ὀδθῃ ποῖθα ἰῃ ἐδ ὈοΟΚ οἵ 
δ160 σῃγοῃίςοθ8; δῃὰ, ψῆθη ἰο]ὰ ἐμαὶ ποξμίπρ δὰ ὈΘΘῺ 
ἀοηςα ἴογ ἢΐτῃ (γοσ. ὅν θεὲ ἰς ψουὰ Ὠδίασα ν αγθ 
δϑκϑα ἢἰβ ροβί ([0η." Βα Π1Ν80Ν.-- κ.} 

Ἐ{[Π1Ὸ| ἰὰ αῃΐίο δοππκοηδηΐ τί Ογϑη δὶ ποίϊομα ἐῃδὲ 
Μοτγάδοβί, αὔον γοοοϊνίπα (ἢ ΟΧΙΣΒΟΓΑΙΠΑΥΨ ὨΟΠΟΓΗ 85- 
κ'ρῃθα ἢΐπ). βἢοη]ὰ σϑύιγη ἴο 16 ραῖασο βαἀ γοβῦτηθ 
᾿Ϊκ ἐογηγθγ ἢ ΠῚ Ὁ] 9. ὀπγρίον ηοηῖ, ΑΒδϑιγιιβ γοραγάΐη 
Πίῃ 85 μιιϑδδοἰθηςν τουσαγήοι, πὰ ποὲ γοὺ ἱπίϑησαίης ἰο 
40 δὴ {ΠΙὩκ ΠΊΟΓΘ ἴογ Ὠίγη." αι ναῦν.--- ΤΑ. 
2 [1ὸ νγαϑ δἷδοὸ “ὑπτοι ἢ πηδῆγο ργοῦρο!ν ; ποὲ ψίβηΐης 

μον ΜΠ Πἰβ δοᾳυσίηίδμοθ ἰο δοοοδὲ ἢἰπ|.᾽" ΚΑΎΙΑΝΘΟΝ. 

γον. 14. ἴῃ οτάον ἐμαί (Ὧ6 Ὠδυγδίϊνο ΠΛ Ὺ ΤΑ ΚΘ 
8 ΥΘΓΥῪ δίγοηβ ἰσιρτοδϑίοι, ἔθ 6 6 τὰ υϑὺ ΠΟΥ (0]]ον 
Ὀϊον ὑροα ον ἰᾷ αυἱοῖ δυσσεδδίοη. Ἀδτὰν 
δὰ [08 ΡΓΟΡΏΦΟΥ Ὀθ6ι εἱἱογοὰ Ὀοίοταο 118. 106]}- 
τρῦ ὑὕοχίμ8. Αδοογαϊηκιὶν ἰῃ6 δαπυ 6 }8 οὗ (9 
κί ἀγγίτο, ἯΒῸ ὑσοδϑδ Ηδιιδῃ (0 δοΐὴθ ἴὸ ἰμ6 
Ὀδηφαοὶ οἴ ἰδ Κίηκς. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΤΙΟΑΙ, 

εν. 16ᾳ. 1. Μονγάεσαϊ, δοσοτάϊηρ ἰο ΘΒ Ρ. ἷν. 
14, νγδϑδ σουυϊηθρα (δαὶ ἱζ Ἐβίιΐον πουϊὰ ποὶ ὑη- 
ἀοτίδ κο [86 σοβϑοῦθ οὔ δον Ῥϑορῖίο, (ογϑ ψουϊὰ Ὀθ 
ἰουπὰ ΟΥΠΟΡ Ἰηϑδῆδ δηὰ ν8γ8β. Ηο μδὰ ρἱδοο 
δἷ8 ἰγυϑὲ 1658 ἴῃ ΒΟΡ ἰδδη ἴῃ ἰδ9 ρεοηδγαὶ ῥτγονὶ- 
ἄοποο Ἡδ οι ψαισυθαὰ οὐοῦ Ὠΐα. ΝΟΥ ἰὶ ἰϑ βθθῇ 
{πὶ (θουσἃ Εδίμον δὰ Ὀόσοαια Μη κ ἴο αἰ ον- 
οθὰς, ἢθ ΤἯὯϑ οογγϑοὶ ἰὼ 5 ροβίἱοη. Εσθη Ὀ6- 
ἴοτο Εδβι ΒΡ "δα τϑηϊυγοὰ ἴο ΟΧΡΤο88 δ᾽ σοαυοδὶ 
ἴον ΒΕ ρθορῖθ, Μοτγάοδοαλὶ δἰ τβοὶ  τγα8 ἰμγοδι θη δὰ 
μεῖς ἀοβιγαοιΐοαῦ ; δηὰ Ὀδίογο ἢ9 οοιϊὰ ἀο βδ0γ- 
Κη ἰο δγογί, ΟΥὁΎ 88 ούδηὴ δοαυδιηἰϑὰ νῖϊη 18 
ἀδγχον, ἰὸ ψδβ δἰγοδὰγ σοονθὰ, ἴ{ βεϑπὶ8 ἰὸ 
αν Ὀθθῃ 8 Υ̓ΟΡῪ ἰηδί χηϊδοδηὶ τπηθδἢ8 οὗ τ ὶο ἢ 
Ῥεονϊάθῶοθ δυδιϊθϑὰ ἱ1ἰδοὶ 70. 18 Ρτγοἰδοίϊοι. 
Βυὶ ἰὰὶ νγὰ5 οὔθ πίον, ὈθΟοδΔΌΒ86 ἰΐ οἰοδΥΪγ ᾿ΔῪ 
ΔΌΟΥΘ δυπδη ΘΟ-ΟρΟΥδίίο. ὙΟΡΥ ἀςβηϊ 6}}7 Τὸ- 
γοδὶϑά (ὃ ἱχίνον δοιἱνἱγ ἴῃ ἷ8 ὈΘ Δ]: τ ν5 
(86 8] ορ᾽ ϑββῆθββ οὔ Αὐδουθῦυβ. Ἧμο (6 [ογὰ 
5 ἀοεοίγουβ οἵ Ῥτγοιθοίϊης οὐ ϑανίηρ Ηἷβ Ῥθορῖο, 
δοιηθι ἰος τηυδί βεστο Ηἰπὶ οἵ ψθῖο θη ἰθλδι 
{Βουρῶι Ὀεΐοτο. Νοιδίης ἰ8 οἰμὸῦ ἰοο χγθαΐ ΟΣ 
ἴοο 861)8}} ἔοτ Ηΐηι. 

ΒΒΕΝΖ: "“ΤὨΪΒ ἰ8 85 ἴΐ 15 τυτὶ (6 η ἴῃ [8.6 Ῥκδ: 
“ΗΘ βυΐϊβδοτοὰ ὯὨο τδὴ ἰο ἀο (ἔθ ἩΤΟΏ ; ὨΔΥ͂, 
Η τορυΐϊζο ογο Κίη 8 ἴον (οἷν βαῖκο. Εον (ἢ 9 
Ῥίουβ δ΄ὸ 80 σγοαῖ ἃ σγὸ ἰο οὐ, δαὶ ἰπ οτάον 
(0 Ῥσόβοστα ἤθη ἢ 4068 ποῖ ΘΟΥδϑ βρᾶγο Κίηρϑ, 
ων Ὀτίηρϑ ἀροὴ ἐβοῖ νϑυοὺ δ οαἰ οἷ 1165.᾽" 

ἘΕΌΑΒΌΣΝΤ: “6. ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6 Ὀ6ΑΓ ἴῃ τηἷπὰ ἀλ Κ᾽ 
δὰ πἰχῶϊ {παὺ Ρίουβ ρῥγοροδβί(ἰοη οὗ υκυδϑέϊηο 
οοποθτγΐος (ἰὨ9 δΒοϊ οἰ οὗ αοἀ ἴον 18 δβαΐϊη!8 
(ὐηῇ. ᾿ἰλ. 11): “830 ἀΑΥ̓ δηὰ πίριιι ἀοϑὶ Του 
να οἷ ἴοτ ΠΥ βαίο- υλγὰ δα ἴἴ, ἑογχζοιίω! οἵὗἨ ΤΥ 
Ἡ 016 οτοϑίίου ἰὼ ποανθὴ δηὰ οὐχί, Του 6οη- 
δἰἀοτοάϑι πιὸ δίοιιοθ, ϑῃά βδδάδιῃ ὯὩὸ οδσὸ [ῖ0᾽ 
οἰ ον 8.᾽᾽" 

Βενῖ. Βιδίδι “Ο Ἰιοοτὰ, ἰξ ἰδ γχοοὰ ἰο ἰγυδί ἐκ 
Τιθο ἴῃ ἰδ ἐχροοίδείοη οἵ ΤΠΥ δΒοὶρ! Ἰδοῦ 
ἀοβὶ οοριίηυδ}}γ τδίοἷι οὐὸρ (.}9 8Βοι}}8 ἰοῖς ἴῃ ΤΥ 
ΟϑΥΘ. Απὰ ἱβουσὰ Τίου ἀοθὶ ουθὰ μναὶϊ τπι] 
(ἰη.8 δύο δοίθθ ἰο οσίγοιῃ 68, ἰῸ ογὰον [0 
681130 89 σγοηῖον ϑχογοΐβα οὗ ζδὶ(ἰ, δο (δὲ ὩΟΏΘ 
ἸΑΔΥ͂ ἀοδραὶν οὗ ΤῊΝ δϑλίβϑίδησο, δι} }} δὺ ()}ὸ τί χε 
εἶπ ΤΊιου τὶ ΟΥ̓ΟΡ ΣΟΔΑΥῪ ἰο ΒοΙρ.---Ἶ Βδὺ πη ἀοοὰ 
18 ἸΏογο πδίυγαὶ (δη ἰδὲ ἃ Κίης σοί 8166}, 
δὰ (δὶ 6 βῃουϊα νϊβὴ δοιλοι ΐης γοδά ἐο δἰ 

Τ11Ὸ ἰβ (819 δ] ιορχοί ον πδίυταὶ, γοὶ σοπάοτίυ] Ἰοδά- 
ἴης, τ Βὶοι σδυ 808 (6 Ὠθαγίβ οὗ {8080 ἯἮΒΟ δχρε- 
τίθηοο ἰΐ ἰο γοὐοῖϊοοὶ 170 41} ΟἿ 6 Ὠδθδαγὶβ ὑπὶβ 15 
ἄαγκ. Τ0ἷϊΐ0 πῖἴβθδο, ἀϊνίηθ Ῥτγονίάθησθ ἰδ εἰἱϊὶ} 
ἀπ κηονῇ (0 (086 80 ΟὨΪΥ ᾿ἶἰγθ ἰῃ δηὰ ἴοσ ἰμβϑῦλ- 
βοῖνρα.ἢ 

ἡ. ἴι ἄοθ8 ποί δβρῷροατ ἰδὲ Αθβαδθιθτβ μδὰ 8 
Το 665 ηἰκιὶ ὈροΛΌ86 μδ6 πὰ χληίθνουβ ἰΒουρῃί8 
τοχζαγαϊης 1086 δἰ ϊοὶ οὗ ἀφϑιγισίίοη δραΐϊηδὲ [ἢ 6 
οηῖῖγο δον δ Ρ660]6θ. ᾽ο Βπὰ (δὶ 6 18 ἴδ ἴοο 
οδτοὶθᾶθ, ἢ ἰοο ἱπαϊδοτοιν δηὰ βϑυρεγβοῖϊα), 
ἴον δυσὶ ἃ βίδίο οἵ πιϊπαὰ (δοπιρ. οὔδρ. 111, 18: 
Υἱἱ. δ). 8.}}} ψὸ που]ὰ Βδυθ παίαγδ!} ν ὀχροοϊϑὰ 
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ἐι, δὰ ἰδ πουϊὰ αν Ὀδοη νγοὶϊ ἕον ἷαι ᾿ἢ ἰῦ Ἰιδὰ 

Ὀοοη 8ο. ἢβὰ ἴα Ὀσθη σουσοτηθὰ δϑουϊ ἐδθ 
Ετεαὶ πυπλθεῦ οὗ δβυ )θοὶβ ἰμδὺ ψουϊὰ {}1ὰ8 ὈΘ 
τυγάονοί, ἰὑὺ πο ]} ποι Βανο ὈΘΘῺ ὨΘΟΘΒΒΘΓΥ ἴον 
μἷπι ἅτϑοί ἰοὸ ὃ6 τοπιϊη δὰ οἵ (86 ἔδσί, ἰΒγουρ 1116 
χεδαϊης οὗ ἴδ9 ᾿ιϊϑίογΥ οὗὨ μἷ8 γοΐρῃ, {δὶ 6 δὰ 
ὁπ69 ὈΘ0ἢ ἴὰᾷ ἀδηρον οἵ Ὀεϊηρ πιυτάογοαὰ δἰ πλ86{, 
Ηο νουϊᾷ αν βροηίδῃθουϑν γϑηλθιηογοα ἐμαὶ 
ΟὨΪΥ 4 Μογάοοαὶ βανϑὰ μἷπι ἔγοπι 18 ἔδίθ οὐ ἀ6- 
βισυοϊΐοη. [ἰ νουϊὰ ᾶγνὸ Ὀδοὴ αὐἰΐθ }υδὲ ἰμδὶ 6, 
μὰ χοΐηκ 80 πιΔΗΥ οὗ {Πι|οὶν γεϑί δηὰ βδίϑδρ, 
ἩὨοα δ6 μεαὰ ἀοϑιϊηοα ἰο ἃ ἀοοιῦ οἵ ἀεδί, 
βῃουϊὰ 6 8166 1688 ποὺ οῃθ, Ὀὰχὺ ἸΩΔΏΥ͂ πἰρδίϑ. 
ουϊὰ ἐμαὺ ΟΥΘΓΥ͂ ὁη6 ἬΠ080 ΟΥ̓́Θ σαῃποί ὅπὰ 
δῖθερ δὲ εἰχμὶ πὐϊρμῦ 88Κ τ μϑί μου μ6 δὰ δὶ δῦ 
(ἶἰπιθ οὐ ἰῃΏ ΔΠΥ͂ ΠΔΏΒΟΡ ἀοηθ0 ὙΓ͵ΟΏρ, Ὑδὶο Π6 
βουϊὰ Ὀο ἰπᾳ πϑδϑίθ ἴο δοὶ γἰῃϊ; οὐ ὙϑοίοΡ 6 
ἀοοα Ὠοΐ δ5δι}}} οὗγὰ ὑπ Κ8 ΤΥ δοηθ ὈθΘὨΘοΙὶ το- 
οοἱγεὰ  Ἥυουϊά ἱμπαὺ αἷΪ ἰ(ῃο80 ψῦο τοῦδ Ὁ6 
ΔΎΔΕΚΟ δὺ εἰς ποῦ ΟἸΘΑΥΪΥ οοπδοίουβ οὗ (ἢ 
ἴαοὶ {μα θοτο 8 Αποίμου ἯδΐῸ 8 4180 δύΑΚΟ, 
δυὰά ἰμαέ Ηο ἰΐ ἰΒ το ᾿ἰροθοδ ὑρὸπ ὕ8 {ἢ} 185 
δἰοορ  θϑδηθθϑὶ ΟἿΪ βοὴ Μ͵θΟΘ Ἰοοῖς ὕὑρΡ ἰο Ηϊΐτ) 
οδὴ το ἤπά ἰτὰο τγοϑί (σορ. δ. οσὶχ. δδ). 

8. Τὶ νγᾶϑ Βοοῦ δἵιου (06 τηϑυυίαχζο οὔ Αμβαϑύοσυϑ 
αἰΐὰ Εδίδον ἰδ Μοτγάοσαϊ ἀἰϑοογογοα δηὰ σο- 
Ῥοτγίϑα (9 σοπδρίγδου. Ηθῃοθ 1ΐ Μ͵ὸῸῈ8 ΠΟῪ ΟΥ̓́ΘΥ 
το γεδῦθ τπδὶ (08 πιογϊἰογίουϑ ἀορὰ δὰ Ὀθθῃ 
γτοσοογάθα, Ὀὰΐῤ ποὶ γοῖ Τενδγαθᾶ, [Ιπρβιοαά οἵ 
γχοναγὰ, δ6 πῶϑ ἰῃτοδιίθηοὰ Ἡϊ} ἀοπιγισίϊοι. 
ΤΏΟΒ9 ὙΠῸ ἅτὸ αἰ] σοὶ ἴον (ἢ 9 ποϊΐδτο οὗ οἱ μθγ8 
τηυϑβὶ οἴϊοη σῖνθ ἃρΡ ὑδθ Βορο οὗὁἉ τοοοίνης ὑμοὶν 
το] -ογὶιοα γοναγά, οὐϑὴ δὲ (6 ργδϑϑὴϊς ἄδΥ. 
Ὑαί ἰΒ τῶοτο ϑογῦγον τι] δι}}} 18. (86 1Δοἱ ἐμπαὺ οἢ}6 
ἐβ οἵζοιῃ ἱποϊ θὰ ἰο ἱπραρση Ὀοΐἢ ὑμοὶν τοί το 8 
δῃάᾷ ἐμοῖν νον, 88 ἰΥ {ΠΟῪ Ὀλαὰ ποὺ ἀοοίρηοά ἰΐ 
ΟΥ αχογίρα ἰδμοιηβοῖγοβ ἰὸ οοοὶ ἰξ. Μογιϊξθοηὶ᾿ 8 
ἰϑίουυ ΤΩΔῪ ὯΘ ΥΟΓΥ͂ ἰπϑἰγασίῖνο ἀπὰ οουἴοτίϊ 
ἴο ϑ8σ. ΑἸ ΔΒυΘΓΏΒ ἴο0 ΠΙΔΥ͂ ΒΟΓΘ Βρδίη 88 6]50- 
ὙΓΔΘΓΘ ΤΘΙΪ ἃ 5 οὗὨ ἃ ἔδι(ὔὰ] πα σμμλη, 80, 
ἈΟΤΘΥΟΡ ἰδ ΤΠΔῪ κὸ Μὶζῃ ἷαι), ΠΟΥ͂ΘΡ 866 08 ὨΟΡ 
εἰαῦθοτβ. Το ψοΥ ΚΒ οὗ π6 ζοοὰ δ. ποὶ ΟΠΪΥ͂ 
τεοοτάφραἀ οὐ θεν, πῦϑτο ἰΠοΥ δτὸ οἵϊοῃ δηὰ 
ΘΔΘΙΪΥ ἰοτχοίίοη, Ὀαΐ (Π6Υ δ δΌονοϑ 8}} σϑοοοτ ἀϑὰ 
ἴπ δοαυθῆ. [15 Ὀδοάυ96 αοα βΒᾶνθ8 τη 60 ὉΥ͂ Η 8 
ἔτδοθ δαὶ ἢο ν|}} Σου 6᾽ ἀηἴο δ] δοσογάϊηρς ἰοὸ 
οἷν ποτὶς---ἰο (Π 080 ποὶ οὐοάϊοηξ ἰο ἰδ6 ἰχυίῃ, 
Ὁυΐ οδογίης υπτνὶ χα θοῦδηοθθ, ἀϊδρίθαβυτο δηὰ 
ἩΤΔΙΒ; διὰ ἰο ἴμο οἰμοῦβ δοοογραΐηρ ὑὸ ἱδμποὶν 
Ῥα(ίϑηοο ἴῃ ροοά ψοτῖκβ, οἴου δπὰ δοῦπον (Βοτα. 
1ϊ. 7). Τ86 βϑαὰ ἐμαὶ ἐμὸ Ὁ αυθ βδοαιίοσϑὰ, ἱΐ 1 
ψ88 ροοΐ, 18 ἰηἀοδίνυοιδ᾽ο, απὰ οδηπηού ὃθ ]οϑι:; 
δὰ ψθῃ [86 ἰὴ δοῖα68, αοα ν|}} Ὀτίηρ ἰ0 ἰο 
ταδί ΣΙ Υ, 80 ἐπαὺ ἰὰ ΤΩΔΥ ὈθαΡ δρυπάδηϊ ἔγαϊ! 
οἶμον ἰο ἐμ ΒΟΥΘΟΣΒ ΟΥ ἴ0 Οὐογβ (σορ. (κἱ. 
Υἱ. 9). 

ἜΕΘΡΡΕΙ “ ΑἸΙουρ τϑ τὸ ποϊηαζαϊ οἵ 
δοηοῆίδ γϑοοϊνοα, ἀπά, δα Ῥίη αν δα γ8, οἷά {ΔῈ 8 
δἴθαρ, 80}}} ουν Τιοτὰ δοιϊ 158. οτοΡ ἔογροία].᾽ 
ὝΠΟ ΟοἋ᾽ 5 ἐἶπιθ ἴον τονδγὰ [88 οοιηθ, ὑμθῇ 
δούθη {86 Σο8] οὗ ΘαΘΙἶ68 πιυδὲ α88ἰ8δέ Ηΐπ), 88 γὸ 
ΒΑΥ͂Θ ΒΘ6ἢ ἴῃ ΟἿΡ ἰδίουΥ οὗ Ἡληδῃ. ΗονΘΥΟΓ 
ψαισμυ] δπὰ αἰ σοῖς ΟΌΥ οποθιΐοδ ΤΩΔΥ ὍΘ ἴῃ 
ογάον (ὁ αἰϊοτῖγ ἀοπίγου (μ6 ρῥίουϑ, γοὺ 4}} (Ποὶν 
δοίϑ δηὰ ἰδῦου ἴοτπι ΟὨΪγ ἰδ ᾳτουπὰ οὗ ἰ}16 
Β6Θ6Ώ6, Ὑἰσ ἢ ὈΥ͂ (Π 6 Ποὶρ οὗ αοἄ 18 πιδάθ ἰ0 Βεῦνϑ 
ἴῃ ρογίροιΐπρ ἐδ τοῦ οὗἩ Ηΐ8 Ἰεδλάϊη 3." -- ΒΒ ΕΝ: 
Ὑ815 ἰδ (Π9 τί πδηά οὔ ἰἴ6 Μοιὶ Ηἰχρὶ 
ψϊοὺ Ὀγίηρ4 ἰδ (0 Ρ6488 [πδἰ (056 σοοι ἰδ πρ8 
οὐουν ἰο (0 ρῥίουβ μοι ἰδ9 πίιοϊκοὰ ΒΟΡρΘ 

ἴοτ ; δά ἴο {Π᾿Ὸ υπροῖϊγ (6 το σοτηθ ἰδοβθ ουἱἱδ 
νν οὶ τΓΠΘῪ Βαγνο Ῥγοραγθὰ ἴον 80 φοΐ]γ.᾽" ἘΕῸΓ 
π9 νιοῖκθα ἀτὸ ΟΥ̓ ἰθ6 ὈδΆΓΟΡϑ οἵ τἰναὶ ΡΟΟΡ' 
τ οἷν 19 ΟΥΘΣΡ ἀδδίγουβ οἵ οΥ1}, δηὰ γοί θοὸν ὑσῸ- 
ἀυδε8 χοοΐ. 

ΒΕΘΑΒΡΕΚΤ: “1 Ἠδηδη ἰδοὺ ρογοοϊγοϑὲ ΠΟῪ 
Ὀ]ϊπὰ δπὰ δγγίης 18 (890 ἰθιῦροῦ οὐ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ δι} Ὁ ἷ- 
ιἰἴουϑ 8η. ἢ δἀανίγοβ δῃηὰ τοραγὰβ ΟὨΪΥ Εἰπι- 
861: δα ἔδῃοί δ ἃ ̓ πιβ6] 7 νοῦ ΠΥ οὗ 8}} βοποῦ δηὰ 
ΤΟΥ ΡΘΏσ6, δηὰ (δ ηκΚ8 (Πα 41} μη 8 δύο ἀπο ἴο 
αἶα. ἢ ἐἀἰεβρίβοβ δ}ὶ οἰμδδῦβ δ οὔβουγο, βὈ͵θοὶ 
δηὰ νἱ]6. [1 186 νϑ]], πονόυον, (δαὶ (ποτ ἰ8 8 α οἀ 
ἰὼ βοάν ἯὯῸ δ }8 ἰο βοόογῆ, δοῃίθιληβ, ἰαάρσοα 
δὴ μυγ]α ἀοπτη (9 ῥγουά ἔτοιῃ (οἷν βοδίβ, Ὀυϊ 
εἰογίδοβ [86 ἢ 10]9: 80 (Ππὰὶ 411] ΠΥ Ἰδθητη ἰο ὉΘ 
τνἷ86 σοησογηΐηρ ἐπ ΠΊΒΕΙΥ65, δηὰ (ο ὯὈθ σοῃίοϑηϊ 
Ὁ τηοάδτγαΐο ἰογίυηθ. . . . . [μοῦ 4}1} {πΠ6 ρῥίουϑ 
[μοτϑίοτο ἴα ὀουγαρο, ΟΡ οὐδὺ ζαϊὶ οὐ ἀθϑραὶγ 
οὗ ἀϊνίηθ Βεὶρ οἡ δοσουηί οὗἉ (8 τὰβκο πὰ ργϑαίοβε 
ῬΟΤΘΡ ΟΥ Υἱοϊθηοο οὔ ἰγγταπίβ. Εον ΟὈνὶβι 86}}} 
Ἰῖνοβ; Ηδ γοΐφῃηφ, δι μὴ} ἔογονονρ τοῖζῃ; διὰ 
Ηϑ ρυί(β 8}1} Ηἰἶβ ϑῃηϑιλ θα ππον Ηἰδ8 ζθοί.᾽" 

ΒΤΑΒΕΚΕ: “Ῥυγίοσοβ βῃουϊὰ Βδαγο αἰ] χοπί σατο 
{πδὺ ποῦθ ἯΠ5Ὸ δ Υο ἀοβογυθὰ ποῖ! οἵ 9 διαΐθ 
ΟΥ̓ ΟΥ̓́ Β ΘΠΊΒ6ΪΥ 68 τὸ οἷν ο κοὸ απτονασγὰ θα (66. 
χὶΐ, 42; Ὥδη. ἰΪ. 48)..0 Θοά Κπονβ οὔτ λοΐβ οὗ 
Κιπάποββ; δυὰ ἰουχὶ το ΓΩΑΥ͂ τορατὰ μοι 88 
Ἰοϑί οὐ ἱξποτϑᾶ, γοὶ Ηθ σδὴ Ὀτίης ἰπθπὶ ἰο ἰδ 
Ἰχὺιϊ δὖ [86 ῬΤΟΡΘΡ {ἶπιθ (ὁ Γοοθῖὶνο θυ ἢ ἃ β,ΘΔίΟΓ 
γονϑρὰ ὑμδη 1 (ΠΟΥ 8ἃ Ὀθοη ἱπιηθαϊ!δίοΥ Σθ- 
ναταάθά (6 6η. χὶΐ. 12 Βα., 89 8α4ᾳ.).᾿ 
ον. 6 8ᾳ. ΕἙΘΑΒΌΕΝΤ: “ ὨΙΠΙΖΘΏΠΥ ποκα 

(9 σμδηρο οὗ ἰδ σίας μαπὰ οὗ ἰ8!0 Μοιδὶ Ηΐϊχ. 
Ἡδδη μα σοτῃθ8 ἱπίο ἔμ σουνὺ ἰπ ογάδν [δ δ. 
ὈΥ δυϊδοῦ! Υ οὗ (6 Κίηρ Ὠ9 πες ἀοβίγου Δ1οΓ- 
ἀοϑοαὶ ὈΥ͂ 8η ἱβᾳποιλίπίοιβ ἀοαίῃ. Ηΐπι, ΒΟΎΤΘΥΟΓ, 
ἢ 15 Θοπιρο]]οὰ ἰο ἀχ ! ἱὰ δηὰ Ἀτοοϊαϊ ἰο 4]} ἴῃ 
ΤΟΥ͂Δ] δχηΐϊβορησθ. Ηθ δδὰ δοπὶθ ἴῸ ἰῃ6 Ρυγ- 
ῬΟΒ9 οἵ τηϊβδίης δἷπι δἱοῦι ἔωαϑίθηθα ὩΡΟῺ ἃ ΥΟΓΥΥ͂ 
ηἰσἢ ογοββ πὶ (Π6 υἱπχοϑὺ δδιθ. Βυΐ οὐ {86 
ΘΟΠΙΤΑΤΥ ἢ6 8 σοι ροὶ]οα ἰο δάογη {8 ΥΟΥΥ͂ Τη8ῃ 
τὶτ ἢ ΣΟ 4] ΒρΙπάοτβ, ἰο δύ πη οὐ ἔμ Κη μ᾽ 8 
ΒΟΓΒΘ, δηἀ ἰο ογα]ϊὰ δἷπὶ ρυ Ὁ] ΟἿ δ8. 1:0 τῃο0ῃ- 
ΓΟ Β πιοδὲ ἀθδὺ δὰ Ὠοῃποτγοὰ {τϊοὰ. Ηο δὰ 
οοπλθ ΜῈ {86 ἀοδίση οὗἁὨ Ὀγηρίπ ἃ οδρ᾿ἰ4] σθαταθ 
δβαϊηδὺ Βίτη ; δῃὰ ὃ9 ἢ88 ἰδ 9 ἰα58.ς οὗἨ ἀδοογδαίϊηςς 
δΐθ μοδὰ σιν (μ 9 τογαὶ ἀΐδάοι,᾽ 

ἴι βοοῃβ ἰο 15 ἰο 6 ᾿{|κ0 8 ἀϊτίπ ἰΓΟΩΥ͂ ἴῃ ἰδ6 
ἀοβιΐηγ οὗ Ἡδιίμδη ἱπαΐὶ ᾿6 18 δἰ 86] οομ ρ 6] 6 ἃ 
ἴο δ8ϑχὰ ἰδ ἷχῃοδὺ ἀϊδιϊποϊΐο ἴο 8. ΤΟΥ] 
ΘΏΘΙΩΥ͂, δηἀ (μαὶ (6 Κίης ἱπδίγυοίϑ Ὠἷπὶ τὸ ᾿πλ- 
ΡῬανί (δ ΐ5 Βοηοῦ ψι ἷ5 οσ μδηᾶ5, (8 τ. δ, κἰ ἢ 
ἶ58 ἀον ηἿ8}} (6 τόσο βισγὶ κί ς δῃὰ Ἰαπιθηίβ 16. 
Βυὶ ἴῃ μοὶ ἰπ|58 βαθ ἰγὰ}} 18 ΡΪδί ὩΪΥ δον ἢ 
ἀαὶϊν οὐ ἰδ ομτἶγο ὑπ ροῦὶν τον ά, Το που] 
τηυϑῦ ΟΥΟΡ σοῃηοθὰθ ΒΟΠΟΥ δηα ΔἸΟΤΥ͂ ἴἰο ἴῃ 0886 ψγ80 
αν ἀοβογνθὰ το] τοβρϑοιϊπρ (ἢ 6 ψο] δυο οὗ 
τοληκίη ; Ὀαὶ 10 8 ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθ8ῃ8 ἐΐϊ8 ὨΟΡΟΘΒ δπὰ 
ἀἰνὶ πἰιο8 τὸ οδῃ οἰδίαι {18 πγοτὶϊ, (βου σ ΠΟΥ 
Βανθ Ὀ66 γοραγάθαὰ 85 ἴπθ πιδῇ οὗ βἴουυ ἔσομαι 
δηιϊ αυϊίγ (αεη. χὶ. 4). θαι ἰμ6 Ἰαίίοῦ Βδυθ 
δοσοι 8 6ἃ δα8 Ὀθ6ῃ ἀοοσορίίΐίοη, Μᾶγ8 πὰ ψαὶῃ 
Ἰαῦοσβ. ἴυι ἰβ ἔμβοδοὸ το ἰδ6 ψοι]ὰ σοραγὰβ 
Ἰ6οδ8ι οὗ 4}} δι ἴον ὑἐμεὶν ννοῦῖς (δι δνὸ ἀοη9 τηοδὺ 
ἴον ἰι, Απὰ πόδ ὙΠΕ 0 4}} ἐμδὺ ἰδ πογὶὰ 

4 Λοσοτγάϊηρς ἰο ΤῊ ΘΓ ἢ {ΓπῊῸ ἄδη οὐγίεἰἰολεη Βέααί 
Ρ 209), Νάροϊθοη πιαἰηἰδί θα ὑπ δὲ ἃ ὑγίῃοθ γγῆο ζο!]οννοά 

18. οοῃρεαίθηοο ψοι]Ἱὰ Ὀ6 ἃ κοοὰ δηα ΠΟΌΪΘ ΦΟΥΘΓΏΟΣ, 
Ὀὰὺϊ ποὶ ἃ κτοαῖ πηδῖ. 
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Βδ8 Ὀτουχις ἤοτί ἃ πὰ ἐοδίθσοά, δηὰ πο ΐοι ἰΐ 
Τοραγὰβ δα ρύοαὶ δηὰ Ὀοδυϊ αι] ῖ ἩΒοη (6 
δυάρπιοηία οὔὐ αοά 58)4}} ὕδλτθ 605 ΘΟ ΒΌμ- 
ταδίϑα ὑροῦ ἰμ6 ποῦ] ], ἰδ ὉΒ Ἀ}}}] ραϑίαγο Ὁροῖ 
ἦι 8 1ἶ ἀροὺ (ἀεὶ οἱση Ῥββίατο, δηὰ (06 τλϑίθ 
Ῥίδσοϑθ οἵ {86 ἔωϊ οΏ}08 8}18}} Βίγδηβουβ οδὺ (88. 
νυ. 17). 

γοτο. 12-14. 1. βοὴ Πδιδὰ δδὰ Ὀοδίονοα 
8 ἰχῃθδὶ αἰ χη Υ οὐ Μοτγάοοδίὶ, 86 μδδιϑῃϑὰ 
Ποπιο, βδὰ δηὶ νίτ οουογθά οουπίθηδϑησο. [Ι{ ͵8 
8 Ὁδα δεἷρῃ (Πδὶ ἢ9 ΚΗΘῊ ποίμίηρ Ὀοίίον ἰο ἄο ἴῃ 
δυσἢ δὴ ποῦγ. Ἴθο80 δ ὕροῦ αἰ δοαϊὶ ρδὶἢ 8 
ὙῸ0 7660] ἐποιηβοῖγοβ δ Ὁ] 6 ἃ ὙὙΠΘῺ (ΒΟΥ ἰδ Υ6 
Ὀθθη ΟὈΪ Ζ64 (ὁ 5 ἀοϑογγοὰ Βοηοσ (0 οἰ 6 ΓΒ. 
Ἔνθα ἴῃ (μ9 οϑϑιϊπδιΐοη οὗὨ (89 πον]ὰ ἱΐ ποαὶϊὰ 
ἮὮλτο Ὀ6ΘΌ [Δ΄ Ὀοιίον ἰΥ δ0 Βαὰ ϑηἀεοανυογοὰ ἰὸ 
σμδΌρσο Εὶβ ΘηΘΙΥ͂ ἰηῖο ἃ ἔγϊθοηά. Απηὰ μδὰ ἢ9 
νυὶ τοβοοϊοα δὸ 1 σοτγγθοι Υ͂ Δρρτομοπάϑα ᾿ἶδ Ρτο- 
βοωὺ ροβίἰΐοπ, 6 πουϊὰ ᾽ν σχοσοχαϊτοὰ ἐδ6 
Ὑδυΐης τοΐοο οἵ αἀοα, πὰ ΐϊσιι οηἀοαγογθὰ ἴῃ ἃ 
ἤτγπι, Ὀαΐ γοὺ Κὶ πὰ ἰοηθ ἰο Ἰοδὰ Ἀΐπὶ ἱπ {6 νῶν 
οΥ̓͂ εἷθ δδαϊναϊίΐοη. Τμὸ πα] ᾿υάκχαιοηία οὗἩ Θοά 
ΤῸ 6Υὸν ργοοθάδαὰ ὉΥ οἰδονῦ Βογαϊ ἀβ. ΤΉΘΥ δτο 
ἰπάοοὰ ()6 δηπουποθιηθηί οὗ ἰδ Ὀορίπηίηρ οὗ 
[89 τουοἰδιϊουϑ οὔ 106 σγαὶὰ οὔ αοὰ; Ὀυΐ {60 
ΓΘ 8180 Ῥχγοοίβ οἵ {μ9 Ἰοηρ-βϑυβογὶορ δηὰ Ἰονο οἴ 
αοά, νοῦ του]ά, ὀνϑὴ ἰὼ ἐδ 6 δ᾽ ουθηίε ΠΟ Ἰοδὰ 
ἰο 88ϊταϊίΐοῃ. Βυὶ ἰξ ἰ8 ἃ Υϑι Αγ ΚΑ ΌΪο ἴδοι ἰδ 
Ὑ 8 Θ0Ὲ ἔπ πΟΥΪΪΥ ποοᾶ ἐπ οὲν τ ἰϊβάοιι τλοβὶ, 68ρ6- 
οἰ ὑπὸ πτθο ἢδνθ ὑϑυδ!}γ Ὀεθη τοραγὰθα 45 
ννἶθθ, δὲ ἐμ θη ἰὨΟΥ͂ ἀρο υἱἱοΥ] Ὀοτοῖν οὗ δουη- 
860]; δηὰ Βοποθ (μοὶγ ργουὰ δπὰ βίυ Ὀθοσ μθϑσὶβ 
8}} δἰ οποθ Ὀθόοῦιθ ἔδί πηι. 

ἘΒΌΛΒΡΕΝΤ: “ [Ὁ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ κ9 18 πἰ μ᾿ ἴη- 
δοϊθῃΐ διά οτυιοῖ; Ὀσὺ ἰῃ δαἀνογϑι ιν 110 ἷ8 80 
Ὀτοΐκοα δηὰ ἀο᾽]οσίοα ἐπαὺ 6 ον 8 ποῦ ἩὙΒΙΟὮ 
ὙΩΥ ἰ0 ἰυτη.᾽" Βυὶΐ ἷ8 δου 86]  0γ8 δῦθ 50 Ὀθί(ΟΥ 
ΟΥ̓ (Πδὴ δἰ πιθοῦ. ΕΚΌΑΒΌΕΝΤ: “ Ηϊΐδ γί θη δ ἀο 
ποῖ σοὨδοῖὶο ἶπι, ΠΟΥ ΒΟΥ δἷμὰ ΔΗΩΥ͂ Ρίδῃ 707ΚὉ 
οδϑοδρίῃς ἷβ ἀδῆροῦ, σοι πουϑγίμθῖ685 ΓΔΒ 
(68 (89 τπιοβέ ἤδϑαάζω] Βοὶρ ἴον ἤδιαδη; δυΐ δ 60 
ἰΠΡΟΥῪ δἷπι, υ8ὲ ποδὶ ἰαιΐης Ὀθίτοθ ὨΟρΡ6 δὰ 
ἴον, ἰηίο ἀοδραΐὶσ. “Του τὺ ΒΌΓΟΙΥ 041} ἴῃ 
ἷ5 βί χει," βδὺ ἔογ. Ἡδὰ ὑδδὸγ δ πιο ΐβ θὰ πἶτὰ 
ἱπαθοὰ οὗ μἴβϑ ΤΩ Υ δηὰ μοΐϊπουβ βῖηβ ἰοσδαγὰ Οοὰ 
δὰ Ηἰδ8 βογυδηίβ, οὔ πὶβ ἀυυ οὔ γαοοραηϊξίηρ (89 
ΠΟΥ 8 0]0 ᾿υἀκηθηί οὗ αοά, οὗ τορϑαίδηοο, οὗ 

τοοουοϊ !ϊδίίοη ; ἰθ ΡΘΡΟ 66 ἴἰ{ ΠΙΔΥ͂ Βανθ 
ἰυτηθὼ ουἱ ὈοίίοΥ τὶ ἷπι." -- ΒΘ ΟΡ δυῖ 0 Ὁ 
Ῥογπΐ 8 (8.686 Δνίθογ ἴο αἷνο Ἔσργϑβδίοῃ οὗ (86 
ΒΌΡΟΓΙΟΤΙΥ οὗ 9 ροορῖὶθ οἵ Θοά, {πεῖν τοτὰϑ Δ γα 
ΤΟ τὩΟΓΘ (0 ἐἰδθ φῬοΐϊοὶ δηὰ νοϊρβμῖγ, δ9 ἔ κυ- 
ΑΒΌΚΝΥ 88γ5: “ΤΏΘ ΡῬΟΝΘΡ δηὰ οβίσδου οὔ 
ἔσαν 8 8ὸ ζσγϑδῖ ἐπδὶ ούϑη ἰ6 δῃθαΐεθ βδηὰ αἱΪ 
{6 ἘΠρΟΟΪΥ ὈδδΡ ἰεδι ἸΟὨΥ͂ ἰο ἰδ. 8.0 ἰ᾽8 τηηρί- 
οἷἶδηβ οὗὐ Ῥθδγδοῖ δῦ οοπιροϊἰθἃ ἰο οχρ]αΐη: 
“ΤΙΐδ 15 180 δορον οὗ Θοὰ :᾿ κηὰ (πὸ Ἐκτρίΐϊδηβ 
ΟΥΥ: “Κοῖ τυ8 866 Ὀοΐοτο ἴδγωοὶ, 70. (6 [ογτὰ 
Ἀριίο(ἢ ἴον (Βϑ᾿᾽ (ἔχ. τι. 19; σῖχ. 28).᾽" 

Ὡ͵ παι Ἡδιηλη ἔθατβ, αηὰ ταί ἰδ εἰη(οα δὲ 
Ὀγ ἷϑ λανίβοτϑ, 8 {πὸ στϑδϑὶ ἰγυ ἢ ἰδδὶ (Π6 [,οτὰ 
Βελὰ ἰδἰὰ ἃ βίοπα ἴῃ Ζίοη, προ ψΐομ ἰπο89 ζ41}- 
ἴῃ ὑροδ ἰΐ 8}Ὰ}} Ὀ6 Ὀγοίκοῃ. Βυὶ ἱϊ 18 ἡυπί (Ποδ6 
Βα Βαῦο ρ᾽δοϑὰ {απιβοῖνεθ ὕροῦ (Ὠΐδ δίοῃθ, 
ὙΠῸ Δ΄Γ6 ΒΘΟΊΓΟ ἡραὶηδί Δ}} 85  ὺ} (5 ὉΥ (Π6 πουν]ὰ. 
Αυὰ πῆαὶ 89 πον ἃ ἀδογ πὰ οἰ θαυ ἀοιαοῦ- 
βἰγαίοδ ἱβ ἰδ ἴδοι (δὶ 11 ἰβ Ὡοῖ δπουχὰ ἴο σϑοοῴ- 
εἶτ ΟΥ ΔΡρτοδοπὰ ἐμ6 γα ; Ὀὺῖ ἰΐ 16 ἩΘΟΘΕΒΑΕΥ͂ 
αἷδο ἰὸ αἷγο (6 θαυ ἃ ῬΓΟΡΟΡ μοδίιΐϊοῃ υἱιΐι 
Τοβροοὶ ἰο ἰξ. ΗΔΡΡΥ τὸ (67 σὦ[ὸ ποθὰ ποῖ 
ἤοαν, Ὀυξ νῦὸο δὴ οσοπδβοῖὶθ (ποῖὶνς ἤοαγὶβ Ὑδ6Π 
(ὴ9 Ἰογὰ βεγ8: “1 νὶ}} Ὁ]685 ἔποτὰ (δὶ ὉΪ658 
ἰ. 66, δῃὰ οὐγδο ἰΐοῖι (δὲ ουεδο ἰἶθ66 :᾽) ““ Τουσὰἂ 
ποὲὶ τοΐπ δποίϊηϊθά, δὰ ἀο ΤΥ Ῥτορμείθ δο 
ματι" (Ρ8. ον. 16); “86 νῶο (ουσβοῖ γου, 
Λουσῃ 6 ἢ (86 ΔρΡΪΘ οὗ μὶβ ογδ᾽ (Ζεοῖ. 1]. 8). 

5ὅΤΑΒΚΕ: “οι οοποοῖί, οὈδιϊπΔΟΥ δηὰ 86]8.ἢ- 
688 δτ6 ἰἢτεθ βηδιηϑθίαϊ δηὰ δαγιΐι Θν}}8 {πὶ 
ἤλυθ οἰυπροά ΓΠΩΔΏΥ ἰηίο τουΐη (1 Τίαι. γνἱ. 9). 
ΟΡ ραγβοῦ 8 δϑοῖς (ἰνοῖὶν πἰριοδὶ χοοὰ ἴῃ οχ- 
ἰθΓΏΔ] ΡΟΠΡ βηά δρρϑαγαποθ (8. σχὶϊχ. 12) .--- 
6! Ἰ]ον ΔΡΡτορτίδιθα αἱ πη κχ8 ἰὼ ἰ[8617, δπὰ 
σοποοθ98 ποιδίης ἰοὸ ἰ19 πεῖρα. .--- Μὴ βοοῖς 
Ρογβ 8 Ὁ]6 ἤσποῦ; πουϊὰ ἰπαὶ ΠΟΥ δἰσουθ αἰ]]- 
ΚΘΏΛΥ δὐον {ῃ8 ἱπρουβῃ Ὁ] 86 ΠΌΠΟΥ δῃὰ φοΊΟΓΥ͂ 
οἵὗἩ δοδνοη!-- 6 ΤΠΆΠΏΘΥ οἵ πἱοκοὰ δόγ θοῦ 15, 
σθοη (6 ΒαυΖΌΪΥ ἔδτο ἰ00 π|6]}}, ἴο ροδὰ ἐπθπὶ οἢ 
(ο τνἱπαϊοιϊγοηοδα; Ὀυὶ ἰΥ βοπιοι ΐηρς υπογοδαθη 
οὔθ οΚ8 ἔμ θῖι, ἰΠ6Υ ἀτῖνο (θὰ ἰο ἀδεραῖὶν.--- ο 
ἦα. (ἢ 6 Β81ὴ6 δ' γδγδα; Ηο οδὴ Ὀγίης ἰΐ δοουΐ ἰδὲ 
ποτ ν οατί ἢ ποῦ ἢ 6]1] ΘΔ ῬΓΟΥΔΙΪ διαὶ πβί ι18.---- 
ΤΡῸ τιὶιοϊκοὰ δύο Ὡθᾶτοδί ἀοδίγαοίϊΐοη ὙΒ6η (ΠΟΥ͂ 
ἄθϑηι ἐμ θυ Β0 1 7168 τί μοϑί ἤγοπι ἱξ (Ῥκδ. ἰχσχὶϊὶ, 1, 
18, 19). 

Β.--ὉΟΝ ΤῊΕῈ ΥΕΒΥ͂ ΟΑΙΙΟΥ͂ΪΒ ΟΑΥΒΕ ΤῸ ΒΒῈ ἘΒΕΟΤΕΡ ΕΘῸΒ ΜΟΒΡΕΒΟΑΙ, ΗΑΜΑΝ, 
ΑΟΟΌΒΕΡ ΒΥ ΕΒΤΉΕΒ, 15 ΒΙΜΒΕΙΕ ΗΥΝά. 

ΟΒΆΡΤΒ ΥἹΙ]]. 1-10. 

Ι. Σείλον ρίοαάε ον λὲν Ῥεορῖδ, απὰ αοουδε8 Ἡσπιαη. Ἴοτδ. 1-ῦ. 

1 βο [Απὰα] [89 Κίηρ δηὰ Ηδιηδῃ οδιηθ ἰο θαπαυοί [ἀτῖηΚ]Ί ἢ Ἐϑίμον [86 αυθοῃ. 
2 Απὰ [6 Κίηρ᾽ Βαϊ 4 δρβὶπ [8180] υπίο Εϑίμορ, οὰ ἐμ βεουομά ἀδύ, δ' ἐδδ Ὀδπαιυθὲ 

[6481] οὗ πίῃο, Ἦ αὶ ἐς ἰῇ γ μοι οι, ααθϑη Ἐβίμον ἢ [αϑἰ,] ἀπὰ 1Ὁ 884}} Ὀ6 στβηϊοα 
[σίνϑῃ [0] 1866: διὰ τψϑδὶ ὦ ΟΥ̓ ΔΑ ἰΐ 8881} Ὀ6 ροτίογπιοα, οὐεη ἰο ἐδα 

8 84} οὗ {89 Κίηρσάοια [αὖ ἰο ἐδ οὗ (δ9 Κίηράοπι, δηὰ 1ὑ 8..84}} Ὀ6 ἀοῃ69)]. Τμθὰ 



ΟΠἼΑΡ. ΥἹΙ. 1-10. ΤΊ 

Γ[Απὰ] Ἐβίβον ἐῃ6 αὐθθὴ δηβγογοα δηα βαϊ]4, 17 1 ανὸ θυπᾶ ΙΆΥΟΥ ἴῃ ΠΥ εἰρεὶ 
[6768], Ο Κίηρ, δηὰ 1 ἐΐ ρΊ68486 [δ6 ροοα ροῃ] ὑπο ἰκϊηρ;, Ἰοὺ τὰ  Ἰ1ἴ6 [8οὰ}] 6 σίνϑα 

4 τὴϑ δ ΤΑΥ͂ ρΡοἰἰοη, 8Πα ΤῊΥ̓ ΡΘΟΡΙΟ δἰ ΓΩΥ Τοαιοβῦ: ΕῸΥ γἯὸ 816 8014, 1 δηὰ ΤΥ ρθο- 
ΡΪ6, ἴο θ6 ἰδείγογο [07 ομδ ἴο ἀθβίζο Ϊ ἴο ὁ6 5] [ἴο Β1}}16], 84 ἴο ρου 8} [σϑυβθ 
[0 Ρ6ΓΪ887: θα. 1 [δῃηἀ ρῥγον] 464} ψγὸ δα Ὀθθῃ 8014 ἔογ Ὀομάμηθη δὴ Ὀοπα ψομηθΏ, 
Ι μά Πεἰά ταῦ ἰοησαθ [8864], ΑΙΒουρ [107] [86 δθαιυ [δάνθγβασγ} οου]α ποῖ 

δ οουηίογνδ!ι! [8 πο 08}}} 5] ἴΏ6 Κὶηρβ ἀδιηᾶρθ, Ἰθοθη [Ἀπα] {μ6 Κιηρ ΑΒδϑβυ- 
δῸ8 δηβνθγοα [8814], δῃὰ βαια ὑπο Ἐμοῦ {86 απθοη, ΒΟ 8 Β6 [ὦ Ὧθ [18], δἀπὰ 
ΜΠΟΓΟ ἰδ Βα [ὦ (818 Ὠ6]", [πΠαὺ ἀυγϑὺ ργεθυτηθ ἴῃ 

6 Βϊπ7 ἰο ἀο δοῦὺ Απάὰ Ἐπβίδονῦ βαϊαὰ, 7λὲ [8 τη8}}"} Δα νΟΥΒΑΣΥ͂ δηα Θῃοτὴ 
ψὶοκοα Ηδηδη. Τδοα [Δπηὰ] Ηδηλδὴ ψν8 δἴγαιὰ [ϑυσι θα] Ὀϑίοσο (μ6 
{86 ἀύδοῃ. 

ῖἷ8 μοασὶ [086 ᾿θαῦ μ85 16 
48 (818 

ἰῃρ δὰ 

11. Αλαφιυεγιδ, εχίγεπιεῖν σηγασεά, οραμδεν (λὲ εαίλ 9.7, Παπιαη. Ὕοτκ. 7--Ἰ0. 

1 Απάίδο Κίηρ, δυιβίηρ [8.086] ἴτοα ἐδλό Ὀδησιοὶ οὗὁἨ τίη ἰὼ ἷ8 τίν, τυσηΐ ἰηΐο 
(8.6 ρα ]δοθ- φγάθη: δηὰ Ηδηιδῃ βίοοά Ὡρ ἰο τη |κ6 τϑαιοϑὲ [ὉΓ 8ῖ8 [Π| [800]} ἴο 
[[τοπὰ} ἘβίΒΟΥ ὑμ6 αἀυθϑι; [ὉΓ ἢθ Β807 ἰμαὺ ἐΐεγα Ὰ8 60]} ἀοίογϊ πο [ἢ η]88668] 

8 δραϊηβί μἴτα ὈῪ [τότ 10} πὸ Κην. ὙΒοη [44] {π6 Κιῃρ τοϊαγηθα ουἱ οἵ {89 
Δ]δοθ- σαγάθη ἰπίο ἴμ6 ρἷδοθ οὗ (6 Ὀαδπααπού [648] οὗἩἨ ψίηθ; δηα Ηδιηδη τὐαϑ [Ἀ]]6ὴ 
ξΑΙμρῚ ὍΡΟΩ τθ6 θ6α ψΒΘΓΘΟὴ ΕΒΙΒΘΓ τῦ0α8. Τθθη Βα] [86 Κίηρ, 11] λό [18 ἐξ ἰο] 
ἴογοϑ 86 αὐθθῃ 8180 Ὀοΐοτγο [π}0}}} τὴθ ἴῃ {μ6 Βουβϑοῦ 448 (86 ποτὰ νοΐ ουὐ οὗἉ 186 

9 Κιηρῖβ τηουΐ, [84π4] ὑΠ6Υ οονοσοὰ Ηδιηδηβ ἴδοθ. ἀμπὰ Ηδυβθοπδῆ, οὔθ οὗ [86 
Ομδιμ τ] δίηβ [Θ π0}}8], Βαϊ Ὀαΐοτο ἴθ Κίηρ, Βοβοϊὰ αἷϑο, 86 ρϑ)] ονβ [{γ66] ΒΗ 
οὐδ18 Βἰρἢ,} ποι Ηδιίηδηῃ λαά τιΔ66 ἴον Μογάθοδὶ, τῆο δὰ βροόκϑῃ [8ρο0Κ6] ροοά 
ἴον [ὰ 

10 βαἰά, Ηδηρ αἴτῃ ὕΒθγθοῃ. 
7] {86 Κίηρ βίδμάθι ῃ 1ἢ ἐλδ Βουβο οὗ Ηδιηδη. 

5ο [4πα] {867 δηροα Ἡδιαβδὴ οἱ {86 ρϑί]ονθ [{γ66] 
ΤΉΘη [Απά4] 188 Κίηρ 

(μαὲ ΒΒ λαά ρῥτγοραγϑα ἴον Μογάϑθοδὶ. Τβθὴ [44] τῦαϑ [6 ΚιηρΒ πσδίὰ ῥδοϊβοα 
[β ϑ!ἀ 64]. 

ΤΈΧΤΙΑ,ΑΙ, ΑΝῺῸῺ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

1 [ὕογτ. δ. ΤῊΘ ΟΠδΙ αἰ ζίηρς ἤθη οθ ἀροη ἴδ ἰδ μῦδβο ἰ8 ον ἀϑηί ἴῃ ἐη18 γαζθ τορουϊοη οὗ [Π 6 του ΝΙΝ, 
ἢ ἢ ΘΥΘη ΌΔΙΥ Ι6α ἴο {08 .86 ἰῃ [Π9 8008 ΟΥ̓ ΠΟΙΩΤΠΒΠΑΙΏ.--ΤΆ.] 

8 [{Υ γ. δ. ΤΠ Ῥγοῃ. δὲ3Γ ἤΘΓΘ ὙΘΓΥῪ ΠΘΑΥΙΥ ΔΡΡΓΟΔΟΝΘΒ 8 Θορυ]α.--ΤῊῈ.] 

δ8(νογν. 6. ΣΣ Ποτθ 15 οτΘ Π8ὴ {ῃ6 ΤΟΥΣ ΠΑΣΥ ἀρροπίιίοη οὗὨ ο͵458; ἰξ ἰ58 αἰπηοϑὲ 84 ἀοιηοῃδβίγαιἑ γο 11|π ἐδίδ. 
Ὡ. 
4 Υ̓́ΟΡ. 6. Το οΥἰ κί δ] 18. στ ἰμύθῃδο: Παπιαπ, ἐλὶδ δαα πιαη. ὨΟΌ.]688 ὮῸΓ δ ΧΟΓ Ῥοϊηΐθα ἰο Ηἰτη.--ΤᾺ.] 

ἀν ον ΤῊ ρΡοβέιίου οὗ 18 οἰδυδο ἰῃ Π6 οτἰκίηδὶ ἰβ ΤΟΣΘ βίγ εἰς, θοὴν αἱ ὑμ6 ϑῃμὰ οὔ ὑῆὴ6 βοῃίθῃσο. 
--Τι. . 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ (ἙΙΤΙΟΑΙ, 

γοτνθ. 1-6. αὶ θγΘ ζο]]οννθ δθθπβ ἃ ἰδ ΐης 
ἰο Ὀ9 οαχρεοίοα 88 ἃ τηϑί(ον οὗ δοιγβο, γοὶ (6 
ΤΩΛΏΠΘΥ ΟΥ̓ ἰ8 ΟΘΟΌΓΓΘΠΟΘ, ῬαΓ συ αΥΙῪ ἰδ6 ταρὶ- 
ἀν τι πο ογθηίβ βδυσοοοὰ οϑοῦ ΟἸὮΘΥ, 88 
ψ60}} 45 ἰεὶν τη αηϊ αἀθ πὰ ἱπηρογίδηοσθ, πη ραγὶϑ 
ἃ οοτγίαϊη σὨδτηι ἴ0 {})}0 παγσγαίΐνθ. ἘβίΠΟΓ ὨΟ 
Βίορβ Ὁγοϑοτυθαϊΐν ἰοτ ναγὰ αἱ ἰμ6 Ῥδπαποὶ παι 
Β8.6 8858 Ργοραγθά δπὰ ἰο μοῦ δὴθ ἢδ8 ἰηνί θα 
Ηαπιδη (ἰπ οἰδρ. Υἱ. 14), δπὰ ὈοΟΪΑΪΥ͂ Ργοδθοΐβ 
Β6΄ δοουβαιίΐίοη δηὰ γοηυθαί. Τὸ Κίηρ 15 αυΐθ 
Ῥτγορδτοα ἴο ρῖὶνϑ 8 οογγοοί ἀθοϊβίοῃ ἴῃ }} 6 6886. 

γεν. 1. 8ο 186 Ἰεἰηὴρ δι ἃ Ἐΐδιδ οϑῖθ ἴο 

Ῥδῃαυοῖ νὴ ΕἸδῖμβοσ τ. 9 4π69:.---ΠΊ ) 
δἰδηὰβ [Ὁ7: ἐπ ΤΟΥΣ (ὁ ρατίϊοϊραίε ἐπ (λέ προ, 

9 ἀτίπἰκῖπα δον (86 7εδϑϑὲ, [1 ΠΡ (οοπιρ, 
οἶδ Ρ. Υ. 6) τγαϑ ῬΥΟΌΘΔΟΌΪΝ τορατἀϑαὰ 85 ἰῃθ οἢ:οῖ 
τ ΟΡ δὐὺ δα (6. Βαὶ Εδίθον ροι ἰοηθ (γὙ6. 
8): 160 Ὁ 16 ὍὈ6 κίνϑῃ δἰ σἿὐῦ ρμοιτίοι, 
δᾶ ΤΥ ὉΘΟΡ]6 δὲ ΣὯἷϑ σϑαῦϑθϑι.--Τὴ9 3 ἴδ 

ὑμ6 50-68]|1]1ὁ6ὰ 3. »γεϊϊξ, ““ΔΌουϊ,᾽" ““(ον.᾽ Ἧοςν 

Ῥοἐ οι ἰ6 Βϑθιρὶ ησὶν 86 ταῦβοιι Ὑ ἰο ἢ 8886 ῥτοῖς- 

ἴδτβ: “ ΤΩΥ͂ Ρ600]6᾽᾽ πηϑδηβ ἴῃ Βδοτί : 70. ἐλ6 {{{6 
97 πῖν ρεορίβ. ϑὺ6 Ὅδ868 86 ροίϊἰἰοη ἴῃ τον. 4 
οἢ ἰδο9 πογδ: ΕἿΣ Ὑὐἷὸ Ε16 δΒο]ᾶ, 1 δῃἃ Σὰν 
ῬΘΟΡΙΘ, ἴο ὈΘ ἄοεπϊτογοῖἄ, εἰο.---Θ.ὸῈ ἢδ85. 8]}} 
86 τροῦο Οσσαϑίοι [00 186 Θχρσβββίου 32) 32), 
βίηοθδ 86 δηἃ ΠΟΥ ῬΘΟΡρῚ6 Ὑ6ΣΘ ἸΕἿ ἴοὁ 8} 6 ΤΩΘΥΟΥ͂ 
οἔἴἤ Ηδπιδη ἴον (Π 6 ϑυτὰ οὗ ΙΠΟΏΘΥ Π6 δὰ ῥΡγχοιἶδβοα 
186 Κίηρ ἰζ (80 ὅθ :ν8 δῃου]α Ὀθ9 ἀοδίγογοὰ (οΒδρ. 

ἢ, 9; ἰν. 7). ὙΡΟΤΣ δὰ ἐπ 70]] οὶ δοιϊνθ 
᾿ηδηϊἶγ68 ΛΘ οἷ ΘΘΥΪΥ δβυδδι ἰαἰ6 5 (ὉΣ ἐδ 6 ῥαβϑῖνο 
ἤοτι, Ῥυθο ΒΟΥ 88 ἰῃ {Π6 ΤΟΥΔῚ ογὰθν (σδδρ. ἱἰϊῖ. 
18). 8.16 δἷθο δά ἀβ, ἢοπσονοῦ: Βα ἰΐτνο Βαᾶ 
ὍΘθΘ5 8ο]ἃ ἔοσ Ὀοηῃ ἄτηθῃ δᾶ Ὅοη ἅν ΟΣ 6, 
Ι δᾶ πο]ᾶ Ὧν το κῦθ, ΕἸ Βοτι ΚΒ [86 6}6- 
ΤΑΥ͂ ΟοοὐἹᾶ ποῖ οουπῖθοενδὶ! ἴ16 εἰ κ᾽ 5 
ἅδτηδβᾷβθ, δῃὰ δβ᾽19 {ΓΟ ΌΥ ἱπαϊοαίοθθ ἐμαί ἐξ δοη- 
ΟΘΓΏΒ ποὺ ΟΠΪΥ ΒΟΥ ΟΥ, Ὀυὺ αἷδο ἰπ9 Κἰηρ᾽Β 

ἰπίογοδί, ὃν, οοηἰγδοίθα ἔγοπι "γον, 88 ἷπ Εοοϊ. 
Υἱ, 6, 6180 δοϊηπιο ἴῃ ἔπ6 Ατδιηδὶο Ἰδηρυδρο, 

“«[“ἘΈἘΡΓΠΟΓ ἤοτο αυοίθ8 ἐπθ ϑχϑαοὶ όσα οὐ ἔῆθ οαΐϊοξ 
ἰαρθα ἴον ἐῃ6 ἀσϑδβιγιοίίοη οὗ ἐπ Φφονβ. Τῆαβ ἴΠ0 Κίης 
ψοι]ά ποὶ δἰ] ἰο υπἀογβίδῃα Ποσ, δηὰ ἴο ἸΘΆΤη Ἃ1Ὸ0Γ ὑῃ9 
ἢγϑϊ 8 ἐμδὲ ἰδ ἕαγογίϊθ γϑ 8 9:}705858." ἨΑΉΙΙΝΒΟΝ, 



78 ΤὙΠῈ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΕΕΤΗΕΒ. 

ξηϊτοάυσεβ δὴ ουϑπὶ ἴῃ ἃ Ὀυροί μοί 64} ἸΠΆΠΠΘΡ 85 
Ὀοίηρς ποτ ἀδβί γα]. πὰ 19 ]]ονγοὰ ὈΥ͂ τ[9 
Ῥογίοοϊ, ᾿{ ἰηϑίολα δηοίπονς Ἂνδηΐ {Δ (16 0Π6 
δηι οἰ ρα 6 85 οοουτγεά. [π|ι}6 ποσί βϑῃίθη08 
δι Ι γ ἰ6 ροτγίθοι [οἰ ον τὶ ἢ 1 οοπδοσ. Ἦτα, 
Βοπνονοῦ, ἰμ6 1 15 αὐβοηὶ Ὀοσλυ80 ΕΒ ΠΡ ἀο68 

Ὡοὶ ἀεδῖγο ἰο 887 ἩΐΠδὶ δ'.6 ινουϊά ἀο, Ὀυὶ ταὶ 
86 που]Ἱὰ αν ἀοπο: “1 διὰ δε] πὶ  ἰοηρι!, 
ΔΙ᾿ ΒουρΙ,᾽" εἰς. 186 βεπίεηοο: ΠῚ ὙΠ ΤῊ 3, 

Ό τ 

ΤΩΘΔΏΒ δοοοτάϊης ἰο Β. 841. Ὀθη- Με] οἢ δηὰ 
Ἀδιθδοῖ : Τὴ9 ΘΏΘΠΙΥ͂ οδἢ ὈΥ͂ ΠΟ πι68πΠ5 δα], 
σοπιροηδδὶθ ΟΥ̓ τπαῖζο κοοὰ ὈΥ δἰβ ΠΟΠΘΥ͂ (ἢ) 6 1099 
νηοῦ ἰπ6 Κίης δυδογθ ὈῚ οὐ ἀεδιτυςίΐοη 
Βιιῖϊαν αἷβὸ δύο ἰδ νοι οὗ ΟἹ] ογΐσυϑ δὰ οἱἸοΥΒ, 
“00 Βυχροβί δὴ ἰηἰογ θα ϊαίθ του σας Θηϊογρίος 
ἐθ6 τηοϑηΐη, δυο 85: “Βυὶ 1 ἀδγὸ ποῖ ὃὉθ 
εἰἰοηι.᾽; ὙΤμοασῖι ονθη βυιοἢ δὰ δά ἀπ πἴοπ τογο ἴα 
ἐι861} ποὲ ἀοαδθιία!, 8ι}}} 7 ἴθ (86 Καὶ, σὰ 
Ἃ, ἀοο8 ποῖ πιῆ ἐοπιρέπδατε (10 ΘΟ ρεη88.6), 

Ὀυΐ ἰο ὍΘ φαυαδὶ ἰο, ΟΡ ἰο 6 ψορ ἢ 88 πο ἢ 89 
δοπιθ οἰἰοῦ (πη (δοπιρ. Ῥτον. ἰἰϊ. 1δ : τί!!. 11). 
Το δϑϑυπιρίιΐου οἵ Οοθοηΐιθ, ἰπαὲὶ (6 ἜΊΡΓΟΒ- 
δίοη : "“Τ)6 ΘΏΘΙΩΥ 8 ηοὶ δα] (ὁ (86 ἀληληκθ 
ἰοῖπο Κίηκ,᾽" 18 ΟὨΪΥ δηοί ΠΒῸΓ ἴοτπι οὗ ΒΕ (6Π06 ἴῸΓ : 
“ Π}9 ΘΠ ΠΙΥ͂ ΘδὩποί τηαἶκο χοοί (6 ἄδιηαρε ἰο (ἢ 9 
κίης,᾽" 18 τὺ ἱπιργοῦλῦϊο. Ηθηοο Βονίμοδα δηὰ 
Ἐαοῖ! ἰπίογργοί ἴ: “7826 ΘΏΘΙΩΥ 18 ποὺ ΜΟΡΙΠΥ͂ οἴ 
ἐδ Κὶ κ᾿ 5 ἀδυνηρο,," ἑ, 6. ᾽θ οἱ οὔδυβοὶδηί δοοουηΐ 
δι 1 δῃουϊα ρστίϑνθ οὐ ἀἰβϑίσασί 6 Κίηρ. ΤΏΘΥ 
ἰηϑἰβ ὑπαὶ [2 ἀο68 πο ΟὨΪΥ πιε8 ρέσμπίατῳ ἴοδε, 

88 18. ΘΟΠΙΙΠΟΩΪΥ 889ιπιοὰ ἤγουι Εσγα ἵν. 138, 22, 

Ὀυΐ δοοοτάϊης ἰο ἰἸ|ὸ Ταγρβυτϑ ΠΘΛἢΒ 850 δοαὶἐψ 
δαγπι (οορ. ἴατγᾳᾷ. Ῥβ. χοὶ. 7; αδη. χχυΐ. 1]: 
1 ΟἾγτου. χνὶ. 22). 8.111 86 ἰθοαχος ἐδ 5 καϊποὰ 
ἷθ ποὶ αυἱΐ6 βαιἰϑίδείοσυ. [{ σουϊὰ αγὸ τηϑί- 
ἰογοὰ 1ἰπι1|6, ποὶ ψιοίβοῦ Ἠδπιδη, Ὀυὰυΐ τ ΒοΙΒοΥ 
ἐμὸ ονγ8 γόγὸ που οὐ {Π6 Κὶ ἢ κ᾽ 8 ἀϊδρίβδϑυτθ. 
Οονίαϊα ἰὲ ἰβ (αὶ ΕβίβῈΡ ὀχργοβδοὰ δΒουβοὶ ἴῃ 
ὙΘΥΥ ὑτγίοῦ νον, δπὰ δυο 88 ἰπρ] θα τροτο. 
ῬογθΔΡΘ ἯΘ ΙΩΔΥ̓͂ Θηΐατκο ἰμοῖὶρ Β6ῆ80 (δ 8: 1 
ψουϊὰ μανς Ὠ6]ἃ ΠΥ ἰοη κι: ἴον ἐπ ο Ρυπὶθθιηθηὶ 
οὗ (6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 18 οὶ ΤΟΓΙΠΥ οἵ, 15 1685 ἱπιρογίϑηϊ 
ἐμδηὴ (μὸ δνογίϊης οὗ ἰ.6 ἀδιηαρο Ἡἰ δὰ (ἢ 6 ἰκἰπς 
μι} βυ δον, πον (ἰδὲ ἐδ 9 7678 ἀγὸ ογάογοα ἰο ὉΘθ 
ἀοαιγογεὰ : Ὀυὶ Βὲθ ΒΘ νουϊὰ ποὺ αγτο βυβοτοα 
ἐΥ 16 Υ πὰ Ὀθδη βοϊὰά 48 βίαν, δηὰ ἤθποθ ᾿ δὰ 
Τοδιϊσοὰ ἃ ἰἴασβθ δυ. [Ι͂π (δὶβ ῬΔΥ (86 Οοἰϊοῖ 
ἐδουγσῆι ἰ8 πδάθ ἰο Ὀ6 ἰὯδ ͵1ο858 ἩΙοῖ (86 ἰίηρς 
του] βυδίαϊη 1 8 νν 010 Ροορὶ εσο ἀθβιγογϑὰ: 
δηὰ Εδι γ᾽ 8 κοερὶπρ οὖἱ οὗ εἰχῃς ον δρϑοῖΐαὶ 
οοσδογὴ δδοιϊ ἰδ 6 ἀοδινυςσίΐου οὗ (6 68, τὰ ὃ οἢ 
πουϊὰ δ το ὈΘΟΏ ΥΟΥΥῪ δυνά ἴῃ ΠΕΡ ὈἘΠΟΘΡ ΔῊ 
οἰγουπιδίϑησοδ, ὈΘΟΟΠ68 ῬΔΡΓΙΘΠΪΑΥΪΥ 80 ἱπὰ (ὃ 6 
Ῥγοδϑοὺ ἰηβίϑβησθ δηῃὰ Ὀοΐογο Αὐδϑυαθσαδ. Τδθ 
δηοσίοηίς γα β]δίοῦτθ, ἰὑ ΒΘ Θη.8, Ὑ6ΓΘ δὺ 8 ἰἴ088 Βογθ, 
δηά ᾿θῆσ9 οὔδοΥ αἋΧ8 Ὀυΐ {116 ὨοἾρ. 

γον. ὃ πίϊὰ ἰἰ6 ἐν σ6-τεροαιοὰ Ἴ.Ν): ῬΆΘΩ 
τὸ ᾿εἴηρ ΑΠαβύθτυβ δηδινοτϑᾶ, βηᾶ βαἰἃ 
Ὁηῖο ἘδΊΒοΥ [86 αὔθθεμι, Ὁγν ἰ(8 δοϊοανη {ἰ{ἰ6: 
“ἼἸἢ)ο Κίπρ (ο ἰΒ6 αὐυθοη,᾽᾽ ἰηάϊςαίϊο8 ἰ 6 σγοδὶ 
ἰπιρογίδηοθο οὗ (659 ογὰ 8 δηὰ οἵ (6 πηοϊηθηῃϊ. 
Τὴο κίηρ οὗ (6 ρστεοπὶ οἴ ρῖγο δογο δαήγοββοά 
Β6Ρ, ὙΠῸ ἯΔὯΒ ἃ ἀδυρῇτον οὗἩὨ 6 Υ Ῥθορῖο, Ὀυὶ α͵50 
ἐμ φυθοη ἴῃ ἐδ 8 χροαί γοαϊπὶ. Αἱ ἐπ βαπιθ {ἰΠ}6 
(μ9 ἱν ὶσο-Γοροδίοα : “0 βαϊὰ,᾽" τογϑαΐθ 16 δρὶ- 
ἑδίΐοη οὔ {πὸ ἰκίης, ο τὰ δῖον Α͵80 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠἋΒ {}16 
ἀουῦϊ6 αυοδίίοη: ἷἜἘὈοΟ δ͵)͵ᾶἃὰ σΒθῖΘ ἰδ ἢθ 7 

130 Ἰ)0 ΖΝ: τὶ ἄπτιδι ρτθβῦπιθ ἴῃ δἰ8 

Βοδτὶ ἴο ἄο δο.---Ἶ᾽ ὁ πιΐρη!ϊ οχροοὶ ἰξ ἰο τοδὰ: 
““μο ἰιδα ΒΙ|]6ἃ ἰνῖ59 θατί,᾽᾿ υἱζ. ἰτἢ 189 (Βουρσδὶ 
ἰο ἀο 8ο. Βα ἰἰ 5 (88 ᾿δατί ἔγοπι νυ σὰ ργοοθοὰ 
[89 ἐβουρῆ 8, δηὰ πίοι ἀδί θυ πιΐπ θα {06 ταϑὶ οὔ 
[86 τπιϑῇ ἴο σοποὶβῖ γθ ρατροϑαβ ([8δϊαὶι χ]ῖν. 90; 
Ἐσοοϊ, υἱἱϊ. 11; Μαίι. σχν. 19). 

γον. 6. ἔπιον δι1}} Βιδδίίδιθβ ὁ ἤδη Ηδιηδη, 
δι δἱ λδί Ὀγίη ρα (Βὸ ργϑάϊοηιϑ ἱπίο ργοπιϊηθῆσο: 
ΤῸῈΘ δᾶἄνθοιδδαιυ δη ΘΏΘΙΩΥ ἰδ τἰα τυνὶἱοἰςοᾶ 
ἙἘΓΔαϊΔΏ .---ὅὍ 6 4065 ποι Βα γ: “786 ον! ϊ-αἰδροβεὰ 
ῬΘγϑοη,᾽᾽ υἱΖ. οὗ ψΒοπὶ 8.16 ἱϑ ϑροαϊκίηρ, δαὶ νυ ἱἢ- 
οαὐ (86 δγιΐοῖθ, ὙΥ ΟΝ, ἴπ οτάον ἰο τβδκθ 88 
δ ΓΚ ἰ ΠῚ ργοιηΐποηΐ δ8 ροββι Ὁ]86 ἰδ 9 σοπῃοθρίΐοη 
οΥ̓͂ }1ὸ πιῆ 80 ἰηἰπιΐοαὶ, Ηδιγδη ἰγϑα δὰ: [0 
ΠΥᾺΣ τοῦδ τῶοσγο ἰμδπ {Ππ20 ἢθ νγῶβ δἰ ΡΥ 
δ αγπιο (οορ, 1 Οἤτοη. χχὶ. 80: Ῥλδη. τιϊὶ, 17, 
δὰ Ὁ .»)3, Ῥ8. Ἰχχχνὶιὶ. 17; 2οὉ τἱ. 4). 

γετγ5. 7-10, ΤΒοτγουροῦ (6 Κίπς ὈΘΟδαιθ δὲ ὁμ 66 
(ΘΓ ΟΪΥ ΔΠΩΤΥ. Βοοδυδθ οὗ δὶ8 δρίιδιΐοα δ 6 
ποηΐ δϑἰὰς ἴον ἃ τῃηοπιοῃΐ, Ὀὰὶ Βοοη Τοϊατπϑα, δὰ 
Α΄ Οὔ60 ΚἼΥΘ ΟΥ̓ΔΔΥ Ὁ ἰῃ)6 οχδουϊίοη οὗἩ Ηδαυιδη, 
--᾿ἜΙἰπῖο ἴδ6 Ρε]δοθ- αγᾶθῃ (σοι ρ. οἰδρ. ἱ. δ), 
ψ ἷσ ἢ 88 (6 ρἷαοϑ οὸ νν ἰοσἢ π6 γοϊϊγοὰ, Τὰ 8 
8 δι γἰ Κἰ ὨΡῚΥ ὀχρυεβϑοὰ ὉΥ Ὁ. Ἦο αἱὰ (μὲ8 ἴῃ 
ΟΥ̓ΩΡ ἰο γϑοοῦορ ἔγοιῃ ἰδ ἤγϑὲ Ὀιτϑὶ οὗ δΏρογ, 
ΔΛηα ἰο δοπϑί ον ναὶ 8 (ο ὍΘ ἀοῃθ νἱἢ ἢδ- 
δῆ. Ηδιΐδῃ χΣεοιιαϊηρα δἰαηάϊης ἴο πρδῖσθ 

τϑαῦϑθδῖ οὗ Βὲο 119 ἴο Ἑβίμου.-- 1.9) -ὃ», Ρτο- 

ΡΕΥΙΥ, “θϑοδυδ9 οὔ Ηἰ8 {8 (ΦΌ3 ψηὰ Ὁ}, δϑ 
ἰὼ οὔδρ. ἷν. 8), βίυσο Ἀ6 8αὰνν ἰμαὶ οα (06 ρατὶ οἵ 
ἐπ ἰϊρ ποτ γὰ8 ΠῸ Τη0Γ0 ΒΟΡΘ ἴοῦ δἷπι ἱΐ 
Ἐβίδονῦ ψουἹὰ ποῖ ἱπιογοθὰθ ἤον ἶτπι:; δίτγίοαὶυ : 
[8δῖ οὶ] τνυδα ἀοιϊοσειίηϑᾶ εραϊηδὶ Εἰμὶ ὈΥ͂ 

189 είς. μεν ἀειεγπιϊπεά (ΠὉ3 88 ἰῃ 1 δι. 
χχυ, 17: Εζγα νυν. 13). 

γεν. 8. ΥὙακπ (4116), ἑ. ε. Ββαὰ Κηρεϊοά ἀοτῃ 

ΡΡ 88 ἴῃ 208}. Υἱ!. 10 δηἀ οἶβϑνν 6 γ6) ὩΡΟΏ 

86 Ὀθᾶ βϑίθου Ἐἰδῖ θυ τνδδ (8.1), βθῃοθ 
88 ἃ οι ἸΟΠΘΓ Π9 ἴ6]Ϊ δ δῦ ἤἴθοι. 7 786 Κίηκ, 
Βονονοῦ, δοοῦ γοϊυγηθὰ δηὰ δπ8ϊ4---" 66 ἢ δου Ἱὰ 
Ὡοὺ ΘΟΠΙΓΟὶΪ ᾿ι8 δῆσον, Ὀυσϊ πον τηληϊοϑίοα ἱἰ 
πιοτὸ ἰονυῖοϊγ: ὙΨ0}.1 Βὸ ἔοσγοϑθ ἴδ6 αὸ05 
Δ18ὸ Ὀθίοσθ τ ἐπ [89 ἈΟοσ669 7-- Τὸ ἰπδη. 

0712 ἷδ ογὸ Ἀἰδοϑὰ, δ8 17 ὃ σοσὸ υὐἀογεβίοοα 
88 Δδἰκίης ἃ ᾳυρδίΐοη. Βυί 1 πιᾶὺ δἷϑο θ τηδὰϑ 
Βίγοηχου (οορ. 1 Οἴγοη. χν. 2, εἰς.), τὶς. ἴὸ 
ἴγϑρ]θ υπάον οοί, ἰο βαδ) υσαίο. [1 ἰδιο αυ68- 
(ἴοι δὰ ΟὨΪΥ Ὀθ6 ποῖον ἰθ6 αυδοπ οουϊά ὉΘ 
[οτοϑὰ βεχυδγ, ἰθὺ Αδαϑαθγυβ οουἹὰ ποί δδΥθ 
δϑικϑά δι οἢ 8 αυθδίϊοη 80 ᾿ἰραγ. [κι ποιὰ ΟὨΪΥ 
Βδύθ Ὀ660 δὴ ὀχργοββίοῃ οὗ εἷθ δἰρξῃοβὶ ἀἰβρῖεδ- 
8.Γ0 δηά τοὶ. ΙΓ ἘδίμοΥ πογο Ὠοποϑὶ δὰ 
}υϑῖ, δὴ τηυϑί οὗ ὨδοοβϑιΥ ἢάτο ὀχοπογδίοα 
Ηδώδα ἔγοπι βυσὶι δὴ οΥἱΐ ἀοδίσῃ. Τμὸ πδοὶς 
βἰταδιΐοα οὗἉὨ ἐπΐηρ8 Τα 65 ϑ0 0} ἃ ἴοι] ῬΌΓΡΟΒΟΘ 
ΕἸΖΌΪΥ ἱροῦ δ ΌΪ6, ἱπἀοοὰ ἐπ ροβϑὶ Ὁ]Ϊ6. Οτ ροτ- 
Βα 5 ΑΒ δδυθγιδ γ͵δ8 ΟὨἿΪΥ δβκίηρ υδοί δον, ἰΓ ὁ} 9 
που ϊά δἰἰδίπ δυγιμίης ἴσοι ἰμ9 αὐθθη, 1 ΝΔῺ8 

Φ[“ ΑΠαϑαογα8 σομ]ὰ ποὲ ΥΘΑΙΪΥ ἤᾶνο ἀουδίοα; Ὀπὲ 
ἢ εἴωοοίϊβ ἰο ἀουδὺ, ἰπΠαὲ ἣθ ΤΟΥ ΘΧΡΓΘΒ8 ἢΐβ ΒΏΡΟΓΙ δἱ 
{πὸ βοὶ, 8 Π ἔγοτα δι] Ῥουβοῇδὶ οοηϑί ἀϑγδιοῃβ." ἤλνυ- 
11Ν80Ν.-- Ε. 

[“11Κὸ τἴηὴ6 ατϑοῖκα δηὰ Ἐοπιδηβ, ἐἢ6 Ῥογδίβῃβ σϑ- 
οἰ θὰ αἱ ἐποῖτ τῇ δα1]8 Οὐ βοίαϑ Οὐ σοι ἢ 68 ἐφμλι ἷχ. 
πος ἀρ Χοδορῆ. ὦ μορΡ. ΝΙ11. 8, 16, εἰς... ἜΠΟΧΟΝ. 
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ὨΘΟΘΒΒΩΤΥ (0 ΠΊ6Κ τοαυοδί τι δυο ἴογοθ. 
Ἧο οδὴ γοδαΐϊὶγ ιπἰηὶς (Πα ἘδΙΒον δουχαΐ (ἰο 
νἰιάγαν ἴσου Πδιηπη, Ὀπῖ ἰπΠαὺ ἢα, 835 ἰὺ ΨΟΓΘ, 
Γοτοὶὶν ἀείαἰηοα ἤεσ. 786 ποτὰ οὗ ποῖ ἰΐ 18 
ΠΩ δβεαϊα : 45 ἴὩ9 ψοχτὰᾶ τοῦΐϊ ουΐϊ οὗ ἴδ9 
Ἰεϊῃ κ᾿ δ τ οσ, [Β6 Κ᾽ οονοτθϑᾶ Εΐδυῦθη ̓Β ἴδο9, 
οδηηοί τη (ἰδ αἰοδίίοη ἴπδὺ 08 ρῃγοοοάεοι. 
Τῆθη ἰξ που]ὰ Ὀ6 5 τλῥ ννογὰ .᾿" δι (ἰἷ8 18. 8ῃ0- 
180 νοτὰ. ὁ ΠΙΑΥ͂ σοηϑ ον ἰδαὺ (8 πογί, 
ῬΟΒΑΙΌΪΥ Ὑ](ἢ ἃ 11{{10 δ ἀἰου, ααἱίθ ἱπιθ 1} 1 Ὁ]6 
ἰο 6 οδῆοοτβ, 88 ἰο (δι ἃ δοιηϊηδηά ἰοὸ ἰλῖκθ 
Ἠδίθδι οαἱ οἵ δ ͵ 8 β'ρῃί. ὙΤΒ6 διι7εοὶ οἵἉ Ἰ2Γ 18 
(Ποβὸ ψῆη89 ἀπ ἰδ τγδθ (0 δχοουΐθ δυσἢ σοηι- 
τη 45, {Π 6 ΒεγΥδηί οὐ {6 ἰείΐηᾳς. 18 δονουΐπῷ 
οὔ (89 ἴλοθ 88 ργοῦδὈΪΥ {ἰπ|ὸ Ὀοαϊπηΐης οὗἨ ἰδ9 
ἐχοου(ίοη οἴ ἰμ6 ἀφδι})"-δθῃίθηοθ (δορ. Οσατγίΐα9 
Υἱ. 8, 22: ἌἼΤΏοΥ Ὀγουρμὶ ΡΒ οί 85 τ ῖτ οονοτοά 
Ιιοδά ἰπίο ἴμ6 ραίβοθ᾽᾿). ἔνϑῃ οἱὰ ἱπιουρτθίοσι, 
Βμοῖ 85 Βνροηϊυ8, Βἰοκοὶ, ουκγάοηίϊ, τοιηϊηα ι18 
οὔ 189 Βοῃίθησθ ἰπ Οἴσοτο »γὸ Ο΄. αδίτιο ΤΡ. 132: 
εἰ μίοίον, Ὀἰηά 8 Βαπάβ, γϑὶ] μὶβ δθδὰ, ἅδη ἷπὶ 
οὕ {9 Π601659 ἰγ6θ.᾽᾽ 

γόον. 9. [ἴῃ ογάδρ ἐμαὶ ἰδ τηῖσξ ΘΡΌΘΑΡ ὙΟΥῪ 
δι κί ΡΙΥ τ δ δὶ ΟὟΥ ὨἰΒΙΟΥΥ͂ 6γο του ἃ {686}}.--- 
{παν ΒΘ 80 ἀρ 8 οἷν ΓῸΓ Οἰβοσβ, θβρϑοίδ}υ ἴον 
γἱϊου9 ὁ νγ8, 8|.Δ}} Ζ411 ἰπΐο ἰδ Βἰτηβοὶ,; οὐ γοὶ 
ΤἸΏΟΥΘ ἀοβη οἷν (αὶ ἰηἰτιΐσα] ποδί θη οι 8} 1]} 
Ρουθ ὉΥ 119 οσῃ ἀοΥ668, ᾿ς τηιϑὲ 9 Β0 ογὰογοα 
ἐπαὺ ὁη6 οὗ (9 ΟΠ ΘΟΥΒ Β.ΑἢΪ Ὀτίπρ 11 δθουϊ ἰο 
δανο Ἠδδη πυης ὑροη ἐδ 6 Βαπιθ κα  ΐονν9 τ ΒΙΘὴ 
88 δὰ σαυϑοα (0 ὃ6 ογϑοίοα ἴον Μοτγιϊθοαὶ. Αηὰ 
ἰὼ οΥάθγ ἰ0 ΒΟΥ ΒΟΥ τὰ 16} παι θα (8. ΘΏΘΙΩΥ οὗ 
09 ὅονν8 ναβ, οὔθ οὗ ἰἰ19 Κίη 8. οὔ σογΒ ταυδί 
Ῥοϊηϊ οα (4 τοτῪ ἴγϑθ οὗἩ ἀθαίι. Τ 5 Ῥϑύβοη 
γὙ88 ΠΔΥΒΟΠΔΉΏ, ἀου 11685 ἐδ 6 ΟὯΘ τηθη(ϊοποὰ ἰὰ 
ομᾶρ. ἷ. 10, οἢ6 οὗ (6 δϑιιηυοῆβ οὔ μ6 Κίος, ἑ, 6. 
οὗ (86 πἰχκίιοῦ οΟἿσογδ σίο ναϊοὰ οἡ (86 Κίπῃ. 
ἼΠπΠ0 τογὰ Ὁ νῖϊ πϊοῖ μΒ6 Ὀορίηβ: Βοδοϊᾶ 

8ἃ1δο, ἴ[:6 ρα] ον δέν οὐὐττα ΒἰκὮ, το 
Ἐΐδατπλδῃ αᾶἃ τηδᾶθ ἴοσς Ἰοσνάθοαδὶ, εἰς., τη Υ 
πο ἱΠΔΡΙΥ͂ ἰδ. 1116 ΟἿ ὮΔΡ ΒοΓυΔη 8 οὐ ούθη Ηδνυ- 
ὈοΏ8}} δἰ πηϑοὶζ δὰ δ᾽ γοδὰν ὈὉτουχαὶ δοσυβϑαίϊοῃ8 
δεοϊηδί ΗΠδιηδη, δηὰ ἴῃ δααϊίοα πψουϊὰ 8180 χ- 
Ῥτόδοι πΐπι τὶτὰ ἰῃ6 ϑγοοίΐοη οΥ̓͂ (18 χ8]}}0 8 
(Βερίβοδυ, Καὶ]); Ὀὰυὶ ἴτοαω Ηδυθοη δ᾽ Β τίονν, 
ἦΐ ροΐῃι58 ουἱ {}}9 τηοϑί Δρρσοργίδίϊ 6 τη ϑαῃβ δἱ δηὰ 
οἴογοά ὉΥ (πὸ ρῥσγοραγοὰ κδ]ονθ ἴος ἐδ6 
ἴωαιο οὗῇἮ Ἠδιπιδη. Τ|}}18 ἰβ ΙΏΟΥΘ δβἰρμηϊδοδηὶ 
δεαϊηδὶ Ηδπιδη. [1}ἢ ρἰνίης ρῥτουνϊηθησο ἴοὸ 
ι8ὸ ἔδοί ("αἱ Μοτάθοασϊ τγὴϑ 8 οὴ9 ὑγ. 0 Βροἶκ6 
Ὑγ06]}} οὔ {86 Κίς ὈΥῪ τουθδ]ΐηρ (Π6 ῥἱοὶ δραϊηδὶ (ἢ 9 
᾿κεῖ κ᾿ 8 ̓{8 (ΘοπηΡ. ομλΡ. 1]. 22; νΥἱ, 2), ἢ ἱπεϊ πιο 88 
{π80 1ἰ τῶ πηογοὸ εἰ ἴογ Ηδπιδ ἰοὸ σγδοθ ὑδ6 μα]- 
ον ἰθϑη ()}0 Οη9 Ὁ Ὑγδοῖα ἐξ ΜγὸῸθ ΟΥ̓ ΚἸΠ8}}Υ 
ὀγθοίοα. 

ῬΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΑΙ, 

ογ8. 1 βαα. 1. Ηον νῈΥῪ οδγοία!γ Ἐδιμον Ὀνΐηρ8 
ΒΟΥ Ροϊϊἰἴοη Ὀδίοτο ἰδ ἰκεἰηρ, οὐθη θοῦ {10 
Κίηρ ἴον (6 βεοοπα {᾿π|ὴ9 μὰ8 δοοορί ϑὰ πον ἰηνὶ- 
ἰδιΐοῦ! 886 να 8 ἀπ0}} (ἢ 6 Κίηρς ἱ π156}7} Πα υἾΓ6 8 

4 ἷΝ Οἵἴἵ σουγῆθ ἔπ Κίηρ ἀἰὰ ποῖ θα] οτο ἢ15 οὐσῃ σόοσά 8. 
Βαϊ ἢ τηοϑηΐ ἰο ἰὰχ Ηδινδὴ τὶ ἢ ἃ ἔασι ποῦ οβδηοο ἴῃ 
ποῖ Ββι Ποἰ ΠΥ τοδρϑοίίης ὑΠ9 Ροσϑοη οὗ ἢ αυθ6ῃ; 
δηὰ ἢΘ ἐΠΟΤΌΌΥ μυρροσίθα ἰο ἴπΠ9 αἰἰοηἀδηΐδ ἰδ ἰμβίδηξ 
Θχϑουϊίοη." ἨΑΎΞἊΙΝΒΟΝ.--ΤῊ.] 
{[“Τῃὸ Μασορόομίβηδ δηπ ἔπ ΒοΟΙΏΔη8 δῖο Κηονῃ ἴο 

ἢᾶγθ δοϊωυοη)}νὶ ΤΠ Θὰ ἐΠ6 ἤθαὰα οὗ ὈΣΙΒΟΏΘΓΗ Ὀοίογο 
οχοουϊίος ἱποῖη; Ὀιΐ 1ξ ἰ8 ποξ πιθηϊϊοπθα δ᾽ ΒΟΉ ΣΘ 

ὮΘΙΘ 88 α Ροζωίδῃῃ ουδίοιη." ΒΑ ΝθΟΝ.-- Τὰ. 

ἰηίο ἰξ δηϑνν, δηὰ ὑη{}] ἢ6 ἢλ5 οὐθὴ οδ] ρη οἷ 
1 α)86] ἴο ποῦ ἰο {86 ΒΑ] Γ οὗ ἷ8 Κη χάοῃν; δ)}6 δβὸ 
ἔγωιμθδ ΒΟΥ βρϑϑοὶ ἰνδὺ ΠΥ ἸΟΤΘ ῬΟΥΒΟΠ Δ] ἰη(6- 
Τοβί, ποσὰ ἰπ (06 ργϑϑοηὶ ἰηδίαηοθ ψου]ὰ ἢδνθ 
Ὀθοη οὗ ραγδπηουηῦ ἱπιρογίϑηοθ ἴῃ {ἰπ 0 αγ68 οὗ (89 
κίης, 18 Ῥγοβθηϊθα θαυϑ! πεῖν, ἱπἀοεὰ ἴῃ Δ - 
τ Π090 οἵ, 41} οἴ δτϑ. 886 δυο ἀϑ αἱ οὔ δ9 ὀρροβίῃᾷ 
ΠονβοΙΓ αζδίηϑθιὶ Ηδιθδη:; ληὰ ἤηΔ}Υ 58}16 86 6.8 0 
ἰαἶκο {ἰὸ Κίηρ οἡ δἷ8 τοᾶῖ δ᾽ 49 Ὁγ ρίνιηρ Ῥτοη)]- 
ΠΟΏσ6Θ ἴ0 {6 ἕλοι ἰδ ἱ ἴῃ {π6 ἀθ8ὶ γι οη οὗ τἢ9 
δον (πο κίης νου] βυδία[ ἃ στοαὶ 1055. [ἰ νγα9 
ἴο ὍΘ᾽ 811}} ἃ αὐυδδίϊοη οί ον ΑθΑϑαθγ8 νουϊὰ 
Ροτπῖ 6 Υ το ἰπι ογίογο ἰη (6 Ὀ..51}655 οὗ σογοσῃ- 
τηρηἰ--ἰηἀοοὰ ΒΟ ΠΟΥ 0Ὠ6 πουϊὰ στγαηὶ ΒΕΓ ἢ 
Ποδυϊης τ }}]9 Ορροβοα ἴο 8ὸ ρονογίωϊ! ἡ τἰνα]. 
Βυὶ 8:8 δοίβὰ αἱ Ἰαδὶ υἱ (ἢ ἔθδτ δηὰ ἰγοιη]ηρ --- 
δἰ ουσῇ δ 6 ψὰϑ δϑϑυγοά οὗ [ἢ Ὀθδὺ δ᾽} Δ8 Ὁ6- 
ἴῃς τϊ} Ἰοτ--θοῖ ον ΑΒΑΒΌΘΓΩΒ, θαΐ 6190 Οοὐ᾽ 8 
Ιοσο. Ηἶδον ρει 10, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΤΡ, μηα (Π}9 ΨΟΥΥ Ὀδϑὶ 
εἴδοι. Τθυβ (6 Ιοτὰ, σὰο Ἰοδὰ5 (ἢ 9 δοανγὶϑ οἵ 
θη δὰ οὔ κἰηρδ ||} δίγοδιιβ οὗ νλίοῦ, "85 ΗΒ 
6]Ρ Ῥγορδϑβα 0 08, ΏΘη ΜΘ ἴπ οὐν }111]6 810} 
δίδηἀ τοι ]ϊηρ; δηὰ οἵιθθ ἩὮθτα )͵ὔἡὄ ΒΑΡῪ 
ἀδνοὰ Προ ΟΥ δάνλῃοοθ, Ηο αἶνοβ ὺ5 (ἢ 9 ρτοηίθος 
ΒΌ066595. ΑΙ] ἀοροπιὶδ Ὡροὴ (μὲ5, ἐγ δὶ ον Ὠοβ8ὶ- 
ἰαἰΐοη ὈῸ ποῖ οὗ υοὐδο] οὗ, Ὀυΐ (δι τὸ ὮΔΥΘ ἤρανϑ 
ΟὨΪΥ͂ ἔγοτν ΟὟΓ ΟὟ ΠΟΥΡΟΥ, σΑΡΗὈΝΠ Υ, ΟΥ ΟΣ ἢ] - 
ὩΘ88:; δηὰ ἰδκΐϊ τψγὸ δεῖς ποὶ 80 πηιοὶν ἰο ργοιγοὶθ 
ΟἿΥ ΟΥ̓́Β 68.860 88 ΓΑίδ6Υ ἀοἤ 8, δπὶ οὔτ γουρὰ 
Ηἰπι. 

ΞΤΑΕΚΕ: “ΤτοιὈΪς δουΐ, ἱΥ {818 Βολίθθη 
κΚίης 18 80 ἰτυϑί γου ΠΥ ἴῃ 8 Ῥτοιιΐβοδ, ἐμ 6 ἢ γουῦ 
Βοασοοὶν Κίηρ 15 ἴδ πιοτὸ ἴδ! μὰ]. ΤῈ ΤΟΤΙΊΟΓ 
Ῥτουἶδβοϑ ΟὨἸΥ͂ ἰο ρὶνο {π9 παϊ οὗ δῖ Κηφ οπλ--- 
Ὀυὲ Ηθ ἰο ρὶνο γοῦ ἰ6 ψῃο1]9 Κη άοαι (0 χὶϊΐ. 
82, χχίϊῖ, 29). Τγυ ἢ ΙΩΔΥ ὯΘ ΡΒ ῃ θα (0 1}}0 
οαγίἢ, Ὀὰὶ ἰν ἀΐθ8 ποῖ; ἐξ σδ ὃὉθ δνοϊἀοδὰ οΥἵ᾽ οἵ- 
Γοηἀ οι, γοῦ 11 τι': "ἢ θη 4} οοιηθ ἴὸ ᾿ἰχδι δηὰ ἐγὶ- 
ΠΡ. 

2. Ηδιθδῃ, ἤγοπι [ἢ 8 ὙΘΤΥ͂ οὐἰδοί, μα τηονοὰ 
ἰονατὰ 116 Γι] 8] πηθηί οἵ ἢ 5 τν [31.105 τ ἢ [86 ατοδί- 
ο8ὲ δεβιιγδησο, Ἐνϑη αἴτεον Ὀοΐης ἰηαυϊτοά οὗἨ ὉΥ 
(9 κίης δϑ [ὁ ἡδὺ δουϊά Ὀ6 ἀοῃο ἰο 86 Τηλἢ 
σοὶ ἰθ9 Κίπς πουϊὰ οβρϑοΐ}γ Βοηον, Β6 πὰ 
δηϑοΓοα ψὶ}} (Π6 στγθαῖοδὺ οοηδάρηοο. δουδί- 
1658 Βοὸ (ποιυχιὶ ἰδ δῖ, Ὀοσαυ86 οὗ (ἰν6 τὶ η ἀ8}ιἷρ, 
οΥ Ὀοσδυδο οὗ (6 ψΘ6 Κη6885 οὗ ἰὃ)9 Κι; (, 81} (δΐπρ8 
ΜΟΓΘ 10 ἶπιὶ ΡΘΓΠλἑ8810]6, αηὰ Π6 Βοροαᾶ δ Υ͂ 
πη ἕοτ εἰ πηϑο!, Ὑοί ἱ Ὠ9 δὰ ὃυϊ τεβοοϊοά, 
6 πιυϑὲ ανοὸ δοϊζη ον) ε ροα ἐμαὶ (δ ἷ8 Τουπάαἰΐοι 
58 ᾿η88Γ9, δηαἃ (δαὶ ἰΐ ΔΒ ΘΑΒΥ ΓῸΥ δηΟΙ ΟΡ ἰῸ 
ξαΐϊη ἰδ 9 ἴαγοῦ οὔ ἴμ6 Κίηρ αρζαϊηδὲ δ᾽ πιο]. Βυὶ 
{818 16 6 σοτηοῦ συ γ89 οὗ δ υτΔη δ6] -οοη βάθη ο9 
ἐμαὶ ἐξ ρΡἴδοθβ 8 ἴπ ἃ βἰβϑίθ οἵ ἱπβθουσὶίγ. Ηὸθ 
ὙΠῸ [858 ϑυσοθοθὰ ἴῃ μραϊπὶηρ (Π6 ἔατοῦ οἴ (ἢ 9 
τοδὶ 18 τ ΎῪ 116 Ὁ]9 ἰο {Ππἴπκ {πϑὲ ΠΟΥ ἢ 6 γ7}}} 8150 
Θαδὶϊγ ρβοόγϑγη {Π 9 δογύϑηίβ οὗ Ηἷβ [οτά, 

8. Τταὶν ἰὑ 19 8 ἀϊδιγεδββίηρς οοπαϊιΐου ἰἢ Ὑ ἢ 1Θἢ 
Ηδιθδη ἤηάβ ἰπιβοὶ δἰ (0}9 ἰ80]6 οὗ Εδί ἢ 6 Ὁ. 
Ουϊναταγ μὸ τοοοῖνοα (ἢ6 Ὠϊμμιοδὲ ἀϊδιΣ ποιΐοια 
Δηὰ ἰβ τηδ6 ὮΔΡΡΥ, Ὀσὶ ἐπ ΡΥ τἢθγ9 ΘΙΤΟΔαΥ 
σοΙΏ698 δ Ῥδίη ργοβοηί πϑηὶ οὗ ἷ8 ἀον ηἴ]}. 
Ηο ἰδ ἰηάθοά αἰγοδαν θουπὰ ὉΥ ἴδ οοτὰ ἐμδὶ βδὶὶ 
οἴυηρο πἰπὶ ἰἰο ἀοβίγυοι οι. 

ἘΚΟΛΆΡΕΚΝῚ: “Βυϊ ἴῃ 4}} {16 (86 τοὶ ποἰδὈϊθ 
(δἷηρ ἰ8 μον ΓᾺΡ δραγί δίδηἀ ().6 λυ ρτηθῃ 8 οὗ 89 
ΑἸΤΩΙ ΚΗ δοα ἰδοδο οὗ (8 ποτ]ὰ, βίῃσο {8} 059 
ποτ ἰδ 6 ἡγοῦ] ἃ οϑίθθιβ πηοϑὲ ΒΔΡΡΥ δηὰ ἤοτίυ- 
πδίθ ΓΘ ἰΓΌ}Υ τοδὶ ὈΠΏΒΡΡΥ δηὰ υπίοσί πα Ὁ6- 
ἴοτο αοἀ. ..... Μίρη, ἰοἀορά, βοοίῃβ ΟὨΪΥ νδδὲ 



80 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΉΕΡΞΚ. 
ππΠἘΠΠπᾳἔδερρΠΎ [ΤΤὌὌ“π“΄πΠΠῸῸΤΓἰῸτΎῦρ“βῸΠΓ τττ͵͵α.δσ“"σοο“οοαα͵͵’πτπτποποέπέπ͵ππΠπτππτρἠσπ τ τΤροθοθᾧἠξοσῦ τ --Ὸ-ρ-ῤΠ'ϑοθΘπιυὨ7 ι τῤὐτὠὐτ  ΛΓ[ ἔἐὀπ ιὀἰἤ«ςτοὔἰἰἰἰἰἰῆὩοῆῇΠ'ΔΕο΄ἕΟρχτος--ῆ-ἰὩῆῸῸπδοεδ,ᾳιισστι,ςΠΠ5ὖᾷν.....ΠῦϑῸᾷ ΄ΠΠ6ὖῸ65ὖ5...-΄΄΄Πὖἷἧ 

ΒΡΡΘΑΓΒ, δπα ᾿ιαρίπρ δοοογάΐης ἰο ἰμ6 ουϊνεαγὰ 
Βοιι Ὀ]δισ6, νου μανα ὈΟ]αΪγ ρῥγομουποθὰ 80 
᾿Ώ8} ΠΙΟΓΘ ἴογίαπδι9 ἰδ δαιδα. Βαϊ ἰα ἔποὶ 
δηὰ ἴῃ Οοὐ᾽5 γον, 0 8668 ἰ)80ὁ Βοδεί, ἢ9 788 
οἴ αἷϊ βάθη (δ πιοδὺ τ ϊξογα Ὁ]6θ. ΕῸΓ [16 88 ἰῃ- 
βαιοὰ νἱτὰ δαινὈϊἰοη, Βὸ τγ͵ϑ οὶ Ψ ] ΠὮἢ ΘΏΥΥ, ἢ6 
πϑ Ὀυτϑιϊης ν ἢ Παῖθ, δηὰ ψοηὶ ἰο [86 Ὀδηαιοί 
ἷα ἐμ τιοδι ἀἱπιυγ θὰ διαῖθ οἵ παϊπὰ. ΤῸ γθ 
ταηκὶοα ἰπ τ6 Ὀοϊίοτα οὗὨ ᾽ἷβ8 Βοδνὶ {9 δου] 
οὗ (δαὶ ἔγοϑδ θοῦ Μ᾿ σὰ ;Ὧ6 μαὰ Ἰ᾿αίοὶν Ὀθοη 
[οτορὰ ἰο οουΐου ὕὑροὴ δὲβ ΘΏΘΩΥ; δη 6 νγὴ8 
πιογθονοῦ μοδιϊδὰ ἰο ἀσδβρογαϊϊοα ὈΥ ψδδὶ 18 
Ττιοἂθ δὰ ἰοΪὰ ἷπιὶ ἰο 18 ζ466---ἰ αὶ ἢ }}}π- 
δὶ, νανίης οὔσθ Ὀδβαη ἰο 18}1 Ὀδέοτγο {116 ὅδνν, 
νουϊὰ ἔονονον ὕ68 5 ἰηἴοτίον, δηὰ ἰδ ΜΙοτάδοηὶ 
σοῦ! ἰπούθαβθ ἴῃ ΚἸΟΡΓΥ δηἀ Ὠοθογ," 

Ηαπναῦ, δ (9 [4016 οὗ ΕΠ Ρ, ἰ8 Ὀαΐ 8 ῥἱσίατα 
οἴ δὶ νἱοἰκοὰ οπϑϑ αὖ ἔμ ἰ6Ὁ16 οὗ ζοτία πο. ΤῊὴθ 
οἰνδηκο οὗ οἰτουπιϑίδ 608 ΠΟΥ͂ τηδῃΐ ἔδδί, ἰὰ 18 ἰγτα6, 
Μ 8 απΐαυθ, δηἀ κροοπιρά 88 ᾿ἔ ρυγΡΟΒοΙΥ δεϊθοίθα 
ἴον ᾿εΐηι.---ΕΕΟΛΈΕΌΕΝΤ: ΚΑ |ὁῸ τ 8110 ᾶἀρὸ δἱὶ 
76}1 ῥγοϑβίγαίο Ὀθίογο ἢδιηδη, Ὀυΐ ΠΟῪ ἢ αὐαὶϊ 
Ὀοίογθ ἃ [66 Ὁ]6 σοδῃ. Ηθ νι.0 ρογβοθοι(οὰ {116 
δεν 8 ὙΟΥΒ6 {ἰ8π ἃ ἀοἕ ΟΥἩ ἃ ΒΕΓΡΘΟΗΐ, ΠΟῪ ὃ6- 
ΘοΟμη68 ἃ δΒιρριϊαπὶ (ὁ α 2688. Ηδ νὶιο δὰ 
Ῥτοσυγοὰ ἃ ογιοὶ βἰδυρηιον ον 4}} (86 ΗδΌΓΕινΒ 
8 ὨΟῚ ΔΌχίουβ ἰ0 βηνα δ᾽ΐ8 οὐπ Ἰ᾿ἰἴ6. Ηοδ ψὯο 
οου]ὰ ποὶ δηάυτο Μυτάοσαὶ πο ἰηίογοθ 68 Ψ ἰἢ 
μἷθ ἀουιοδιὶο." Το οἱά γόνοῦθο βυθδίδης 4}}} 
γΤοσατδ: “Αἰ (ὴ6 ἴοπϑι 6 0 88 υὐν ἰὴ; τὸ 
δϑοτὰ 8 σσυπιῦ οὗἩ Ὀτοηλὰ ἴο ᾿υσατιβ, δδκοὰ ἴο ὈΘ 
δοοϊοὐἰ Ὦγ τ δηρον οὗ ᾿ζαγυ5 αἱρροα ἴῃ πνδίϑν. 
Τοῖθ ομϑηρκο 1] Ὀθ ταοϑὲ δ τὶς θὰ Οδ ἰδ 
Β841} Δ Υ δῖ Η18 οπϑτηΐθϑ αὐ Η]8 ἔδοί. 

Ουἡ τοῦ. 8. 1. 16 ΟἿΪΥ πιθδῃβ ἰϑ ἰο Ηδπιδη 
ἰο ὃδ6 τὶ οα ἴογΥ ἷ8 βαϊγαιίίου οὐ θη τδ ἰδ ἢ} ὃ 
δου] 4}} δι ἰμ9 ἔδει οὔ βίον δπὰ ἱπηρίογθ ΘΓ 
Ῥατάοηα. Βυὶ ἷὶ νγδϑ υβὲὶ 815 νυ ἃϊσ ἢ} ΑΒ δδυθγαϑ, 
ΠΟΥ Γαίαγπΐηρ ἔγοια (6 καγιί θη, ἱπιγργοιθα 88 8 
τοδὶ οτίπιθ, αηὰ δοὸ ἰΐ Αἰϊ]εὰ ἐ}}6 πιθαϑυγο οΥ͂ ἷ8 
βίη. ἽὮρΩ οπο6 {ἰπ βοδβοη οὗ αἰνίπηο σγδοθ δηὰ 
ογὈδαγδησο δἰϊοίίοὰ ἰο δἰ ΠΏΘΥΒ 18 οἷοβϑ, νι] θὴ 
Ῥυπίεϊνο ᾿υδιὶοο δγ868 δρδίηβί {(116πὶ, ἐΒ 6 1 ΒΘΘΙΩΒ 
85 ἰΥ (ΠΟΥ δ υηάογίακο ποι ΐηρ Ὀαὺ τ δαὶ πηῖ}]} 
δρρτιαναίο {(Ποΐν οαβο δηᾶ δαβίεη ἰμοἷρ ΟὟ ἀ6- 
βἰτυοϊΐοη. ΑΒ Αδδδυοτυβ ἀϊὰ ἰὴ (18 6486, 8ὸ ἀϊὰ 
δ᾽} ι(ο89 Ψῖο βιοοὰ Ὁγ (6 βἰὰθ οἵ Ἠδίηδῃ δηὰ 
δὰ ρσίνοι ᾿εἶαι (μ61 Ὁ σοηβάρῃησο. ΝΟ ἰδῇ Π6 18 
ΒΟ ΠΟΔΡ [6 ἀονηία!!, ἰθ80 αγὸ ἱποϊ ρα (ὁ 088 
ΘΥΟΥΥ͂ ἰδίπς δραϊηδὶ (6 οὔοηδεντ ὉΥ νη ΐϊοι Β6 
τοϊσιιὶ οὐίαΐη ἀοϊϊγοταποθ. ΤῊΘΥ ΠΟῪ ΐἷπὶ ἰοο 
Ὑ6}} ἰο Ὀ6 ἱφποτγδηϊ οὗ (86 ἰγῖοκ8 δῆ ἀδοορίϊοπβ 
οΥ̓͂ νϊοῖν 6 8 σα ΡΑ ὉΪ]6. Ῥϑιϊ0η5 [Ὁ ραγάου--- 
δηὦ ονθῇ τεροηῃίδησα6--ἶθ ἴῃ 80} σ8868 οὔϊθη 
{Πποαρὶὺ ἴο 6 οὨΪγ (μΠ6 Γαροηίδηοο οὔ Οδίη, αἴοτα- 
ἴῃ 50 συδτδῃίοο οὗ ρεπυΐηο γοΐοσα. 1) Ο5810}γ 
{680 ἡυάχοθ ρ5ὸ ἰοο ἴδν πα {Ποῖ βϑηΐθησο, Ὀαὶ 
Οοὐ᾽ 5 υϑί1ῖ6 9. ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἐμθὴὴ 88 ΘΠ Δ Ώ6}8 διραϊπϑι 
ιἰὸ οὔοη ἀ6τγβ. 

ἘΕΟΛΆΡΕΝΤ: ΚΤ6 Κίηρς ἰυδερὰ 8. υπ]υδὲ ἰπ 
Ἀχιης {8 σα ΠΥ ὕὑροῦ ᾿Ἰδπιδη---Ὀυ} Οοά 15 
υδὶ ψο ρδγηΐί5 ἴ06 γἰριΐθουβ ΡΘηΔΙγ ἰο ζ4]] 
ὌΡΟΣ ᾿εἶτὶ [ῸΓ ἰκῖ8 1168 λα σα] υπγηΐ65, ἰὨαδι τον ἃ 8 
Βα ψουϊὰ Βαγτο Ὀγουχμὺ τἱοϊθηοθ ὉΡΟοπ Οὐ ΟΡ Υἱγ- 
Εἶηβ Οὗ τηδίγοῃθ, δηὰ ψοῦἹ δαγο ρἰυηρεὰ (80 
Μ ὨΟΪ6 ρΡΘΟρΙο οὗ αἀοἀ ἰηίο τυΐη. Ασοοτγαϊηρὶγ ἰἱ 
ἷθ πιτιἰ6ἢ: ΒΥ Ὑπᾶΐ οη6 δπηοί, ὈΥ {Παὺ 8180 
8}8}} Βα Ὀ6 Ρυηϊδαοκ;᾽" δηὰ δραίῃ: “ΠῚ νυἱιδὶ 
ΤΑΘΆΒΌΓΟ Υ0 δλοίθ, 1ὲ 8.}8}} Ὀ6 τηοαδυγοα υπἰο γοῦ 
δφδῖη., 

2. ΤῊο αυεβίΐϊοῃ ταϊϑοὰ Ὁγ δηοΐθπὶ ἱπίουρτοίογα 
ὙΠ ΘΙ ΠΟΥ ἰΐ τγᾶ5 ποί {πΠ6 ἀυ(γ οἵ Εδβι νοῦ ἴο ὀχοῖν- 
γαῖθ Ἠππιδη ὕγομι ἴΠ 9 δοσυδδιίου ὈΥ 186 Κίη, δπὰ 
ἴο βΒθοοπὰ ᾿ιΐβ γοᾳαθβί ἴοσ ραγάοῃ, οδῃ ΟὨΪΥ 6 Βι- 
εἰϑύβοιοΥ ἢ Υ ϑηβυγαγοὰ ὈΥ πιδικίος (86 Ῥτοροσ ἀΐε- 
ἐποιΐοι θεοί γα θ ἔμ 6 τίονΒ οὗἉὨ δυοῖι ροϊηί8 ἢ {116 
ΟΙὰ ἀπὰ ἴῃ ἰΒὸ Νοὸνν Τοβίδιηεπίβ. ὕρου Νον Τ᾽ οϑίη- 
τηθηΐ ρτγουπά8, (ἢ ΘΠδΤΟΣ οι] ὰ ἀπά ου ὈιΘαΪγ δ 
ἴη [86 δῇ γδιῖγο. [1 8 ὩῸ ζΎΘΘΙΟΓ οἴἶδησα (μδη 
οὔθ ψὙ]οῖ (Π6 ΟΠ τ ϑιΐδη, (που 6 Βανὸ δυβογοιὶ 
{89 γηοϑὶ χγίθτυουϑί 80}15 πὰ οὔεηβῖνο δοίϑ, βου] 
09 ργορδτοά ἰο ραγάοι, ἰῃ ἃ βρί γἰϊ ἔγϑο ἔγοιῃ ἢ 8- 
ἰγοὰὶ οὐ σούθῶρο. Νοὸν πδοίμονγ [80 Κίης, Π6γθ 
δοίίης ἴῃ ἷ8 λιαϊοῖδὶ οαρδοὶίγ, σου ]ὰ δπιογίαϊη 
᾿ 6 Ρ ΓΘαΙ68ι, νοῦ ]α ΒΔΥΘ Ὀ66η 8 αἀἰδεγοηῖϊ τηαίίον. 
Ταϊκίπα, ονονογ, ιη6 ΟἸἹὰ Ταβιδαιθηῖ τον, [86 
ΒΏΒΟΥ σου] ἃ τηοϑὺ δογίδιἷγ Ὀθ, ΝΟ; δηὰ ι]νῖ8 (}}9 
ἴΏΟΓΘ, ἱπαϑιηυ οἷν λ8 {ἢ 6 ΓΘ νν88 οί γοῖ 8 ΠΟΤ 88- 
υἰϑίδοι ΟΥ̓ τηϑὰηϑ οὗ δυογιϊηρ ουἱ! (8 ἱἰπα ἀὸ- 
βισι οἷν υἀ ηγθη!8 οὐ αοἀ ὑρυη Ηδανλπ, ντῦο, 68 
Δ Αβαρίιθ δηὰ δ Ατπα]οϊκῖ 6. Ῥγ88 τοαγι θὰ ἃ9 
ΤΟργοϑθηιίηρ (ἰ6 οδι156 οὗ ανἱϊ πῃ ΟΡροϑί(ἴοη ἰὸ 
6 σλι86 οὗ Θοἀ δηὰ οὗ Ηΐβ ρϑορὶϑ (ςοηρ. θυσί. 
8. ἐβουρχ 8 οὐ Νεῆ. 11}. 86 Βαα.). Εατίδον, ἴῃ 
Ἐϑι μον δ οοηάιοί 8 Ρ᾽αΙ ΕἾ βίον ἴδ 6 ̓ροτίδηι 
δοὶ ἐμαί, θη (6 δΒοαϑοὴ οὗ ᾳτῆδθ ἰ8 οχρὶτγοὰ, 
Φαβίϊοο ἀοδῖσοβ πὸ ἰηἰογγαρίϊου τ του ρει ἰ0 85 
0Γ ΠΙΟΡΟΥ. Τΐδ σα τσὶ Ὀ6 ἰδίκοπ ἰὸ ποατί, 
ληἀ νὸ τηυδέ Ὠοΐ ὈθσινΑΙ 118 ἴοσοθ. μαη ΟὨτὶδ8- 
(ἰδ 8 860 (6 Ἡὶοκοα ρογίδὶν, ἰοζ (δῖα ΘῸΡ ΟΥ̓́Θ 
{Ποἷν ἴδίθ, Βιυὶ νῷ πηυδῦ τγο͵οΐοθ οὐϑν ἐπ αἰνῖπα 
διά πιο Ὁροὰ ἰηϊαυϊίΐγ. Τιΐϊθ βοῦνθϑ (Ὸ 
Βίτοησί 6 ἢ ΟΌΓΡ [αἰ ἴῃ ἃ ΒΟΙΪΥ͂, οὐον δοῖϊγτο 6οά. 
Ουν ονῇ Ορροϑίιΐου ἰο ἱπί αν τηυδὲ Ὀ6 88 ὕἢτι- 
ἰοπαΐπς 85 νγδ8 ἰδ δἰ οὔ βίον δζαϊηϑὶ Ηδπιδῆ. 

ΞΤΑΠΚΕ: “1118 ὈΑΓΟΙΥ ογϑάϊ Ὁ16 δαὶ {80 Κἴησ 
δοιὰ ἤδτνὸ ἐΒουρηὺ [ΓΙ ΒΟΥ ὉΡοῺ ἐδ ἷ8 τηδίἑον--- 
δνθ φοτγοοϊγοά (6 ψοπάθγ ἃ] ἀδα! ηχ8 οὗ ἀοά. 
Νοῖιπον σδη τγ͵οὸ Ὀοϊΐονο ἰδαὺ 6 85 ἐμ ΟΥΘΌΥ 1οἱἷ 
ἰο ΚηΟῊῪ ἰδ γα Θοὦ. Ἐδϑίδεαν, Ἀονούοσ, δηά 
Μοταεοοαδὶ, ἰοσοί 6 νυν ΤΟΘΩΥ οὗ ἐπ 6 {6Ὁ08, ται 
ανὸ Ὀ6ρὴ ρον ΟΟΒΙΥ ϑίγοηρί Θηθα ἴῃ (οἷν Δι ἢ. 
ἤοονΑ 8. Ἰα ραιθηίβ ἃγὸ ιδὲ (Βον. χὶχ. 2). 
[μοῦ (6 Ομ τ βίη λιοτο ποίϊοο (86 ζοοάῃε8β8 δηι 
ἰρα 1] π 698 οὗἨ αοα (Βοαι. χὶ. 22), δῃὰ ]οὶ οι] 
θ6 ἰο δἷπι ἃ ψαζηΐης υοΐοο "᾽’ 

Ου γτουα, 9,10. Βιιίονρ δηὰ βηγοδϑίΐο τησϑί ἱΐ 
Βλγθ βίγαοϊς ὑροῦ {10 Θ.Γ8 οὗἩὨ Ηκιηδὴ ν δ Ηδνγ- 
Ὀοπαὶι, οηὁ οὗἨ ἰ8 δυπυσϑ, 0 ὺὑρ (0 ἐιῖ8 {1π|0 
᾿Ιδ)ὰ απ ]Υ δον πἶπι δἰ ἀοϑί το ὨΟΠΟΥ͂, Σα- 
τλατϊοα, πον (δαὶ (6 ἀοοπηθα τληη ν᾽ 89 ἰοὰ νὰν: 
“Βο] οἱ ἃ 4180, {1:6 ζα!] ον 8 ΒΓΥ οὐὐϊ15 κι, πὶ σἢ 
Πκδη Βαά τλάο ἴος Μογάδοαϊ, το δι βροΐίκθῃ 
ξοοά ἴον ἰδ8 Κἰης, διαπά οἰ ἰπ (6 Βουβ86 οὗ ἢκ- 
πιδῃ.᾽) Μαυμὶ ἰἰ τ θη Ὀ6 8μ61 {118 ἀ ΘΑ ρ᾽ 680]9 οὔϑθα- 
ιπτ Βμουϊὰ Γαΐ86 ἷ8 ἔοοῦ δραϊηϑὶ {0 ἀδδὰ Ἰΐοη 
Ξ6.9 δον ἴῃ ἰ(δῖ8 σηοπιθηὶ ᾿θ ἴυτηϑ ἰοσατὰ 1}}6 
ὨΘΝ]Υ τιϑίηβ δϑὺη ἩΐΓ ἢ ῬΓαΐβαΒ ἰπ Εἷβ8 πιου 8] 
δίτπϑι {ἢ 158 πιΐβουα ὉΪ9 δαυθ αἷ8ο δαἀὰ ἰο (06 δ᾽γτοδὰν 
Ετοαὶ τοϊρίοτίαηθ οὗ Ηδπιδη---ἰ αὶ 6 δου ἃ Ὀ8 
Ἰναὺς οἢ 51 [ΐ8. ρα ]]οῖν5 τ εἰσι 6 Βαλα ἰηἰοηἀ οι 
ἴον 180 Φονγϑὶ Ῥοοῦ Ηδαιδηὶ δ ἀβὲὶ ἰθοα ποὶ 
ποῦ (Πδὺ ἰῃ Βυοὶλ ΔΥ8 88 γγοτθ ἰπἷπο ἰοὺ δλάβι 
ὯΟῸ ΓΕΑΙΪΥ τυ Ττϊοηὰ ἢ Ὠ[άϑι ἴμοὰὺ ποῖ ρϑγοεῖνθ 
ιμδὺ ἃ βο 8} βρίγιὶ δηὰ ΠΥΡΟΟΥΪΒΥ ογπιθα (ὨΥ͂ 
Ὀοαγ χυτὰ Νοῖ ΚΟ {(ἰαὺ (Πο086 το οσχίρυ- 
ὨΔΙΪῪ Ὀονγοά ἐδ Κποο ἰο θα, ραν ρηδβμοα 
(μοῖρ ἰοοῖ ἢ δρηϊηβὶ ἰμ606ῖ Ττυθ γί θη δϑἰιῖρ δπὰ 
6] δ σα ΟὨἿΪΥ οχὶδί Ὀθίννθθη 080 ὙΠῸ ἃτὸ 
τοφοῖμοῦ υὐἰϊεὰ ἰο 6οα, Εγθῃ (μδῃ ἯΘ ΙΩΔΥῪ οἵ- 
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ἐθῃ ἀἴβοουος 89 οὐουθοιΐηρς ομοϊ βιὰ τ ἰοὶ 

δξδίη ἸοΟΒ6}8 800} ὈοπάθΒ. Ἦ ΒοτΘ {ἢ 18 οουμπιοῖ 

Ὀοπὰ ἰβ νδοιΐης, (ἢ 0Γ6 Βορδυδίϊοῃ τηυϑὺ ΘΏϑιι; 

ἐδοσο, ἰῃ ἴδοὶ, ϑδοῖὰλ χοθβ μἷβ ονῆ ἯΔΥ. [1 ἴῃ 
Β9}} ἃ 0836 4] (Π6 δβοογοὶ δῃθαυουβ δηἃ αἴ τη8 
οουϊὰ Ὀθ οχροδεᾶ, τ πουϊὰ αἀἴβοονοῦ 8 “" δῦ οἵ 
8}1} αζαϊπϑὶ 4}}. [1 18 ΓγΓδαΌΘΏΠΥ Β60 ἐπ αὺ 8Ρ0- 
Ῥαγοιὶ ἔσο δ δὐϊογ υαγὰ Ὀθοοηθ Ἔχοσυ ! Ο. 6 Γ8, 
Ἧΐο, ὈΥ ἰμοὶν το ΐοῦΥ, δαὰ ἰοὸ 8.6 ταΐβουυ οὗ 
(86 οαἱρτὶϊ. [Ιη (860 ἔαΐϊαγο 8180 1 νν}}}] ὈῸ ἑουπὰ 
παι 80 αποιηΐθβ οὔ (86 Ρ6οΡ]6 οὗ ἀοἂ νὶ}] {λοτὰ- 
ΒοἾγ689 ἀθϑί ΓΟΥ͂ Θδοὶ Οἶδὸσς ἱῃ ογάον (δὶ Ἰυάφσαρηὶ 
οὔ {π6πὶ ΠΠΙΔῪ Ὅ6 ραοτίοοί, ΤΠοτο 18 ἃ πη γοΥΒα] 
υ8ὶ ξσονοτηιηθηῖ οἵ ἰλ9 ποτὶ οὐ 9 ρματὶ οὗ αοὐ. 
Ηὸ ψ8ο ἰα σαρδῦϊο οὗ 80 βιδηιοῖαϊ αὮ δοί 84 ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰο ττῖϑι ἴῸὸ ἀοδίγου ἷ8 ΘηΘΥ, Ὀαὺ αἶ80 0 
ΘΟΥ̓́Θ ἷπὶ 1 ἰδ 6 ργοδίοϑί ροββὶ Ὁ] 6 ἱζῃηοι ΠΥ, 
τουδὶ ποὶ ὉΘ δυνργὶϑοα 1 ἴῃ 8 ον νοὶ] ἀοβϑογνϑὰ 
τοϊδίοστί πο χτοδὶ Βδι9 8}}8}} 8180 ΒΟΟΟΙΏΡΘΩΥ 118 

ον θη. ὙΠΟΘΥΟΡ ἀἰζα ἃ οἷς ἔον οἰἴογβ, Μὶ]] 
Εἰ 80} 7 [4}} ἰηο ἰδ. Τ}}5 ργονυθτὺ γον ῆ65 186] 
ἴῃ ἰ5 0}}]68ὲ βθῦϑθ. [0 α8 ἰδ γχίηρ οὗ ϑαίδηΐο 
ΤΔΟΟΊΘΡΥ ἡ] ΗΔΥΌΟΏΔΕ δα γ8: “ΑἸα (86 μα] ον 8 
δ᾽8ο βίδηὰ σχϑαᾶγν, δηὰ ἰδαί, ἰοο, Ὀθίογο Παιηδη᾽᾿ Β 
οὐ Βουδβο.᾽ ἸΤΠοΓΘ ΛΘ ΤΏΔΗΥ ρΘΟρ]6 Ὑ80 ἢ 68]- 
(αἴ πού ἴἰο υἱὐον 1 τιοοκί ὩαἾΥ, δηὰ ᾿νονν σοοὰ τ 6 γ0 
ἷἰς ἔον 411 ἔθ 059 νγῦο 8.6 'π ἀδΌρονῦ οὗ οηἰονίης (ἢ 9 
ΜᾺΥ οὗ ἀθείγαοίϊοη, Βδουϊὰ ἈΠ 6Υ ὮΘᾺΤ ἰϊ βαϊα Ἰουὰ 
που ἴον ἐπ 6 πὶ ἰο ὮΘΆΓ, δη δοιὰ (πο γ γερϑαὶ 
ἰς ἴο τϑιλβοῖνοϑ: “4.180 ἐμ6 βραϊ]ον 8 βίδη ὦ Σοδανῦ 
πὶ οῦῖ,᾽} 

5ΤΑΒΕΚΕ: “1ἰ υὐυδὶ 480 80 ὮδΡΡοι ἴῃ (ἢ 6 ̓ιι8ὲ 
λυϊδχπιοηὶ οἵ αοἀ (ἰἸ4.. δῖποθ (ἢ 6 }ιὶσὰ Θδὺ τηΐῃ ἰδ 
οὗἩ ϑιαίθ δὰ οδυβοὰ (116 ἰρθδι χα] 5 ἰο Ὀθ 
ογϑοίοά ἴῃ δσοογάβδηοοῦ νι ἢ 8 στοαίῃ 688 οὗὨ [66]- 
ἴῃς δηὰ ϑιαῖο ροβίι(ἴοη δὰ ΒοῦοσΒ, Ὀοΐογθ τἩμὶσὮ 
ΑἸ Ὀονψοα ἴὰ δάἀογδαίΐοη ἰο ἐἶιο θατίἢ, ἢ9 βιουϊὰ 
εἰ πι86] Ὀ6 οἸογαιθα δΔΌΟΥΘ 8}} οἰβοσ Ρ60}]10 (μὲ 
ἯΟΓΘ δαηρ.᾽" 

ΞΕΟΟΝῸ ΘΞΕΟΤΊΟΝ. 

Ῥὴ690 ὨοΊίνοντβηοθ οὗ [89 δον δ. 

ΟΠΑΡΤΈΕΒΒ Υ1Π]|. ΙΧ. 

Α.--ἘΞΤΉΕΒ ΑΝῸ ΜΟΒΡΌΕΟΑΙ ῬΡΕΟΟΙΒΕ ΡΕΒΜΙΒΗΙ͂ΟΝ ΕῸΒ ΤΗΕΙΒ ῬΡΕΟΡΙΓΕ ΤῸ ΗΓΤΑΝὈ 
ΟΝ ΤἸΗΕΙΒ ΟὟΝ ΡΕΕΕΝΟΕ. 

ΟηαΑρ. ΥἹἱΙ1. 1--17. 

Ι. Ἐείλεν σαπα Ἀοταδεοαϊ τεσεῖυό αμίλονίίῳ (ὁ ογάδν αἷΐ (λίπσε πεεάίεϊ ζοὸν ἰλ6 ἀεἰϊοόγαποα 9) ἰλε «εῖον. 
γειβ. 1-8. 

1. Οκ δεὺ ἀΔγ ἀΪὰα (89 Κίπρ Αμδβυοσυβ ρῖνο ἐδ ἤουβο οὗ Ηδιηδῃ, (6 «6 Ὑ8᾽ ΘΏΘΙΩΙΥ, 
απο Εδίμοῦ [89 ἀυθθη: δῃηὰ Μογάροδαὶ οάῖαθ θϑίοσθ [8 Κίπρ; ἴοσ Εβιμοῦ δὰ ἰο]ά 

2 ἡβδαὶ Π6 ὡαϑ ἅηἴο μ6τ. Απὰ [89 Κίησ' ἰοοῖς [γϑμονθα] οὔ ἢ18 τῖπρ' [β]ρηθι7, ν᾿ ἰο ἢ 
0 δα ἰδίζοῃ [σϑυβοα [0 0855] ἔτομι Η διηδη, δηα ρᾷγυϑ 1 υηίο Μογαθοβι. ἈΑμπά Ἐδπ- 

8 (86γ βοὺ Μογάθοδὶ ονὸῦ ἐΐλθ βουβὸ οὗ Ηδιηδηῆ. ἀπά Ἐδβίθοὺ βρϑβο ψεέ ἀραΐη [δἀάρά 
δηὰ Βρ0Κ6} Ὀαίογθ {86 Κίπρ, δῃὰ [6]] ἀοιυη αἱ [Ὀθίοσθ] 18 ἔδβεϊ, απ Ὀοβουριῦ Ηἰπὶ 
στ ἔθαγθ [πορὺ Δηα βυρρ]ϊοαίοα ἰο ἢΐπ1}7 ἴο ρυΐ ΔΎΔΥ [σαυ86 [0 0888] ἐδ τα Ἰβοδίοῦ 
[6011] οὗ Ηδιωδῃ ἰῃ6 Αγραρίίο, δηα δ᾽8 ἀδνῖςα ὑμαΐ 6 λα ἀον βοα ἀρδιὶηβὶ (6 “9658. 

4 Τποη [ἈΔ.4] [86 Ἰκϊηρ μο]ὰ ουὐ {ἢ6 σοϊάθηῃ βοορίγο ἰονψαγὰ [10] Εϑίμου. ὃ. [4 πα] 
ὃ ἘπΙΠΘΓ ΔΓΌΒΘ, δπὰ βἰοοα ὑδίοσο [π6 Κιῦσ, Απά εαἰᾷ, 1 ἐξ ρ]θαβο [δ6 σοοᾶ ὕροη] [ἢ6 

Κίηρ, δῃὰ 161 δᾶνο ἰϑυπα ἴΆγου ἴῃ ἢΪ8 βιρῃὺ [Ὀοίοτο Ἀἰπα], πὰ {μ6 {πἰηρ [ποτα] 8ϑόηι ᾿ 
τίσ Ὀσέοτο ὑπ6 Κίηρ, δὰ 1 δὲ μ]οαβίηρ [ροοα] ἱῃ ᾿Ϊ8 ογεβ, 1οὐ 10 ΡῈ ψυγι θη ἴο τὸ- 
γΘΥΒ6 ὑμ6 ]Ἰοίίογβ [008] ἀδνυ βοα ὮΥ [οὔ ἀανίδιης οὗ] Ηδιαβῃ ἰΐδδ βοὴ οὗ Ηδῃ- 
τοράδίμα [116 Μοάδίμ8] ὑμ6 Αραρὶίο, ψ]οὴ 6 ψτοῖθ (0 ἀοϑίσοῦ {86 96 .)1718 τ ΒΙΟἢ 

6 [ψ 80] αγό ἴῃ 4}} [μ6 ΚίηρΒ ΡΓΟΥΙΏΟ6Θ: ΕὉΓ ΠΟΥ͂ οδ 1 ὁπ προ ἰο Β60 [ἀῃὰ (1. 6., Μ ΘῈ) 
1 866 (ἐ. 6., ἸοοΚ) οὐ] 86 6}}} {Ππαῦ 88}4}} οοπιθ υὑπίο ΓΑΥ͂ ρθΟρ]6 [ΠΥ ΡΘΟΡ]6 8881} βπ 7) 
οΥ [8η4] ΠΟῪ οδῃ 1 πάπα ἰο 866 [πᾶ (ἱ.6., ὮΘΏ. 1 566 (ἱ. 6., Ϊ001Χ) οὨ] ἐδδ ἀοδβίγαο- 

7 τἴοὰ οὗὨ τν Κἰπαγοα Τα [Απὰ4] ἰμ0 Κίηρ ΑΒαβυθγυβ βαϊἃ ὑπίο Ἐδβίδονυ 189 
αυθθῦ, 808 ἴο Μογάθοβδι {π6 96νν, Βδβο], 1 ανθ γσίνοῃ Ἐβίμον ἐδ 6 ἢουδα ὁ Ηδιηδῃ, 
8η4 ἷπι (ΏΘΥ͂ αν μβδηροὰ ὕροὴ ἐμ6 σβϑ]]ονθ [[Γ66], θ6οβα86 [ἀροη {887 μα ἰαἱά 

8 [βοηΐ ῥοτίλ] ͵8 βδῃὰά ὠρορ ἔπ 69 π8.  σἰΐθ γ6 δἷβο [μὰ πυΐϊθ ΥὙΕ] ἴοσ [Ὡροῃ] ἴ89 
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ον, 88 1 κοί γοὺ [ὦ (Π6 φοοά 1 γοῸΓ 6γ68], ἰῃ (86 Κἰηρ᾿Β παῦιθ, δῃ ἃ 868] 10 τ ῖιἢ 
180 Κιηρ᾿ υίηρ [ϑρποὶ}: ἴον ἐδθ σι ηρ πμ]οἢ 16 τι θη [ἢ 086 ἰκρ᾽8 ἤδη, θά 
85:8]6ἀ νι [86 Κἰηρ᾽ 8 τίηρ; [Β]ρη6], ΤΩΔΥ ΠΟ πιαπ [(λόγ6 ἐδ ὯῸ ΟΠ6 [0] ΣΘΥΘΙΒΘ. 

11. Μοταεοαὶ αμίλοτίκεε (λ6 εῖον (Ο πιαζε Ῥγοραγαί ον 707 α Του ΟΝ ἀρεπεα. Ὅτι. 9-.14. 

9 ΤΒοη [Ἀπά] τόρ [μ6 Κίηρ᾽Β Βοσῖ 68 0811. δἱ ἐδαὺ {{πλ0 ἴῃ {86 ἐδ᾽γὰ τηοηίἢ, {μδὲ ἰδ, 
ἐδδ τόθ! ϑίνδη, οα ἐδ ἰγθο δῃα ὑπθηθ θὰ [πϑη}]} ἀἄαν ἱΒογθοῦ [1ὴ ν.}: δηὰ ἱξ 
ΨΆ3 ὙΓΙ θη, δοοογαϊηρ ἰο 411 [μα΄ Μογάδοδὶ σοι πδηαθά, υηίΐο {μ6 96 )78, δῃ4 ἴο 16 
᾿ἰδυϊοηδηΐβ [Βα Ὑ808], δηα (Π6 ἀορυῖ(165 [Ρ48}}.88], δῃὰ [ἐῤ6] στ] 6 γ8 [ργίη 68] οὗ (88 
Ῥγονίμοοϑθ τ οι αγὸ ἴσοι [παᾶϊὰ [Ηοαυ], [8η4} υηο ΕἸΒϊορία [Ου8}}}, 84 πυπάγοά 
[84] ὑνθηῖν δ πα Βαύθῃ ῬγΟν ΠΟ68, 0 ΘΥΘΓΥ͂ ρΓΟν 66 [ΡΓΟνΪΠ66 δηα (1. 6.,ὄ ΟΥ) Ρτο- 
ν᾽ η66], δοοογαϊηρ ἴο [μ6 ψιτιηρ' ἐμογοοῖ, δῃά τριΐο Ἔν ΘΥΥ͂ ρΘΟρ]6 [ρϑορίε δῃὰ (. 6., Ὁ) 
ὈΘΟΡΪ6] αἴζογ [δοοογάϊηρ [0] {μ6 1} ἰδηρσυδρα [οηρυ6], διὰ ἴο [ῃ9 Φ6νγν8 δοουταϊπρ ἴο 
{86 ῖγ νυιυηρ, ἀπά δοοογάϊορ ἴο {μον ἰδησυᾶρα [οηρ6]. Απά Βα σγυΐθ ἴῃ 1Π6 Κίηρ 
ΑἸαϑυθγυβ᾽ ϑίηθ, δηα Ββοαὶϑὰ ἐξ ἢ (ῃ6 ΚίηρΒ σὶρ [β'ρμοι7; δυὰ βεμῦ Ἰθίο 
[Ὀσ00Κ8]7 ὈΥ ροβϑ8 [ἐδδ πδηῃὰ οὗὨ (86 ΓΆΒΏΘΙΒ] οἡ Πογβοῦας Κ [ἢ ΒΟΥΙΒΟΒ], απ γἱάθγ8 οὐ 
[07 τυ ]ο8 [86 δι664]}, οΑπλ 618 [86 τὰ]65], ἀπά γουῃρ αγοιηθαάδγίοβ [βοὴβ οἵ [86 
Ὠ18.63]: ἮΥ Βογοίη [ΥΥ̓ Β10}} ὑμ6 Κίηρ ργδηϊθα [ψᾶνὰ ἴ0] 86 9618 ψῃὶσῃ [π|Ρ07 τσόγὰ 
Ϊπ ΘΥΘΥΥ͂ οἰἰγΥ [6ηἀ (ἱ. 6., ὈΥ) οἰγ]7 ἴο ψαίμον [ςοηρτορδῦθ) (ΠΘπιβαῖν 68 ἐυσείλογν, δηι 
ἴο βίδπα ἴογ [ὕροη] ἱδεὶν 116 [300], ἕο ἀδβίγου, ἰο βίδυ [81π}}00], δῃ ἃ ἴο οδυεα ἴο ρ6- 
ΤΊΒ᾽., 8}} [Ἔν ΥΥῪ] ἰδδ ροννοῦ οὗὨ ἐδδ ρθορὶϑ δῃὰ ρτονίποο 1ῃϑ τυὐομ αὶ ἀδεαυ]ὺ (Πεπ, δοιὰ 

12. 1}0116 ομ68 πὰ πψοϊηθῃ, δηἀ ἴο ἑαξ [ἢ σαυο] ἴμ6 Βρυὶϊ! οὗ 6 τ ΤῸ ἃ Ῥγευ. ἴζροη οὔθ 
ἄδγ, ἴῃ 4}} ἐδ6 ργονίηοοβ οὗ Κίηρ ΑΠδϑυθγυβ, παπιεῖψ, ἰροπ ἰλ6 τὨϊγιοεητἢ [{Ὠ]τγύθ6}] 

18 αν οὔ [ἰ0] ἐλδ ὑμϑὶ μι [ὑνγοὶν 67 ταοηίμ, ]οἢ [{Π4}] ἐδ ἐλ τιοητῇ Αἀδὺ. Ζ7ήδ σορΥ 
οὗὨ ἰῃ6 νυνί υληρ, [0 ἃ οοπδηἀποηῦ [140] ἰο Ὀ6 ρἴνθῃ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ῥσονίησα [πὰ (ἷ. 6., 
ὈΥ) γον Π66} τυαϑ Ρυ 864 [το ν68]64 απο 841}1 ρϑορὶβ [(86 Ρ60Ρ]68], δηὰ {μαι [6 
Ψ6ν)8 βῃου]ὰ [0Υ 186 9678 ἴο] Ὀ6 ΤοΔΑΥ͂ ἀραϊηβῖ [0 πδ΄ ΑΔΥ ἴο ἀνϑηρα ὑῃοσηβ6] 68 

14 οη [ἴγοια | [Π6 17 δῃθηΐθθ δὸ ὑπ6 ροδίϑ [ΓυΠ6Γ8] ἰμδὶ τοάθ Προ [τ] 615 οὗ ] πλ} 68 
᾿απά οδιη6}8 [{Π6 πἰ66 4} πϑηΐ ουῦ, Ὀοϊηρ Παβίθηθα δηα ργεββθα οῃ. Υ [86 Κἰηρ'᾿ 8 οοτὰ- 
τηδπθιηθηΐ [ποτα]. )ἀ {86 ἀφογοθὸ [184] γδ8 ρίνβῃ δ [10] δι ἤδη (9 ρ418660 
[οἰϊ846]]. 

10 

11 

1ΠΠ. Ἡδονγαδοαϊ ὁ λοποῦ απὰ ἰἧᾳ 7ον ὁ (λε υειοα, τα. 16δ--17. 

16 Απὰ Μοτγάβοδὶ πϑηΐ ουΐ ἔγοπι {8:6 Ῥγθβθηοο οὗ [Ὀαοΐογο] ἴῃ ΚΙηρ᾽ ἴῃ ΤΟΥᾺ] ΔΡΡΆ,γεὶ οὗ 
Ὀ]ὰ6 [ν]0]617 δῃὰ ψμϊίθ [ΠἸ 6 Π7, δηα εὐὐξή, ἃ. στοαΐ Ἴσον οὗ ροϊα, δηὰ εὐἱ ἢ, ἃ. σαγιηθης 
[το 06] οὗ ἤηθ ᾿ἰπϑὴ [Ὀγββυβ] δῃά ὙΠ. δηα {η6 οἰτγ οἵ Κα ἤδη Τοὐοϊοοα [βῃου 66] 

16 δηάὰ νβ ρ]ὶδα. Το 968 δα [10 [Π90 96 }8 1788] "Πρ ἢϊ, Δα σ᾽ δίίηθεβ, απὰ ἴογ, δπὰ 
17 μοῦουγ. Απᾶ ἴῃ ΘΥΕΓΤΥ͂ ΡΓΟΥΪΠΟΘ 86 ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿ [8ηἀ (ἷ. 6., ὈΥ) οἰἐγ], ὙΠ ΒοΓθο- 

δυοῦ [ὙἘ16}}} [86 Κἰ ρ΄ Β εοῃατδηαπιοηΐ [ποτα] δη 4 ἢΪ8 ἄθογθθ [1807] οΆπη6 [τῦ0α8 Δρ- 
Ρτοβοβίηρ], (86 6178 δα [τ0α8 ἴο {Π6 .6:}8] 70Υ [ρ΄ Δ 668] δῃαὰ ρ᾽βάῃ 688 []0γ], 8 
ἴδαϑὺ δηα 8 ροοᾶ ἄγ. Απά ΔηΥ οὗ [ἰγοπλ]} 16 ῬΘΟ0ρ]6 [Ρ60Ρ]68] οὗ }9 επὰ θο- 
σα 96.) [0 ἀ41264 {ΒΘΙΏΒ6} 68] ; ἴογῪ ἐδ 6 ἴδασ οὔ (}90 “εν 861} Ὁρο ἰπθπη. 

ἰη Ταγαυτδ υπἀεγοίθηἀ ὈΥ (δ 6 ἰδτὰ “ ἀοιδε,᾽" 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴ βϑϑιῃβ δ᾽ αγοϑβί βεϊ -ουνἱ ἀϑῃΐ αὐτὸν δαὶ οοουχτο 
ἴα σδδρ. τἱὶϊ. {πΠδ8ὺ ΠΟῪ, ποχὶ ἰο βίον, Μογαϑοαδὶ 
ΒὈουΪ ἃ αἷϑο δοίῃθ ἰο τοδὶ ἀἰδιϊποιΐοη, ἩΒοίΠγ, 
ΒονΥοΡ, {ΠῸΥ ψου]Ἱὰ Ὁθ 8Δ0]6 {Ὁ}}}7 (0 ΓΟΥΘΓΒ6 16 
ἵαϊο (δ δὺ πΠτοοϊοποα {9 9 68, Σοϊηδὶηθαὰ ησδοΓ- 
ἰδἷη ἰπ Υἱοῦ οὗ ἐμ αἰ ΠΟΥ οὗὨ ἰμ6 δἰ(υδιΐοῃ. 
Ενοη αὐτοῦ Μογάοοδὶ μδὰ ἰδίζεῃ δἷβ οὐ ρτοίθο- 
ἐἶτα ΤΩ ΘΘΒΌΓΟΒΘ, ὉΡ ἰο (86 ΥΟΡῪ ΒοῦΥ ἘΠ Θη Β06688 
ΜῸ8 δϑβυγοᾶ, ὑποογίδΥ σοηϊϊπυαορὰ. [ἢ οδδΡ. 
ΥἿΙΣ, ἴι 18 ἰο ὍὈο Βυοτνῃ ὅταὶ τρδὺ Δ ΒΟΥ 9 
τοσοϊγεὰ δηἀ ψηδὲὶ τηθαδατοβ οὐἁ ῬΟ]ΪΟΥ 89 
δἀορίοα, 

γοτβ. 1- 8. Εἰτγεί, Μογάθοδὶ᾽ " σωξλονίίν. Οη 
{86 ΥΘΥΥ͂ ἀαΥ ἴῃ τ ὶοῦ Ἡδιλα ζ[6}1 ἢ 6 Κίηρ ὑγο- 
βουιοὰ {86 φαθϑη τὶ ἷδ Βοαδθ. ΦΦα δι} ΘρομΘὮ 

4180 (μ6 »εορίθ ἴῃ ἷϊ, δηὰ {ἰμ6 611 γ6 Ροββοβϑί 08 
Ὀοϊοηκίης ἰθογοίο. 1 νδ8 ὑδυδ] [ὉΓ Ῥοχείηπ 
κίημϑ ἰο Ροββο88 ἰδβοιηβοῖυοδ οὗἩ 6 ῬΥΟΡΟΓΙΥ οἵ 
{8086 ΒΟ Βαα Ὀδοθη ραη βμεὰ πὶ ἀεαι ἢ ( 086- 
Ῥἤπθ, Απιὶφ. ΧΙ. 1, 8; 4, 6). Μοτάεοοδὶ οδσθ 
ῬὈθέοιθ ἴπο εἰ, ἡ. 6. 6 88 τηϑδὰθ ὁη6 ΟΥ̓ {16 
ΟΟΟΥΒ ΜΏΟ ἘΔ [86 ἴδοθ οὗ ἰδ ἰκίηρ (δοπιρ. 
οἾΔΡ. ἱ. 10, 4: νἱΐ. 9). Ηο ονοά δἷ8 ροϑβί(:οῃ, 
ποῖ ΠΠΟΤΟΙΥ (0 ἷδ ΤΟΥ, 89 Βαυϊηρ δἰ τη Β6]Γ Ὀδοη 
οΥ̓͂ Βογυΐοθ ἰο ἰὸ Κίηρ, δηλ ΠΟῪ τηοριιΐηρ {86 
{1116 δεηφίαείον ο7 ἐλα δι (ΒΠετοά, Υ111. 86), Ὁυὲ 
ΒασθΌδο οἵ Πα τοϊδιΐοη (ὁ Εδι ΟΡ (σθηΡ. ἰϊ. 17). 
Ἰπἀϑεὰ 189 Κίηρ τοοῖς οΒ δία τίηρ (τοῦ. ὦ, 
ἼΒ, δ8 ἴῃ οὔδρ. 11}. 10), δἷ8. βθδ] τίη, υυ βίο ἢ 

ὯθΘ Βεᾶ τδίζτθῃ ἴσοι Ἐΐδιηβη, δηᾶ βρᾶνϑ ἐξ 

ππῖο Μοσᾶθοϑδ'.--- 3 3.1, δ5. ἴα δου. ἴϊ. 6; 
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ΒΒ πιδλὰθ δἷπι ὑγίπιθ πιϊ ἰδίαν (αθῃ. χὶΐ. 42; 1 
Μδοο. νΥἱ. 16; ουμρ. οἰδρ. ἰἰϊ. 10). [Ικ δααϊιΐοη 
Ἐδίδον ρῥἰδοοὰ πἴτῃ οὐοῦ (89 μουδο οὗ Ηδιδῃ, ἑ. 6. 
Ἰοΐι ἰο ἷπα 89 ΒομοσΌΪο δηὰ Ἰυσγϑιῖγνο τϑηδίζο- 
ταϑῃὶ οἴ ἰὴ ἰαῦχζο οϑίδίϑ ἰδυ8 σϑυθγιϊης 0 ἈΘΥ, 
ἐπ ἤδοι τοδᾶὰθ πἰπὶ ἤθΡ ΧΟΥΘΡΒΟΡ οὗ [6 δοῦβθ. 
Βοίῃ μοϑηοοίοτι ἃ οηΐογοά δ ὈγΠΠἰδῶὶ Ῥοδίος ; 
αὶ ΠΟΥ͂ ὙΘΤΘ τοὶ πικἰδἰοὰ ὑμογθ ΟΥ̓ ἰηϊο οΥ̓Ϊ]. 
ΤῊ γϑιλαυῖβ τϊτ ἢ τούθυθησθ ἰο [06 Ῥγοδοηΐ ῬΤΟβ- 
ῬΟΥΪ οἵ Εδβιμονῦ δηά Μογάθροδὶ δῦ οὐδ θη ]} 
τἸη846 ψῖιἢ γοχαγὰ ἰοὸ τὙμδὶ [οἰ] ονγοὰ. ΤΟΥ ἀἱά 
ποὶ (ἴθ ἰμοὶγ 6856 δ (86 Ἐσρβῆβ οὗ {88 ποοάϑὰ 
σδΓΘ ΟΥ̓ΘΥ ἰδ 6ἷΓ ῬΘΟΡΙΘ; {.}050 ὙΘΣΘ ποί ογ χοίίθη. 
Οὐ 86 ΘΟὨΙΓΑΤΥ ΠΟΥ σ᾽] ονοα ἰὲ ἱσα θθηΐ Ὡροῖ 
τἢθηὶ ἰο ἀο 8}} ἴῃ ὑμοὶγ ροῦγουῦ ἰο πηϑῖκθ ἐμ οἷν Ρ60- 
Ῥὶθ ΒΔΡΡΥ͂ δῃὰ φγοβροσουβ. ΤΏ πιουτηΐϊηρ οἵ 
ΕδΙΒΟΥ Ῥγ88 81}}} χτοδί; ἰξ αἰὰ ποί οϑδδθ υηι]] 
Τα} ἀο] γογαπ σα σϑη 0 {ἢ 91. 

γεν. 8. Διὰἃ Εἰδῖοσ βραῖσο γοῖ δίαΐϊπ Ὀ6- 
ἔοσο 89 Ἰείῃ κα, απ 161} ἄονσει αἴ δα ἴοοῖ, 
διὰἃ Ὀσδουρῖϊ ἰπὶ Ὑὐὲ τ ἴθϑσα. [-- 886 ἰπὺ8 
οδυδοὰ δἷπι ἰο υπάογϑίληἀ ἀϊδιϊ μοι γ ἰθὺ 880 
ἯΔ8 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΠΘ08Π5 δε 18ο(ἀ 1} ψδὲὶ δὰ Ὀθθη 
ἄοπθ. ἴῃ 80 ἴδν 8δ8 Εδβίμονι δὰ ἱπηρ ογσοὰ ᾿ΐπὶ ἴῃ 
δ ΖΟΠΘΥΔΙ ΤἸΏΔΏΠΟΤΡ ἰ0 ὁ6Δ80 ἴοὸ ὍΘ αὶ ΒΎΘΥ, [0 
ἈΘαϊΓΔ]ίσο, ἰο δηπὰὶ (Ὑ3}) ἴ80 στ δοδίοί 
οὗ Εϊατλδη (τ ϊοῖι 6 οχροοίθά ἰο ἱπῆϊοὶ ἀροῦ 
180 79}}8), 8 ἃ Βα ἄονΐϊοο δαὶ μΒο δὰ ἀονϊβοὰ 
δραϊηδὲὶ (ῃ6 ζθτν8 (σοῖρ. 9697. χΥΪΐ. 1]; σοῖς. 
ΧΙΧΥΪΙ. 10), {80 Κίης βυονγοα ἷ8 τὶ] }η πη θ88 ἴ0 
ΘΟΙΡΙΥ, δηὰ 8458 ἴῃ οὔδρῃ. νυ. 11: συ. 2, 9 δρδὶῃ 
δβἰγοίομοὰ ἔογί 8 (0 φοϊάθῃ βσθρίγο ἰονγαγαὰ δ6Γ, 
80 ἰμδὶ 886 οσουϊὰ ἰδΔῖκθ Θουγηβθ ἰο διὶδθ δῃὰ βιδηὰ 
Ὀοΐοτο ἢἷπι. Ξ5|:111 θὰ δα ὨΘΟΘΒΒΘΡΥ ἰοὸ δπά ουὶϊ 
1Π0 ὙΔΥΒ δῃὰ τρθ8ῃ8 ΒΟῪ (μ6 ἐδμίηρς δουϊὰ Ὀθ 
Ὀορυῃ. 

ΘΓ. δ. Ἐδβί!μον ϑυμροδίοα: 1 1ξ ΡΙΘθ686 ἴδ 6 
Ἰείπα (οοπιρ. οἤδρ. ;. 19; ν. 4, 8; γνἱῖ. 8); δηὰ 
ζατί μον οὐ {οἰ ρ ἰ89 ἀου δια} οθαγδοίου οὗἁὨ 6 τ 
Ῥτοροσί(ἴοη, 8860 δΔαἀοὰ : δῃᾳᾷὰἃ ἴ86 τΐηβ ΒΘ 
τἰκθς, δαν 88 Ὁ]6 ἰο δΐπι. Ὑ3 ξξ- ἰο βυσοροά, ἰο 

δοσοιιρ ἶδβι, δηὰ ἴῃ ἐμ 8680 Π89 ΤΘίρθγθηοΘ ἰῸ 
δοοϑᾶ νοι 88 βργουϊοα νοὶὶ (Επο]. χὶ. 8, ἴῃ [89 
ΗἰρῈ1]), Ἐσοὶϊ. χ. 10) : ἰὲ ἰβ ἃ ἰδίου πογὰά οὗ νν Βίοἢ 
Εἰβθῦγθοσθ ἯΘ ΟΥ̓ δπὰ ἰμ9 πουρ [3 (Βοοὶ. 
1ϊ. 21; ἵν. 4; ν, 10). Τιϑὲ 18 06 τυτίτῖθῃ, οὐ 
ΘοΙμηδηάθα ὮΥ δὴ οἀϊοί, δ8 ἰῃ οὔδρ. 1ἰ}. 9, ἴο 

ΣΟΥΘΣΒΘ [89 Ἰοϊῖθτα (τῦ, ἰο σδυ89 ἰο δ δ 29 

τοι (80 δβἰδίθ οὐ Ὀεΐϊπρ ἰο Ὡοῃ-εσἰβίθῃ66) ἅθ- 
νυἱδοᾶ ΌΥ ΕΘ ΒΏ.---ΑΒ ἰθ οὔϊθη (6 6886, Π6ΓΘ 
186 Βιιθαίϑ 09 οὗ ἃ Ἰοί(οΥ 6 ἰπἀϊοπίθα ΌὉΥ 8ῃ Βὃῥᾧἢ}ῥἢο- 
δἰ(ἴοη, [91 ΓΙΩΤΊΘ (οοπιρ. ομβρ. 111, 8 ρᾳ. διὰ 
12 βα4ᾳ.).0 Βαϊ ἰη ογὰονρ ἰδ89 τῇοτϑ οογί δ᾽ ΪΥ [0 
ΟΔΥΓῪ ἱπνουρὰ (πἰ8 ἀουδεαϊ! ῬΓΟΡΟΒΔΙ, δ6 δ ἀμ 
ἴῃ τὸν. ὃ: ἘῸΣ δον οδῃ ὦ Θῃᾶυχθ ἴο 866 
ΟΘΥ͂ΣΙ τπδξ 6881} οοϑ ἃπἴΐο ΣῪ ῬΘΟΡΪΘ 7 οσΣ 
μουν ΟδΒΏ 1 Θῃη στο ἴο 6606 ἴμ6 ἀθαεϊσαοιῖί οι 
Οὗ ΤΩΥ ἰεἰπ τοῦ 2--- 11} τούθγοῃσθ ἰο (6 δοη- 

4[“Α γ]οδδυγο-δοοκίησ Ῥογβίδῃ κίηρ, {Κὸ Χογχθβ 
ὙΔΑ κἰαὰ ἴο Ὀ6 σοϊίονθα οὗ {ῃ6 ἰοἷ} οὔ χουθσηίημ, δὴ 
ΨΥ ἢ κῖν σοχηπη θα ἴο οὯθ ἔανογὶῖθ αἴδυ δηοίποῦ (ἢ 9 
ἴα οἱ Ιδϑαίηρ δπαὰ πἰβρπίης τὶν ἐπ ΤΟΥ] εἰχηοὶ ἐπ 
ΑΘΟΡΘΘΒ ὉΥ̓͂ Ψηϊςσἢ [π8 κονογητηθηῖ ψ͵88 δαπηἰηἰβέογοα, 
Τῆδὲὶ [Πη6 οἤῖοίϊα! ϑηϊγαδίοα υἱἢ ἐπθ8ὸ Ὠἰκῇ ἀμομῥοὴς 
τη αὐ Ὀ6 ἃ θυ Οἢ, ΔΡΡΘΟΓΒ ἴγοπιὶ Ὠίοάοτγτι9 (ΧΥ͂Ι. δ0). 
ἘΑΝΕΙΠΕΟΝ ΤΕῚ; 

{{Ἐτοπι ἰδ ϑἰαἰοτηθηΐ οὗ τοῦ 4 ἐπδὲ 6 Κίης ἰῃ 
᾿6]α ουὺ ἰο ποτ [ὴ6 κοϊάθῃ βοθρίγϑθ. “" Ὑ6Θ τηιδὲ ὑπᾶθι- 
βιδηὰ ἰῃδἴ ἘΒΌΠΟΡ Πα οὔσο τηοτο ἰἰγυά θὰ οα 10» 
ΣῸΒ ἀρϑυϊητο!66,᾽ ΒΑΉΙΝΘΟΝ.-- Τὰ.) 

τοτὺ (τὶ 1), οοωρ. Ἐπαὶὰ, ὃ 286 ὁ. 

Ὀϑν ΝΑ 86} πϑϑὴϑ: “1 Ἵδηποῖ θμἀασθ ἱι,᾿ ον 
“Ἰ νΠῚ] ποὶ Ὅ6 8Δ0]6 ἰο βίβῃὰ ἱτ᾽᾽ (σοῃρ. [δα]. ἱ. 

ΓΟ Δ 
(ῦο οιίο, Εὐσοξέμπρ, Ρ. 198 α." ΒΔΉΎΙΠΒΒΟΚΝ.--Τὰ. 

Ὡϑοίΐοη οἴ ὍΝ ΣΙΝ, ὟΘ ΙΔΥ ἱπαϊοδίο (δαΐ 
059 οὗ ἐἰδ9 γϑῦῦβ, ἰπδβιοδὰ οἵ Ὀδίης ἰπ (86 [πϑῃ. 

(ἢ ) ἰδ δα δοταϊπδίο ἰο ἐπ ΟἿ ΒΡ 88 ἃ δηϊΐίθ 
8.1} 

18), δηὰ μ6 θύσω ΝΣ 6 θαυ] ἰο ““Ὑδαη 1 
8}}8}} ΒΑγθ δϑϑη."" ΓΜ στ} 3 ἱπάϊοδίθδ το Ἰοοῖς 
ὍΡΟΙ δΒοη8 Ο56 τ ἰυΐϊοτοδί, Ὅ6 10 (ἢδὺ οΥ Ρ]66- 
ΒυΓΘ, Δ8 18 υ888], ΟΥ οὗ ρα οὔ ΒΟΥΤΟΥ͂,, 88 ἰβ (ἢ) 6 
0880 ΠΘ6ΓΘ; ΘΟΏΡ. ἰπῃ (μἰβ τοϊαϊ οι ὅθ. χὶϊ. 1. 

γονβ. 7, 8. [ἢ ογάον ἴο ἱπάϊσαϊθ ἴῃ δάνδηοθ 
{πὲ εἷβ ροοὰ νν}}}] δϑουπαὰβ ἰονγαγὰβ δίπουν δπὰ 
Μοτγάθοαδὶ, δὰ ἐμαὶ δ6 τυουϊὰ ρστδηῖ ἰμθ 4}] ἰπδι 
{86 ἰανν που ]ὰ βαποίίου ἰπ ἕδνον οὗ ἰὴ9 ψ ογγ5, (ἢ 9 
Κιηρᾷ δο6γθ τϑηχΐη 45 ἐἰοπὶ οὔ ψθδὲὶ δ6 μδὰ 80 ἴδ 
ἀοηθ ἴον ἔβιβονῦ δηὰ Μογάθοαὶ. ϑ'ησθ, ΒΟΎΎΘΥΟΣ, 
Β6 σοαϊὰ ποι αἀἰγΘοῦγ δπηιὶ δἷ8 ἄτγϑὲ ἄθοσθθβ, δυὲ 
οουὰ δἰ ΡΥ ΤΑ κ6 ὑπο πὶ ρον τ θ88 ἴῃ οἴἶδεοὶ, ἢ9 
6ΟΠ 184,8 ἐπμθὰ οὶ ἰοὸ δϑοῃὰ ΠΟ ΟΥΘΥΒ ἰοὸ ἐδ 
ΞΟΥΘΓΏΟΤΒ---ἰἶπ (ἢ 18 ΤΏ ΠΡ 8 ΒυΒρθηβίοη ΟἹ Γϑοδὶὶ 
οὗ ἐδ9 ἄγει οἀΐϊοὶ οου]ὰ ποί 6 δοσοπιρ! 8μ64.---.. 
δυὶ ἰο βοῃηὰ 85 οθαϊΐοῖ ἰο ἰἢ9 “7269 17718 ἐξμοιηβοῖνϑε, 
Θοτμϑηἀϊηρ μὴ (0 ῬΓΘΟΡΑΓΘ [ὉΓ (πὶ ἀοίδῃοθ. 
ΤῊ βεῃίθῃοο: ΕἿΣ 1886 υυχέϊτίης ΒΒ ΟὮ 16 
ψιυιϊτῖθη ἐπ ἴδ6 ᾿εἰπ κ᾽ 5 Ὡδτηθ, βδηἃ 60ε]60ἃ 
νυνὶ [896 ᾿Κἰπ ρ᾽ 5 σὲ ΕΒ, ΏΔΥ ΠΟ ΣΏΘῺ ΣΟΥΘΣΙΒΘ, 
ΤΩΔΥῪ ΠΑΥ͂Θ Π 6 8086, δηἀ 80 ᾽ξ 18 βοΏΟΓΔΙΪν Βο]ὰ, 
ἐμαὶ (86 812 }9 Γ6ο4]}} οὗ 80 ἔτεϊ οὐΐϊοίϑ τγδϑ ποὲ 

Ῥοδϑὶ 16. τὸ ΤῈ ππὰν ἱπαϊοαῖα 8 σϑβοοίϊοι 
ἘΡΟῚ τὸ ἴῃ ἘδιΠ τ᾽ 8 Ῥοϊ ἰοη ἰῃ τον. ὅ." 
Βυὶ βἷησο {πθ680 τογὰθ 80 ὨΘΆΤΙΥ Θογτθαροηὰ ἰο 
80 ργδοθθ9: “με 1 9 ΓΘ ἴα ἢ9 Ὠδηῃ0 
οὗ {89 Κίῃ, δῃηὰ 868] ἰξ νι 186 ἰκἰ ἢ ρ᾽ 5 σίηρ, ἰὸ 
8 ΟἸΘΑΓΟΥ δΔηὰ 070 Ὡδίυταϊ ἴο ὑπαἀονϑίαηα δ ̓ πὶ 
ἴο ΒΑΥ: ΤῊΘ Ὡ6 07 οἀὐΐοῖ ἰο (06 96γ)78 Ν}]}} 6 λυϑὶ 
88 δυιϊδπογ αἰΐνο δα ἰγγθυθυ δὶ Ὁ]9 ἃ8 ῬΔ8 (6 ἴὉΓ- 
ἸΏΘΤ ΟὯΘ ἰο [80 ΔΟΥΘΥΏΟΥΒ. Τἷ8 πιυδὲ ΘαυΔ}}Υ 
Ὀ6 ορογοὰ νὰ τἴΠδὶ. ΟΥ̓ δουτγϑοὸ [89 δοηῆγηα- 
ἰἶοη Ὀοίομβθ 8.}}} (ὁ {89 ψογὰϑ οὗὁἨ ἰδμὸ Κίηρ. 
Τὴ ῬΠΓΣΒΒΘΟΪΟΡῪ ΒρΘΘ 8 ΟἿΪΥ ἰπ δὴ οὐ)θοίἷνϑ 
86}890 οὗ (86 ““ ἰεϊηρ,,᾿᾿ Ὀθσαδιι86 ἰΐ τοΐδγ ἴο ἃ 2656- 

ΤᾺ] τὰ]θ. ΤῊ ἰπῆμ. δθ8ο]. ΝΊριι. ὈἿΆΤῚ)) ἰ8 αϑοὰ 
ἰηβίοδαά οὔ (Π6 ροτίθοι [ὈΥ δὴ 6]} 818 οἵ (89 βαῦ- 
δίδη ἶγ9 ΥΟ ΤῸ]. 

Ἄογδ. 9-14, ΤΏοθο σοηίαΐη ἰἢθ πιδαϑωγοθ οὗ 
Μοτγάοοδὶ.  [Ιἢ (8:8 ΒΆΠῚ0 ΤΔΏΠΟΡ 48 ἀἰάὰ Ηακπιηδη 
(688. ἰἰΐ, 12-16) οα 189 181} οὗἁ {16 Άτϑί τηομίῃ, 
80 Μοτάοοεὶ Ἡτοῖθ ἰο δπὰ ““ σδοῃηηδηἀοα (δ9 76 0}78 
δΔηά {π6 ΤΌ]ΟΤΒ οΥὁὨ (06 ῬΓΟΥΪΏ665,᾽" οὐ 80 288 οἵ 
(9 ἐπ᾽ τὰ τοδί ἢ, ἑ, 4. βίνυδη. ΤῈ 8 τγᾶβ Χ}}γ ὑνο 

4 [Τὴ ΘΉΒΔΜΨΟΥΡ οὗ ΑΠΔΒΙΘΙΌΒ ἴα. ἃ ΓΟΙΊΒΑ], Ὀπὲ ΟὯΘ 
δοϊϑοηθα ἢ5 τη ἢ 85 ῬοΟβδ)]6. Ηθ σγϑὶ ἀν 6}}8 οὐ {9 
τοοίήβ πὶ σῇ Π6 Ὠδα }ιι8ὲ σίγοηῃ οὗὁ διἰ8 {γίοηα!ν ϑο πρς 
ὙΓΆΓΩΒ ἰὴ 76 178 (γ6 Ὁ. 1). Ηδ .!Π6ὴ δυκρβθϑίβ ἐπα Βοπηδ- 

τοὶ πιΔν Ὀ6 ἀοὁη9 ἴο Πποῖρ ἴδ τὴ νἱτπουξ σονοικίης (ἢ 9 
ἄθοσθϑ (γϑγ. 8). ΕἾΏΔΠΥ, ἢΘ ΘΧΟΌ 568 ΠΙΤΩ 59] ὈΥ̓͂ ΒΡΡΟΔΙ- 
ἰης ἴο ὑῃὴ6 ν6}}-ἰςζον ἱπαπλυ 80} Ὺ οὗὁὨ Ῥοσϑίδη ἰαν.᾽" 
ἘΛΑΉΙΝΒΟΝ.-- Τὰ.] 
{[“Τῇο βυρκοϑίίοη οὗ Απαϑθογια αὐϊοϊκοποα {ἢ 6 ἰη- 

γοηξίνθ ρότοα οὗ Ἐαΐποῦ δηὰ Μογάσδουϊ. Τη6 βογὶ 68 
Ὑ6Γ6 δὶ ΟἿδ6 δι] Γη ΟὨΘα, δηα 8 ἀφοόγοο ἰβξβαρα, οὶ γονο- 
ης [ἢ ἵοττηοϑῦ οὔθ, Ὀϊπὺ αἰ οὐνίηκς ἰὴ ὅϑν ἰο βδἰδηὰ οἡ 
ἰΠοὶγ ἀθίθῃοο, δηὰ τὸ Ἰεἰ}} 4}} νψῇῆο αὐἰϊδοϊςοα ἐῆϑιη. [Ὲ 
δ“ Ὀ6Θ. Ῥγοηοιησθα ἱπογθα Ὁ]6 ἐμαὶ δὴν Κίης νοι]ὰ 
{Π8 ἢανο Ββαηοίἑοηθα οἷν] νγὴσ ἴῃ 8}1} 1ῃ9 μγϑδὶ οἱ ἴθι οὗ 
[5 ΘΙ τε Ὀαΐ Βοτὴθ ϑύϑῃ οὗ [η9 Πλογο δβοθρίϊοαὶ οί [68 

εἱ Χογχει της ποὺ ᾿ΡΓΟΠΔΌΪ ἤδνο ἀοὴθ 80 
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δὲ ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΗ͂ΕΕ. 

τοοῶί δ Ἰδίον, δ᾽ ἱΒουχὰ Ηδιμδη 8 ἴ8}} πιαϑὲ ὮΔΥΘ 
οοσυγγοὰ δοοὴ διήϊοσ ἰμ6 ϑαϊοί οὗ οχι θγῃϊ διϊοα 
Ἧ ΔΒ ΡΟ] ἰδθὰ. Νοὸ ἀουδὶ Μοτάεσαδιὶ ἱθουρι 1 
οχροάϊοθηϊ ὅται ἰο 6ϑι8 Ὁ} 18} δἰ 86] ἴθ 8 ὯΘ 

Ῥοδίϊίου Ὀεΐοτο ἰδκίης δυο} δι6 08 δηἃ Ῥγοροδίης 
δυσὶ ᾿Ἰηρᾶϑυγοδ, Ηο νγοίθ ἰο ἴ6 29}28, Ὀυΐ 80 
(δὶ 1:6 ζουϑθγῃογθ Ὀθοδπθ δοαυδίηιοὰ σὰ (86 
ὨείαΓο οὗ ἐμὲ8 ογάθῦς, δῃα ὑγογθ οὐϊϊχϑὰ ἰο ἴον- 
ναρὰ ἴ{ ἴῃ ἰμοῖὶν οχίθηβὶνθ ὉΤΟΥΪΏ668 (0 ΘΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
δἰ κὶθ σον ἴδ σοι ἶ ΠΥ (σοι. 68 4Ρ. ἰ. 1). 

ΤῈῸ δυδ᾽θοί οἵ ὩΡΘᾺ ἴῃ τον, 10 ἰδ ἐπ9 οὉ9 
ἐγϑηδιαϊἰἰης οὐ οΥνἶχὶπαιϊης (6 τὶ ιἰηχ, ὦ. 4. 
Μοτάεοδί. [1ῃ οὐάὰϑρ ἰο βδρϑϑα  Υ ταὶ ΚΠΟΤΏ 
8 οαϊοὶ 80 88 ἰο ἔγϑο (1:9 09.585 ἴγοιῃ (μοῦ δῃχ- 
ἰδεῖν, δηὰ δυδογί ἰμ9 οὐἱῖ ἰπ (ΐπιθ, 86 ἀϊδρδίοδ οὰ 
8:6 ΠΘΒΒΘΏ ΟΓΒ ΝΪᾺ (89 βτοδίοδὶ δροϑὰ. Ὁ ΣἪ 

ἑ, 4. οουγίοτα, Ὁ ΟΊΌΞ, {ί. 6. ὁ5. ΒΟΥΙΒ6Β, ὉΥ͂ Ροδῖβ 

οἱ Βοτιδοῦδοιϊς. δη ἃ στἰᾶθσβ οἱ ᾿]66, δ 
γοῦυπᾳ ἀσοπιοᾶα:ίθ5. --- 3, ἰὰ ἀἰϊδιϊ ποίου 
ἥτουσι Ὁ)Ό, ἰβ (Π9 δδάἀ]θ- οτβο (ἀγοπιθάασυ), {86 
ΣΔΟΘ- ΒΟΥ (1 Κίηρϑ νυ. 8), δπὰ ἰβ ἴθγθ 0890 ἴῃ ἃ 

οο0]]οοιΐνθ δοηβδθ. Ὁ ΆΟΤΙΝ (νοτα. 10-14) δῖ 
ποὶ “85868,᾽ δοσοτάϊας ἴο (06 τηοάθτη Ῥογβὶδῃ 
ἐϑίαγ, Ὠΐϊοδ ἰῃ ἰδ ϑαηδογίϊ -ΞΞ ἀουαίαγα, δὰ 
ἮΘΏΘΘ ΤΙΔῪ ἢδΥθ ὈθΘοῺ αἀζραίαγα ἴῃ οὰ Ῥογδίδῃ : 
Ὀυλ (ΠΕΩΥ ὝΟΥΘ ῬΓΪΠΟΘΙΥ͂, ΤΟΥΔῚ δοῦβαδ, ἤθησθ 
Ὀοϊοηπκίας ἰο ἰδ9 οουτί, ὕγοπι ἀσλαίγα, “τ Υ Ἱ,᾿᾿ 
Κίηκ, δοοοσάϊηρ ἰο συμ, ἰπ Ε ναὶ ὰ᾽ 8 διδὶ. .αλτό. 
ΡΥ. Ρ. 1δ4. 119. Ξξ ἰ(8ὸ βγτίδο γαπβὸο, “" δονὰ,᾽ 

ῬΑγ συ ΪΑΥΪΥ ἃ μονγὰ οἵ Βοτβοβ, τσὶ Ἡδο ἯΘ 
ΤΩΔΥ͂ αἶδ0 σΟΙΏΡΔΓΟ (89 γοτά γαπιαζαΐ, “ διυὰ,᾽ ἰὼ 
80 Αταρΐο. 

γον. 11, Μονάοοαϊΐ πτοίϑ ἐδδὲ 89 ἰείΐπα 
κιδηῖϊϑᾶ [80 ὅουτσβ ΒΟ. ΨτΟΙΘ ἐπ Θνυϑῖν 
Οἱἵγ ἴο κεῖποσνς ᾿πϑιίδοῖὶνθα ἰοφοῖδοσ, δ ἃ 
ἴο Βἰδιηᾶἃ ίοσ ὑποὶσ 1149, ἐ. 6. ἰο ἀοίοηἀ ἰδοιη- 
δοῖνϑδβ (οορ. ἤδῃ. χὶϊ. 1), ἴο ἀϑεϊζου, ἴο βαν, 
δηᾶἃ ἴο οὐαῦκοο ἴο ΡΟΣΪδὮ 8}1 [86 ροῦνσοζ, 
ὙὨϊοΝ ἢκ9 δ ΔΡΏΥ πουὰ σαΐδο ἰἰϑ6] Υ δρδίηδι 

[1.07.0 ὦ τ|, οὗ ἴ80 ρϑορῖο δῃά ρεονίποθ 

τδαϊ τντουἹ]ᾶ δοβδαῦὶῖ θεω, ὈοΙδ 11:10 οὔ δ8 
διηᾶ ννοϊῆθῃ, εηἃ ἴο ἴαἶεο ἴΠ 6 δροὶϊ οὗ [ΒΘ 
ἔοσ ἃ Ριῖου.---Τἷθ ἴἰοο νγαβ (ο ἰδἰκθ ρΐδοθ οὰ (δ 6 
ὉΑΥ δἰγοδὰυν ἀθεϊηδίοά ἴῃ οὔδρ. 111. 18, οἷς. (ἢ 
{δ τί θη ἀδγ οὗ ἰμ6 ἱνοῖ ἢ τοί. Τ89 τϑάυ- 
Ρ᾽ ἰοδιΐοι οὗ (9 οχργοδδϑίοῃ ““ἰο ἀδβίγου," ἐδέο., 
Τοΐοτβ ἰοὸ σδδρ. ἰἰϊ. 18. ΤῊΘ δλπὶὸ βῃουϊ ἃ ὃὉθ 
δτουϊοά ὑπὸ 9769 0.0178 πΐϊοῆ, δοοσοτάϊης ἰο Ηδηδη᾽ 8 
φδἀϊΐοὶ, τδϑ δ᾽ ουνϑὰ 6 οδίβοῃ. Ἦμο 7}6 018 ΟΤα 
φογιηϊἰοἀ ἰο ΔΡΡΙΥ (9 7.5 ἑαϊίΐοπ. ΤῸ οΔ86 
{π08 δἰοοά ἰδδὶ {1:6 ΚΟΥΘΓΏΟΥΒ δηὰ οὐδοῦ δυίδοτί- 
{168 ὙΘΓ6 ὈΥ̓͂ ΠΟ πιΘΔΏ8 ΟὈ]ϊχαϊοα ἰο δϑϑὶϑὲ ἱπ {10 
Ῥτοραδγδίίοη ἴον ἰ86 ἀοδίγυοὶϊΐοη οὗ 89 Φ6 8, ΠΟΥ 
γοὲ ἰο οὈδίγυοὶ οὐ πάθον 869 τοδίϑίδησϑ τ ἢ ϊοἢ 
(89 δονβ πουἹὰ οὔον ἰο ἱμοὶῦ δδβδα δαί, 88 
τοὶ δοοῖι ἰο ὃθ ἰπηρ ἰεὰ ἰπ ἐδ τδι οἀϊοί. ΕῸΣ 
19π 89 δοοοπὰ οἀΐοί, τϑΐοβ νγδϑ ΘαΌΔΙῚΥ δα δο- 
τἰδιῖνο, ουϊὰ μᾶνθ Ὀθθα 1ἰ{{16 τοδροοϊοὰ : Ὀσὶ 
{ΠΟΥ σουϊὰ Ἰεανθ ἰδ)9 ο880 ὁ {86 ρϑορὶϑθ, Ὑδοί μον 
ΠΟΥ του]ὰ δἰἰδοὶς ἰδ 6 960 0088 δῃά τἱδὶς ἃ οοηῇῆϊοί, 
δηἀ [867 ηδροὰ ποὶ αἴϊογναγὰ ρυηϊδ δυο 08 
88 δὰ δἰαίῃ (ποῖνρ ΘὨθΙἶο8. Βυΐ δι}}} τῶοτο. [ὶ 
88 ῬαΥΠἰ 6 [Π9 7618 (0 δΔδβϑι}Ὁ]9 δῃ ῬγΘΡΒΓ6 
δηὰ δύω {0} ἰποἷγ σοϊιο ἀθίθηοο ἱπ δάυδῃοο, 
Δοὸ ἰδδὲ {Π6γΥ τοῖσι δοΐ 88 050 πιδὴ διδίηδὶ δἱΪ 
ἐπ Δϑϑϑΐϊ 8 δηὰ τόνδε, ἩδΙ ἢ ἴῃ 6.86 οἴ ἰδοῖσ 
βίαπαΐϊης ἀϊδυαυϊιοἀ που]ὰ δϑυζοὶγ δαῦο Ὀοίδ! θη 

{868}. ΧΑΡΆΝ ([ο 601166.), Ρ]δοοὰ ἱῃ δάνδῃησθ 
Βοῦθ, 85 Θβρϑοΐδ}ν ἰτωροτίδπι (οορ. 8 ρτοπιῖ- 
ὨΘΏΟδΘ ἰπ ΘἴδΡ. ἰχ. 2, 1δ, 16, 18). ἩΠΊΒοαι (5 
186 76 0118 γου]ὰ ποῖ Βανθ ροββοδϑϑὰ οσχθ ἴδῃ 
[89 δἰπηρὶο τίχδι οὔ βεϊϊζαοίθησο, πο, μὰ δΥ 
ΔΏΥ οἰγουμπιδίϑηοοθ, (ΠΥ ψουἹὰ ἢδυθ δυδιϊ θὰ 
ἱμοιηϑοῖνοβ οἵ. Βεϑίἀθθ, οὐθὴ ἰη ἴδ Ῥοτγβίδῃ 
θηρία (9 Ἰδοῦ Ῥογίΐοῃ οὐὗἩ {80 ἱθ Δ ΔΠ 5 
866 πὶ (0 δ Υ ροϑϑεβδϑϑὰ Πυπιδηϊ οηουσὰ ἰο ἴδοϊ 
6 ἀἰδταραϊ ὈΪΘἢ 688 οἴ δὴ δἰἰδεὶς Ὁροὺ 86 ον 9 
ἴον 6 ρύγροβο οὗ γδρίηθ, δηὰ ὑπὸ ψογο Ἰ {16 
ἰποϊϊποὰ ἰο Ῥαγιϊοΐραιθ ἰμβογοεΐη. Οὐ στοσὶ 18 
ΘΟΠΡ. ΘὨδΡ. ἰἰ!. 14 ὁ, δΔη ἃ οὐ γον. 14, οἰδρ. 1ἰϊ. 1δ. 

γογβ. 1ὅ-17. Τὴ6 οὔοοι οὗὨ ἐδ8. ΠΟῪ πηθᾶβυτα 
858 (0 Ῥγοίυοθ ψτοδὶ δὰ ρϑῆθγαὶ ΟΥ̓, δὰ ἰο 
Ὀτίπρ χτοδίὶ ΒΟΠΟΣ ἰο Μογάθοδὶ. Ηο πϑηΐὶ ότι 
ἴσοι [0.9 ῬΤΘβθΏσο οὔ {86 κίης 1 Του] ἀρρᾶσϑὶ 
οὗ ὈΪυὸο δῃὰᾶἃ τυ ἱϊ9 (σου. οἴῃ. ἱ. 6). δᾶ 
ὙΪΓΠ ἃ κεϑαῖ οστόῦσῃ οὗ βο]ᾶ,Ἐδηᾶἃ νὴ ἃ 
Κασιωθηῖ οὗ πο Ἰπθῃ δᾶ ρυτρ]οὶ (ΘΒ 

ἀπ. λεγ., ἴῃ Ατδιωδὶο 955). Βὸ νδὲ ἰδ 

δαονποὰ ἀουθι658 ἰο δον ψῆδὶ ΒοποΡ πα Ὀδ6ἢ 
δΏΟΝ ἢ ἷπι ὉΥ 186 κί, Ὀυΐϊ τηοῦθ ρϑγιϊ συ] υὶν ἰὼ 
Δ 6 ἰΐ τηδηϊΐδδὶ ον Β6 με δυοοοράράὰ ἐῃ {Π9 
πιδίον οὔ πὸ 768, απὰ δὶ {πΠῸ δδιθ ἰΐῃη6 ἴο ρᾳθ- 
ἸΙ8 ἢ ἷ8 ᾿ογουβ ἤθε! ρ8 ἰὨοτοαὶ. [Ιπιροσίδῃοα δἱ- 
ἰδοῦθϑ Βοῦθ οἱ [0 ἴΠ0 ΤΟΥΔΪ χατιηθηΐ, ἩὨϊοἢ 
84 δἰ γοϑὰν Ὀθθη αἰνϑῃ δἷπὶ 1 ΟΠ ΔΡ. Υἱ. 8 8δα., Ὀυὶ 
ἴο 186 ϑιδῖο σοῦθ8 οὗ ἴο ὅται τ ΐδίον δὲ δουτγί, 
ὙὨΐσἢ, δ Δρροαγθ, Μογαοσδὶ δὰ ποῖ ραϊ ὁη δἱ ἰδ) 
ιἰπιθ οΥ̓͂ ἰδ οἰονδίΐου (υογβ. 1- 2), Ὀυὶ τ ΐοι ἢθ 
Ρυϊ οἢ δῖϊον ΗΪβ8 ὁδῦθ (ὉΓ ἷ8 Ῥϑορὶθ ὰᾶ5 σοιηουθά. 
ΤΊ θη ἰμὸ οἱἐγ οὗ Βμυδῆδη, {. 6., ἐϊα πῃ δανὶ δῆ 
οὔθ βῃηάὰ Δ]}, δηὰ ποὶ ἰδ Ψ969Ὁ}75 δίοῃηοσ, οἵ τὰ οτη 
{06 γ0 ἰ8 δοραῦϑίθ ῃγϑηϊίου τὴ8δ46 ἰπ τοῦ. 16, ΣσΘ- 

ἡοϊοϑᾶ (πεν ἷδ Ὠοΐ ἜχΧϑοιΪΥ ἰο ΟΥἿ δἰουὰ, δοτρ. 
[3864. χσχίυ. 14) δῃ ἃ νγϑβ βμ]δᾶ ---ΗΠδηὴσο (Π6Υ Βαεά 
ἀερτγοσδίοἀ (89 πιδϑβδοῦο δναϊἰς ἰμ6 5 6'͵ὸ, δπὰ 
Ῥογπαρδ Δρργομοηαοαὰ τ] ἴθ (6 ρστοδὶ ἀΐδον- 
ἄοτα δηὰ ἀδηῆκοῦδ ἐμαὶ Ὑουϊὰ θηδυ6. Βυὶ (6 
7.8, γον. 16--ὖῷ, 4., (8080 ἰνϊης ἱπ ΒΒ Π688ῃ.---ἶον 
(η6 οΟὐθτΒ δἃγο τηϑῃϊϊοηοαὰ ἰὴ γοῦ. 17, μβδὰ Ἰχδὲι 
δηὰ ΟΥ̓ ἴῃ οοηίγαβὶ ἰ0 ἰμΠ6 ἀλγκδοΐης οἴ (Βοῖν ὰ- 
ἴαγο ἴαίο (ΠΣ, ἰουπὰ ἰπ ἐμ ἔθμι. ἰῃ Ῥβ. χχχὶχ. 

τ 

12; ἴῃ ἴ88. χχνὶ. 19, οὶ. ἈΚ), διὰ ρ᾽δάηοδ5, πὰ 
ἦ0γΥ, δῃὰ δΒοπου. 
εν. 17. 80 6190 89 )0Υ δρτοδὰ ἰο ἐμοβὸ νϊὮ- 

ουΐ, ΨῈΟ ὙΘΥΘ 80 ΘΧΟΘΘαἰηΔἾΥῪ αἰδιγοϑϑϑᾶ (του χὰ 
Ηδιιδη᾽ 8 οαΐοὶ (οἶδρ. ἰχ. 8). ΤΟΥ Ἰπαυϊροὰ ἴῃ 
ἔδδ"δ, δὰ ἴῃ ἃ ροοά, Ἰογουδβ ἄδΥ, ἐ. 6ὁ., ἃ Βο] Δ Υ 
(οοπαρ. οἴῃ. ἰχ. 19, 22). Βαυὶ εἐΐἷ8 γγῶ8 ποῖ αἷϊ. 
ΜΔῺΥ͂ οὗ ἐμ6 Ῥοορὶθ οὗ (6 Ἰδπὰ Ὀδϑοδῦιθ 26 ».5 
(Ὁ ἽἼΠ Ώ, ἀοτίνοὰ ἔγοπι “ἪΠ᾽, δῃὰ ουπὰ οἱἱγ 
0.6), Ὀδολυθ9 (6 ἤδδυ οἵ (μ9 7985, δὰ ἀουδί- 
1998 δἰδο οἵ (80 τη αἰ δηὰ ρονοσίυϊ αοὰ οὗ [ἢ 
ον, ΓυΪ Ὡς οὐ ὑμοὶν ἀοϑέΐηγΥ, δηὰ ποί 80 τυ δὲ 
(80 ἴοαν οὔ Μονγάοοαδὶ δηὰ βίου, δα ζδ᾽ ἴθ ὑροα 
{θὰ (σοι. ἔχ. χν. 16; Ὀθυϊ. χὶ. 26). ὦ 

4 [“Νοῖ δ σγονγὰ [ἰἰτϑ ἔπ 9 ἰῃ β'8 (ἪΠ3), Ὀπὺ δ τιϑῖθ 

ξοϊάθῃ θαμὰ οσ φοσοῃϑὲ (77 Ὑ2}»)" Βλτ Νδ0Ν.-- Τὰ.) 

{ [ὙΠῸ ἴπηΐο ΟΥἩὨ ΤΩΪΠΟΡ τοῦθ οἴ ἔπ ἰεΐπρ νγὰ5 οὔ ρον. 
ἴθ, ϑιγίροα σὶτῃ 6 ἘΣ ΡΘΟΡΙ, Ονορ. Υ111. 3, 415; 
Ἰαϊαγοι, Αἰδν. δι; Ο. Ουτι. 1]. δ). ΒΑΎΚΙΝΘΟΝ.-- 
Ζ [“ Μογαθοδι 'Β ρόύασ τηΐκῃς ὉΥ ἰδοῦ ἤδνθ οδυϑοὰ 

βοῖῃθ ἴϑαδαγ, Ὀιιϊ ὑδο οἢϊοῦ δαγγη ἔθ᾽ ΡγΟΌΦΔΌΙΥ τδῦ ἰθδβὲ ἢ 9 
φονδ, θη ἴΠ6 ΟΑΥ οδίηο [ῸΓ ΤΟΥΦΉΚΙΏΝ Ἐποτηϑοῖγος, 
βῃουϊὰ δοοουῃξ ᾿ἢ6 ἰᾶγζο οἷδιβ οὗ μα ἰθγθηϊ ῬΟγΒΟΩΘ 
διηοης ἰμϑἷν ϑιθηιίθα. Ῥϑγβοηϑ οὗ (ἢὲδβ οἴδϑα δυο ἀϑὰ 
10 ἀδῆ κοῦ ὈΥ Ὀδοοιμιης 7ονγ8.." Βλτμιδουκ.--Τα.) 



ΟΗΔΡ. ΥὙΠῚ. 1-17. 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑῚ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

Οη νον, 1 8α4. 1. {1π (86 Ῥσοϑϑηί οαβὸ ἢ} 9 ἀδ 0 7 
{πὶ (τοαϊδηδα (6 6.8 δὰ ποὺ Ὀθ6ι 50 ἰτοτηϊη οὶ 
δηὰ ἐἰδο ἀἰϑροδίιίοη οὗ Ὀοϊδ Εδβιθ! 8" δηὰ Μονγάδοαδὶ 
ΒΟ Ῥαϊγϊ]οἰΐο, ἰΒ6ῃ ΠΟῪ πρὸς ΡΟΒΒῚ ΌΪῪ Ὠᾶνθ ὃ6- 
οοῖηθ ῥσουὰ ἴῃ υἱὸν οὗ ἰμ6 ποδὶ ἢ δηὰ ἷρἢ 110 
δηά κἰδιΐοῦ ἰπαὶ (ΠΟΥ ΠΟῪ δη͵ογοά, οΥ {Π6Υ ταῖσι 
Βδνὸ κγόπτη ἰπαἰογοηῦ ΟΥ σόβοῦυοὶ (ἢ σοβροοί 
9 (6 ἀϊδίγοβθϑ οὗ εἰιοἷγ δουπίγγθη. [Ιὲ ἐδ ἴοῸ 
γοαυθηὶ δῇ ΟΟΟΌΓΣΘΙΟΘ μα Ὁρδίδυι8 ἴθδυ ἰο 1086 
οδϑδίθ ΟΥὉ ραγίης σοζαρὰ ἰὸ ΤΌΓΠΡ τοϊδί! ου8. 
Ηθηοο [ΠΟΥ δγὸ αυἱοῖς ἰο ἔογχοῖ δπὰ πορίϑοί (οἷν 
Ῥγουίουϑ ἔγϊοηὰβϑ. ΤΠΟΤΘ 8 ἢο αυοδιΐοη ὑμαὺ (6 
διίαἰ παχϑηί οὗ ΒΟΏΟΥΣ δῃαὰ νγθ8}}}} νν 11} ὈσΊ ς ἃ Ὁ]685- 
ἴηςξς ΟὨΪΥ τίϑη [1.680 ὈΘΟΟΙ6 8δῃ ἱποθηίίνο ἰο κοοὰ 
πΟΥΪΚ8, ΘΒΡΘΟΙ ΑΙ ΪΥ ̓ π ργοιηοίϊηρς αοα᾽ δ ἰηράοῃι. 
ΤΒογΘ 8 οΘομποοίθα ννἰτἢ ἐμοὶ ΘἾοΥ πιῆ βυ δ οἰοηὶ 
αἰδοοηίθοϊ, ΘΩΥΥ͂ Δηα ΠΛ ΒΟΥΥ͂, δῃὰ α͵8ο δηουρὰ 
ἔγου Ὁ]6 δηὰ ογϑοθ. [1π χοπογαΐϊ, Οἰκγιϑιΐαη8 τ ἢ 0 
ὮδΥθ Θοπ]6 ἰ0 ΡΟΙΤΟΡ ΓΘ ΙΏΟΓΘ [(ἰτηϊὰ ἴῃ ἰακίης 
ΟΔΥΘ οὗ ἐμποὶν γί θη 8 δὰ που Ῥ6Ο}]9 δζϑ. 
Ηρθποθ ἰδο Ἰαίίου ΘΔ ΠΊΟΤΘ Β8 6] ν δοιχηῖ οὐ (8 
δρρίδυβο οἵ (9 ρσγοδὶ 2888 οὗ θῇ. Βιϊὲ (16 
ποτὶὰ ν}}] ποῖ ΒΔ ἰς ὑπ6 ΤοτλοΡ ἴον ἰδ οἷν (ἰπιϊά- 
"γ, δὰ αοἀ ν}}} πο] ὰ (ἢ πὶ [ὁ δοοομηῖ. 

ἘΕΌΑΛΒΡΌΕΝΤ: “9 δῖὸ ἰδυρηὶ ὉῪ Μοτγάθοαϊ᾽ 8 
Θχαιηρὶο ἐἰαὶ οὐ ῬΐουΒ πῃ δβοπηθίΐ 68 δοτηθ ἴο 
(86 μοδὰ οὗ αϑδῖτϑ, δηἃ τὸ βαΐδι ν εαἰγυβίοα τ ῖτἢ 
(86 τοῖῃβ οὗ ρογογηπιθηῖ; δηὰ {μαὶ αοὦ δάογῃβ 
Ἡὰ (18 ἸΟῪ οὐ οϑνὶ (ἢ 089 ψῃοῖὰ Ηθ Μ]}} αἵς- 
ἰοσναγὰβ οσονπ ἴῃ Βοϑύθη Ἰ ον δο. ΤΌΘΥ δΥΘ 
Ῥιοιῃοίοα, μον ονοΓ, ποῖ 8Ὸ ταυσῖ ἴον ἐμοὶ ον 
88 ΚΘ 8δ8 (δδὲ (ἢ ΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ δὰ δα ἃ ργοπιοίο ἰἢ 9 Ομ αγΓο ἢ 
δηά ρῥϑορῖίο οὗ Οοά, δῃά πιαῦ ἔγθο δηὰ δοῃβοὶο 
ἘΠ0896 ἴῃ Δ); οιίοη," 

Κ5ΞΤΑΒΚΕ: “0 Βῃου]ὰ ΒδΥῪΘ δυπρα ΠΥ ἴῸΓ ορ- 
Ῥνοββϑὰ ὑγοίμνγϑη αὶ ἰδ ἔαϊιὰ (1 Ῥεὶ. 111, 8; Οο]. 
1ϊϊ. 12, Θα]. νἱ. 10). Το ἰῃποσεηοο οὔ {6 χαϊ]ι- 
1688 Βῃουϊὰ Ὀ6 ρῥγοϊθοίοά (ϑίν. ἰν. 9; 1 ϑδηι. χσχ, 
82). Ηο νῆο 88 δο ΡῬΪ(Υ ἴον (9 ρίουβ δηὰ ἱπῃο- 
θη τθθη (ΠΟΥ δ8΄Ὸ ἴῃ ἀδῆρον ἰδ ποὶ ψΟΥΓΩΥ οἵ 
186 Ὡδῃο οὗ 8 πηδῃ, τ] 6 ἢ 1655 ἐμαὶ οΥ͂ ἃ Ομ τὶε- 
εἴδη: [ὉΓ ἯΘ ΓΘ ΠΠΘΠΌΘΤΒ ΟΥ̓ ΟΩ0 ὈΟΑΥ (1 Οοτ. 
χὶϊ. 12). 

2. ΑἸΙΒουσ Πδιδη ᾿δὰ Ὀδθθὴ τϑαονοᾶ δηὰ 
Μοτγάθοδὶ ταϊβϑὰ ἰο 18 ργϑβϑηὺ βἰδίίοη, γοῖ ἐπ 
ῬΘορΪο 8(1}} δϑιίοοα ἴῃ ϑορδγὰγ οὔιμοῖν ΐίνθθ. βίποθ 
1860 οαἰοὺ ᾿ἰδβιιθὰ ἀραΐηϑι (ἰθῖὴ γὋ8 ἰγγουοοδῦϊο, 
τοῖν ο686 νγῶϑ 811}}} οὐἰ(ἴοα]. Τῆθτθ 6 γ9 ποῖ 
ἸΏΔΗΥ͂ ῬΘΡαρΡ5 0 ἀοθαιθά ἴὑ Ῥοββί ὉΪ6 ()8ὲ ΔῺΥ 
Ἰηθθη8 οουϊὰ 6 ἰοαπὰ ἰο δυογί ἰδ {πΠγοδίθηθά 
οδδτηλίγ. Μοτγάθοαὶ ἢ ̓ Π186] ΤΠΑΥ̓ Πα γθ οης ὈΘΘη 
ἴῃ ἀουῦι γεφαγάϊης ἰμ6 ἮΔΥ ἴο Ὀθ Ῥατθυθσὰ ουἱ 
οὔ 86 ἀΐβίου) γ. Απά ουϑη δήϊον ἰὲ βυρχρεοβίοα ἰἰ- 
80] Γ (ο ἰιΐπι, ᾿ξ ΠΠΔῪ ΒδΥθ βϑοπιθὰ ἐπ ργοθ 8016 ἰδαὶ 
ἦι δοιὰ Ἰοβὰ ἐο βυσοθϑϑ. ΑἸ] ἀδθροπἀϑὰ οὐ (89 
ᾳυρδίϊοη θρῖον (9 Δ5581]δηἰ8 που]ὰ ποὶ ὃ6 ἰο0 
ὨΌΓΩΘΓΟΙΒ ἴον {80 76 0Ὁ0708 10 οὐόῦρονορ. Τμΐδ οουϊὰ 
Βοὺ ὈΘ ΡΥΘΥΪΟΙΒΙΥ δβοογίδἰ πὰ, 10 τον δἑογα ὑ8 
Ἰίχσῦ ἰο Κηον (δὶ Βθ ναἰϊθὰ ἐγο τροηΐ8 δον 
μἷ8 οἹοναίίοη Ὀθίοτο μ6 ἰδϑυθὰ (ἢ ποὺ οὐἀϊοί. 
ΤδΘ ροτγίοα ἀπιῖϊ (μ6ῃ γγᾶ8 ὁπ οὔ ἀδτὶκ ἱογοδοάϊης 
ἰο [86 ὅονγβ. Βαὲΐ ἐδ ρίουβ ) 6νγ8 ἀουδί]688. Κηθνν 
μον (0 Θοτηΐοτιὶ ἰδ θιπβοῖνοθ. ““Θοἀ οἴῃ ἀοῖαγ8 
μοῖρ, ποὺ Ὀθσαϑο Ηθ ν1}} τοηάὰθσ ποῦθ, Ὀυΐ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΡ ἰο οχογοΐϑθ οὖν ζαϊ(, δῃιὰ ἰο βιϊπηυϊαὶθ ἃ8 
80 ΧΏΟΓΘ ἰο 68}} ἃροῦ ΗΐπΠ. ὙΒθη δ'δοὸ (86 ΒΡ 
ξταπίοαὰ ννῖ}} τρλκο (80 ἀοϊϊ γογθος τηογὸ δυγοοὶ, 

85 

δη ἰγΔη βίον ἃ χγοϑὶ ἀϊβίγοδβ ἰηἰο ἃ ργσοδὶ 0 γ᾽ 
(Βενὶ. Βιδἰε). 

Μοτγάοοαϊ, ἕογ μἷὶβ ρατί, ἀου 1685 Βο]ὰ ὕαδὲ ἴο 
186 ἐπβουρὶ ἰμαΐ ολ6 ταυϑὲ ποῖ ἀοδροὶτν οὗ [86 δ5]- 
γαϊΐου οὗ ἀοά᾽ δ Ῥϑορὶϑθ, δπὰ {εἰπ2ὶ ἰβου ἢ (μη 6 ἀδΔῃ- 
ἔονὺ ὯΘ ΟΥΟΡ 80 ργοϑί, Θαοἂα 8 ἰῃ δηϊ ον σγοδίογ, 
δηὰ (δὲ ἰὺ 18 Ἰη 88 ἀυΐν 0 ἀο 4}}] ἴῃ 18 ρον 
ἴον δἰ, ἍΠῸῈ τοϑροοὶ ἰο Ἐδβϑίμον, ἰὺ 88 
ϑοιηοίἷπρ οσχἰγδογάϊηδυυ ταὶ 886, δἰ πο ἢ ὈΥ͂ 
ἀοϑοθη ποιδίηρς Ὀυΐ 8 ΡΟΟΥ 76 ν688, Βῃουϊα ῥτο- 
ῬΟΒ9 ἰο ἰδ ρσγοδὶ ἰείηρ οὔ (9 Ρογβίϑηβ, ἰδ 9 τα συν 
διὰ ρῥγτουὰ ΑΒαϑυθγαυβ, ἐμδὺ 86 ποιὰ τούοῖΐτθ ἴῃ 
ΟὯΘ ΨΑΥ͂ ΟΥ ΔΏΟ(ΝΟΥ 8ῃ οὐΐοί ὙΒΟΗΘ ἰγγου σΘ ὉΪ6 
ΟΒδΥΘΟΙΘΥ 88 8 Ρογβίδ ἀορηα 85 χε. 66} }Υ 
(15 γὰ8 ἃ ἀοπιδηὰ ἰο αἰνοβϑὶ Βἰπιβϑοὶ οὐὗὁἨὨ ἐμαὶ 
δῖσμον ἀϊνίηθ ρσίογυ (δόξα) νιπϊοῖ (δ 9 αὶ. οὗ 189 
Ῥϑορὶθ δὰ δυτγουπάοά μἷτα ψὶῖ ἢ. [0 νὰ8 ἰὸ γὰη 
109 γστίβϑὶς οὗ υηβοι Πὴς {ἰὺ δῖ ἢ} οὗ (86 Ῥθορὶθ 
ἴθ δἰ πιϑοϊ ἢ, ἀπ ἰο ΘΧΡΟΒΘ ἰπιθοϊῦ ἰο διδὶθ αἷ8- 
ἰὐτϑδησοθ. Το αἰ ου]ιΐ 65 Βαττοαηάίης ᾿ιῖ πὶ τη η 
οὐϑ γοονἱπὰ 0.8 οὗὨἩἍ [Π6 ρΓΟΌΪΘιη ἐμαὶ ρτοδοηίθα ἰι- 
8610 ἴο Οἰιγὶδί, ψ θη Ηθ, ἱπ {6 ἔασο οὗ (.)}86 βΒοη- 
ἴθρησο οὗ σοηἀομηπαίϊου ὑροπ (6 ΒΟΥ Οοἡ {10 
Ραγὶ οἵ ἐυδίιΐσο, 8.}}} πιδθ ργονίβίοη ἔου ργβοα. 
Εϑιμον τορι μᾶνο ἤθαγαὰ (αὶ (Βοιχὶ ἢ τ ΡΟΊΤΟΡ 
ΟΥ̓́Θ ΑΠαβιιθτὰβ δα Ὀδσοηα σγϑαί, 81}}} 1.6 πα! αὶὶ 
τοβοηὶ δυο ὈοϊΪπ688, απαὰ ἱπαὶρηδη  ἰἀτ 16 Ὁ 
ΔΊΔΥ, ΤΟα80 ΠῈΣ Τοαυθ8ί, δὰ, ᾿έ ροϑϑβ᾽ 010. Ὀ0- 
σοηθ 84}}} ποῦ δα ἰογθὰ δραϊηϑὲ (16 «678. 
Ἡδμαίονον σοηδίἀογδιϊοῦθ, ΠΟΜΘΥΘΡ, ΠΥ ΑΥ̓͂Θ 
αΥὐίβοη ἴῃ Ποὺ δοασὶ δἱ' ἐμ6 (ἴαια, Ε(1}} 8}0 τὦ 8 
ἀου δι] 685} ἰποϊοὰ ὈΥ [6 ργοἀοιπαπὶ ἰπουρὰῖ 
ἰδὲ (9 δἰ χϑν ροβιιἷο ὁπ 6 Β0]48, (86 χυθηῖον 
ΓΘ ἰμο γΘΘΡΟὨΒ ὉΠ 1165 σοπηθοῖθὶ μον ἢ; 
ἐμὲ (0 τοῦθ ἰηδυθησο οὴ6 ΜΝ ΊΘΙά8, 18} στοϑίοῦ 
τηϑὲ αἷδοὸ ὃ6 6 οουγαᾶρο (0 βυδίαϊῃ ἰΐ, 80 ὑδαὶ 
086 ταιι9ὲ ποῖ μοβιίδίθ ἰο βί γίγϑ δϊος (86 πἰρθδὶ 
αἰτη8 δηὰ ἰο ἰγοδὰ {πὸ πιοβὶ αἰ οπ]ν ρδι 8 ἦι [ἢ 
ἰὴ οὕ ἀαίγ. Βιιὶ (18 οοττεθοὶ νἱϑιν, 1}}18 Ὀθδαιὶ- 
ἔα] οσοηνϊοίίοη, σουϊὰ ποὺ μαᾶνὸ Ὀ6Θη ροββί]9 υὩ- 
698 8.0 μιδὰ Ὀδθῃ ἤτγϑι ἴῃ ροββϑϑβίοῃ οὗ 8 ρυγσϑ 
Ἰοτο ἴοῦ Βοῦ οΥ. ΑΒ ἰβ {ἰἱπ᾿πῸ ὁ486 10} τη θῃ, 80 
ἰς ννᾶβ 4180 τ Β6Ρ, 85 8 ψοσϑῃ, [δαί ἃ ἴτυθ πὰ 
οογγϑοὺ οομνίοιΐου ἀοροπἀ ρα ἀροη (16 βίαἰθ Οὗ ΟΡ 
πραγί, [{Φ πὰ {πὸ ἐοϊονίης αἰδρίον, Β.6 τηδηϊ- 
ἴεϑι8 ἃ ΒΒΔΓΡ σοπίγαβί ψῖ [ἢ [06 Βοδίδοη δοοοτγά- 
ἰῆς ἰο 180 Φονίθῃ ΟἹά Τοβιδιμθηΐ υἱϑνν, τ ἃ ἰ οἷ 
(τοδαϊθηρὰ ἰο σδυβϑθ ἢ6 } ἴο δγρ ἴῃ ἴ86 Ομ τί δι ΐδῃ 
υἱόν, δπὰ ἰο Ὀτίης τϑηρβοῆποθ δηὰ Βαἰθ ἱπίο ΡΙαΥ, 
γοῖ, οα (δ οἴμεὺ ἰδ, 8.)6 ΓΤ ΥΘα}]8 ἰοπαγαὰ ΒῸΓ 
ῬΘΟΡΪ68 8 ἰουθ 80 δίγοῃᾳβ, 80 β6] -δδουϊ δοίη, δῃὰ βὸ 
Ὀοϊά, ἐμαὶ ἐλ ΒΘθτη8 88 ἰζ 886 δὰ Ποατὰ δηὰ δρ- 
Ῥτοδβοηἀοὰ {πὸ χτοδὶ αυδβίϊοα : “ΤμΪ8 1 αἱὰ ἴον 
ἰ8ο9; Ὑδδὲ ἀοθδε που ἴοὸγ τοῦ Κ'0 Π6χθ 
ΒΏΟΝΒ ὑπαὶ ΤΏΘΤΟΥ ἩΔΙοΟΝ 8 ἈΡρτοργίαίθ ἰο μἴτὰ 
80 τοοοβαΐσοδ ΠΟΥ͂ ρφγθαΐ ()0 ΠΙΘΓΟΥ͂ ἯΔ8 ἰμδι 
πχοὺ ἴῃ). 

8. ἴἰ ἰἴθ ἃ τοδί δηὰ Ῥτϑοΐουβ ποτὰ ψβῖο Ἐπ- 
16 αἰίοτα ἴῃ υδιϊ βοαιίοη οΥ̓͂ δον ἰατζο δῃὰ Ὀο] 
τοαυοϑὶ: “ον οαὴ ἷ οηάυγθ [0 866 8]] [86 ον]] 
ψ Ὠἶο 11 Θοῦιθ ἀροη ΠΥ Ρ60Ρ]6, δυὰ ΠΟῪ 5848]] 
Ι[Ὀοδὺ ἰο 8606 (πο ἀοβίγαοίίοη οὗ ΓΥ ἔγίθη β ἢ 
889 ΒΘΤΘ ΟΡΘΏΪΥ ΘΧΡΓΘΗΒΟΒ (πο ἴδοὶ μαι, (που ρἢ 
8.16 ἴθ ὨΟῪ ΖΓΘΘΙΪΥ οἰοναίοα, γοῖ δ. 8 Ὠοὺ ΔῸ]6 ἴο 
Β0Υ06 Ὁ ἰδ Ὀοπὰ ἰδὲ υπἰῖϊθ8 μεὲῦ (ὁ δοὺ Κἰραγοά, 
Βα!, 8ι}}} ὥλογθ, βι6 δϑϑογὶϑ ἰπδὲ 6 Ρ 1176, ἰμουρσὰ 
Θ 6] ] 8 οὰ τυ ἢ δῖ 1π6 ἸΟῪ ἰπαὺ ΑὨδϑυθτῦδ 
δοιὰ Ὀοβίονν, 888 20 γαΐυθ ἴ0 ΟΣ ἰΐ βῆ σδῃποί 
δἰ8οὸ ἱκξρνν (δαὶ ἴμ6 ᾿ἶγοϑ οὐὁἨ δον ἰκϊηἀτθὰ δτὸ βαΐθ 
ἔγοτι δύω, ΑΙ ει 88 80 Μ6}} Ἔχρτοδβϑὰ Ὁ 



80 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΒΤΒΕΙ. 
ἰεχεσακασσ απ ἀπετεντσπασε εαιπεειτακατατι πεσε τς δισασσσσσσι που σεις: τα“ ««« συσυτσ σαι σα α΄ πὰ πσυσασσισσαασ υσασσσα σι οπετ σοι απεσυτοταασσιπιτατεσετε αν. στε Δ ΣὙἀΣἘΕΘΘΘΟΝΕΝ, 

8δον ἰδδὲ ἤν νψογὰ 18 ὙΡῪ δρργοργίαίθ ἴῃ ρμοϊηΐ- 
ἑὴρ ἤον οὖὖῦ σοπχίοτί ἰο ἰμαὺ ῬΥΙΏ66 ΠΟ ἴῃ τ δ! γ 
τοῦ ἶτ65 {1:18 δοῃ ϑηΐ Η!ϊδ οτη--- 0, ἰΒουρὰ ἴῃ 
(9 ἔοτγη οὗ ἀαοάἂ, ἰουρῶὶ ἰδ ποὲ ΓΟΌΌΘΓΡΥ ἴο ὍΘ 
οαυδὶ πῖ1} αοά, Ὀυὶ ἰαϊὰ δοίάθ Ηΐβ8 ρίογγ., δηὰ 
Ῥοοδιθ οροάϊΐοηςῤ ἰο ἀσαῖ, ουθ ἰδ 6 ἀσαι ἢ οὗ τἶλ9 
οσοδϑ. Βυῖὶἰ ἰβ 8180 δρργυοργίδὶθ 88 δὴ θχῃοτγίη- 
εἰοῦ ἴον υ8, τ ϊοῖ αου ὰ ̓τροὶ υ5 ἴῃ οὐ ν οἱτοῦαι- 
δίδῃποοϑ ἰ0 [200 δῃἃ ΙΏΟΥ̓Θ δρΡΡτοδοδ ΠῸΓΡ ἴῃ (818 
ἀυϊγ. [10 νουϊὰ Ὀθ }}{0}]0 οτοάϊὶ ὑο 8 δου] τν9 
ῬΤΟΐοΡ ΟἿ ἰο88 ΒΟ 89 δ᾽ϊκο βρ͵Υ} 8}}γ- 
τϊη ἀρὰ τὶ ουγβοῖνοϑβ, δὰ βουϊὰ γγα πορίὶθοί οὐ 
ἴσῆοτθ ἰπο086 γῇ δῖ6 σοἰ βία ἰὸ 5 δοσογάϊΐηρ ἴἰὸ 
9 Ὀοάγ, δηὰ ββου]ά νγὸ ἴοοῖ. ὕροη ἰμο ροραϊιΐου 
οἴ 80 τη} 8018 τὶ τὰ ἰηα ΓΘ 66. 

Ου τνογϑ. 7-14. Το τοδὶ οχοϊ ϑηθπὶ Ἡ 1 Θἢ 
πον [091 μἷδοθ ἰῃ ΒΒ η8η, Ὀοσίπηΐϊηρ διηοῦς (ἢ 6 
Βογὶ Ὀ68 οὔ (09 Κὶπᾳ δηὰ δρτεδάϊηρ ἐἰπτουκσὰ Ϊ (89 
00η9 Βυηῃάτγοά δηὰ ἐϑηίγ- 86 0605 Ὀγου 668 οὗ (ἢ 68 
ἄτοαίὶ Ῥογϑίδη οπιρίτγο, ἤγοιι [ηΐὰ ἰο Εἰ ϊορία, ὈῪ 
Ἰη68ΔῺ8 οὗ ἰδο σουγίθγβ ψο Τοάθ (6 Ὀθδὲ δὴ 
Βοοίοδί ΒΟΡΆ68 οὔ 6 Κὶρ᾽ 8 διυ ἃ, δη ἃ νι σἢ βοϊσοὰ 
8}} βδίγδρβ δῃὰ ροόύϑγπογβ, Ὀυΐ ραγίϊσυϊαυ!Υ 4]]} 
Φονΐθ ΘΟΙΏ ΠΙᾺ 1168, ΓΠΔΥ͂, 88 8 ἤγϑὶ οἴἶοοι, ΠανὉ 
Ῥτογοϊκοὰ του ἱπαυΐτΥ τοβρϑοιϊηρ 8.9 πιϑδπΐης 
οὔ. (6 πιϑαϑαρο, δ8πὰ δθὴ ρύθδὶ δου δ πθηὶ αἱ 
ἱι. [εθ9, ΒΟΎΘΥΘΟΣ, ΒΑΡΎ ΡοΒ91 019 (δαὶ ΔῺΥ ΟΠ 6 
ΔΊΤΘΔαΥ οοιμρτομβθηάθὰ ἰῃ0 πἰρηϊβοδηοο οὗ ἰδθ 
ονοηὶ. μηαδι γ88 Υἱδὶ 0]0 νγῶϑ βεϑι ὨἿΥ ΟὨΪ ἃ 
8..6}} ἰῃ τὰ 16 ἢ ἸΔῪ δβοοζοϊθα ἃ βοϑὰ οδρϑθϊϑ οὗ ἰὩ- 
δηΐίο ἀονοϊοροηίβ, ἃ ΠΟῪ ὈΒΊΎΘΟΥΒΑΙ ἰα,, ΟΥ Γ8- 
(Π 0" ἃ πὸ. δηὰ ρμίοτίουδ ροβροὶ πίοι. διουϊά 
Βοποοίοτγι "ὶ γὰ]6 οὐον {πὸ τΗΟΥ] Δ᾽ 5 ΒίβίουΥ δηὰ εχ- 
Ῥαπὰ ἰο ΘΥογ ἱῃοζοδϑίης δυϊμβοτῖυ. 86 ον 
ἯΘΓΘ ἰ0 δύο (86 τἱ κι ἰ0 ἀγὰ ἐπ Θ Β6 1 Υ 68 ἀραὶ πϑὶ 
89 ἀδγ οΥ δἰίδοῖς οὐ ἴμ90 Ῥασὶ οὔ (9 ποδί θη. 
Τὴ15 ἰωρὶϊοὰ ὑπαὶ ἰμουρὰ ΘΧΙΘΡΏΔΙΥ ἀοροηάθηϊ, 
δἰ1}} αἴηοης δὰ ἴῃ Βα θοῖνοβ ΠΟΥ ΘΒ ου ] ἃ ΒΔΥΘ 
τοοάοαι δηὰ ἰ6 χρη ἰο ΟΌΒοτΥυθ (μοὶ ᾿Δ'ῊΚ5 δηὰ 
τοὶ σίου. Τΐδ δραὶη Ῥτορμθι 8 }}γ πα ϊοδίθβ ἐμ δὶ 
86 κἰηράοσιιδ οὗ (86 νοῦ ά, δ Βουρὶ ουὐ τ δΡρὰϊγ 
Ῥονονγίαϊ, βου ϊὰ ἱμνατα γ ἰδ ὑπ ΘΙ ΒΟΙΥΎΘ8 ΙΏΟΓῸ 
δηὰ πιοτὸ ορθη (0 89 ρον ον οὗ 6 κίηχάοτι οἴ 
6οἡ. Το 26ν»)͵ὴπ δουϊὰ ΠΟῪ Ὅο οἰῃροπονγοὰ ἰο 
ἰδ ῖκο (δ οἷν ἀοέθῃοο δρζδὶ ηϑὶ ἐπ οἷν οη δ ἶ65 ἰηΐο ὑπο ὶν 
ΟὟ δηἀθ9.. Τῆυθϑ ἰί ἮΔ88 ἱπρ] 16 ἀ {Πδὶ, ᾿π δρὶ 6 
οὔ {η9 τοβιτϊοἰθὰ βρίϑγο ἰο ὙΔῖο ἢ (ΠΟΥ͂ ΘΓ 60η- 
δἱχηοα, ἐμ 6 Ὁ 8.}}} δὰ ἃ σἰρϑὶ ἰο βοϊ [-οχουι οῃ. 
ΤὨΐδ τηοθ οὗ Δοί'οῃ ὕροῦ δἰίδοῖς ΟὨἿΥ Ἰοῖϊι ἐἰοτ 
ἷῃ δὴ Θχ θυ Δ }}Ὺ ἰηδυδοϊοης Ῥοβί του ΤὉΓ δυοοαδ8- 
ζὰ] ἀοίθῃσθ. Υοὶ οὐδ ἴῃ (8 δα σοπίδὶ πϑὰ (88 
ῬΤΟΡΌΘΟΥ (μδὲ [89 Ῥ600]9 οἴ Θοἀ τὸ ροτγιαίἰθἀ, ἰη 
δὴ ἰητγατὰ δη ἰκΌΟΣ 80086, (ΠΘΠ861798 ἰ0 ἀο [89 
Ὀοδί ἴον υἱσίουνυ οὐδοῦ ἐμοὶσ δῃθιηΐθθ, δὰ ἐδ ἷ8 [ἢ 0 
ΤΏΟΤΘ, δίῃο9 (89 τη68}8 οὔ ἰ86 Ὑ0Γ]᾽ 5 θυ ρὶτο8 δτ0 

᾿ Βορσο υδυβδοίοηί, Βοὶδ (06 τἱχαξ ἰο οχὶϑὲ δπὰ ἰὸ 
Ὀ6 δοιϊγα ἰῇ (9 ΠΟῪ ΒΡΏΘΡΟ το μ 6 Υ δυου]ὰ 
ϑηίον, ἰδουκὰ 88 γοὶ οσ  βιϊηρ ἴῃ ΘΙΔΌΤΥΟ, ΝῶὯϑ Ὠ6- 
705 δουοιϊομϑὰ θγθ. Αηὰ ἰΐ Φυάδίδια ὀυθη ἰο- 

ΑΑΥ οσροϑοίβ ἰο ὅπὰ ἴῃ ἰΐο Ὀοοὶς οὗἨ πε μβὸν τὴ ἢ 
νι ἱοῖι ν}}} αθοτὰ ἰδ 0Υ, 1π)6ὲ6Ὁ ὙΘ τυϑὲ γὸ διε}}} 
[τ ΒΟΡ πὰ δρργϑῃθηὰ ἰἰ5 ἀθορδῦ δ ποτ ρἷο- 
τίου ἱπιρογὶ 190. ΟἈγἰδιϊδηλ δηὰ ἐμθο Ομ τὶ δια 
οὐ τοῦ. 

Οα τογϑ. 15.-17. Μοτγάεσοαὶ, οἷν Ββαυΐϊηρ δἱ- 
ἰδἰηθϑὰ Αἱ δ᾽8 σϑαυθδίβ, τοὶ οὐὔἱ ἤγουν [86 κὶπς 
οἱοιοὰ πὰ του] βδυπιοπίβ, δάοσποά ν᾿! ἢ αὶ Ἰδτθ 
ξοϊάδθη ογόσγῃ ὕροῦ ἢἷδ δο8ι.. Απηὰ ἴῃ Α]] 86 ἰδ ὰ 
ἀπά οἰ(ΐε8, νοῦν (ἢ ΠΘῊ ἸΔῸῪ 8 ργοιηυ!- 
Εϑιοᾶ, ἴον πῃὰ σεοϊοίηβ ΔΓΟ986 διηοης ἰδ 721εγ8. 
Α κτοϑδὶ [θδιϊυλ)] ἀαΥ "δὰ σοι! ἴογῦ ἰῆε). 6 ἀο 
ποὶ ΚΠΟῊ ἴῃ ΒΟΥ ἤδὺ {πεῖν 70Υ γὙδϑρητθ, [7 ἰι 
ΟὨΪΥ͂ δοβθ Ὀθοβυδο (ΠΟΥ δουϊὰ ΠΟΥ τηακὸ ἰδ 6 ἢ6- 
ΘΟΒΒΘΥΥ͂ ΡΓΟρΡΑΓΘ ἱ0η5 ἰ0 ἀοίθηἀ {ΒΘ δ γο 85 ΤΓοῖὰ 
(Π6 διίδοίεβ οὗὨ {ποῖ δϑβδϊ ἰδηΐβϑ, (ἤθη πὸ οδ νὶ]] 
Ῥεστυάσο ἴθ θη ἐποῖγ }0 7. [11 τῊ88 σϑγ ΔΙ Η}Ὺ α (ἰτωθ 
οἴ ἀοἸἴνθγθηοθ ἴ0Υ (με. ]1 18 }υδὶ δυο εἶ πι65 8.9 
{π686 {᾿δὺ Βανθ τηδάθ ρτεδὶ ᾿πργοβδίουθ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
ὕροη (9 ενβ, Ὀαὶ κα νν δὸ ὑροὺ ἐδ Πι6δι ἢ θἢἃ 
δβυττουηάϊηρ θπ. ΑΒ ἴῃ {6 6686 οἴ (ἢ 6 ὁχοάι 9 
οἵ 86 Φον8 ἔγουι ἔργριε (ἔχ. χίΐὶ. 8; Νιιη, χ. 
29), 80 8180 ἰ"'Ὲ ΓΘ ἸΏ οὗὨ (6 ΡΘ60ρ]6 οἵ ἐδ Ἰαπὰ 
οιηθὰ {ποιρβεῖγοδ ἰο ἰδ 6 7618, ἱπά δὰ σοτο σοῦ- 
νογίοὰ ἰο Φυάδαῖδπι. Ῥτγορβδοὶθβ κυοδ 85 58. χὶυ. 
1; χὶῖν. δ Ὀδζϑη ἴὸ Ὅθ ἰῃ ρϑγὶ γοδ] σὰ. Ῥετγοάϑ 
οὔ ἀοἰἰνογβῶσθ ἃγο ΟΠ ΘΗ͂Υ ροτγὶοαβ οὗὨ 16 ἜΟχ! δ - 
βίο οὐ σοι δ κίηράοῃ. ουϊά τηδὶ σὰ πιξρες 
ΤΑ] 20 (18 ἴῃ ΟΌὟΥ (ἰπ|65 οὗ σου ]ο] Ξϊπος τἢ9 
ιἴτη6 οὗ ΒΟΓΓΟΥ τη οὗ ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ πα γὸ δὴ οπὰ δοὰ 
ΤΏΛΚΘ ὙΔΥ ΤῸ ἃ ἰἴτ)6 οὗ ἀφ᾽ ΘΓ Ώ66, τ 9 ΤΑΣ ὙΘΓῪ 
ῬΓΟΡΘΟΥΪΥ γοὐοΐσα ἰῃ Ῥγοδβροοῖ οἴ {ἰ|6 Ταίατο στονιὰ 
ἵπ (86 ουγοῖ, ονγονοῦ τ γοαϊοηΐης {Π90 ουἰ]οοῖὶς 
ὭΔΥ Ὀ6. ἴι 15 οι (δΐ8 δοσουηί (δὶ ουν οτὰ ὁχ- 
Ὀοτί8 ὺ5 ἴο ταΐῖβθ ἢ Βεδὰ ὙΠ θη 4]} ἰ.686 {μη 9 
δἃτο ἰῃ ῥγοοθϑ8 οὗ {υ] δ] πη οηὶ. 

ΤῈ6 Ροϊηίβ πηοδί ἱπηρογίδηί ἰῇ οὐν Θμδρίον δτθ 
εἶνϑα ἴῃ Ὀγί εἴ [Ὁ ΓΠῚ8 οἰ οβοὶν Ζο] οννίς ὁδοῦ οἰ ματ. 
ἼΌΟΣΟ 18 Θουὐ᾽ 5 παϊο [Ὁ] δπὰ οποσξεοιΐϊσ σΔΓΘ Τοῦ 
Ηΐδ ἰωϑιγυπιοηῖθ ἔον σοοὰ. Ἐδβίβοτ διὰ Μογάεοαὶ 
86 ἴῃ δάυλῃσθ δϑί 8] 6ὰ ἴῃ ἐπ εἷν ἰυ Βα θη .1»} Ρο- 
δἰ ἰἴοπ, 80 (Πδὶ {ΠΟΥ ΤοδΥῪ {116 ΠπηοΥ0 οἴὔθοί 1 8}}γ ὁΧ6- 
ουϊο Ηἰ5 ν}}}. Τμθη δοιμ68 ἢ 8 οᾶγὸ ἴογ Ηἰβ ρθο- 
Ρἷθ, ἔγοπ γῆοαι Ηδ δυοσγίϑ (09 τ γοδιθηΐηρ ἀ8ΔῺ- 
ἔοτ, δῃὰ Ἰδϑιὶγ ἴῃ ποσὰ ἰβ οᾶτϑὰ 701. 

ΒΒΕΝΖ: “δαὶ δὴ ΘΣΧΘΙΙΡΪΘ ἰδ Β6ΤΟ Ὀγοδοηϊοα 
ἰο υ8 οἵ {πο ἰϑϑυθ οὗ (Π60 ργεοδίοϑὶ ἀληροῦβ ἩὙμϊοὶ 
ΤΩΔΥ͂ (Ὠγεδίθη Θοά᾽ 5 Ῥϑορῖὶο οΚ" οδυγοι. Βαυὶ νδδὶ 
ἰθ ϑαϊὰ οὗ (6 βαίοιυ οὔ ἰὴ απἰγογβαὶ οδυτγαοῖ, (89 
ΒΔιὴ0 ΒΟ] 5 (τ οὗ ΘΥΘΥΓΥ ῥσϊνδῖο ἱμαϊνί ἀπ] τὸ 
ἴθ ἃ ΤΟΙ ΌΘΡ οὗ (86 οὐ το;. “ἭἾ ΓΔΥῪ Ὠοΐ [ὉΥ {86 πὶ 
ΔΙ" Θ,᾽ Δαγϑ Οδνῖδί, “Ὀὰΐ ἴον (ἢ ο86 ψὰο ἱΒβγουκὰ 
(μοῖρ πογὰ β}8}} Ὀδ]ῖονθ ἴῃ πιϑ.᾿ ᾽᾿ 

ΒΤΑΒΚΕ: “Τὸ 18. 8 δ)4}} ἐπϊης ἴον αοὰ ἰο ἰυτη 
86 80, 80η8 οὗἉ βούτον οἵ ἰμ6 Ῥίουϑ ἱπίο δουτγα οἴ 
ἦ0Υ ἐν χχχ. 12; Φον χυΐ. 20). ἀοὰά Βοὶρε Ηΐδ 
Ῥοϑορίὶθ (μο ἱ. δ2) δῃὰ οαυδθ8 ἰμεπὶ ἰο τεὐοΐσθ 
ΟΥ̓́ΘΡ (Βοῖγ Θῃθῃΐθ8 (ΡΒ. χοὶϊ. 12).᾽" 
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Ἐ.--Ἴ ΠΕ ΨΕἿΒ ῬΕΒΊΤΒΟΥ ΤΠΕΙΒ ἘΝΕΈΜΙΕΒ, ΑΝῸ ΑἹ ΜΟΒΌΞΒΟΑΓ ΚΑ. ΒΕΟΟΕΒΤ ἘΒ5ΤΑΒ- 
ΓΙΒΗ ΤΠΒΕ ΒΕΒΤΙΝΑΙ, ΟΕ ΡΟΒΙΜ. 

σβαρ. ΙΧ, 1--82. 

1. 7.6 οοπιπιοη ἀδίεποα ὁ ἰδδ «εισδ ἰε ὑεγν δωοσεβα εἶ, ὝοτΒ. 1-ὅ. 

1 Νογν [Ἀπ4]7 ἴπ ἐΐδ ὑπο ἢ [ὑπ ]ν9}] ταοηϊι, ὑμαὺ 6 ἐδ ταοηίῃ Αἀδγ, ο ἔλα (μῖτ- 
ἰδϑηί [μ᾿ τίθ6}} ἀΑΥ͂ οὗ ἐμ6 ββπιθ [1η 117, σ βθη [{18840] [86 Κἰηρ᾿Β οομῃτηδπαπμγοηὶ 
[πον] δηά μἷ8 ἄθογϑ [141] ΑΥΘΗ 68 ἴο ὈΘ ρΡαΐ ἰπ (86 Θχϑουθίου [ἀ0}6], ἰη [86 ἀΔΥ 
{8μδὲ ἰκ6 Θῃθσαΐθθ οὗ [6 96 )ὲ Ὠοροα ἰο ᾶνθ βόοῦο οὐ [08] ἴπθηὶ, ((πουρὰ 10 [8ηα 
(ὦ. 6.. {160} ἐμ8{] 10 ντα8 ὑυγηθα ἐο ἐλ σοπίγατῳ ὑπαὶ [86 6 ν)8 [{ΠΘῃ]861γ 68] δα τὰ]θ 

2 [8βου]ὰ βαῦθ ρον 0} ΟΥ̓́ΘΓ [οι] ἴα {μαὺ Βαίθα ὑμοῖὰ [{μ 6] ἢ δί678]), ὑῃ6 96 }08 
ἔϑϊμογοὰ [ορηρτοραίοά] ὑβοιμβοῖνεβ ἑοσοίδον ἴῃ {Π61γ οἱ(166, Τῃγουρδουΐ [10] 41} ἐλ 
ΤΟΥ 065 οὗ [6 Κίηρ ΑΠΘΒΌΘΓΙΒ, (0 ΑΥ [δοπαὰ ῥογίλ] βαπα οἢ βυοἢ 88 βουρὺ (Ποῦ 

ἔυτε [οἡ ἰδ 866 ,κοὺβ οἵ ὑμοὶν 6υ1}}; δηὰ πὸ τγϑηῃ σου πὶ δίδπα [βἰοοα ἴῃ ἐλδ [366 
ὃ οἶ] ἴμοϑαι ; ἴον ἐδ ἴδαν οὗ (θὰ 1611 Ὁροὴ 4}} Ῥϑορὶθ [086 ρθορ]68]. Απάᾶ 4]] ἐλθ 
ταΐουβ [ργ] 669] οὗὮὨ (6 ῬΓΟΥΪΏΟ6Β, Δα {86 ]Ἰουΐοηδηΐβ [Βαύχαρβὶ, δηα {86 ἀδρυίοβ 
[Ρ48885], δηὰ [ἐ}6] οἸοοΥΒ οὗ [89 Κίηρ [ἀοοτα οὗ 186 ψυσὶς ἡ Ιοἢ τὐαϑ ἴο (6 Κ]ηρ]], 

4 Ἰιο]ροᾶ ἐπ 10] [6 δον; Ὀδϑοδυβθ ἰῃ6 ἴδαν οὐ Μογάβοβδὶ [611] ροὴ ὑβθῖι. ΕῸΣ 
Μοσαάροβὶ εὐαϑ σγοδῦ ἴῃ ἴΠ6 Κίηρ᾽Β ἤουδο, δηα 8 ἴδτηθ [ΠοϑΡῖηρ} πϑηΐ [τ0α8 σοϊηρ] 
οὐδ ἱμτουρσδουῦῖ [1Ππ7 411} (86 ργονίπορ; ζὸγ (818 [{86] Ἰηῆϑη Μογαβθοδὶ ψαχϑα σγϑαίοῦ 

ὃ δηά στοδίογ [τσαϑ ροϊηρ 8η4 τοδί]. ὩΤμυδ [Ἀπα] (86 “6078 Βπιοῖθ [08] 841} ὑμιεὶγ 6δῆθ- 
ταΐθ8 εὐὐξη, ἐδ βίγοϊζα [βαϑἱηρ] οὗ ἐδ6 βοτὰ, δπὰ βἰδυρμίοσ δηα ἀδβίγαοίίοη, δηὰ αἱά 
πθδὺ (Π67 ψου]ὰ [Δοοογαϊηρ ἴο {μ61ν Ρ]ΘαβΓ6]} υηΐο ἰμο86 ἐμαὶ μαίθα (μθπὰ [οὴ {Π 6] 

6 μαίθσβε].ἑ Ἂἀπὰ ἴὴ 'υβθδη [86 ραΐβδοο [οἰίβ6 1} (86 96 Ν})8 816} δῃα ἀοβίτογοα ἔνθ 
Ἴ 8 Βαηάγοα θη. Απηᾶ Ῥαδυβιδηάδίμα, δὰ ΤλλίρΒοι, δηαὰ Αβραίδμβα, αηὰ Ῥωγαῖῃδ, 
9 δά Αἀα]ϊα, δα Αὐιἀδίβα, δὰ Ῥαγπιαϑῃίβ, δηα Α τίβαϊ, πα ΑὐἹά δὶ, δα Υ᾽ δ] οζαί δ, 

10 (Π6 θη βοηϑ8 οὗ Ηδιιδη, ἐδδ βοὴ οὗ Ηδιηηράδίῃα [τὰ ΜροαδίμΔ]1, ἐδ ΘΠοΙΩΥ οὗ [89 
11 ὅσον, βίον (μ6Υ ; Ὀαὺ [8π47 οὐ (86 Βροἱ] Ἰαϊά [βοὺὺ Τογέλ] {6 0 ποῦ ὑἐμεῖῦ Ββαῃά. Οἱ 

ὑμαῦ ἀὰγ ἐΐδ ἀπ αλ 6Γ οἵ ἴπο86 ὑμαὲ ποτ βϑίη [86 881 οη.68] ἴῃ Θ'Βυβῆδη [06 Ρ8]806 
12 [οἰϊᾳ446}7 νγαϑ Ὀτουρῦ [σαη6] Ὀοίοσγο ὑπ Κίηρ. Απά (86 Κίηρ βαϊα υπίο Ἐμοῦ ὑπο 

αθθῃ, 15 76 5788 Βδνο βίη δηα ἀοϑίτογοα ἔνθ Βυηάγεα τχθῃ 1π αὐ μυβῆδη (86 Ρ418090 
ΜΆΤΙ δηα ἐδό ἰδῃ βΒοη8 οἵ Ηβδιηδῃ ; νδὺ μαγὸ {ΠΟΥ͂ ἀοπ6 ἴῃ ἐλό ταβί οὗ (ἴιο ἘΙΗΜῈ 
ΡῬγονίηοοῦϑ Νοὸν [ἈΔπάὰ] πνὰμδῦ ἐ8 (ΒΥ Ῥοὐ ἴοι ἢ δα ἰΐ 8}8}}] Ὀ0 στδηίθα [ρίγϑῃ [0] 

.18 866; οΥ [4η4] π|ῖῶδδὺ 6 ([ὮΥ τεααοϑὺ Φγίπον [ἀρϑ]}} ἢ δηα ἰὑ βΒῃ4}} Ὀ0 ἄοῃθ. Τθθη 
[Δη6]7 βαια Ἐπίμον, ΓΕ ῚῸ ρΊοα86 [δὲ σοοά Ὡροη] {μ6 Κίηρ, οὐ 1 δ6 σταῃίοα [ρίγθῃ] ἰοὸ 
[86 6.8 ψ μοι [380] αγὸ ἴῃ μυδῆδη ἰο ἀο ἰ0-ἸΩΟΥΤΟῊῪ 8180 Δοοοσαπρ υὑπίο {Ἐ18 
ἀαγβ [ἰ0-ἀαγ᾽ 8] ἀδογθὸ [14], πὰ 1εἱ Η δι δη᾽ 5 ὕθῃ 80ὴ8 06 μδηροα []εἷ ἰβοῖὰ [86] 

14 ἀροη (89 χοηοτα [0160]. Απα (86 Κίηρ, οοτμμδηδοα [8814] Ὁ 80 ἴο Ὀ6 ἀοπθ; δὴ 
15 {ἢ ἄθοτθο [18}0] νγὰ8 ρίνϑη εὖ δι υβηδη; δηά {Π6Ὺ ἢδηροά Ἠδιηδη ἴθ βοῆβ. ΕὉΓ 

[Δ4] (μὸ 6.18 {μαῦ τὐογό ἰῃὰ Βυβῆδη ρϑίποσγοῦ [οοπργορδίθα ] {μοι Β6 1 688 ἑοσοίδον ΟᾺ 
ἐἠ6 ἰουτύθοη ἢ ἀδΥ 4͵80 οὗ ἐδ τωοηίῃ Αάδσ, δῃὰ βον [βιηοΐ6] ἑθγοθ Ὠυπαγοα σθῃ 
[π|8]65] ἂὺ Θυβῆδη ; Ὀαΐ [854] οἡ {π6 ὈΓΟΥ͂ [ὈοΟΙΐΥ] ἰδ 6Υ Ἰδἰὰ ποί ὑποὶν Βαπά. 

11. 41 ιδδ ἀεεῖτε οΓ Μοτγαεοαὶ ἐλς .εῖοα γεκοῖσα 0 οεἰεδταίο (λὲ 14ἰἢ ακα 1δίὴλ 9 ἰλ6 πιοπίλ Αἀαν ας Ῥωγίηι. 
γοτβ. 106-28. 

10. ΒιυϊΓ[Απ4]7 {86 οἰδον [τοπχδῖ πάθον οὗὨ [86] ὅν ἐμὲ τῦογ6 ἴῃ (86 ΚΙΠρ᾽᾿Β ῬΧΟΪΠΟ66 
ἐπογοὰ [σοηρστοχαίθα} {μοηγβοῖνοθ ἑοσοίδεν, απ βίοοα [ἐλθγδ τυαϑ α ΒΔ Παρ] [ῸΓ 

ἐδὼ (οἷν ᾿ἶνοϑ [800}], δηὰ λαά τοβὺ ἴγοτι ὑμ6ῖὶν ϑηθιΐθθ, πὰ β᾽ονν [λό γ6 τῦα8 α 
Βη} 1 1η0} οὗ [1Π} {Ποὶν [068 ΒΟΥ ΘΩ͂ δπα ἔγο ἐπουβαηα (Ὀαὺ ὑΠ6Υ 6] ποὺ ὑμοὶγ βδηᾶ ὶ 

17 [884] οἱ (δ Ρσοὺ [Ὀοοΐγ]}. Οα ἐδ6 ὑμ᾽σύθοας ἀΑΥ οὗἁὨ ἐΐδδ ταοόπίμ ΑΟΔΓ: δπα οἱ 



88 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΒΤΗΡΒ. 

ἐλ Ἰουτίοοηι ἢ αν οὗ 86 βδταθ [ἴῃ 11] τεβίθά ὑμοὺ [ἐδεγδ ισαδ α τεβιίϊῃρ], δῃὰ τποδᾶθ 
18 [ἐλεγὸ ὑαϑ α ταρ]κὶηρ] 1Ὁ α ἀΑΥ οὗἉ [δαβδίϊηρ [Ὀδηαῃθὶ] ἀπ οἰ δάποθθ. Βυΐ [Απ4] (6 

6 ν8 πδὺ τγογ6 αὖ βμυβηδῃ δββοτι Ὁ] [οοηρτεραῖθα]) ἑορσείλον οὐ ἐΐ6 (μἰτίδοιμ ἀαν 
1 Βογϑοῦ [πη 10], μα οἱ ἐΐό ἰουγίθεη ἢ ὑμογοοῦ Ἷ 11]; δῃὰ οἱ ἰδα βἤδβοπι ἀαν οὗ [μ6 
ΒΆΠ16 [ἰὴ 10} {με τεβιϑα [δογδ τὐαϑ α τεβίίηρ]. δπὰ τοϑδάθ [ἃ τηδ]κϊῃρ] ᾿ΐ α ἀδγ οὗ 

19 ἰραϑηρ [Ὀϑηᾳαοὶ) δπὰ ἥρω ΤΒΟΓΘΙΌΓΘ [86 60:8 οὔ [86 νΣ }Π]αρθϑ [σου Ὑγ ρίαοε6], 
(μα ἀποὶν ἴῃ ἐλθὲ ἀρ νττα}]6α ἔονγηδ [οἰἐ168 οὐ [886 σου ΓΥ͂ Ῥίαο68], τδά 6 [τόν 6 ταβκίηρ] 
ἐδ Τουτύθοη! ἢ ἄδγ οὗἁὨ (86 το! ΑΟδΓ α αν οἵ ΡΠ 688 δπὰ δαβιρ [Ὀδηααοί], δα 

20 α ψοοὰ ἀΔΥ, δῃὰ οὗἉ ϑομάϊηρ ΡοΓΪΟΠΒ 056 [α τα8}} [0 δῃοίμοῦ [18 ποῖ ου]Ί. Αῃ 
Μογάδοδὶ τψζοίθ (Πθ66 {ῖηρβ [πόσα 8], δηα βοηὺ ἰοίζοσβ [ὈοΟἶκ8] υπΐο 4}} ἐμ6 ον 
ἰμδὺ τὐόγὸ ἴῃ 411 ἐδ 6 Ῥγονίῃοοϑ οὗ ὑμ6 Κίηρ Α παβυθσυβ, δοίλ [{8}6] πὶρῃ διά [186] ἴδγ, 

21 ἴο βίδ 188} ἐλ δυλοὴρ [ἀρο}] ἴοι, [δὺ (ΠΟΥ Βδου ἃ ἰκθαρ [ἴο Ὀ6 τιδ κι ηρ] ἰἦδδ ἔουτ- 
ὕθθηίῃ ἀδΥ οἵ ἐδ6 τηομτ Αἀδγ, δὰ ἐδ βἤθοπι ἢ ἀδν οὗ (86 βαιιθ [ἴῃ 117 γα] υ, [π 

22 ΘΨΟΙΥ͂ ΥΘΆΓ δηἀ (1. 6., ὈΥ) Υ6Ά], 88 [86 ἀδγ8 τ ῃογοΐῃ ὑΠ6 “9678 Τεβίθα ἴτοτη ἐμοῖσ 
ΘΒΘΠἾ68, πα {86 τοῦ ἢ ΜΏΙΟΝ Μ͵δῈ3 ἐυγηθα ἅη00 {ΠΘτὰ ἔΓΟΠΣ ΒΟΥΤΟΥ͂ (ο ἸΟΥ [ρ] Δ ΠΘΒ6], 
ΔΠα ἔγοτη τηουγηΐηρ ὑπίο α ροοά ἀΔΥ; ὑμαῖ ΠΕΥ͂ Βῃου]α τηδ]κθ [0 πιᾶῖκ 6] ἔμθτι ἄδγβ 
οὗ δαβίϊηρ [θδηααοθὶ] δηὰ ἸΟΥ [ρ]δάη685], ἃῃἃ οὗ βοῃαϊηρ ροσίϊουβ ομδ [α πι8}}} ἴο 

28 δηοίμον [818 μοῖρ θοῦ], δηα ρ᾽ 8 ἴο 186 ρΡοοῦσ. Απὰ ἐδὸ ψο9γ)8 ὑπάοσίοοκ [δαοΐ το- 
οοἰ γα] ἰο ἀο 88 ἔπον λαά Ὀαρυη [ἡ μδὺ ὑΒ6Υ σά θαρυῃ ἰο 40], δῃ ἃ 88 [νη81}] Μοσ- 

24 ἀροδὶ λαά ντὶτύθη υπίο πο ; θοοδυδο Ἡδιηδῃ ἐδ βοῃ οὗ Ηδινηράδίμα [{π6 Μο- 
ἀδι}4] (6 Αγαερίίο, ἐδδ ΘΏΘΩΥ οὗἁ 411 {86 968, λαά ἀονίβοα δρδίηδβὶ 86 9608 ἴο 
ἀεϑίγου ἔμϑτα, δηὰ λαά οδεὶ Ρὺν ({μδ0 ἐν, {πὸ οἴ) ἴο δΘοηϑύχηθ [αἰβοοχα!] [μ6 πὶ, δηὰ 

26 ἰο ἀεϑίτου ἰβϑὰ: δυΐ [854] σπίθα ϑέλον [10] σβθ Ὀδίοτο 6 Κίηρ, θ οοπι- 
Τα αοα [8814] ὈΥ {πὑ|1}ϊ 086] ἰοὐΐοτβ [Ὀ00Κ8], ἐλαέ 18 πιοκοα [60ν]}] ἀσνίοθ, τ ]οἢ 
Β6 ἀονίθοα ἀραϊηβὺ (Π6 6 γ8, Βῃου]α σοίαση ἀρΡΟῺ 18 οἵἷοπ, μοδα, ἀπά ἰδλαέ μα [Ὠ]τ] 

26 8δηἋα Ϊβ Βοὴ8 βΒῃου]ὰ 06 μδηροα [{86Υ Βῃου]α Β8ηρ] οὨ [86 ρϑ]]ονα (ἰτ66]. ὝΒοσο- 
ἴοτα ἐρε ϑοϑν ΤΠ6Υ 64}16α ἐδι686 εἰ βα Ῥατία, δέος [ὑροη]} {ἐπ δια οὗ [ὕρ08}] 
Ῥαγ: {πογοῖοσο ἴοσ [Ρ0}] 8}} ἐλ6 πογὰβ οὗ {818 Ἰοἰΐοσ, δῃὰ οὐ ἐλαξ ὍΘΙ [δὰ τμ8.} 
(Π6Υ λαά βΒϑϑὴ οοῃοογηΐηρ [18 σία τ ὡς 1808], δηὰ πθϊο [π|ὲ8.] 8 οΟσηθ 

27 υπΐο Βοπ. ΤᾺΘ 96 .)78 ογἀδϊηϑαᾶ [οβἰ8}18864], ἀπα ἴοοκ [εαοἢ τεσοῖϊνοα] ὕροι ἔμ θι, 
δηα ροη {Π 61} βοοά, δῃά ἀροη 8}} βυσ ἢ 88 Ἰοϊηθα [{86 οπέϑ )οἰπῖηρ] {ποιλβοὶ γοβ υμΐο 
[ὕροῃ] ἔμθῖα, 80 88 [84] 1ὑ βῃου]ὰ ποῖ [81] [ρ888], (Βαῖ {μοῪ που]ὰ Κοορ [ἴο Ὀθ 
ΤῊΔΚΙΏΡ] {1686 ὑνχ2|όὸ ἀδγ5 ΔΟοοΓαΪῺρ ἴο ὑπο }ν τὶ Πρ’, δΔηα Δοοοτάϊηρ ἰο [μοἷν αρροϊπίοα 

28 (126, [10] ΘΥΘΓΥῪ ΥΟΔΓ [8ηα (ἱ. 6., ὈΥ) γ6 8}; δῃὰ ἐλαέ [μοϑ0 ἀδγβ δλοιια δὲ [686 
ἀΑΥ8 τ0εγ6} τοτθι ογοὰ δηὰ ἰκορὲ [2846] τπγουρσδουΐ [10] ΘΥΘΥΥ σοποσδίοη [πὰ 
(ς 6., ὈΥ) φΘΠΘΓΑΙΟΠ], ΘΥΘΥΥ Δ .ΔΠΥ [ΠΥ ἀπ (ἱ. 6., ΌὉΥ)) 1ἅ111}γ], ΘΥΟΣΥ͂ ὈΓΟΥΊΏΘΟ 
ῬΧΤΟΥΙΠΟΘ 8ηα (ἱ. 6., ὈΥ) Ῥτονη66], ἈΠ ΟΥΘΓΙΥ͂ ΟΥ̓ [ΟΥ̓ δπαὰ (ἑ. ὁ., ὈΥ) οἰγ] ; δῃὰ 

ἑλαί ἰῃεβ6 ἀδγβ οὗ Ρυτὶπὶ μου! α ποῦ [81] [ρ4538] ἔγοτα διμοηρ [ἐδ τηϊάβι οὗ] δ 
ΟΣ [06 ΤηθιηοΥα] [γοπλθι ὈΓΔΠΟ6] οὗἁἨ [θτὰ ΡΟΣ ΙΒἢ [6886] ἴτομι {μοὶν Β6θα. 

Θ 96 γ8, 

ΠΠ. 4ὲ ἰδὲ τεριοεί ο7 δίλον ἰδδ οεισδ αἷεο τοδοῖυε (0 δοπιπιοπιοταίες (δὲ ὕεαδί οΓ Ῥωγίηε οἱἱλ  7αεἰϊησ 
απὰ πιοιγηΐπσ. Ὗοτδ. 29--82. 

29 ΤΒοὴ [Απὰ] Ἐδβίπον (ἢ 6 αὐθοη, ἐδ ἀδυρίον οὗἩ ΑὈΙΠ 41], ἀπά Μογάθοδλὶ {π6 ὅεν, 
ψτοὶθ στ 811} δυυ μουν, ἴο οοηβτῃι [6βἰ8}}8}} (88 βεοοῃά ]οζίοσ οὗ [86] Ῥυτγίμ. 

60 Αμπά Β6 βοῃΐ ἐδ Ἰοϊίοσβ [Ὀ00Κ8] υπίο 411 ἰῃ6 Ψονγβ, ὑο ἐδ6 Βυπαγοα ὑπ δηα βονθὴ 
21 Ρῥγονίηςθδ οὗ ἐδ6 Εἰηργάομι οὗὨ ΑΙ δϑυοσι, υὐὐδ πτογὰβ οἵ ρϑδοθ δηὰ ἰγυΐ, ἴο σομῆστηῃ 

[658}}18}} [Πθ80 ἀδγβ οὗ [186] Ῥαγίτα ἱπ ὑμοὶν {1π|65 αρροϊπέοα, δοοοταϊηρ 88 Μογάε- 
οδὶ ὑμ0 ον δῃὰ Ἐδβίδον 1μ6 αὐδθὴ λαά Θδη]οϊποαᾶ ἩΡΑΚΙΚΜΕ ὉΡΟΠ] θη, πὰ 88 
(ΒοΥ λαά ἀθοτορα [6β 8 Ὁ] 18}}64] ἴον [ΡΟ] ἐβιουηβοῖνοβ [{π|6} 8ου}], δπὰ [Ὁ [ὉΡΟ}] 

ὅ2 τ86ὲν βοοὰᾶ, ἐδ πιδίίοσβ [πογὰ8] οὗ {86 [Ἀβιϊηρβ δῃα {μοῖῦ σὺ. Αμπα ἰδ ἄθοσε [Ὁ 
ἱῃρ] οὗ ἘϑΙΒΟΥ οοηγπιοα [6ϑἰ80}1804} [1.686 πλαίο ΓΒ [πόρὶε] οὗ [186] Ῥαχίτα ; διὰ 
10 8 τσὶ 6 ἴῃ (86 ὈοοΪκ. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΙΧ. 1--Σ. 8. 

ΞΌΡΡΙ ΕΜΈΕΝΤ. 

ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΡΟΥΕΒ ΟΕ ΜΟΒΡΕΟΑΙ ΙΝ ΤΗ͂Ὲ ΜΙΘΟΗ͂ΤΥ ΡΕΒΒΙΑΝ ἘΜΡΙΒΕ. 

σβάρτεξ Χ. 1-3. 

1. ΑΝ ἰδο Κίηρ Αδαβυθσυβ ἰδ! ά [ρὰ} ἃ ἰγίδθαϊθ ἀροι [86 Ἰδηά, δῃηα τροη ἐΐο 18168 οὗὅἁ 
2 ἰῃ6 βοᾶ. Απμὰά 8] ἐδ δοίβ [σψόσκ] οὗ 18 ροσχοῦ [δυϊμουῖγ] δηα οὗἉ ΒἰΒ τηϊρΐ, δῃὰ ἐλδ 

ἀφοϊαγαίίοι [ϑργοδαϊηρ] οὗ ἰἦΐδ στϑδίμοθβ οὗ Μογάβοδὶ, ιυὐλδγδιιΐο ἴμ6 Εἰπρ δἀνδηοοὴ 
δίαι [ποτὰ (π6 Κἰηρ τ849 
ΟἈΒτουΐο θα [πογὰβ οὗ [6 ἀΔγ8] οὗ [μ6 ΚΊη 

8 ΕῸΣ Μογάθοδὶ (89 96 τηῦαϑ Ὡσχὺ [βΒ6 00} 

680], αγὰ [ΠΟΥ ποὺ ψ΄γί θη ἴῃ [ΡΟ] ἐδέ 
τ δϑ οὗ Μεάϊα [Μεά41] δῃὰ Ῥεγβία [!Ῥδ8γ88] 

] 

᾿ς οὗ ἐλδ 

απο [{86] Κίπρ ΑΒδβαθγυβ, δηὰ στοδὶ 
διαοηρ [[0] (μ6 7 νβ, δῃηὰ δοοορίβα οὗἉ [[0] ἐδλδ πλυ]υϊτἀθ οὗἹὨ 18 Ὀγοίσθη, βοοκίηρ ἐδδ 
ΘΔ] οὗ [ρψοοά 0] ἷβ ρΡΘΟρ]6, δμὰ βρθδίζϊηρ' ρβ6800 [ο 81] 18 βθϑά. 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΌΘ δυίῃοῦ ἢθγθ ρῖνοβ υ8 (89 ἰαδὲ δΔηἀ τηοϑί 'τ- 
Ῥοτίδπι ρδτί οὔ (δ) βοϊαιΐοι, (86 δισδο88 ἘΔ σὰ 
Το] Ἰονγοὰ [ἢ πιϑᾶβιυνοβ οὗ Μοτγάθοαὶ ἴογ {86 ἀεἰὶ- 
γΟΥΆΠο6 οὗ ἴδ0 Φενγ8. Τμ5 δὶθ ΒΙΒΙΟΥΥ͂ ἰδἰκθ8 
βΒυσὶ 4 [τὰ Βαὺ τ 6 ργοαηὶ Ῥογϑίδη ΘΔ ἢ 0 ΘΠ)- 
Ρΐγο, Ποῖ δἱ γι γσοὐοϊσοὰ πίῖϊῃ ἔθδϑιϊης δηά 
ΒΙ]δνὶγ, ΔΟῊ Βυοσβ ἃ γσγοδὶ ἀοίδδὶ, Μογϑουδν 
(8 οσσυτϑ ὈΥ [Π8 ΥὙΟΥΥ͂ 618} παίΐοη ἩΒΙΟΣ 
Ἠδβηδη δηὰ βἱσηΐΐαν ϑηθΐοβ μοροὰ ἰο ἀδφδίγου. 
ΤΌ (ἰτ16 οὔ ογοῦϑ ἔθαβϑίϊῃηρ ΠΟῪ οδπιο ἰ0 {Π6 76 5078 
δηὰ ἰο {πο890 ψγῶο πὰ Ἰοϊποὰ ἰο. Μογαθοδὶ᾿ 8 
ΤΩΘΩΒΌΓΘ [01 (1.9 Ταπιοναὶ οὗ (ῃ9 ἀσκοῦ Μ᾽͵ῪΛ8 αὐἱΐθ 
ϑυδείοηι. Ταῖϊβ γ88 ἔγυο ὅγϑὶ (υϑτβ. 1--) ἰπ (86 
Ῥονγβίδῃ δ ρίτο ἴῃ ζοηοταὶ. 

γον. 1. ον ἰπ ἴ80 νυν  ῖ  σηοσ ἢ, τμδῖ 
5, 189 ζηοπῖῖ Αἄδι, οα ἴ80 τσ ΘΘ ἢ ὅδΥ 
οὗ [89 δϑι29, ν᾽ ΒΘῺ--- ἼΣ )ὲ ἸΩΔΥ ΠόγΘ Ὁθ ἰδΐκεη 
8δ8 ἰ6 δοοιιϑ. οΥ͂ ἰΐπιο, ἰὼ τ δίοὮ, ΟΥἹ Ὑἤοτο. 86 
ἰεϊῃη κ᾿ 5 οουδη ἀπηθηῖ 8 ἃ 16 ἄθοσθο ὅσουν 
ὮΘΒΙ ἴο ὈΘ ναὶ ηἴο Θπχϑουκίοῃ, ἡ. 4., ἰῃ ΜΘ Ὦ 
(80 Κι μ᾽ 8 ψονὰ δῃηὰ αν βῃουϊ Ὅ6 οανγγὶοὰ ουί, 
ἦπι ἴτ80 ὅδ ᾿μδῖ [86 θη θη 665 οὗ ἴ86 ὅονυνδ 
πορϑᾶ ἴο Βανο ροῦσος ονοὸσς ἴδοι (ἰΒουρὮ 
τ νσϑβδ τυσῃθα ἴο [86 ΟΟὨΤΊΥΒΙΥ δο0 ὑμπδὲὶ ἴ89 
ὄθνυσα Βα σὰ]ο ονϑσῖ ἴθι τδ δὶ Βαῖθἃ [8.61]. 
ΤΜο ἱπῆῃ. δ0530]. δΕ3 7 2.51}} τηδὺ δ0 πιδάθ ἰο ἀ6- 
Ῥοϑπὰ, δα ἃ οοπέϊῃπδιΐοη οὗ ἰμο ρτοοϑάϊηρ ρογίθοὶ 
Ρου ὍΣ, Τθη ΜΕΤ π|'}} δίδη ἃ δ8 ἃ ἤϑυίον [0 
ἐμ (πα πίοι {μοἷν θποταΐθβ ἢορϑὰ ἰο δοοουι- 
Ρ δ ὁ [μ6 (πἰγίθϑοίμ, Τ᾽ ὩΣ12) τηδὺ δἷδὸ βϑσνθ 
88 8 ΤΟΙΩΔΥΪ ἰηβοτίοἃ 56 8 δδβιδὶ ἰηἰογτη θα ϊαίθ 
ἐχρυγοββίοῃ, ἰβϑη ΝἘ)7 νν}}} ῬτοΌΔὈΪΥ τοΐον Ὀδοῖς (ὁ 
ὈΥ", σοπΡ. γον. 22 : “Α8 80 ἀΔΥ νχαϑ ἰαγποὰ απο 
ἔμθπι (80) ἐδδί,᾽" εἰς. ΑΒ ὑμὲδ Τοπιδτῖκ ἀο68 ποί 
δηϊοἱραίο, δῃὰ ἴῃ δάυδησο ἱπάϊοαίθ (86 σϑβαὶὶ 
δϊοννυδγὰ γα] σᾶ, Ὀυΐ( ΟὨΪΥ δροδῖβ οὗ οιδηζϑ 
Ὀγουξδὲ δῦουϊ ὉΥ (6 ἰβδιθ οὗ (6 Βοοοῃὰ ΤΟΥ] 

οδὐϊοι, δὴν δίϑη ἀ8 (86 Ββοοοῃὰ {ἶπιο ἴον (8 “ταὶ καὶ" 
ΟΣ “Ῥοτον ᾿" Μὶοδ ὨΟῪ αὐδὶϊθὰ ἐμπὸ 7910718 80- 

οοτάϊηρ ἰοὸ τἰμεὶ δηπὰ Ἰανγ, αὶ δὰ ποὶ γοὶ Ὀδθϑὴ 
Τοαϊσοὰ. ἘΣ] δἀἀοὰ ἰο (μ6 ϑιυ 768, Βεῦνϑδ ἰο 
ΏΔΚΘ 8 ΒΒΆΓΡ σοηίγαβὶ Ὀείμοοη ἰἶ6 7608 δηὰ 
ὑμοῖν Θηθιηἶ68Β, 80 ἰμδὺ ἱΐ τοδυ ὃ6 ἰγβηβί αἰ θα ὑρσί, 
(6 861798) ΘΟ Ρ. Εἰννδαὶὰ, ᾧ 814 α. [ἢ σνϑυ, 2 [ο]- 
Ἰοννϑ (89 τηϑηϊΐου οἶδ ἤχοα πο: 6 ὅδονσα 
καϊδοσϑᾶ ᾿πϑσηβοῖνϑα τομκοῖδοσ ἱῃ τῃοὶσς οἱ- 
θα, ἡ. 4., {μο86 ἴῃ θοῦ (ΒΟΥ ΟΥΘ ΤΠΟΤΘ πὺ- 
ΤΏΘΓΟΌΔ, Ὀυὶ γοὺ ἀννο]ῖ τϊχοα υρ τὶ (86 Βοδί θη 
ἴῃ δἰ ἀπί86. ΤΈΏΘΥ ρα δογθα (μοπιβοῖνοθ, το ἸαΥ̓ 
Βαπᾶ ΟἹ δβΌΟΣ 85 βου ρβδϊ τμοϑὲχ Βατῖ, ᾿, ὁ., Δ6- 
σοτγάϊηρ ἰο σμαρ. υἱϊὶ. 11, δυο 88 διἰδοϊςοὰ {ἢ θὰ 
ἴο ἀαδβιγοῦ ἰμθ. πᾶ ὩΟ 8 Οοου]ᾶ τ τ ἢ.- 
βἴδῃ ἃ ἔμ θ10,--8ὸ 393 ὝΞ)) (σοπιρ. 7088. χσ. 8; 
χχὶ. 42: χχὶϊ). 9), Ὀδοδυδβο ἴϑαν οὐ (δ, οὐ {δ οῖν 
ἴδον Βοἀ (Ὁ]16 ἢ ἀροη Δ}1} ι110 ΡΘοΡ]θ (6οπιρ. Ομ. 
Υἱἱ, 17).» 

γεν, 8. ΑἹ] (86 Ῥτίῃσοθθ, ἔπ ϑδίγαρη, δῃᾶ ρο- 
ὙΘΥΓΏΟΥΒ, δηα Α͵80 ΟἿὮΟΥ ὈΘΥΒΟΏΗ οὗ γϑκ πνδοι ἰξ 
18 ἈὨὨΘΟΥΒΒΔΡΓΥ ΒΘΓΘ [0 Πδῖη6 (σοτρ. ΟἰΔΡ. ἰἰΐ. 9), 
δβαϊβιϑὰ 186 θνβ. ὯΝ 152, δὲ ἴω Εσοῖ, ἱ. 4.} 

γεν. 4. ΤΏοδο ἬΘΓΘ Θβρϑοίδ!Υ ἰηϑθυοποοά ὈΥ 
πὸ ἴοϑαν οὗἨ Μοτάροαδὶ, γτῆο ΠΟῪ Ὀοσδδῖηθ 0γ δὰ 
ΤὯ0Τ9 ΡΟΤ Γι] πὰ δου ποῦ δίῖνο, (οορ. 1 Ομ του. 

ανΐ!. 12, πβθτὸ τὸ Ἀπὰ ἐπδίεδὰ οὐ 7,1} (89 ἴῃ- 
ΓΔ 8. Ῥδτίΐο. 2)). 

γεν. ὅ. Τθυθ 6 79.718 ἰηδίοἰοἃ ἃ χτοδὶ ἀοίραι 

4[“Τῇο Ὑ6ν»ν5 ΦΡΡΑΓΘΒΕΙ ἀ!ὰ ποὲ τογιδΐίῃη ὙΠΟΪῪ οἢ 
ἀπὸ ἀεοίθηβίνθ. ΠΟΙ͂ οποιηΐοβ Ψψογο Ὧο ἀουδὶ ν|6]} 
Κη ἴο ἰζθπλ, δὰ Ὑ6ΓΘ ρῥγοραγοα ἴοσ πῃ βἰγυαμκὶο 
ψΠΙσἢ {τ γ͵ὼὰὰϑ Β6Θἢ Τηϊιϑὺ σοΙη6. ϑοχηρίίτηοβ [ἢ ΟἿΘ μ᾽ 8, 
εοτηοίίτηθ5 ἴῃ6 οἴ ον, ψουϊὰ οοτησηθῃοθ 6 δἰίδοϊς." 
Ἐλνῖνβον.-- ΓᾺ.] 
τ Ἢ ΤῊ ΐδ [8 νΟΥῪ ἱπιρογίδηϊ. 10 88 Ὀθοη πἰαίοὰ ἐπδὲ 80- 

σοταϊηκς ἰο {π6 Ὠαγταῖνο οὗ Εβίπου ἰὴ ὅϑνν5 γόγοὸ δ] ον θὰ 
ἕο Κ  } “15.000 ΤῬεγδίαπδ;᾽ δηά [ἢ8 (ΘΒ ρροδϑα) ζϑοδίυσγο οὗ 
ἴῃο πδγτγαιῖίνο 88 Ὀθθη Ῥγοποι ησοα "ἹΠογρα 16.) ΤῊΘ 
Ῥτοαθηῦ γοῦᾶθ Βῆον 8 ὑῃαῦ Π|}0 ΓΘ4] Ῥογβίβῃβ. ὙΠ0 ἴοτγηοὰ 
1η9 βίδηαἰηβ δύῖὴν ἡ ΠΙ σὴ ἘΠΕῚ ἐμὰ οτηρίγο πῃ βυυυἰθοιξίοη, 
Δηὰ ψοτοὸ δὐ ἴῃὴ6 αἰθροβαὶ οὗἩ (ἢ γαγί οι σΟΥΘΓΏΟΙΒ οὗ (ἢ 6 
Ῥτγτονίῃοο, ὑοοῖς (ἢθ 6 νγ8' 8βἰά6. ὙΠΟΙΡ Θηογηΐθ8 Μ76 ΓΘ 8]- 
τπχοβὺ ΘηΓἰ ΓΘΙΥ͂ ἴο Ὀ6 Το ηα ἀτηοηκ ἴῃ 6 ἰἀο]αῖτου 5 ρϑορὶθ 
οὔτ δ ᾽]θοῖ πδίΐοΏ 8, ῸὉΓ ὙΠΟΒ6 ᾿ἰγϑθ θοῦ ἐπ Ῥογ- 
δἰδῃ8 ΒΌΠΘΓΆΙ, ὍΟΥ [9] ΙΩΟΏΔΓΟΊΒ, οσδγθὰ ρτοδεὶν." 
ΒΑΜΏΙ͂ΝΒΟΝ.-- [Ε.} 



90 ΤῊῈΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΊΤΒΕΒ. 

ὍΡΟΙ 8]} (Βοῖτ ὀῃμθηΐοβ νΐ τ 86 δυγογα, β' δυο 
δηὰ ἀοοίγαοίΐου : (ΠΟΥ οατγὶθαὰ ουἱ (ἰἸ6 τριὰς οὔ 
τοιδ) ἰδιΐοη νηοῦ δα4 Ὀθθη δοοογάδὰ ἐμθι ἰῃ οἷ. 
Υἱἱ!, 11. ΤΙΣΙ πίϊ 3. ἰδ ἰο δημέίθ, ἰο ἀοἴθδὶ βοῖῃ9 

οὔο (2 βΒδια. χχίϊί. 10; χχὶν. 17. Νυπι. χσίϊ. 6). 
ΓΞ οδὴ οὨἱΥ ἀδρϑηᾶ ρου 3"; 27} διὰ [Ἴ23: 

ὉΟΙΒ Ὀοϊοης ἰο ΠΩ (οομρ. οἴ. ἰχ. δ, νλογα 

ΔΊ ΠΞῸ οογγοβροπὰβ ἰο ὙΠ). 
'ϑοτα. 868-16. Τ8ο ἀοΐδηοο οὗ (δ “ οἵνγϑ δυοοοοδοά 

οβρϑοῖα!ν νυϑὶἱ ἰπ βιυυϑθαη. ον. 6. ΔΑπᾶ ἐπ 
ΒΘ ΏαΏ ἴ86 Ρ6͵8δο90 ἴ80 ὅοννδ κἷον δᾶ 
ἀοεϊισχουϑᾶ ὅνο Βυμάτοα τηθ."} 7.6 ἰηδη. 

808. ἼΞΕΚΊ δ δ βΒυρρίϑιηθηὶ ἰο ἐμ6 ογοβοίῃρ Ρ6Σ- 

ἴεοὶ ΟΧΡΥΘ8568: “ΠΟΥ͂ ΔΙ0 ΨΥ δηὰ ἀεϑίγογοα.᾽" 
Ψψεν. 7. 78ο ἱπβονιίοη οὗ (89 Ὡδηι08 οὗ ἰδ6 ἰθῃ 

8008 οἵ διίδη ὙΐΟ ὙὙὁΓ0 8180 ἀοδιτογϑά, οοΥΓθδ- 
οῃβ ἴο ἰῃ9 δυίμονβ τοοϊδοὰ οὗ οσδοίποϑβθ, δηὰ 
8 ἀἰθροπί(ΐοπ ἰο τηϑης ἰοῦ πδπιθθ, 88 16 Β66η ἴῃ 

οἾδΡ. ἱ. 14. ΦΖον δ ΣΌΪ δδνο ἴουπὰ {8686 
Ὠϑιη68 ἰηάϊοκίϊ γο οὗὨ τοργοϑοηίδιϊνο ἱτρογῦί8ῃ 09, 
δὰ δανὸ ἰδίοῃ ἴπ6 ἱηάιγνίἀυδ[᾽ ἐγαϊὶϑ ἰο πγχθδῇ 
βοπιοί βίη! Ῥτγορμοίίου Τὰΐθ ρϑου]δν τοοὰθ οἴ 
ἩΓἰΏρσ, ΘΟΥΤΟΒΡΟπἰηρ Βὸ Μνὸ}}] ἰο (8μ6 βίγ]9 οἴ 
Ἰδὶου το γϑίϊοδὶ πιοάθ8 οὗὨ ἱἰοιογρτοίδιΐοι οὗἁ ἰδίου 
ον δα (ΒΘΟΪΟΩΥ͂, ΠΔΥ Βᾶγα Ὀ66ὴ ἱπβογοηὶ ἴῃ ἰΐ8 
δρί γὶϊ, ΟΥ ᾿ὺ ΤΩΔΥῪ ὕδνα Ὀ6ΘῺ ὈΘοδΌδΒο {Π6Υ ἤηά (86 
“ἐ τηϊηυδου ϊο᾽ Ἰοίίον ἢ ἴῃ τΠ6 ἄγβι, ἴῃ 189 86- 
γοιὶΐ, δηὰ 1 ἰὼ {86 ἐθηίῃ Ὡδιηθ, δηὰ αἷδο ἐδ6 
“ἐ τηρἦυβου]ο ᾽᾽ Ἰοίοσ 1 ἰῃ (86 ἐθῃι ἢ πδῖθθ. 7 Αο- 
οοτάϊηρ ἰο βἰδίθηιθηίδ τδὰϑ ὉΥ Βυχίον (ϑψπασ. 
«ωά,, Ῥ. 688) ἐμ τιοάο οἵ νι ρ δου] 6 ἃ δίμῃ 
ἐμδὺ (06 6 8008 ΟΡ ϑυδροηαοὰ ἰῃ ἃ ΡοΓΡρΘϑῃἀϊ- 
ουἷδνΡ ᾿ἰὴ6, ΟὯΘ ΟΥ̓́ΘΣ {πο Οἵ ΒΟΥ, ΟΥ̓ Δἢ Οἴθη (δαί 
αἴϊεν ἐμοὶν 7411 (ΠΥ δῃουϊ ἃ ὨΘΥΘΡ ΙΏΟΓΘ Γἶδθ ἰὼ 
εἰοτγ. Τὸ ον αἰὰ ποὶ ἰδ κθ (6 ὈοΟΙΥ οὗἉ ὕὑποὶν 
ΘΏΘΠΙΪΟΒ 85 .Ὑ88 ῬοΓγη 6 6 πὶ (0 ἀο ἰὰ {116 Θαϊοί 
οὕ οδρ. νἱϊὶ. 11. Τμἷδ, ΒΟ ΘΥΟΣ, 88 (06 ΟΥΘΡ 
εἰνσθὴ ἰο ὑμοὶγ Θηθπιῖθ8 ἰὼ {μ6 οαΐοίὶ οὗ Ηδιῦδλῃ, 
οὗδρ. ἰἰϊ. 18, δῃὰ (π6 δΔυϊΠοΥ Ὦ6 ΓΘ σίνο8 ἰΐ ῥγοτῃ]- 
Ὡϑηΐ πιοηϊΐου, ἴῃ ογάοῦ (ὁ ϑον ἰμδὶ {86 Γ6 Μἑἕδ 
Ὧ0 ἰηϊοηίίοη οα (86 ρατί οὔ ἴΠ6 7εἐνγι, ἰο συ νυ 8 
Ἰονν δνυασγίοἷοιιβ ἀἰβροβδί (Ιου, Ὀπὺ ΟὨΪΥ ἰο ἀοίοπὰ 
1 ΘΠ Β ἾΥ 68. 

γον. 11-1δ. Αἴοὸσ Αδδβαογῦβ δὰ ἀϊδοογογοὰ 
(89 πυπῦο. οΥ̓͂ ἰ8086 τῶ δὰ ῥοῦ βιῃϑα ἴῃ βὃυ- 
βίδη, 89 βἰδίϑὰ ἰῃ9 βαὴθ ἰὸ Ἐβίμεσς, δα ἀϊηρ: 

Φ [Ἐν “ΘΠ Βἤηδη ἐῃο ρΡδίδοο᾽ οὐ " ἐῆο ἔοτὶ,᾽ Ὑθ ΔΙῸ ὕγο- 
ὈΘΌΪΥ ἰὸ ἀπαογβδίαῃα {ῃ6 ΨΠ0]6 οὗ [πΠ8 ΠΡΡΘΟΓ ἴον, ἢ ἢ 
οὐσσυρίοα δὴ δἴϑὰ οὗ δῦονο ἃ Ὠυπαγοα δόῦθα, δηὰ σοὴ- 
ἰαἰποα, ἢ. ἀουθῖ, ΠΥ τοδί ἀθηοθβ ὈΘδ4198 ὑὴ6 δοίι8] ρ8- 
1266. ἴὲ ἰβ ποὶ ΠΟΙ ἐμαὶ 1ῃ9 Φοὸν8 ψοιυἹὰ ἤδνθ νϑη- 
ἐαγοὰ ἴο δῆθ8α Ὀϊοοα νι ἰνΐη ἐλθ ρ4|866 ρῥγϑοϊποίβ." Ἐλν- 
ΣΝΒΟΝ,--ΤῊ.] 
{ [“ἘΕχοοριίηρ Ααἀδ]ΐα, 411 ἐπ 686 ὨδπΊθ8 δ΄6 γοόρβά !ν 

ἰσϑοθϑῦ!ο ἰο ΟἹ Ῥογαίδη γοοίβ. αν δα ἰ8 " πίνῃ 
ἰο Ῥογϑίθ, Οὔ “ἴο ἴη9 Ῥογβίβηϑ ;᾿ δαίρλοπ, ἢ ϊοἢ ἰῃ Ροῦ- 
δίδῃ τηδὲ ἔλνο Ὀθθὴ δαγρλοὴ ΟΥ Ῥαγροπ, ἰα ργοθαδὶν ἴΠ 6 
Ῥογδίδῃ γοργϑβθηίδιγο οὗ (ἢ 6 ϑδηδβο, ἀσγρίπ, "δγτορδηί ;" 
«Αεραίλα 15 ἴτοτῃ "ΟΥΒΟ,᾽ δη6 νοι] ἃ ΡΓΟΌΒΌΪΥ ΠΊΘΔΏ 
“ ΠοΥΒΘΙΠΊ8Ε ;᾿ Ρογαΐδα 8 ΔΡΡΑΓΘΏΘΥ ἰτο ραν, "τηῦσοῇ, 
Κτοδι,᾽ δηα γαΐλα, 8 οΠαγίοῖ, βηὰ του το ᾿" Βϑνίηρ 
ΤΏΔΩΥ ΟΠδτοίβ ;᾿ Ατίααίλα ἰδ ἴτοτη {Π 0 γοοῖβ ογὶ “ὝΘΤΥ, 
δηὰ ἀα, "ἴο χίνο,᾽ ηα νου] τηϑϑῃ "ἢ θόγη] " (σομρ. ῬΉΓΆ- 
ἀδὶθβ). αγπιαδλία ἰδ 8 |{{{|0 ἀου ει), μὰ τὰν ὕθ ΓΓΟ ΠῚ 
ΓᾺ δὴ ἰπίθηβίνο μασγίίο]ο, βηά ριαΐλίδία, " κτοδίθεϊ " 
σΟΙΏΡ. 1.8. ;Τ7 φημ). Ατγίβδβαὶ ἨᾺΒ ἰδ6 ἰπίδηβίνο αγί 
φγοῖχοὰά ἰο ἃ ζοοῖ βαψα, ΜὙὨϊοἢ 8 ῬΡΟΥἤΔΡ5. "ἴο σοπαιιοτν 
ΟΥ "ἴο κο; δὰ ἡσίααϊ ἤδα (Π6 βϑαῖῶθρ ἰηϊθηίνο ῥργοῆχοά 
ἰο [πο τοοῦ ἀα, “ἴὸ κίνο. ἘΠ ΠΑΙ͂, ΜῬαϊεζαίδα σοπηργίβθ5 
ἔν οἰ ϑπιθηίβ, νανα, τη ψῖηα.᾽ Δηὰ ζαέλα, (σοτρ. Ζοπά. 
ζῃαί), " Ῥονογίι ;᾿ δηαὰ νου πλθδῃ ' ΔΊΤΟῚ ΩΣ 88 9 τίη" 
(σοι. ΟΠ γι οἢτηδ, " ΙΓΟΏ ΩΣ 85 1[ὴ6 Ἰϑοραγὰ , Τυλη- 
ὀρ ρίῖθον ΒΊΓΟΩΣ 88 Τυίδῃ, ἐ, 6., Εϑγίἀθηλ)Ἅ." Ἠλντν- 
ΒΟΝ.-“.1.8. 

Ὅδαι Βανὸ ἴ86. ὅἅοῃθ πῃ [89 τϑαὶ οὗ 86 
ἸΣι Κ᾽ 5 Ῥσυονίπο 68 ἰ. 6., ΒΟῪ ΙΏ.ΔΏΥ ποδὶ (ΠΟΥ 
οὶ δυὸ ἀοδιγογοὰ ἐμθγ0 ; ἰ8 Ὧ6 δε ἰὼ ογάοδτ 
ἰο Ῥύουο ἰο Βοὺ ἰδ δὶ δ "δὰ ᾳτδηίϑα ἃ χγοδὶ ἔασον 
ἴο 86 ὅονγϑ, δὰ Βθη09 ("δι ΒΘ 88 νν 6}}-ἀϊβροδεὰ 
ἰονδτγὰ ἰμϑι (σοι Ρ. σἤδρ. νἱϊΐ. 7,8). Βαϊ ἴο (89 
δϑῖοὴθ ἰπίθην Βο 8180 δά ὰβ (6 ρτοῦιΐβο Γο]]οὐνΐπ : 
ον δὶ ἰδ ΤΥ ὑοελείοσ ὁ δᾶ ἰτ 66}} 
Ὀ6 βατδιῃῖοᾶ ἴ866.---Ῥετμαρ8 Πο γτεσορηϊτοὰ ἰδ 6 
[δοϊ ιμδὶ, ἰ{ {8ὸ 9.18 δὰ ἰο ἀο ἩΣ(ἢ 80 πιδὴγ οΡ- 
Ροπϑοίϑ, ὑμ6 7 οουϊὰ Ὠδτγάϊγ δανο πιαδίογεὰ ἔδει, 
δηὰ ουθῇ ΠΟῪ βτοδί ἀδῆρος ἰδ τγοδίθηθα ἐμ θη ὁπ 
ἰ86 Ραγὶ οἵ ἰβοδϑὸ χοιηδίηἰηρ, ἰἴ (ΠΟΥ οουϊὰ ποι 
Βυπὶ ἀονη δυσὶν ἰῃ (πεἰν εἰ αἴης, Ρ᾽]6668 (απὰ (ἢ θτὸ 
πλαβὶ μαΥὸ ὈΘΘΏ ΤΩΔΏΥ ἴῃ 50 ἰδῦβα ἃ οἱἱγ) δῃὰ ἀ6- 
ΒΙΤΟΥ͂ μόπι αὐξοΣ]γ. Ἰ[Λ3.}, τραϑο. ΟΣ γδί βου πϑαίοσ, 
ὙΠ γοίρθγθῃοθ (0 ΤΌ, μι ἶ6 ἴῃ αἴδΡ. Υἱὶ. 2 τϑ 

ἢπὰ {86 ὕϑαι. [3] ἐπ τοϊαιϊίου ἰο ΠΌΜΘ, ΤῺ 
ὨΘΟΘΒΒΙ( οἵ οχίϑηἀϊης (86 ρτί γί] κα σγδοιθὰ (δ 6 
Δεν ἴο {Π9 (οἸ]ονΐκ ἀδύ, πιυδὶ Ὀ6 ουἱάθηιϊ, δἰ 66 
Ἐδίμορ (σθδρ. Υἱῖ ι. 11) οὐ δ Γ ρασγὶ, πὶ πουΐ σδου- 
βΒυϊιίος Μοτάθοαὶ, 8δι1}} ἐγ Βον γεαυοϑίοα 1. ΔΑπ ἃ 
1Ιοῖ Ἐξαιιδη 5 ἴθ) ΒΟΏΒ Ὀ6 Βεηβκοα Ὅροι [89 
ΚΑ 1}1ονσΒ, ἐ. ε., οΥγιιοὶ Υ (6 ἀφαὰ Ὀοΐΐο8 ἴῃ οτά ον 
ἴο ἰΏοΣθϑϑο 89 ἀΐβατδοὺ οὗ ἐμεὶν εχϑουϊίου, Ὀυϊ 
ΤΔΟΥΘ ἢ ΟΥΟΡ ἴ0 ευχεοὲ ἐδ ἴοδν οὔ τ1Π6 “7961. 
Τηΐθ Ὑδ5 (80 Ηδῦτον δυὰ Ῥοσχβίδη ουβίομι (800 
στὰ Υἱ. 11 ὐχὲ ΡΙ]υίαγοι, Αγίας. 177). 

γον. 14. Τὴ πο Κὶπρ δοσεὰοὰ (ο Εδι}} 6 γ᾽ 5 γοαυαδί, 
δῃἀ βὸ δηοίδον οἀὐϊοὶ νγὰ8 ἰβευοὰ. Τμἷ8 σοπίδἰηοάᾶ 
ῬγΐποῖρΑ ἢ ΟΥ θχοϊυ 5 γΟΪΥ ἃ γοποῦγοα ῬΘΡΙῚ ἰβδῖο αι 
ἴον {09 ἅενα. Τμῖ8 τηυϑὶ 6 ΡΟ] ΙΟΙΥ ῥσοοϊαἰπιοά. 
1 τοϑροοί ἴο (ὁ 80η8 οΥ̓͂ Π ατηδῃ ἃ δἰ 06 σὁ01)- 
δὰ νδ8 βυϊιοίοηι. Τη6 νογάβ, δῃ! ἃ ΓΠΘΥ 
Βδιη βϑᾶ Ἑΐαιθη 5 ἴθ ΒΟΏΒ, ὈΥ ΠΟ 6818 ἦ1- 
ἀϊοαίοβ {πὸ δυ Ὀϑίδῃῃ!66 ΟΥ δοῃδοαι η0θ9 οὗ 86 16; 
ΟΡΡοδϑὰ ἰο (818 δῖ (δ δοοοηίβ δηά ἰ8ὸ ροσγίδοι 

Ὁ. Βυὶ δἷποθ ὑδο ρυδ] οαἰΐου οὗ ἃ ΔῊ ΜΗΔ 8 8.9 

ΘοηΒοαῦθη66 οὗἉ [89 εἰ ηρ᾽ 8 Δοαυϊοδοθῃοσθ, 80 ἰΐ ΔΒ 
αἶδοὸ ὙΠ} 16 δαπρίηρ οἵ ἨδιηΔη᾽ 8 δοῦξ. 

οτβ. 106-28. Τ7Τῆε εεἰαδίϊδληνοηί οἡ Ῥαγίηι.---ἴὰ 
γον. 16-19 νὸ δηὰὼ 1.86 πἰβϑίογοδὶ ἱπιγοάυοίΐοπ 
ἴο (ἢ 9 ὩΘῪ οὐϊοὶ οὗὨ Μοτάδοαὶ, ἰῃ γοργὰ. 20--28 δὴ 
ἴπάοςσ οἵ δοῃίθηϊβ, δὰ ἴῃ νογβ. 24-28, 8ι}}} {τ τ- 
80 Σ, ἃ Βυρρὶεϊηθηί, ΘΟΠΗΓΙΠΔίοΟΤΥ οὗ τψδδὺ ἢΓ6- 
οϑαοὰ, δὰ νοὶ δ6θ8 [0 δα ῦθ Ὀ660 (Δ |κ6ὴ ἔτοπι 
Βοῖηθ οἶμον τγιιϊος. 
1. δἰδιοιηϑθοὶ ἰη τὸσ. 16: Βαϊ ἴδ9 οἵδοσς 

δοντθ---δοραγαίο ἤγοιῃ ἰθοδ ἴῃ "88, 6έε.-- 
αἰζϑίη σοθηθοίβ 11} τ δαὶ ργεοοάθα ἴῃ γ6Γ8. 1 δὰ 
2, ἴῃ ογτάον ὅτϑὲ, ἰο δά (6 πυιη ον οὗ 086 Ἡ ΟἿΣ 
(867 δὰ δἰαἰῃ, δῃὰ ποχί (0 αἶνο ἀπ6 τηϑῃϊΐο ἴὸ 
Π0 ἀΑΥ͂ οὗ ἰδοῖν οομῆὶοὶ δ γγ»Ὸὸὺ]}} δ ἰο 89 ἴδοι 
(Ὀδὲ 9 14{}} ννδ8 ἴον ἰ 6 πὶ ΔΙΓΟΘΑΥ ἃ ἀδ  οἵἉ τοοί 
ΤῊΘ δυΐμον δἀβ δίϊον ὑμ6 ρῶῆταβδο δῃὰἃ κἱοοᾶ 
ἴον ᾿μοὶσ ἐνϑδ6 (οουΡ. ΟΠ ΔΡ. Υἱὶϊ. 11): δῃ ἃ δᾶ 
τοαῖ ἔτοιι τοῖς ϑῃϑσηίΐθϑα.--- ΠῚ) 16 Ἰηβίεδὰ οἴ 
89 070 Ὡδ0κ] Γ}), Ιηἤη. ΑὉδοῖ. 85 ἰη Νά. χὶ, 

26. Απὰ βουὴ ἢο 8 ἱπιονθδιοὰ ἰο ρυ 1188 (ἢ 6 
Τοβυϊ ἦον νΐοῦ (0 29 Ὁν778 δβίοοά, διμεῖγ, ἐμαὶ 
{Π0γ δῖον 76,000 οὗ ἰμοῖτ ϑαϑιιΐοι, γοὶ δ ἰδ ΤΏ 019 
Ὀυδίοὰ πίῖ 189 τιδίη ἐμβουρα ὑμδί, (1986 ουἱϊδὶ ὁ 
7 ον 5, ἴῃ ἀϊδιϊηοιϊοη ἔγουῃ (ἢ ο86 ἱπ δα δῆδη, δὰ 
Ρ6866 Βοοῦ δἴμν(δοὶν ὅτι ἀθίθηοο. Τῆθ ρονίεοι 

4 [ϑλιλαη Ὦθγο [5 “ ῬΓΟΠΘΌΪ {Π6 ἸΟΟΣ ἰονψῃ, ΜΏΪΘᾺ, 
ἸΔῪ ϑαδῦ οὐ 8 ὈρΡΡΘΓ ΟἿΘ δῃηὰ νὰ8 οἵ ἀὐουὶ 19 δᾶ. οἰ86." 
ΒΑΥΙ͂ΧΒΟΝ.--Τ ᾿ 



ΟΗΔΑΡ, ΙΧ. 1--Χ. 8. 91 

ἰὼ νϑσβ. 16, 17, α8 6180 ἴῃ υϑὺ. 18, 18 δοῃ!ηυ θὰ ὈῪ 

δαδοτάϊηδιοα ἰπδηϊῖνοϑ (σοπιρ. Εἰ ναὶ, ᾧ 26] ε). 
786 δἰαϊοπιοηὶ {πὶ [89 ουϊδί 6 εν» ἰν ΓΘ αἹ- 

τοδὰγ οἡ (86 141} οὗ Αἀδυ, 18 ἢθγθ [86 τιϑί ΡΟΪὨΐ. 

ΤΠ ΟΥμοΣ, ἰὰ τον. 18, (μ᾽ (86 2608 ἰὼ. μι θυ Δ 

διαὶ βδὰ ρϑδοθ δηὰ ᾿0Υ οὐ [16 δ[ϊόϑιιὶν, 19 Βα Ὁ- 

οτάϊπαιθ. Τὶ γοϊαἰΐου ἰ8 Ὀθϑὲ ΘΧΡΓΘΒ86ι ὈΥ̓͂ (86 

σοτὰ «« πεὶϊθ,᾽ ὉΥ πδίοα τον. 19, νὴ! [9 13-, 
ΤΌΔΥ 6 ἠοἰηθὰ ἰο γογϑ. 16 δηὰ 17: βοεθίοσο 
4ὴ)9 ὅοννα οὗ ἴδ υἱϊακοα, ἴμδῖ ἅννοϊῖ ἢ 
[ὴ)9 πυρντα]]ϑᾶ ἴονηδ, τηδ6ᾶο ἴΠ0 ἰουτίθϑ [ἢ 
ὍδγΥ οὗ [86 πο Δᾶδτ αὶ ὅν οἱ σ]αἄπθαβ 
δοᾶ ἰδαδιίῃβ, εἐἰς.---1 ἀοοθδ. οὶ τηδίίοῦ τυσὴ 
δὺουϊ (μ9 ἢγβιὶ βοηϑοὴ Οὔ ΟΥ, 85 βίαἰϑὰ ἴῃ γυοσ. 17, 
Ὁσι ἰὰὶ ἰ8 ἱπηρογίδηιϊ (δαὶ {18 06 800) Βδὰ ποῦ ὃὈ6- 
δοῖηο ἃ ουθίοτι οὗ [6 ΡθΟ0]9, δῃὰ τηυδὶ ἢδΥ0 6Χ- 
ἰβιοὰ ἀονη ἰο ὑμο {ἰπι9 οὗ οὐ δυΐίμβογ. ΑΒ οὐἱ- 

ἄθποο οὗἉ ἰμΐ8 τὸ μδυϑ ἐμ ρατίϊο. Ὁ), διὰ αἱβὸ 

{80 Ραγί ο198 13.-Ὁ». ψΐϊο Ἰδιίον 8 βΟΏΘΓΘΙΪΥ 

Θιιρίογοά ἴῃ δὴ οσρίδηδίϊου 88 ἰ0 ΠΟΥ ἃ ουϑίοῃι 
οΥγἰχίπδιοὰ, [Ιὲὶ βδοϑβ, ἰμβδγοίογθ, (μδὺ [0Γ ἃ ἰοὴρ 
ἐΐπηθ ἐπ 6 γ0 οχἰϑίϑὰ ὁ αἰ δογθηοο οὗ ἰἰπι6 88 γθ- 
δροοίβ (86 ἀδγ οἵ (᾿ὸ ἴθαβί οὔ Ρυτγία). [{ρρθαγδ 
ἀπαὶ [πὸ ον ἰπ (6 διδὸν υἱαχο8 δὰ οὔθ 
ἄαγ, δηὰ ἰμο86 τοβί ἀϊηρ ἰη [06 Ἰδῦζοῦ οἰ(168, ἔ, 4., 
αἶδο ἰῃ 79Γυδαῖθπι (ἀσοοτάϊης ἰο δοῆ Μ93. οἵ 
(80 δοριυακκχίπὲ γογβϑίοη αἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μη- 
τροπόλεσιν) δὰ δΔηοίμογ. πο Ὑχιὴρ οὗ Μογάο- 
οδὶ, ταβη(ἱοαϑά ἰῃ ἐδ9 [0] ον ἢ Ὑ0Γ568, νν 16 ἢ ΟΥ- 
ἀογοὰ ἃ υὐϊΐογη οοἰ ΘΟτ δι ΟΣ, υἱΖ., Οὗ ὑνὸ ἀδγ8 (οἢ 
180 141 δπὰ 1δὅτ!Ἐ οὗ Αἀδγ) βοοη τοϑίογοά υηἱ- 
ζοτιαῖγ. Βαὶ ἰἰ8 δοσορίδησο δὰ 88 ἃ ἢγεϊ δοοῃ- 
Βθαυθηο90 ἐπί, ΟὨΪΥ ἰπο80 σἰΐοῖ οοιαητη μη 68 ἰΏ 
(80 Ἰατχοῦ οἰἐΐοθ8 (τοῦθ. 28, 27), οδεγϑα ἰδ ογάϑν, 
υὺ {86 δ818}}0Ρ Ὀοαΐο8 8ι1}} τοϊδἰηϑὰ ἰμ6 14(} 
Αἀδν δὲ ἰδ οἰἱοῦ ἀαγ οὗ ἰμο ἴοδϑὶί. ΤῸ δββϑι1π)08 
οοπίγδάϊοιίοη Ὀθίνγθθη γογΒ. 23 δηὰ 27 (8 ἀοββ 
Βονγίμθαυ) που]ὰ ὉΘ πη νδγγϑηίθά ουϑο 1 (. 6 866- 
ιἰοη Ὀοαίπηΐης τὶ ἢ τον. 20 9 ποῖ δὴ δα ἀξίου ὉΥ͂ 
Οὖν δυίΐδοτ, Ὀυὺ ὈΥ Βο6 ἰδίϑύ ροῦβοῆ. Αἱ (ἶθ 
(ἰτ9 οὔ Φοβορῆυ8 ἐξ βϑϑῃδ ἰδ αὶ {ἢ} δΒθάβοηῃ οὗὨ 6ὁ6]6- 
Ὀτγδίϊου νε85 υπἰΐοτπι (οοπιρ. Απέϊφ. ΥἹ, 18). Δο- 
οοσάϊος ἰο ἐπ 6 Μίβιηδ (εσέϊία, 1})ι8}8 ἀ Πα τθη 690 
ΟἿΪΥ οχίϑίβ (ἢ δἱ (0 Ὀοοῖς οὗ Εβίμ ον δῃουϊὰ Ὀθ γοδὰ 
ου ἴδ 14 ἴῃ [86 δηλ }16 Ὁ ἴονν 8, Ὀὺπὶ οὐ {π᾿ 6 161} 
ἦι (80 δοοίοῃί νγ8]]6ἀ οἱιἴο8 οὗ Ῥαϊοβϑίίηθ Ὁ 91, 
σεὶὰ (89 ΚοιμΙΌ, ᾽8 [86 ΡΊΌτΑ] οὐ ἡ, οομηΐτγπιαΉ. 
ΤῊς Κοεὶ 8 ἰἢ 9 8Β8:26 85 Ὦοαὶί. ἰἰἰ. δ, δΔηὰ 1 ἤδη). 
υἱ. 18.( Τίγο οουϊὰ παγὸ ὈδΟΏ ΔηοΙ ΟΡ ἴοΡ) 

ἔτοιι ΤῊ βϑυοὶι 88 Τ᾿ἾἽἼΞ, δ8 ἴῃ ΠΡ δοδῖ.6 19. 
ττ ᾿ ἡ Τ τιτ 

Ὁ ἷδ (ῃ9 βοσιϑ., ἀορθῃάθπὲ οα Ὁ»: Αῃᾶ 
οὗ βοη ὅϊηρ Ρονίϊίοιι αὶ. οἱο ἴο δῃοῖθο:.--- Αο- 
οογαϊηρ ἰο γον. 22 (σοσιρ. Νο ἢ. Υἱΐ!, 10) οῃ9 τηδάο 
ῬΓΘΒΘΏ(Β ἴῃ (Π686 ζοαδίδ, δἰ αἶαν ἰο (86 ΒαοΥῚ Βοἷα] 
ἔοδϑίβ, ἰο (8089 1689 ὙΓΘΘΙΓὮΥ, δαὶ 4180 ἰο οὐ 6 ̓8 
ἴο σοπὶ ὁΠ6 ἀροδί γα ἰο βί χη Ὗ ἃ Ἰογουϑ τηἰϊηὰ. 

γόοτβ. 20-28, Το υτϊιϊης νυ ἰοῦ Μοτάδοαὶ βοηὶ 
ἴο 4}1 80 }ὁ»ν8, ἀουι Ὀ{1688 δοηἰδἰησθὰ (06 Βυϑίθῃ 6 

οὗ ον Ὀοοῖς οὗ ἘδβίδοΓ, ἀνυα ὈΛΟΊΤ; ὦ. 6., ἢ 

τοοουηίθα (ἶ0 θη Σ τδῖοδ δὰ {Πτγοαί θη θὰ ἐμ 9 
δεν, δηὰ {π6 ὙγὰΥ ἴῃ τ ἢ ]σοἢ (ΠΟΥ ἡγοῦ ρυοβογυϑὰ 
ἔτουι ἀοδιγυοίίοη : ἴοῦ (8 τ8 παοϑάϊιϊ ἰο βίδίο 
ΒθΓΘ, ἰῃ οτάον ἰοὸ αὶ γο σδιι89 δα οοἿοτ ἰο ἰδ ἔδαδβί 
οτάἀογοα ὉΥ λίογἀοεαὶ. Βαυὶ (158 ἀἰὰ ποί, (6 Γ6- 
ἴοτο, πορὰ ἰο ἱποϊα ἀο (δ 6 γ8019 Ὀοοὶς οἵ Εϑίδοτν. 

γεν. 21. Μοτγάροαϊ᾽' Β ρυγροδθο νὰ8: 70 δΒι|8ΔΌ- 
1168} [6 αἰδοὰβ ἴμθπι, ταὶ ΠΟΥ δου]ὰᾶ 
ἰς 69 ἴ89, εἰο.---ῦῷὋἙὟ Ὀεδίἀεϑ 18 Ρ]809 (Υ γ868 
20-82) ὀοσσΌΣ8 ΟὨΪΥ ἴῃ Βαϊ ἱν. 7; Εσγα χὶϊὶ. 6 ; 

ΡΒ. οχὶχ. 28, 106; δηὰ υϑοὰ νὴ! Ὁ ἴΐ δ᾽ καὶ 868 
ἴο ΘΒ.6 18 δοπιοί δἰηρ, 88 Ὀἱηα ἴῃ ὈΡΟῺ 8016 ΟΏ6, 
80 δι ἴἰ δ) 8}} Ὀθοοῦθ ἃ ἀπ ΟὈ σδΊΟΡΥ οὐ ΒίτΩ, 

ΤΣ» ν τι ὍΝ" ΒΘΤΘ ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 πιθϑὴ (σΟΙΏΡ. γ9Γ. 27), 

ἰο οεἰεῦγαίο ἃ ἀαγ, Τδθ ΡὮΓαΒ6 Ὁ» γλ τη, ἴο]- 

Ἰονσίος ἀροῦ ἰμ9 ἰοῃς ἰπιθετοηΐϊης ΒοηίθΏ068 οὗ 

γνοσ. 2], 8 διρδὶῃ ἰδίθα ὉΡ ἴῃ τον. 22 ὉΥ ΠῚ» 
ΠΩ Ὁ" ὈΓῚΝ δηὰ β.1}}} ποῦ επὶαγχθὰ. Τμ9 
τϑϑαἷν νγὰ8 (νον. 28) (δὶ νδὺ 100 εν γ8 δὰ ὃθ- 
ἄυη ἰο ἀο (τον. 22) δῃὰ ψδὶ Μογάθοιαὶ νγοὶθ ἴοὸ 
ἴθ ἰ0 ἀο ννδ8 ὉΥ ἰμϑιὰ Θβιδ Ὁ} 18 θὰ 88 8 τα] ά 

δηἀ Ῥοσιηδηθηὶ ουϑίοπι. ὯΞ, ἴο ““δοσορι᾽᾿ (6. 

ἶἰχ. 4), Βοσγὸ τὩϑϑη8, δοοογ ΐης ἰο ἰαίον Ἰἰπρι βιὶο 
υὑυδαζο, ἴο τεροσπίζα Βοιηοί δἰ ηρ 88 ἃ να] ἰσδάϊἱοἢ 
ΟΥ αν, 786 βίηρ. ἴοτγαι ἰΒ οχρίαἰηθαὰ Ὀγ (ἢ ἴδοὶ 
ιμ8ὺ 1} 8 υϑὺ Ὁ ργθοθθβ ἰ(8 β ῃ͵]θοῖ, δοσοογ ϊης ἴο 
ἄφθϑθι. ἢ 114. [Βηι8ον ἰν ἀδηῃοίθδβ ἃ αἰδίγιδμίοη 
ΟΣ ἱπάϊνι ἀυ18] 8Β61η89.---Τ Ὲ.] 

γογβ. 24-.28. Νον ἰῃ ογάου Ὀοϊὰ ἰο ρσὶνθ (89 
Ὠδιη)6 οὗ {116 ἴδαϑὶ ᾿υ8ὲὶ πημοη(ἰοηθ ἃ ἃ5 νν6}} 88 ἴΐ8 
ἀυτγϑοιίου ἰθτουσῃ ἵνὸ ἄδγϑ. οὐν δυΐ μοῦ δζαΐη 
Ὀτγίοδν τορϑαὶϑ [86 βιιθβίδποθ οὗ {πὸ δἱδβίοτγὶ δὶ 
Ὀδδῖ8 ἰῃ γογ8. 24 δηὰ 2ὅ. ἢ6 4180 στρ δἶϑθα Ὀγί οἵ 
τηοητίοη οὗἩἨ ϑ ἐπ6 (δΔοῖ8 ἀδοϊϑινο οὗ ἰ(δ8 δῖηο, δπὰ 
ἰμθὴ γϑίρσϑ 08 ἴῃ ὑοῦ. 2Ὁὁ ἰο Μογάρσαϊ β Ἰϑί ον 
δηὰ [Π9 ΘΧΡΘΥΪΘΠΘΘΒ οὗὨ (9 96 ν}788 88 ουῃΐης 1(8 
Ὀαδϑῖ8. ἴη νοῦ. 24 νὸ δὰ Ημβπιδῆ᾿ 8 ἰηἰθη(ΐοη ἰοὸ 
ἀεϑίγου 1:6 ΨΦενν8 (ὁορ. οἶαρ. 111. 1, 6 5844ᾳ.), 
δηὰ δο [θη Ῥοίῃίβ ἰο (6 ἴοαβι οἵὔ ΡῸΡ Οὗ σδβίϊῃςς 

οὗ Ἰοί8 (οἢδρ. 111. 7). ὈΡΤΊ7, “41ο ἀθδΒίχοὐ ἐμθιι,᾽᾿ 
ἔτοπα δὴ οἷος ποτὰ, ὈΞΓΊ, πρΐομβ βΘΠΘΓΔΙΥ ἀθ- 
ΒΟΡΪΌ68 οοηὔαδίοη ἀηα δοριϊδ δυο ἢ ΔΒ ΘΟΙΠ6 
ἔγοπι αἀοὐ (ἔχ. χίν. 24; θουϊ. ᾿ΐ. 16), θὰ: τΒῖοἢ 
ΒΘΓΘ ΠΙΔῪ ὮΔΥΘ 66 Βο]οοἰοἀ 48 8 ΡΙΔΥ ὕροη (80 
ὨΔη|0 οὗ Ηδιμδῃ. ΑΒ σοραγὰβ ὑμη9 οαϊοί 80 
ἔγιθηγ ἰὸ (6 96 1ὲ ἴῃ γον. 26ὅ, δορ. οδδρ. 
Υ}1}, 8 5δ.4.--Βὰϊ τυ Βθῃ (1) οατθ Ὀθϑέοσθ [890 

Ἰκίηβ, εἰς. ΤῺ βυδῆχ οὗ ἰδο νοτγὰ ΤῊΝ 33 688} 

ΒΑΥ͂Θ ὯΟ ΓΟΐδγοποθ ἰο Εβίμου ; 8.16 ἰδ ποὲ χῃηθῆ- 
ἰἰοποὰ ἰὰ (μἷ8 σοπποοιίοα (80 ορροβϑὰ ἰο ἐδθ 
Ταύζυῃ, δγγίδο δῃηὰ τηοϑί ἱιθυργοίουθ), αὶ σδἢ 
ΟὨΪΥ͂ ὍΘ ἰδίζθῃ 88 ἃ δυοῖν (848 70ὉΓ Θχϑιορὶθ ἴῃ 
Εποϊς. χχχὶϊ!. 88), (δο Βογσίμβοδαι δὰ Κοί]); δπὰ 
(ἷ5 (9 τοῦθ ἰὰ Κοορίης νὶι ἢ 180 ἰηἰθηίίοη οἵ 
Ηδίδο, νι ΐοι ἰ8 ρμἰδοθὰ ἐμ 18 Ῥσόρον ᾿ἰχὨι.--- 
Εἰ οοπϑηᾶθα ὉΥ ἰοτϊῖθια τμαῖ, εἰο.--- 
ἼΒΘΠΓΌ» ὙΘδ ἴον: “10 οοπηιδἃ ὈΥ τυ ΐηρ,᾿ 

Οὐασα 5 ΟἿΪΥ ἴῃ (88 Ρ͵]Ϊ866. [ἐ 18 8180 ρϑσυ αν ἱῃ 
(118 Βοσιΐου δαὶ (λ 6 δοτοιηβπηὰᾶ: ἐδαῖ Ὠὲδ υνἱοϊεϑᾶ 
ἄονίοαθ, τ Ὡϊο; 86 ἄονίδοῦ δβραϊημδὶ ἰτἰδ6 
ὅθ δ, ΒΟ. σοῖσῃ ὌΡΟΣ δὶ οὐσ μθβᾶ, 
8 αἰτϑὴ ἰῃ ἀϊγοοῦ βρθθον, ἩΔΐ|6 υβυδιΥ ἰῃ ἰἰιθ 

τοδί οὗ ὑμὸ Ὀοοῖς ἐμ9 ᾿ἰπᾶη. τὶϊδ ν ἷβΒ Θιαρ]ογοά. 

ῬίμδΙγΥ ἰΒ9 δυίμον δ᾽80 τη ϑηῃἰίοηϑ ἐδ 9 Θχθομ οι 
οὗ αδη δηὰ δὶ Βοη8, οὴ Ὑιΐσ6ἢ 860 ΟὗἴδΡ. Υἱΐ. 
10 δὰ ἰχ. θΘ ϑαᾳ. [πῃ υϑν. 26 [οἱϊοτγβ ἰδ 460]8- 
ταιΐοη οὐ 88 ἤδη οὗ (89 ἀδΥ οὔ [ἢ 66] ΘΌΓΡΔ(ΐ ΠΏ, 
ἴο πίοι (89 δα ΒοΓ Ὦθτο ἀθδίσηρθά ἰο Κ'γθ ὕτγο- 
τιΐηθη66; Ὀυΐ (818 18 ζο]ονγοὰ ὉΥ (δ9 βἰδἰθηοηϊ, 
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αἴνει [3.-Ὁ» , ἰμδὲ 18 Βιουϊὰ ἰδδὲ ὑψγὸ ἄδυβ. 

μαι ἴθ δίπιρὶγ ἱπαϊοδίθβα ὉΥ ἰδ9 μῬαδγίϊοἱθβ 

Ι3.-ἢ» 8 Ταγί μοῦ δ ΔΥροα ἀροῖ ΒΥ 2 3-Ὁ} 

ῬΒοτοΐοσθο ἴοσ 84}1 ἴ86 υυοσᾶβ οἵ τὲ ἰϑιϊοι 
οὗὁἩ Μογάθοαδὶ ἰη δοοογάδῃοο Μὶϊα σον, 20), απ ἃ 
(ο 8}1 (861) ὙυΒ 90 8} ΤΒΘΥ͂ Δ 5601} ΟΟὩ- 

οϑσῃΐηβ ἴΠ6 πιδῦῖθτ (Π939-», οοηοθγηΐης ἐδ 9 

80 διὰ (᾿υ8), δ):ἃ ὙψὨΐο} Βαᾶἃ οοσῇο πὑπῖο 
16:1: 660 δἰ80 Ὀδοδιδο (οἷ ΟὟ ΘΧΡΘΓΙΘΠΟΘ 
{ΠΥ δογγοδογαιθὰ (86 βυὈθϑίδῃοο οὗ Μογάθοδὶ' 8 

Ἰοϊίοσ, [ἋὉ νον. 27 ἔοι ονγδ δου 13-} [86 ὁοῃ- 

οἰυάίης βοπίοηοο: 6 ὅονσα οτδεϊη θᾶ, πᾶ 
τοοῖς Ὅροη ἴδθηι, δπἃ ὉρΡροῦ τποὲς βοϑᾶ, 
δᾶ Ὅροι 4}} Βοδ 88 ἰοἱμῃϑᾶ τ᾿μϑιηδοὶνου 
Ὡπῖο θη (ἰ. 6. 84}} ρῥγοβοὶ γί), 80 δδ ἐλ 
Β:ιι ου] ἃ ποῖ 411 (αὶ Ὀ6 ἀπ᾽ ΟΥ̓Δ ΌΪΥ οβι δ Ὀ]} 886, 

ὝΩ ΜΕ7, δ ἴὰ ὁβδρ. ἰ. 19), ἴδαϊ ΤΟΥ ὑτουἹᾶ 
Ἰεϑορ ἴ:686 ἔνγσχο ἅδγα δοοοτγάϊπρ ἴο ἐδμοὶτ 
συιϊτίης, δᾶ δοοοτᾶϊῃρ ἴο ᾿μοὲζ δρροϊηϊοάᾶ 
εἰπιθ ΟΥΘΙΥ͂ ΥΘΟΣ (ΥθΓ δίς ιν 7687). --ὖῦὉ 

Το] ]ονί ας Ὄροπ 6. 21 8 ΘαδῚΪΥ ΘΟ Ργ ΘΙ Θη 51 016. 
Τμοῖὶν τὺυιτϊηρ δὰ ἀοιίογπιὶ διΐοη οὗἨ {ΠΏ σδὴ 
ΟἾΪΥ πᾶν δοῖῃθ (0 ἰδθπὶ ἴγοιῃ Μοσζάθοαὶ'β. ἴῃ 
γοΥ. 28 ἰδοῦ [0] οα 89 {ὈΓΓΒΟΡ ἰηϊπποίΐοη: 
Δοᾶ τδδὲὶ τλ)ο50 ὅἅαγα δῃου)ᾶἃ ὍΘ ΣΘΙΏΘΙ- 
Ὀοτϑᾶ δηᾶἃ ἱεθρὶ ᾿πβσουβμβουῖ ον οσν βΘΏΘτα- 
ἴοι, εἰς. {μι ρϑγίἴο. Ὧ  Ἴ312), εοίδ., ἄερϑπα 

ὌΡΟΣ ἜΩ, ἴῃ (86 ργϑοθάϊηρ γογβὸ. Ἵ9 ἢ30 ΞΞ 

“ἰο ὮδΥο δὴ οηα,᾽ ἐο 6686. 
Ὕογβ. 29-32. [πὶ ΟΥ̓ΘΡ ΤΩΟΓΘ ΗΤΙΩΪΥ ἰο Θδ δ Ὁ}}8]} 

ἐδ ΠΟῪ ἴατν, δὰ ἰδ 9 οουδτιηδλίίΐίοη οὗ ἃ ΠΟῪ οι.5- 
ἔοαι, τ ΐϊοὰ (8 ΔΓ δα ΟὨΪΥ 66 ΟὈϑοσυοὰ ὉΥ 
Μοτάοοαϊ αηὰ Ἐδίπ ον, ἐπὶ ἰδ, ἐο δΘομηθοῖ ἃ ἀδῪ 
οὗ ἐδϑιίϊης δῃὰ τιουγπίηρ πὶ} (μ6 ἀαγδ οἵ (6 
ἔοαδαϑδι οἵ Ῥυτίῃι, ἃ βοοοῃὰ ἸοϊοΣ γδϑ Ρυ] ἰ8Π6ἀ. 
ΤῊ ΐ8 ἐΐπιθ ἰὑ τγ͵δβ Ουθοὰ Ἐδίθον 0 οοτηροδβοὰ 

διὸ Ἰοϊίον, ᾿ϑῆοϑ (86 ζδυιΐη, 259), Μοτάοθοαὶ 
ἴθ δἷδὸ πιοηἰϊϊοηϑὰ; Ὀὰχΐ ῬοΒΒΙΙΥ ἢ6 ν88 ΟἿΪΥῪ 
δἀὰοὰ ἰο εἶνο 0 Ἰοι(οΡ δυιϊΒοΥ  δηὰ Ἰοκα] Υ, 
88 Ὀοϊης ὑπ6 δἰ χιθδὶ Ταη οἱ ΠΑΡ ἴῃ [6 ΓΘΔΙΤΏ, 
διὰ ἰο δα ἰμ9 τυνὶ πη κ8 πιοηϊϊοηθὰ ἴῃ Ὑοτ. 80. 
11 νγϑ8 ϑδρϑοΐδ)γ ΕϑιοΥ᾽ 8 σοῃσθτῃ ἰδὲ (Π6 ἴδϑίβ 
διὰ τϑὶϊηρδ ΒΟ Βαὰ (δμοὶς οτἰκὶη τὶϊὰ ΒΟΣ- 
8617 δἱ ὑπο (ἰπηο9 οὗ (Π9 ἀδοϊδβῖνθ βίϑῃ βου ἃ βοῦῪ8 
88 8 Ττοιηϊηᾶον οἵ ἰμΠ6 τοδὶ ἀἰβίγθϑδθ 80 ὨΔΡΡΙΪΥ 
οὐσοοῦθ. ἀοοογάϊΐης (ο οἴδρ. ἰὶ. 1ὅ 886 ψδϑ 
89 ἀδυσθέον οὔ ΑὈΪΠμ δἰ], αηὰ οὐ δοσοιυηὶ οἵ {116 
ΒΟΪΘΙΣΥ οὗ {μ|ὸ οοσαβίου δ.) 18 ΘΧΡΡΕΒΒΙΥ ἀθδὶρ- 

ποίοα 88 δυο. Ἰρη 3 ΠΝ, “« ψιῖ(} 4}} εἰ γοησί᾽" 
(ρον ον). ἡρῷ ΟΟΟΌΤΒ ΟἿΪΥ ἢογθ, ἢ οἰῶρ. ΣΧ. 2 
δηὰ Ὦδη. χὶ. 17, δπὰ πουϊὰ δἰ χη Ὁ (89 φστοϑὶ 
ΘΙ ΡΒ 8518 ἰμαἱ Εδίδον ἰδϊὰ οἡ ἐμδὸ δϑδϑοὴ οὗἉ ἴδϑβί- 
ἦς δηὰ πιουγηΐης ὯΟ 1088 ἰμδὴ οὐ ἰδμθ σοἰΘΌΓ8- 

οπ οὗἁὨ ἰμ9 ἰογουα 7968έ.0 ΤΏ6 οὐ͵οοί οἵ ὉΡ.͵ 

“(0 τη ῖκθ γδ]ὰ δα ἃ ἴδιν," τα δοοοῃᾶ 1ϑὲϊοσς 
οὗ Ῥυχίῃς ((μὸ ὅγει τνδ8 ἐμδὶ οὔ Μοσγάϑοασὶ ἰῃ ΥΟΓ. 

20), 18 8180 ἐμὸ οὈ͵οοὶ οΥ̓ (μΠ6 ρῥγϑοϑάϊυρς ΡΟΣ, 

ΒΥ ἰδο ποσὰ “8 ἐμὸ δυΐπονῦ ἀοδίαπδίθα {86 
Βοσοῃὰ ᾿οἰνθ9}, δἴποθ 9 888 ἰῃ σηϊβὰ ποὲ ἐο ρἷνϑ 
5 δα δδίδῃσθ, δαὶ δίτωρὶγ ἰο ἱπάϊοαίθ ἰ(8 οχίβί- 
ΘΏ66. 

γόον. 80 οσρὶδίπβ βδοιηθδβαὶ τὴν Μοτγάθοδὶ 18 
8Ιδὸ τηθηϊϊοηθὰ ἴῃ γορ. 29 δἱοηρ πὶϊ Εϑίμοσ: 

Απᾶ δ δϑοιιῖ ἴΠ6 Ἰοϊῖοσα πηἴο 4]} ἔδο ὅονσα. 
Το δυῦ͵θοῖ σα ΒΘΤΘ ΟἿΪΥ Ὀ6 Μοτγάθοδὶ ἱπηδοϊζ. 
Τμ0 Ὠ ΘΟ, ΒοΊΟΥΟΣ, ὙΒ]ΟΝ 9 δεπΐ γγσθ ποῖ 
σορίθ8 οἵ Εβιμβονβ Ἰθῖῖοῦ (Κοὶ!), Ὀυὶ νει ρβ 
Δοσοιωρδηγίηρ ἰ. 1:690 ᾿μΗΥ̓ Βᾶγθ δδὰ ἐδ 
οὐὈ͵θοὶ οὗ Γατίμ ον σοηδγαιΐπρ δὰ ὀχρ]αἰαίης [86 
ἔδοιϊβ οὐ δοσουπὶ οὗ νοι 14.818 δῃἃὰ βϑαβοῦβ οὗ 
του τη; Βμουὰ Ὀθ ἱηδιϊλιιοα, δηὰ οὗ ῖαἰνίος 
ἃ ιἰδίοσί ὁ ϑἰκοιοι οὗ {16 ἴδδὲ δῃὰ τοουγαίος οἵ 
86 ον ᾿ἰνίης ἴῃ βθυθϑηδη. Τὴ ποτάβ: Δπηὰᾶἃ 
ἈΘ δθῃῖ [86 Ἰοτῖθεα πῃῖο 41} τὴ ὅοννα ἴο 
[89 Βιαη ἄχϑα ἴνυϑΏ Υ δὴ ἃ δθνυϑθὴ ριονίῃοϑα, 
ΔΓΘ πῃ δρροϑβίιϊοι ἴο [86 Ἰεσϊηκάᾶἄοτη οὗ Αῃδσατι- 
ΘΙΊ8.--- δ Θοηίθηίβ οὗ ἰμ6 πτίἰἰηρ ἀτὸ Ὀγίοῆγ 
ἀρδίρηδιοα 85 πογὰβ οἵ ῃ686806, ἱ. 6. 88 τγογὰβ ἰμδὲ 
τηθδηΐ Μ06}}, νυ εἰ οἢ δἰτηθά δὶ ὑπ ποϊΐαωσο οὗ [βδνυϑδοὶ 
ὈΥ ἐδι8 Υγϑοοσαπηθη ἴῃς ἃ κοοὰ ουδίοαι ζ0Γ ρ0Ὲ6- 
Γαὶ Οοὔδογυϑηοσθ, δηὰ νν ἰσὴ ογο Ὀδϑθὰ οη γι. 

ψοτ. 81. Τὸ δίαι οὔ δοιἢ Εβι εν δὰ Μογάο- 
οδὶ᾿ 5 ἰοι(ογ8 γ88: ἴο οοῃδσηι ἴΠ666 ἄαγα οὗ 
Ῥαχίῃι ἰῃ τ᾿μοὲν τἔπι68 αρροὶπ 168 .---Τ ὲ6 ἀοο8 
ποὶ πλθϑὴ ἱπδὶ ἰὺ δὰ γοίδσθῃοο ΟὨΪΥ ἰο οογίαϊα 

ΟΡΟΡΙΟάΒ οὗ αἀἰν᾽βίοῃβ οὗ ἰδ ἀδγβ οὗὁἩ Ραυγίιαηι ἴα 
ΜΠΪΟΒ ἔδβίβ δῃηὰ τοουγηΐϊηρς βμουϊὰ ἰδ Κο Ρΐδος, 
δηὰ 00 ψῃϊο} Δυγδ;βοιηθηίβ βου ὃθ τηδὰθ 
(Βογίμβεδα δὰ αἷἶβο Κοὶ]); ἴον πδὶ ννου]ὰ Βανθ 
ὈΘ6Θῃ ΘΧΡυΘβθθὰ οἰ βοῦ 180 ἀπὰ τηογο ἀοδοϊ(οἰν ; 
θὰϊ ἰῤ αἶνεβ 86 ῬΓΟΡΟΣ Ὑδ᾽ἀλγ ἴἰὸ (δ βεϊοοίοα 
ἀδγβ οὗ (6 ἴδθαβὶ οἵ Ῥυγίπι, (9 14{| δὰ 1δι} 
Αὐδρ. Τὸ υυδὶπ ἱδίηχ, Βονθνοῦ, 18 δομίαἰηοὰ 
ἰὼ (86 1ο]ονίης : Δοοοτᾶξηᾳκ δα Μοάϑοεϊ 
ἴΠ9 ὅδὅονν δῃᾶ Ἐδῖμοσ ἴ86 απδϑῃ δᾶ 6}- 
δοϊπϑᾶ τόσ, δηἃ 88 [ΠΟΥ δᾶ ἀδοιϑϑᾶ ἴοσ 
τ ϑηδοὶνθ8 δὴ ἃ ἔοι [Πϑὶσ δβοϑᾶ, 11:6 σρδαῖϊῖθια 
οἱ [86 δαεϊίηκα δῃὰ μϑοὶσ οἵυ.--- ΗΠ 6η66 {Π6Υ̓ὦ 
ψου] ἃ αἶ8ο δία Ὁ] 188} εἰ10 ἔραϑι οἵ ατνγίτχ ον ἐμο- 
ΒΟΙγ 68, Βὸ ἰδ {ΠΥ τρις ἰοίη ξαβιίης δὰ 16- 
τηθῃἰδιίΐοη ἰὸ (09 ζεδδὶ 848 Δίογάδςαὶ διὰ Εδι ον 

δδὰ ργονι ου δὶ ἀοῦθ. Τδ6 δβυβῆχ οἴ ὉΓΤῸΡ ΤΩΔΥ͂ 
αἶδο σοῦδν ἰο ἐμ δονο-τηθηι᾿οη δα ἀδγ8 οὗ Ῥαγίαι 
ἴδ 8ἃ8 ἰο ἰδοὶνΡ ἀοδηϊίο ἰἰθ, Βογιμθδυ δηὰ 

οἷ]; ἴοσ {π18 18 ΟΠΪΥῪ πιοπιἱομοὰ ἱποϊ θη .4}}}); 

δαΐ βἷποθ ἢ νὴ ἣν ΔΊΤΔΥΒ ΤὨΘΘῺ8 ὁ πᾶΐε ἃ 

ἐλὶπρ οὐδ σαίονν, 1ὰ 18 παίυ τα} γοΐογσοα ἰοὸ ΕϑΕΒῸΓ 
δηά Μοτγάθοδὶ. [ὁ ἰβ ἰγσὰθ ἔδογ {ο]]ον8 ἐδ9 

Ῥβταδο Ὁ)" }})}; θυ γῊῪθαι ΠΩΔΥ ὑπἀεγβίδπὰ ἰμΐα 

ἴῃ 1) 80η89 οἵ ὉΠ Ρ ὙΌΘη Ῥγοσοάϊης Ὁ» ὉΊ, 

ΤΏΘΤΟ οδηποὶ τν6}} 06 ΔὴΥ οἴδον βι ͵δοὶ Ἰαϊοηἀοὰ 

Ὁ. ὌἾΡ (μδὴ (δξαϊηϑι Καὶ!) (9 δ ονοϑ-ταϑηιουϑὰ 

Μογάθοδὶ δηὰ Ἐδβί μου. ὈΡῸΡ 8 ἃ ξοεμσγπαί ἐς 

τοοὰθ οὗ ὀοχργοβδϑίοῃη. [ὑ δ5 ῥγϑδοίϊοδὶ γοΐίβγϑῃ δθ 
ἰο Μογάοϑοδί᾽ 8 ροδβίυ βίποο Εϑι Β6 Ὁ, 88 χορασὰβ 
6 Ρ ἀοδβοθηάβηίθ, οουἹὰ ποῖ Ὑ61} Βορθ ἰὁὸ 860 
ἔθ ρογροίυδίο {6188} ουδὲ ΟἸ8, 

γον. 82 βιτοηρίμ θη [86 ἔογοχοϊηκ βΡοδδ ]γ.--- 
Δηᾶ [86 ἄθοτοθ οὗ Εἰδί μος οοῃβισηθᾶ 659 
τοαϊῖοσα οὗ Ῥυσίηι, (Ἰ10356, Ὠδι ΟἾγ, ἰδ αὶ παι] 
ΤΟΙΌΓΘΏΟΘ ἰο ἰμ6 85:8 δηὰ τηουξηϊη.---Απᾶ ἐξ 
νγ85 υυιϊτῖϑη ἐπ ἴ86 ὈοΟΙΪς, οὗ σουγβο ποὶ ἴῃ 
ἘδΙΒ τ᾽ Β ἰοίίοτ, ποῦ ἱπ Μογάθοδὶ β τυιίπρ δο- 
ΘΟ Ρδηγϊηρ (89 ἄθοτθο, τσ ψου]ὰ Ὀ9 ἀθδὶρ- 

πϑίοα ὈΥ͂ 86 Ῥίυναὶ Ὁ ΒΌ ; Ῥαὺ 1ξ νδβ ττϊτἴοπ 
ἴὰ ἐδ Ὀοοὶς ἱηἀϊοαιοα ἴῃ γον. 20, ἰη ποῦ Μον- 
ἀεοαὶ ψιγοίο σοποθγηϊηρ [659 οΥαπίϑ, δη ἩΒϊοἃ 
ἰφ ποὺ ἰάθμι(ἰο8) πὶ οὐν Εδίμοσ-οοῖς, αὶ ἸΔΔΥ͂ 
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Βαγο βογυδὰ λ8 009 οὗἉ ἰΐ8 δουγοοβ." 7110 ἀδΔῪ οἵ 

αϑιϊη ας δαὰ πιουταΐης ἰδ ποὶ ἀοβοί(ογ χοα ΠΟΥ 
βἰδιοὰ ποῦ: Ὀὰ  ἰξ 88 ῬτοῦΌΔΟΪΥ ἰμ9 1318 οἵ 

Αἄδν, νν αΐοῖι Ἡδῶδη δαὰ βοὶ δραγὶ 1[0Γ (6 ἀ6- 

διγιιοίΐοη οΥ̓ (ἢ 61:8, διὰ πὰ οὶ ἰΠ6 Φ6»)ὴ 66]0- 

Ὀγαΐο δ ἽΟΝ ΓΡΏ, ειλετ᾽ δ ῥαεί, Δ ιΒου σὰ ἴῃ 

189 ροτγοὰ οἵ (9 Ταϊυσὰ ἐμογθ 8 τηϑῃϊΐοι τι δὰ9 
οὔ ἃ ἴγϑο ἀδυϑ᾽ [αδί, τ βΐὶοθ Μγ89 ΟὈΒΘΡΥΘα δῇθον 
ἰπδὶ οὗ Ρυτῖμι. 

σμδρ. χ. Ουν ὈοΟΙ αἷπηβ ποὺ ΟὨἿΥ ἰο ρῥγοδϑῃΐ 
9 ἀο]ίνθγδησα, θὰ 480 86 οἰουδιΐοη οὗ υάε- 
ἶϑαι ἴῃ {80 {ἴῃ δπὰ πιϊάβὶ οὗὐἨ 89 ρτϑθδὶ δπὰ 
Ῥονοσγίωαϊ μοαι θη ΐδπι οὗ 86 ροχὶοα οὗ ΔΒδαβιθγυβ. 
ἴι ουἹὰ τοργοβϑηὶ [1.6 ἰαίίοσ ἰὼ (86 Ῥογδοῦ οἵ 
Ηδδη, {86 ΦΏΘΙΩΥ ἰ0 70 ἀδίβτη, δπὰ {πὸ ΌΤΤΙΟΡ 
ἴῃ ἰδ9 ροῦδοὴ οὔ Μογάθοαϊὶϊ. Ἡρθῆοθ δἱ 18 ο]088 
ἦν ΒΡΘδ 8 ὁ 66 πιοτο οὗ Μοτάϑθοιϊὶ᾽ 85 σγθαίῃ 988 δῃὰ 
Βοπον.---Δοᾶ τ[86 Ἰεἰπρς Αμαδύοσυαδ Ἰαίᾶ ἃ 
τ αἴθ προ {89 Ἰαηᾶ, δ! ἃ ὍΡΟΣ ἴ86 6168 
οὗ τ89 8568.---ΤΠ0 Κοιμὺ ΣΙΝ 8. δὴ οτίο- 
δταρμίοδὶ τιἰβίαϊκο ἔον δ, Ὁ, “8 1θνγ,᾿" 
ἐγίδαίο (4 ἰτγὶδυΐ6-δογυΐθθ), ΒΟΡΘ ΣηΘΔῺΒ 8 ἔσζ 
Ἰονίοά, δηὰ 18 ἴον (86 γϑάβοὴ ἐμαὶ {Υἱ Ὀ {6-86Γ- 
νἱοο Ὀοϊοηχοά ἰο ρῥτοάυοίδβ ΟΥ ΠΟΠΘΥΒ Το {6 ΓΘ 
τοηδογοὰ (ο (ἰλ9 Κίηχ.  [ὑ ΤΩΔΥ 6 Δ8.θ0ἃ ΨΥ 

“τἷΐθ τοιηαρὶκς ὁσσυτθ ἰῃ οἱν ὈοΟΚ, Ὑπΐοῖ, δοσοτά- 
ἧηρ ἴο 84}} (δὲ 88 ζοῆϑθ Ὀοίοτθ, ἀο68 ποὺ Ὀδ]οης 
ἴο [89 ΕἰδβίοτΥ οὗ Αββδβϑυογιθϑ, Ὀυϊ 68 ἰο ἀο υῖ( 
αυἰέθ δηοίθον πιδίϊοῦ, οὶ {10 Κ8 89 δυΐ Ποῦ 
νυϊϑηοὰ Ὀν ον ἰο ἱπάϊοαϊο δ {89 οἷοϑθ Ὑθῃοθ 
ΑΠδβύθγυ5 ἀογίνοα [80 το ὴ8 [0 ΒυΡροΟΥΐ βοὴ 
Ἰηϑιαηϊβοοπί βίο 88 )85 ἀθβογί Ὀθα δὖ (ο Ὀερίη- 
πίηρ οὔ ουν Ὀοοῖς. Βιυΐ ἐ}8 ᾿ηὍγΘη66 Μοῦ] ἃ Ὁθ 
βαροτγπουϑ, δηὰ ψου]ὰ δοῦλα ΒΟ] ΘΔ [αἰ 9 ὮΘΓΘ. 
ΤῈὴ6 ΟἿΪΥ 88}6 ΔΏΒΨΟΥ ἰ8 σίυθη 08 ὈΥ͂ [8:8 ΠΠΒΏΠΘΓ 
ἧῃ ποῖϊσὰὶ ἰδ δυΐμον, ἰῇ τοῦ. 2, σοηηθοίβ ἐδο 
Ῥονοτ οὔ Αμδβιοσυβ ἩΪΠΉ (ἢ 9 σΥΘΔΙ 688 οὗ ΜοΥ- 
ἀεφοαὶ, ΤῈ6 σγθδῖον π6 ῬοΟνΟΓ οὗ ΑΒδβυθτυβ δηὰ 
οἷα ψ α 0, ἰπΐ6 τόσο ρον ον (9 αϊρηὶϊγ οὗ 
ἈΒαϑάοσαβ. [18 88 {18 6 δυΐποῦ Ὑου]ὰ ἰ6]}} 8: 
ἈΒδουθτυδ δὰ ρον Ὁ οχίθηἀΐηρ ΟΥ̓οτ (86 τ ΒΟ] 
δαγίἢ, δη ἢ6 οδυϑοά ἰἰ8 τγοαϊ ἢ ἰο ἤονν ἱπίο 818 
ἰγόδβυγγ. δὰ βθηοθ τρϑὰθ εἰπιβοὶἢ ζεϊς 88 {116 
εδὰ δηὰ Ἰογὰ οὗἉ (8 δηϊἷϊγθ ῬΟΥ͂Σ οὗ [89 ΘΑΡΙΒ. 
1ι 8 ποσί ψ Ὡ}}]9 ἰὼ {Π15 σοπηθοίΪο. ἰ0 ΟΌΒοτυΘ 

86 Θομαργοθηϑῖνθ βίαιθηθηΐ ὈΣΓῚ “"Ν Ὁ γλτν 

Βιιι (8 σοποθῃίγδίίοη οὗὁὨ 10 γ581] ΒΎΔΥ ἴῃ 
Ἰιϊα]86}7 ἀἷά ποὺ ναὶ! ἴοσ ἐῆὴ9 δυιυρρτγοβϑίοη οὔ 
δι ΟΧΙΘΡΏΔΙΥ αἀθδρίοδὈΪο Ψυάαεαΐθηι; ἐδ γσαΐμον 
δογυοαὰ ἔον [6 τοσορῃηϊιοῦ δηᾶ οἱοναιίίοη οὗ (86 
Ἰαιίον, βίησθ, δοοογαΐης ἰο ἰι9 Ῥγονυΐάθῃοθ τοοορ- 
πἰζοὰ ἱπ οοὖὐῦ Ὀοοῖ, Μοτάδοδλὶ, ἐ}106 ὅονν, Ὀδοϑῖηθ 
ἐπ Βοσοῃὰ γυΐον αὐοσ Αμδβυοσυϑ. ΑἸ δ ουσὰ ἱ 
ΒΟΘιηΘα 85 1 [ἢ 6 Ρ60}]9 οὗ Οοἂ Βαὰ Ὀδθη εἰγίοϊκθῃ 
ουΐ οΥ̓͂ [ἢ 9 ̓ἰϑὲ οὗ ρῥοορὶθ οὗ ἐδὸ δδυίῃ, δι1}}, Ἶὴ 
Μονάοδοδὶ, Ὀθοδι86 οΥ̓͂ ἢἷδ γοϊδιϊου ἰο ΑἸαϑάθγαα, 
1ι Ὀδοδηιθ ροϑ80 886 οὔ (110 τυ} ἢ οὗ [86 Ρϑορὶθ5 
οὔ τ οαγί ἢ. α 

4 [.Α5 δοοῖ Θἰβουῃοσο ἰὴ ΕἸΒΟΠΘΓ (89, ἰῃ ὑπο βίη.) 

ΑἸΆΥΘ ΤΏΘΔΠ5 Δ ῬΑΓ οι ΔΓ ὈΟΟΪ---  [Π6. ὍΟΘΟΙς οὗἩ ἐἢθ 
οἢγοπίοϊοβ οὗ [ἢ Κίημθ οὗ ΜΙϑαΐδ δηὰ Ῥουβϑὶβ (Ἵἢ. ἰΐ. 1} ; 
νὶ τ; ᾳ. 2), [ὃ βϑϑιὴῃβ Ὀδθϑῖ ἴἰο μίγο ἰδ πὸ βαῖηθ Β6}36 ἤθσο." 
ἘΛΎἊΙΝΒΟΝ.--- 
ἡ [“8οτηθ γοβῇ δγγαηρβοηγθηΐ οὔ ἐῃ6 ἐγ θυ θ ἰ5. ᾿{|ποὶν 

ἰο ἤδγο [ΟΠ] οϑα οἡ ἐπ γϑύιγη οὔ ΧοΥΧχΘΒ ἔγοπὶ ΟἼσθϑοθ. 
ἨΪΠ4: δχσπϑαιθῦ νου Ἱαὰ Ὀ6 Θχδυβδίθα, δηὰ βέϑθρβα ψουϊὰ 
ἔπτο τοῦ ΘΠ ρα το ΤΡ ΘΠ ΒΗ ̓  ΤῊΘ οχργϑϑαΐοη ἰἢ 

9 ογἰχίηδὶ ἀοθβ ἢοΐ ΠΘΟΘΆΒΑΓΙΥ ἱτυΡὶῪ ἰπ6 βγϑὲ [πὶ 
δἰ (οη οὔ ἃ ὑγί ιν θ." ἘΛΤΠΙΝΒΟΝ, ΤΕ, ᾽ ἘΝ 
1 [ὕροη τ΄ἢ6 ἀχργοϑϑίοῃ ἐδίδβ οὐὕὈ ἐδ 6 δα, ἴτι ἐ8 ΘΟ Π60- 

τίου, Εν" ΒΟ ΓΘυΔΑΓΚῸ: “ ὐργαβ, Ασβάιϑ, ἔμ ἰδίαπα 
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γόον. 3. Τὸ δυίδον ἄοϑθβ ποὺ ἀθβίηδίθ οἷον 
86 τψϑϑὶιῖ οὐ 860 ρονοῦ οὔ Αμαβυθγαβος οὗ Μοτ- 
ἀϑοδὶ τογ σοϊπυΐοὶν, Ὀυΐ ΥΑΙΒΘΥ ΥΕΟΓΒ, ΤῸ ἢΔΓ- 
εἰσαΐατα οα ὈΟΓΒ ἰο (86 ΔΡολῖγ98 οὗ {8:6 ΘΙΩΡΙΥΘ οὗ 
ι80 Μεάοβ δηὰ Ρογβίδηβ. "Ὁ [{ 18 θπουρἢ [ῸΓ ἰλΐτλ 
ἰο 8 ΔΌΪ9 ἰο τοῖον ἰο (8686, δηὰ ἰΐ 18 Θβρϑοίδ 
Βοηογδῦϊο ἴογ Μογάθοαδὶ β οδυδο, ἐμαὶ οὐϑὴ ἰδ9 
διοιἶγνοϑ οὗ οι λλθη εἰ ρ8 τησδὺ ΓΘΙΘΙΔΌΘΣ δ ΐτα. 

ἘὸΥ 9, “4 οἶθδσ βίδίοιδθηι," δωπιπιαγψ, ΘΟΙΏΡ. 
οὔδΡ. ἰσ. 7. 

γον. 8. Ηοτγο ἐδ9 δαΐμοῦ τηυδὲ ΟὯ66 ΤΠ0Γ0 γσὶνθ 
ΡῬτοιιίποησθ ἰὺ ἰδ 6 ἔδοι ἰδδὶ Μοτγαάθοαὶ, ι}λ6 σ90Υ, 
ὮΟ [ῸΓ ἷπὶ βίδηὰβ 88 [ῃ0 γϑργοβθηίδίΐνο οὗ Ζ0υ- 
ἀδίδβαηιν, βδἰοοὰ ποχὺ ἰο ἰεΐηρ; ΑΒαβυθγυβ, βῖποο {Π6Γ6- 
ἔγοιῃ ἰὑ 0] ον ἰθὺ (80 χΙοδίῃ 958 οὗ {πὸ Οῃ6 88 
880 (δὲ οὗ (Ϊλ0ὸ ΟἸὮ ΘΓ. 

ΤΊ, “186 εκεοοπᾶ,᾽" ΒΘΓΘ Ιηϑϑῆ8 ἐμὸ ἤτϑί 
τοϊ ἰδίου (οορ. 2 ΟἾ ρου. χχυϊὶὶ. 7), δηθὰ ἤθπ09 
ἰηάἀϊσαὶθ8 ἐμαὶ Μογάθοαϊ νὰβ σγϑαῖ διθοῃςβ (ἢ 9 
ζον8, δῃὰ ζδυοσοὰ διηοὺς ἰπθ του]ιϊ τὰ οὗὅὨ κἷ8 
Ὀτοι γα; ὦ. 6., ἰ(δδὺ 86 Υ6Δ}}1} ΟοΟσυΡ᾿Θα ἃ Τορτθ- 
βθηϊϑιΐϊνθ ροβίἰοῃ διθοπρ {6 πι. Ομ ἼΧ δοταρ. 

Ῥοθαϊ. χαχὶϊ!. 24, Ὑπὸ οχρτοϑδββίοη ὉΠ 2} 18 ποί 
ἰο Ὅο ἰΔΚθη ἰπῃ 8 ᾿ἰπυϊ ἰοα Β0η80, 88 1 πὸ τουϊὰ ΒΔ Ὺ 
1089 {8 : “ αἱΐ εἷβ ὈγΓοί ΒτΘ ;᾿ Ὀυϊ ΠΣΔΥ ὉΘ 6χΧ- 
Ρἰαϊ θά, δ Βογίϑϑιι υ8}}}7 Υϑύπδγκϑ, ἔγοτῃ (0 
Ροοιΐο οἱογαιίοι ἰο τ] 6 ἢ Ἀ18 ΒρΘΘΟἢ Γἶ808 δ ἰ18 
οἷἶοϑο. Τὸ δαἀάϊιἰοηαὶ βοηΐθησθ 8180: ὅθ εἰ κς 
186 θα] ἢ οὗ Βα ΡΘΟΡ]Θθ, δηἃ βρϑϑϊζί κι 
Ῥθδοθ ἴο 8}} Βία αθθᾶ, 18 αυἱΐϑ ἱπ ΡΪ469 ἸΙ6Γθ, 
ἴῃ 80 ἔδυ 88 ἰὺ ἰπαϊσαὶοβ  δδὺ δὲ οληο ἰο οταο- 
οδὶ δ᾽8ο γοἀουηάοά ἰο ἐῆο χοοὰ οὗ Ϊ8 Θηἶγο Ρ60- 

Ρἷθ. ἿΣ, ἴῃ ραγδ)]ο᾽ίβαι τὰ Ἶ9)}», 15 18 6..,απιὶ 
ο ψῆΐϊσι 6 ὈοΙοΏ 5, ἃ8 ἰῃ 2 Κίηκβ χὶ. 1 ; [8. Ἰχὶ, 
9, δῃὰ ηοὶ μἷ8 νοδίεγιίῳ. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΕΤΗΙΟΑΙ, 

Ου τοῦ. 1. ΤῸ ἀδΥ ἰπ σοι 106 ΘΏ ΘΙ Ϊ68 οΥ̓͂ 
(89 791.)}8 οχροοίοἀ ἰο 566 ἐμ τοα]ζαϊΐοη οὗ (Ποῦ 
ὮΟΡ68, Ὀθοατηθ ἰπϑίοϑα ἴον {80 6 }7}8 ἃ ἀαΥ οὗἉ Υἱο- 
[ΟΥΥ, δηὰ ἴον ἰμοῖσ δῃϑῆλΐθβ ἃ ἀΔΥ οὗ γϑυθῦβο δηὰ 
ἀοίοαί. Ταΐβ, ὑοῦ οχίβϑιΐπρ αἰτοῦ πιϑίθ 608, 
Βοοῃῃϑὰ ἰο ὃθ 8 σδϑηρο Ὑ ΟΝ οουϊὰ ΟὨἿΥ ὍΘ 
Ὁτουσῶ δὈουϊΐ, 88 10 ΜΟΤΟ, ὈΥ̓͂ 8 πιΐγδοϊθ. [{ τγγὙᾶ8 
ἰηἀροὰ ομθ οὗ ἰῆοβδο Ργονίἀθῃσοβ ὈΥ͂ Ἰ68}8 οὗ 
ψ ἰοὰ 10 Β88 ρ]οαΒοὰ (Σοα (0 Γουθ8] Ηἰπλ86}7 ὕγοπι 
ἐπ ἰο ἀἰπιθ θὰ δὴ δβρθοΐα ΠΥ του Καδὶο τπδΔῃ- 
ὯΘ6Ρ. Αἱ 81] ουβθηίβ, (6 Ῥγορῃϑὶβ Βδὰ ζοτοίοϊὰ 
ΒΟὮ ΟΟΘΌΓΓΘΠΘΟΒ 88 ἃ τηλ (0 Γ ΒΌΓΟΙΥ ἰο Ὀ6 ὁχΧ- 
Ρεοϊεὰ, ὙΠθα [86 σΔΡΟΎ οὗἁ 8.86] 8}}4}} ἤδῪθ 

οὗ Ὑγτο, Ριδίϑϑ, εἰς... τουη αἰ θα ἴῃ (Π6 ἤδληά8 οὗ ἰῆ9 Ρθγ- 
εἰ ἴσου (ἢ6 νυἱοϊογίϑϑ οὗἩ [(η6 Ογϑϑῖζβ. ἈΠῸ τῇδ Ὀ6 {6 
"5108 ἤρΓΘ ἰηἰρηαθα. ΟΥὐ ΧΟΥΧΟΒ ΓΔ ἤᾶνο ἱμηογοα 
[Π6 1098 οὗ [ἢ Ζέχοδη [8]8η 8, μὰ ἤανθ ᾿1αἰα ̓  ἰδ ἐτγὶ- 
ἐρὰ προῃ ἴθ, ἐπουσῃ Πὸ πα ἢξ ον Ὀ6 8016 ἰο ὄχαςς 
ι.".--.ἐ͵κᾷ. 
4 [“1ὴ (9 Ἰαίίοῦ γραγΒ οὗ ΧΟΥΧΘΒ Πἰθ “ῬΟΥΘΥ δηή 

τα χῆν ογο ΟΠ ΘΗ͂Υ πονῇ ἴῃ ἰὴ6 γοοσκίοη οὗὨ τηρρηῇ- 
οϑηῦ Ὀυ]ά ηρσ8. ΠΊΟΓΘ ΘΒρϑοΐα!ν αἱ Ῥοσβορο ἰδ. Ηασ δ» 
δἰδίποα ἔγοπι πὴ ἢ} Πασν ὀχρϑαϊ τ οη 8." “Μοαΐα [Δ]. 08 ῥσὸ- 
ἀϑάϑθπορ οὗ Ῥογϑίβ (σοηίγασυ ἴὸ οἤδΡ. ἱ. 8, 14, 18. οὔσον, 
νδαδαϑο ὕπο Κίηκάοπι οἵ Μοαΐβ ἤδα ρῬγροθάϑὰ ἐπὶ οἵ 
Ῥογοΐδ, δηὰ ἴῃ ὑἢ6 " Βοοῖς οὗ ὑῆθ ΟΠ σοῃτοϊθϑ ᾿ ᾿ϑ. ἢ ΒΙΟΓΥ 
ΟΔΠῚ6 ἢτγβι." ΠΑΎΙΙΝΒΟΝ.---Ὰ.} 
ἀ[π 10 ἢ859 Ὀθοη οδ᾽ϑοίοα ὑπαὺ Ατίβοδηη8, ὑπ οδρίδὶ πὶ 

οὔ ἴῃ9 Κυλτα, δηα ποῦ Μοτγήκδοαβὶ, γ͵δϑ ΧΟ Χϑϑ᾽ οῃί οὗ ἴανο- 
τα ἴῃ 5 ὑχ Δ δηὰ Τσύθοη ἢ νϑϑῦβ. Βΐ ἔΠ|Ὶ8 νἱθνν 
ΓΟΒ5. ὩΡΟΏ ὑπο ζμ156 ΓΟ ΟΙΟΔΥ͂ οὗ Οἰθβίαβ, γῆὸ κῖνοβ 
ΧΟΥΧΟΒ 13 γϑαγβ ΟἡἶΪν, ἰηϑἰοδα οἵ ἐπ 21 οὗ Ριίο θην, Με8- 
ποῖδο, βηὰ ἐῆθ χοηθγδ ἐν οὗ ἰὴ ατγϑοῖὶς νυ ογθ. Ατίβ- 
ὈΔΏ.8 Μ͵Ὸ8 ἔδυογῖῖϊο ἑοναγα8 (ἢ ο]086 οὗ Χοῦγχοϑ' τοίχῃ, 
ἐς. 6.,. ἰη. Ὠ15 201 δηὰ 2181 γϑασβ.᾽" ΒΑΝΩΝΒΟΝ.--Ἴ.} 



9ι ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΤΉΕΒ. 

τοδοδοὰ (8 οαϊπιϊπαἰΐοη, τ πο ἰδ 6 ρεοορὶο οὗ Θοἀ 
δΓΘ ἢ {86 ροΐηὶ οὔοχρί γος υπό ον ἰμ9 γοὰ οὔ ἰδ οἷν 
ἀγίνοτϑ, ἱμθῃ, ἰηϑίοδά οἵ γϑδ}ν ρϑΡϑΐης, (86 Υ 
δ ουϊὰ ὈΘΟοΟπιθ ΘΔΡΙΟΓΒ [Ὁ {Πποὶγ σίου Β δῃα [Δ8Κ- 
Ιυλϑίετβ ἴον ὑμεῖγ ὀνῖνοῦθ (16. χίνυ. 2). Ἧμδι ἴ8 
Ὦ6 ΓΘ ΒΟ ἴῃ 8 88] ργοϊιάθ, δοσοτΐης ἰο δυ σὰ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, διου]ὰ αἰ ἢ ἃ τισὶ ἸΔΥρο ν οἰγουπιίο- 
ΤΟΏ66 δῃὰ ἃ ὐοδἷὴ κνοεδίον ρ]ΟΣΥ. Ουΐ Ὀοοῖϊς ἰι- 
δο᾽ ἢ, δοοογάϊης ἰο 1.8 ἀθερὸῦ βἱρυίΐϊδοδηοο, ροὶπίδ 
ἴῃ δ ΤΏΔΏΠΟΥ ἰγρίὶοαὶ ΟΥ Ῥγσοροιϊσαὶ ἰο ἐδ ἰ8 ζτθαί 
διὰ κἰογίουν ἤπαϊ Βίβίοῦυ. ΑΒ ἃ τηδίἰοσ οὗ ἵδοί, 
118 δῦ δημρο οἵ δἴδαΐϊγβ ν 88 1.86} ἀθορὶγ χτουπάοἀ 
ἴῃ 116 πδίυγθ διὰ οἰγουτηδίδηοσοθ οὗ ᾿δἰη 8. 80 
οοτίδίη δ ἰμ9 Θοά οἵ Ἰδϑγδοὶ νδϑ (Π)}9 ΟὨΪΥ ἰτὰθ 
Θοά, ψδοδβο Κίηκάοια 884}} ποί Ὅὃθ ἀοδίγογθά, Ὀὰὶ 
ἱπγουκὶ 4}} δρραγϑηΐ γϑυϑγβθθ δ} δοπιΐ πῃ} } Ὁ 
τἶθϑίο ὩΘῪ δηα σΎΘΟΙΟΥ Υἱοίοῦο8, 80 ἐκονθο ο Η 8 
ῬΘΟρ]6---80 Ἰοης δ8 ἰἰ ἰ8 ἰδ 8010 Ὀθᾶτοῦ οὗ Ηΐδ 
ΒΎΔΥ, (ὴ9 ζτγάγο, νϊοῖ ἐμβγθαίθηϑ ἴ9 δαὶ ον ἱἱ 
ὉΡ. 88:8}} ΟΥ̓ΟΡ Ὀ6 8 ῥἷδοο οἵ τονἱ υνἱδοδιίοη δπὰ 
Τοϑυγγοοίίοη. Αηὰ ἰο-ἀδγν δἷ8δο Η 8 θα ρῖτο πιυϑί 
οοηιΐηθθ; δηὰ ἐμαὶ νη ϊοῦ ἰΒουρμὺ ἰο Οὐθγσοιῃθ 
8 ρον ̓ τησδὶ (8617 Ὀ6 ογδθγοοῖηο, δῃὰ οἷον Ὀ68 
δὺϑογθεὰ ΟΥ σοῃδίκηοα ἰο ἀεδδιγυοίΐοη. ΑΙ (89 
ἀδγβ οἵ ρογβοου οι ἴον ΘΟοὐ᾽ 8 ἰεϊη κάοπι δτὸ ἀδγβ 
ἰησερὰ ἰῃ νυ οί 18 ΘμΘαλ 68 ὮΟΡΘ (0 ΟΥ̓ΘΣΟΟΙΩΘ ἰΐ, 
Ὀυλ 10 αἴναγα ἰυτη9 ουἱ ἰπΠδί δι ΘΗΘΙΐΪ68. 8.0 
μοιηδοῖγοθ οοαμυογοὰ δἰ ]6ϑί. 

ΒΒΒΝΣ: “Ἧο δῦ δῦουθ δ δ 8 ΘΧϑ 06 ἰῃ 
Ηδιῖδε, ἮΒΟ τ᾽ 88 ὃ ἰπ166 1 Πα οὐ (Π6 ΟΥΟΒ8 Ὑ δἰ οἢ 
Βο εὰ ργορδγοὰ [Ὁ Μογάθοδαὶ. ϑὅϑοιίδο ΕἸ ΥΡ ΪδηΒ 
ὙΓΘ ὑμοιηβοῖνο 8 ΟΥ̓ΘΡῪ ἢ οἱ πιθὰ ἴῃ (Π)0 8608 10 ὙΠ|σ6ἢ 
ΠΥ δὰ ἀγίτϑθη ἐδ [δγδϑὶ (98 ἱπ ὁστάοσ (0 οὐϑῦ- 
νι ἢ 6] πὶ ἢ 6 π. 800 8160 ὅδι], ννῦο δὰ ἀγίνοη Ὀ8- 
Υἱὰ οὐοὸν ἰο ἰδ9 ῬὨ δἰ π66, ἰδαύ (ΠΥ τὐἰχαὶ ἀο- 
δΒΙΣΟΥ͂ ἰεἷπι, ττ88 ᾿ιἰπ]80]7 ἀοδίγογοὰ ὈὉγ ἰδ 9 Δ ]18- 
(πη 68.᾽᾽ 

Ου γϑτϑ. 2-4. Αὐ ἰδ6 ἐΐϊωθ οὗ ἐδο ἀο] Ἠ σϑυϑῃ 60 
ἵγοω ΕκΥρι δηὰ (δθ οηίσϑησθ ἰηο Οδηδϑῃ, (ἢ 9 
Ιιοτὰ βῃονθὰ δουηδηιν ἐμαὶ Ηθ νῶῖ δθΪθ ἰοὸ 
ἴδιο Ηΐ8 Ρ60Ρ]9 ἃ χγεοδὶ πδίϊοῃ ἀθϑρίὶϊθ (8:6 πηοδὶ 
Ῥοπογίῃ)ὶ οὗ ὑϊπιοὶν θηοΐ68. ΝΟῊ ἰι 118 οχὶϊο Ηθ 
δικοί διιονοα ὑπ οι (μδ΄, 845 ἕον ΗΪἰτπηβοὶῦ, Η9 πον 
ὯΟ ἰοῦδοΣ δὰ πϑοά οἵ (8 6Πὶ 848 ἃ ροϑορίο, δἰ ἰϑδϑὶ 
88 ἃ Ροἰ υἰ04}}Υ ἱηἀοροηάἀοηΐ οπθ. Το ργοδί ἀθθὰ8 
ἐπδὶ τοσὸ (θη ἄοπο ογθ οαὐἰΐγίηρ δῃὰ οἱεναίϊης 
ἰῺ ἰΘῃάὁ 0. Υ; Ῥδδὶ ΗΘ ΠΟῊ ἀϊὰ ννδ8 τηοϊιοῃίουδ 
διὰ ἰπϑίγυοίίγο. [Ιἰ γὰῶβ ῥ᾽ αἴ ]γ ουὐἱάθηι ἐμαὶ Ηὁ 
οουϊὰ δοοο δ ΗἸ5 ΡῬΌΤΡΟΒΘ δδοὶἀθ ἔγοτι οχίον- 
Ὠ8] τη 688 ΟΥ̓ Ρο] (ἰοαὶ οἰτουπιδίαῃοοθ. [ὲ ἰβ δι}}} 
ΤΩΟΓΘ ΠΙΔῺ ἰἴοβὲ {115} 1{{Ππ 0} τγὦ8 (18 1ΐ ἢ68 ρ᾽οαδϑὰ 
Ηΐα ἰο Ὀ6 ρονοσγίυϊ ἴῃ ἐμο80 80 τὸ τοαΐς, διὰ 
τοδὶ ἴῃ (Πο86 Ἧ8Ο Πα4Υ69 1119 ἱπθθθηοθ. [ἢ ἴΠ 086 
(ἀγ8 δ6 Ῥγεραγοά 85 Ηἰβ ἱηβίγαπιθηὶθ ἰδ 6 ΟἿ ΟΥ̓ 
ῬΘΓΒΟΙΒ δηὰ ρυΐηοοϑ οὔ Ηΐθ ον ἢ ρϑορὶθ, 0 ὙΘΓΘ 
ἴῃ δὴ οϑρϑοΐδὶ ϑηηοῦ ἤἸ]οὰ υἱίθ 06 ϑ'ρίτὶί. 
Νοῦν, ὨΒΟΉΘΥΟΥ, ἢ6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰηϑιθδὰ (δ 6 δαίγδρ8 
δηα χούοτηου οὗ Ῥοζοὶα, 11{{16 88 {ΠΥ ΤΟΥ νν1}}- 
ἧηξς οὐ δὲ ἴον ϑδυοῖι νοτὶς. Τοροίμοῦ τ δηὰ 
ΔΙποΩ ΚίημΒ, Βυ0 ἢ} Δ8 Ογγὺβ δ ΑὈΔΒΌΘΓΟΒ, ἰΠ6Υ 
τηυδὶ δἷβο ἔασίμον Οοα᾽Β ρυγροβοβ, Τμαγοὸ Μ͵δ8 8 
(6 Ὑμθὴ ἐδοὸ ]οτὰ δὰ οδαδοὰ ἴθδν δηὰ ἴθστοῦ 
[0 ζ4}} ροὴ ἰδ Ῥθορ]ο8 Ὀθίοτο ἰδδϑὶ, θβρϑοῖδ ἢν 
{ο56 ψγῆιο βιοοά ορροβοὰ ἴῃ ψΑΓ, 80 {μα ὑπ 00 86ἃ 
ἴγοια Ὀεΐογο ἰμθπὶ (οοπρ. Ὠδειΐ. ἰΐ. 258). Νον, 
μονγούον, ἐδ 9 ῥτίποοβ δῃὰ ΨΟΥΘΓΏΟΣΒ, ψῆ0 δὰ 
ετϑαὶ ἴθαρ, γογο οὐ χοά ἴο ρῥτοίοοι (ἢ γἱβθ 8 οἴ 
{Π6 βιιδ᾽θοῖ5 οὔ ἐδ Κίης, πὰ (ἢπ8 {Π6Υ ργοϊθοι οὰ 
Ιβγδοὶ. Τμΐϑ σοσγοϑροηοά οηἰίγοὶν ἰο ΗἾ8 ρατοαί- 
πο68. ἸΤμογοΐῃ ἰδ διότ Ηΐδ οἱαΐῃι 88 86 ἀρὰ 

οἵ 41} θη. Τἷβ ᾽8 186} Γατί δον ονϊησοι ὈΥ (89 
αοὶ ἐμαὶ, ἱ Ηΐ8 ῬΘορΊο την }}] ΟἾΪΥ Ὀθουῖλα τῇοτΘ 
Βρ᾽ γἰίυ8], 88 18 Ηΐἰθ υἱϑὰ, δῃὰ ρατίδίκο οὔ Ηἰβ ᾽8- 
ἴατα, ΗΘ ἘΠ ὉΥ ΠΟ Ὠιοδῃ8 ἰδδαυα {ἰἰ 6 78 "6 ]658. 
Βαϊ (πΠ9 τοῖο βρίγὶυδ)] Ηΐα ἰηχάοπι, ἰ. ε., Ηἰδ8 
Ῥϑορῖο, Μ11}} Ὀϑοοπιο, {πὸ ΤΠ ΟΓΘ ΜΥ1}}} Η6 δϑϑὶϑὶ {ἢ Θὰ 
ἴο δυγίυϑ δἱ ἰγυίδ, ᾿υβιΐοθ, δὰ βοουγιΥ (Βτουρὶι 
186 που]ὰ τ }}}]6 ἴπ 1. 

θα γνϑνβ. ὅ-11. 1. Ἧτ πον πον α αἰ ογοηὶ δοὰ 
ὈΘΓ6Ρ ἸηΩ046 οὗ σοῃαυενίηρ, ΘὨοπιΐο5 ἰθθ ὉΥ [86 
Βοτὰ δηὰ (μγουρὶι Ὀϊοοάδῃοα. Ἧς Κπον {ἰδὲ 
ἴουθ ΟὨΪΥ ΝῚ}}] σαϊῃ (1:6 Υυἱοίουυ οὐϑῦ οί. ΤῈ 
ῬΘΟΡ]6 οὗ σοά ἰδβ βἰγσοηκοδί ποτ ἰΐ 8 σίνθη οὐδὲν 
ἰο 88οῦ}ῆο9 δπὰ βυδογίηβ. Βυὶ νὰ πον ΤΌ ΠΟΥ 
{88 ἐπὶδ βρὶτἰ6] τηοᾶο οὗ δοιαὶ δηὰ υἱοί ΟΣ 
᾿ν85 ὈΘοΟΙΘ ῬοΒϑὶ ὉΪ6 ΟὨΪΥ δίαοθϑ (86 ἐἶτη 9 ΒΘ Ἦ 
τοοοὶγοα δβρἱ γί υδ] δίγθηιἢ δηὰ οϑροῦβ. [180 
ΟΙά Τ᾿ οδιαπηθοὶ εἴτ ὁὴ0 σου ΟὨΪΥ δρϑδὶ οὔ δῇ 
ΘΧΙΘΡΏΔΙ ΥἱἹΟΙΟΣΥ͂ ΟΥΘΡ ΟΡροποηίβ, Ὀυὶ δοὶ οἵ δὴ ἴῃ- 
[6γπη8] οὔθ. Ηἢρηοοῦ νὸ ὅπά ἰϊ ἐχρὶ σδ Ὀ]6 ΠΥ [5- 
γδοὶ τδ8 σου ρα! ]οὰ ἰο δα! βυ ο βδη συ ΔΓΥ ὉΔΙ- 
1198 δηὰ τρϑσοι ο88 Ὑ818 οὔ ἀεδίγυοσίίΐοη, δὲ ἰ5 
πιοϑί δι Κρ ἰΏ ΟἿΣ Βἰδίοτυ ἰδ ἰμ6 ἔβοὶ ἰμδὶ [ἢ 9 
δονδ, δἰ που ρὰ ̓ ἰνίης ἴῃ οἰτοα πλΒ Δη δ 68 ἴῃ νι δ ἢ 
(6Υ αἰὰ ποὺὶ πθοὰ το νἱοϊὰ 16 ϑιπυνογά, βουϑγι Β6- 
688 βοϊσοὰ ἰ δορὶ. ἸΤδουρ {ΠΟΥ ῬΟΓΘ ὨῸ 
ΙΏΟΤΘ 8 ΡῬΕΟΡΪΙΟ ἴῃ 8 Ῥο] (6 4] βδθῆδε, δῃὰ βθη6θ 
οουϊὰ οὶ Ῥγοουτὰ [6 }]Ρ [Ὁ (Πειηβοῖνοϑ, δι1}} {89 Ὺ 
δοϊοὰ 8 ἃ βϑρδγδίθ μοὶ ̓ (ἴ68] δοιῃ πη μηίγ. ΤῈ 
οδΔ.89 {πὶ τηδ 9 ἰθτὰ τι ὶοϊ ὰ (Π 6 ϑυοτὰ οὗ ἀδβίγασ- 
ιἴο πὶ ἢ τοῦδ ἰ80 ρσγθαῖον ρ᾽ ΘΒ ΒΌΓΘ δηὰ δδαιἰϑἴδο- 
(ἰοη τν88 (6 ἴαοὶ (δὲ ΕΒΙ ΠΟΥ δίοοὰ δὲ ἐμοὶν μοαὰ, 
δηά ἰπϑίθδα οὐ Ὀοθροδιεϊηρ ἃ βῃογίϑηϊης οὗ (ἢ 9 
ΨΟΓῈ οὗ Ὀ]οοῦ, 58ὴ8 ῬΥοπιοιοὰ ἰΐϊ. [ἰ 8 οὔβογυδθ!θ 
ΑΪ60 ἰδὲ δΓῈ16 {6 ἀοϑιρυοιΐο ΟΥ̓ ΒΟ ΠΙΔΩΥ͂ 6Π6- 
τηΐοβ, ἰηϑίθδὰ οὗὨ οσχρυοδββίηῃρ ραΐῃ (ἰνδὶ ἰὲ ποοὰ θὰ 
80 δΘΥΘΡΟ 8 ΘΟ ἤϊοί, 810 πιϑο [ἐϑἴ 6 ΟἿΪΥῪ ἾΟΥ ΟΥ̓ΘΡ 
(ἰἰοῖν δυοοθβθ.Ό Βυὶ νὸ ΓΙΔΥ ΠΟΥΟΥΙΒοΐ6 88 δὶς 
ΜΠ οῖοΣ σοηάἀοιηηλίίΐοη οὗἩἨ (λ6 (86 η Φ 9» )8, Ὑ]ιοῖα 
οη6 ἡυά 68 80 βουύθγοῖὶν οὔΐζϑθῃ, 88 Ὑ 6 }} 88 οὐ  ᾿ἰοῖβαλ 
οὗ 86 δυο", ἮΙΟ τησϑὶ ΒαΥθ ΤΙ Βουρθὶ δηὰ ζο]ῖ 88 
100 αἰὰ, ἀοο8 ποὶ Ῥσγοσθϑά ἔγοϊῃ ἃ ἰοο τἰχί ἃ ἀοο- 
ἰγΐπαὶ βἰδηα-ρΡοίηϊ, τ οἢ 18. πο] οἃ 0 Τα ϑΌ ΓΘ 
ΘΥΘΥΥ͂ ἰμίπρ ΌΥ δὴ ΔΡΌΪΙΓΔΤΥ ϑἰδηθδεατγά, πὶ οῦς 
δυδοίϊοηι Ττοχανγὰ [ὉΣ οἱτουμπηιδίδησοβ. 0 πουϊὰ 
ἀουι}688 ὀχουϑο ἰδ6 (ΒΘ ἢ ΟΧΡΤΘδβδΙ 008 οὗἁ Υἱπάϊο- 
υἰγϑπθβϑ, Ῥ6ΤΘ ἰῦ ποὶ ὕον [89 τὶ ποῖρ]ο ἰδὲ Β66Π}5 
ἴο Ὀο ἱπγοϊνγοά. ΕΌΓΡ ἴῃ ἃ σοδὶ τᾶσγ, ἰὰ υιΐϊοι (ἢ ὁ 
Ῥαϊγίοιἱο ἔθε Ὡς 85 δργοιθθ σοηίτοὶ, πὰ ἐδ 8 
ΘΔ Θοΐ ΠΩ ΟΥὗὁἨ ΔΠ ΘΏΘΙΩΥ ἰδ ἃ ἀυίν οὗ 56] [- ΤΟ δ6Γ- 
γαϊΐου, τὸ δηὰ κυ ο ἢ 166] 1 08 88 ἃγο χοἰ δἱ(οἀ ἐπ 
Φυάαΐϑιι δηὰ Ἐδί ΠῸΓ ὙΟΥῪ Ὠδίυγαὶ, ἰ0 ὅδ. {86 Ἰοδϑί. 
ν᾽ ο δ'β8ο ρογοοῖνο (86 βϑὴθ βϑοϊ θη 8 οἴξοη αἀ18- 
Ρἰαγοὰ ὉΥ 8τδοὶ ἰῃ 18 δαστ] ον οοηῆϊοίβ, τ πουὺὶ 
ἰοκίη 80 ΒογΪου 8 δὴ δοοουηὶ οὗ ει. Βα 1ὴ9 
τηϑΐῃ ΟὈ͵θαίἰ οἢ τοδὶ 8116. Εοῦ [19 σαΓΏΘ 6 ἮΔΒ 
ποὲ οὗἁ ἐδοὶν ἔγοο ν᾿ ἢ }}, Ὀσὶ ἃ τοδί ον οὗἨὨ δίῃ} ἢ6- 
σοαδὶίγ. [ἐ γοϑυ]ϊϑα ἔγουσι ἰδ6 ρϑου) αν δἰ υδίΐϊος 
Οὗ ἰἢ6 ο8890: ἰη ἔδοὶ ἰὰ τῶ8 80 ογάαγεὰ ΌΥ {Π6 χο- 
νογηηθηί (μδὲ (ἴθ 726 071 Βουϊαὰ 50:9 ἴ80 ϑινοτά. 
ΤΊΟΥ ὝΘ6ΓΘ πού ΟὨΪΥ δηΐ 16, Ὀυϊ δου }}} Ὡθ668- 
βἰἰδι δὰ ἰῃ {μΐ8 6486 (οΟ Γοϊυτη ἰο ἐμ οῖν ρο] ἰλοα] ἰη- 
ἀοροῃάθηῃσο. Ἦρθδσο ἰΠο οἷον ἱη! ρα θ᾽ 8 ὙΟΤΥ 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ ἸΔΥ βτοδὶ βίγοδϑ Ὡροῦ ἴδ ἕδοὶ (μαὶ [ἢ 9 
ον 8 ἀϊὰ ποῖ γυοηίΐαγο (ἢἷ8 οὗἩ ἐπ δΒογ68, Ὀυΐ δὲ 
{86 ἱπβίϑηοθ οὗ δἰρθον δυϊβουῖ γ. ΒΤΑΒΚΕ δ]μὸ 
ΒΑγΥΒ: ὁ Ἶὶ ἰδ οὐ (δΐπρ ἰο 69 γόυθῆβο οὗ Οὔ δ᾽ 5 
8601, Δηοῖ ΒΟ ἰο ἀο δὸ οὔ ([)0 ΟΥ̓ΔΘΡ οὗ διυί(ΒΟΥῚ Υ : 
ποί (89 Ἰαιίον, Ὀὰ1 (06 ΟΡ ΘΡ, 18 ἑοτυϊἀἀθη. Τα 
δ΄ 016 Θοτηπια πὰ οὗ ἃ ζΟΥΘΓητθπί ν}1}} ᾽. δ. 1γ δυο ἢ 
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δὴ τοὶ ΟὨΪΥ ἴῃ 80 ΤᾺΓ 45 ἰΐ 15 8 συ ΔΥΔΏΪ δζαϊηοὲ 
Ῥυγοι γϑι ον γουθηκο. Εν ὑμίπρ 6γε ἀθρθη 8 
ὍΡΟΣ [86 ἀἰδροϑίιίοη οἵ ταὶ. Βυὶ νψὸ ννουϊὰ δογ- 
(Δ ΪῪ πιϊϑ᾽υαρο (86 ἰθτιροῦ οὗ ἰἶ 6 {ΠἸθη 99 0}8 γγ8 9 
νῸ ἴὸ δϑβδυθ ἰδὲ Ὀθοθυθο [88 Ρθορὶθ ψ6Γ0 
δα α τοὶ κίουϑ σοι πη  Υ̓͂, ἯΘ τὸ δὲ ΠἸΘΓΙΥ (0 
ἈΡΡΙΥ 8 Ομγιϑιίΐδη βίαπαδσὰ ἰο θα. [1ἰ που] 
6 αη]υϑὺ ἰο ἀ6ὩΥ (θαι ὑδ6 ΡΥἱΤΊ]οΘ, γον ἐἰο Ὺ 
89 8 ἰπἀοροηάθοίς ΡΘΟΡ]0 ζογ ΠΟΥ Θη]ογοά, οἵ 
γΤο)οϊοίης ἰῃ ἃ Υἱοίουῦυ οτοὸῦ ὑμοὶν ϑηθιῖθϑ: δηὰ 
ἰι πουϊὰ Ὀ6 11{|}10 ἴο 1ῃ6 ῬΓΡΟΒΘ, ἱἔ ᾿πϑίθδὰ οὗ 
διπιίης δὶ ἰμοῖτ σοηγογδίου, Ἧγὸ δοαυϊοϑοοὰ ἰπ 
ιποῖν ἀρϑίγιυοϊΐοη. [ηϑιολὰ οὗ }υβϑι γἱης ἰμ 6 σοτη- 
Ρἰδίαι (παὶ, γὸ ἀο ποὺ ΡΔΥ δυϊδοϊοηὶ τορατγὰ ἰὸ 
8 0959 ΟἹὰ Τ᾿ οδἰδηδηὶ πδίϊοηδὶ σοπαἰἰοηβ, τ πλ.5ὲ 
430 γοιθοΥ ἰμαἰ ΟΙὰ ἸΤοβίδιλθηὶ βαϊ 8 οουϊὰ 
ποὶ νχοὸ]] δυοία οἴΐϑη ἰδἰκίη ρὶ ἃ δίδη ἀ-ροὶπὶ ορροβϑϑά 
ἰο (πεῖν ϑηθαιί68, ᾿υὺ 89 ψγὙ8Ὸ δ΄Θ 58.}}} δ᾽] ουνϑὰ ἰο 
8.5511016 8. ῬοΒί(ΐοη δὶ γαυσΐδησθ ὙΣΓῺ ὑθ086 ἱπ 6ῃ- 
ΤΩΪΥ δραϊηϑὶ αοἱ, οϑ᾽ά95, νὸ 86 ποί ἰο ἔογροὶ 
παι, ἴον (089 ψὰο ν1}} ποὶ Ἰοίῃ ὑμποπιβοῖνο8 ἰῸ 
{πο κίηκάοπι οὐ Ρ6ο0ρ]9 οὗ αοα, ν᾽ δίονυου ἰἰ8 ἤοττα 
οὐ ἀοζτοο οὗ ἀενοϊορηιθηί, κ}}18 ὙΟΥῪ Βοβι  ν 15 ἃ 
ἀτοπηαᾶ οὗ σοπι δαί ἴου. ΑἸ] ἰἰ ἢ 55 (αἰ σΔηηοῖ 
Ὀθ θη ρίογοί ἴον ἃ χοοὰ οῃᾶ Μ}}} δ ΔΙ ἴβϑιθ ἴῃ 
ἀοϑιγαοίίΐοη πὰ οχιϊποιΐοη. ΤῊ 18 θ. 801}} συ, 
ἀπά ν}}} Ὀ6 ἔἰγὰθ 61}} (89 Θῃᾷ οὔ ἰΐτπ9. [π (ἴθ 
Β8ΩΘ ΤΠ] Δ ΘΓ ΘΟ ΘΏ {}16 ΔΏ 5915 ἰῃ ϑδυθῃ δου] ποὶ 
δαγθ δοιϑα ἀἰβογθηιν ἤγοαι ΕΒ μοΣ σις γορηνά 
ἰο (099 Θηθιΐθ5 ἰὼ Π6 οἰἷίγ οὗ Βυυθῆδη. ἯὯ76 
γγ 00}. ὈΘ Ἰῃογ9 λιι9ὲ ἰο Ει 6 Γ, [0 ἐ110 7 ονβ Βροκθῃ 
οΥ̓́ΪΒ ουν ὈοΟΙ,, δηά ἰο {}16 Ὀοοὶς ᾿186 1, {{, πὶ τι αὶ 
ἯΔ8 ἀ009 ἴῃ ϑ8᾽18η 88 νοῖϊ 8.5 ἰῃ δ᾽] Ῥογβία, γγ9 
νψουϊὰ 860 δὴ βη(᾿οἱραίίοη οἵ (9 ᾿υάρσιηοη 5 οοη- 
ποοοα δα ραγα]]6] ν᾿ [ἢ 8 ργο ΚΓ 655 οὔ ἐΒ9 κί ηρ- 
ἀοαι οὗ ἀοἀ οα δατγίἢ, δὰ Ἵβϑρβοὶ!]Υ οὗ [π6 δ 4] 
λαάγσιοηί, ΙΥ δ δοΐα8 οὗ ἰμ9 Ο. Τ΄ νι τοὸ- 
δρθοῖ ἴο {μ9 ἀφϑιγαοίίοη οὗὅὨ Θῃθηλ68 δ566Π)5 [0 1.8 
ἰΘΥΥΪΌΥ υἱηάϊοινθ, γαῖ μὸν τπδὴ ταϊ]ὶ, γοὶ {819 
ΤΑΥ͂ ΠΟΙ ΟὨΪΥ ὍΘ ΘΧΟΙΒΘΌΪΟ, Ὀιϊιὺ ΤΑΥ͂ αΥθη ὉΘ ἃ 
Ῥτγορδοίΐο ἱπιϊηδιϊοα. 789 ἔλο!, 80 Ῥσοτΐ ΘΠ ΕΥ 
δηὰ οιῃρ θαι σαν ἀχργοϑδοά, ἰὼ 86 ῥγοϑθηΐ ἰη- 
δίδῃσο, (αἴ (86 ὅονν8 ἀἰὰ ποῖ δί γοίσῃῃ ουὖἱὐ ἐπ ὶν 
πδημὰϑ αὕλον (ἢ συοάδ (8ρ01]) οἵ ἐποῖτ Θηθί 68, 
ῬΤΟΥ͂ΘΒ ἰο ἃ58 ἐμδὺ (67 τηϑδηΐ ἰο οΘοπάιιοί (ἰν}8 6οη- 
ἰοϑὲ 8.5 ἃ τη 68 806 οὗ Βοὶ [-ργοίδο(ίοη, ΟΥ̓ ὈοιίαΥ 88 
8 ΠΟΙΥ νγ, (89 8016 ρυγροβο οὗ ὙΔὶσἢ τγὰβ ἐμ 6 
χοιμοναϊ οἵ ὑπ εἷν ΘΠ Θμἶθ8. 

ΒΒΕΝΖ; ““Τ|}ιῖ8 οχαϊηρῖο, ἢονόγοῦ, ἰ8 βοὶ Ὁο- 
ἴοτο ἃ8 ποὺ ἰμδὺ ψὸ 5ου]ὰ ἰδἷεθ ἐΐ προ ουτβοῖνοϑ 
ἰο ἀνϑῆρθ ἰη}ινῖ65, δοσοταάΐης ἰο οὐν οση πε ς- 
ταθϑηΐ, Ὀυΐ (Παὺ τγΘ ΤΩΔΥ͂ ΤΘΟΟΔΏΪΖΘ (ἢ 9 ΒΕΥΘΥΙΥ οἵ 
186 ἀἰνίηθ τγαῖϊἢ ἃ ζαϊπϑὲ [Π6 ἐπηρίουϑ Ῥουβθουίου 
οἴ ()οὸ ρϑορὶο οὗ αοἀ, δηὰ (μηΐ ἴῃ ρογβϑουι οπ νγ9 
τηΐσὈὶ τῇ οϑὲ σοΠ ΒΘ η1)}γ οχροοὶ ἀο᾽ νογαηοθ του ρει 
ζαϊιἢ, πὰ Ὀ6 ονοαΐοηιὶ ἰο [ἢ9 64}}5 οὗ Θοὰ.᾽» 

2. Τδαῖ ("9 80η98 οὗἩ Ηδιβδη βιουϊὰ 4150 ΒΕ ο ν 
Ἧ88Β ΔΓΘΘΛὮ]9 10 Ρογϑίδῃ ΔΓ, δοσογ ΐηρ (ο Μ᾿ ἢ 5}, 
ἴῃ ΙΏΒΠΥ 6.868, {Π}0 τ Ποῖ οἶτοΐθ οἵ γϑ] αἱ ϊοπβμῖρ οὗ 
ἃ οΥἶ πὶ 8] τηυϑὲ Βυθον ἀϑαὶ τὶ ἷπὶ (σοΡ. 
Απιπὶ. Δίανοο]], χχὶῖ!. 6). Νοῦν γγᾶ8 (19 τηοίθ οὗ 
Ῥτγοοσθθαϊΐηςς σοοίγαΥΥ ἰο (89 Μοϑθαΐο σοάθ. ΤῊΘ 
ἴὰνν ἰμαῦ [86 σὨ Ἰάγθη βμου]ᾶ ποὶ ἀΐο ἤἴου ἐμοῖτν 
δι 0.8 (ΠΠΟΓΘ ΘΟΓΡΘΟΙΙΥ͂ : αἵ ἐλέϑαηια {ἐπι6), Ὀθα!. 
Χχίν, 160, ννγὰ8 ΟὨΪΥ ἈΡΡΙσΔ 8]9 ἴο (8089 ΘΆ868 ἴῃ 
ἢ ἴ 0} 6.6 συ Πάτοη Βαά πὸ ρετὲ ἴῃ ἰ86 ογίπηϑ οἵ 
ἐδοῖν ραγθηὶβ (σοι. 2 Κίηρθο χίνυ. 6; 2 ΟὨτγοη. 
Χχνυ, 4)η, ΘοιθιἾ685 (Π 9 Βοη8 οἵὗἩ Ηδιαδη Ὀοϊοηχοὰ 
ἴο ἰπο99 Ὑπὸ τοῦθ ἰπίπιΐ68] ἰο (89 96 ν»78 δηὰ αἱ- 
ἰδοϊκοά ἰμθπὶ ; ἱμπαϑϑὰ ὑμιοῖν ΤΩΔΥῪ 8 01ὸ Ὀθθῃ ἰμοὶς 

Ὀϊιοτοϑὶ οαοΐθ8. [0 18 ἔαρ ἰο δ ρροϑο ἰδθῖ ἴῃ 
{16 8δι1ὴ6 δβίαιθ6 οἵ πιΐηι τίν (ἰοῖν Γι μοτ, 8ὸ ἐμαὶ 
[58ἃ. χίγ. 21] οἂτηθ ἴγὰθ ἴα ἐμ οὶνΡ σα86. Ἐϑι βοῦν Τ- 
ᾳυοϑιοὰ ἐμαὶ, πἴονῦ ὑοῦ Ψόγθ δχϑσιυίοα, (Π6Υ 
Β 0. ] ἃ αἶδο θ9 Βυης. Τδδι {᾿|ὸ ὅθνν9 γα ΠΥ ΘΧΘ- 
ουΐοὰ (8 οἰαμαχ οὗ Ῥυπὶϑμπηθηΐϊ, τὰν ἰηαἰσαίθ 
{πὸ Θϑρϑοΐδ!ν βούογο λυ ἀ χυνθηῦ {πῶὺ ν0}}} ον κθ 
ἰο86 ὑγο δγῦθ [6 ρυϊηοσὶρεὶ αζοη 3 οὗἩ Απιϊολγὶϑὺ 
ΟὉ οαγίμ: δυὰ (8 ἰἰϊυϑίγαίθ5 (6 ἰγυϊὴ (παι 
ΟΡΡοϑί('οὴ δραΐϊηϑί ἩΒΔΊΘΥΘΡ 5 δηίαχουϊθιϊσ [0 
Κοοίμθ988 δὰ ρῥἱο Υ͂, πιυδὶ τὶθθ 11}} 1 τ 861168. 119 
οὐοτνν μοι ηρ δομθ. Τ|νἷβ 18. 8 ῥσυϊποὶρὶθ τ]ὰ 
οὐύϑδη ἴον Ομ γιϑιϊδηβ, (δαὶ (ΠΘΥ τοῦ ὈΘ 1 ἃ 11059- 
{116 δἰἰἰλἀο ἴο 6ν]] ἰο {86 1α8ὲ ἀορτοα. 

ΒΒΕΝΖ: “Το ΐθ ἰ8 νυ θη ἴῃ δαἀτηοη!ΐοη οὗ ρᾶ- 
Τοηί8, ἰῇ ΟΥ̓ΟΣ ὑδαὶ {ΠΟΥ͂ ἸΩΔΥ͂ ὉΘ ἰησῖ.6ι} (ο ουΪ- 
υἱναῖο Ρῥἱοίν, 1630 δίοηρ τὶ (ἢ ἢ ΘΙΩΒΘΙΥΘΒ {ΠΟΥ͂ ΤῊΔΥ 
4190 ἀγὰς ἱμοῖν οἰ ἄγοη ἀοόπνη ἱπίο ἀδδίγαοιίΐοη, 
δυσὶ βουογιν οἵ Θοα ἰ58 βίαϊθα ἰη 1Π6 οοδϊοραο 
« βίης [9 ἰηϊαυ ν οΥ̓͂ 186 δι!) 0 8 ὕροη 189 
οἰ! ἀγθη ἴο (6 (ϊνὰ δηκ ἤουτί ἃ ροποτγαιΐο οὗ 
18.056 δαὶ μϑίθ τὴ (σορ. Φοιη. χυὶ!. 17 8α.}).᾽} 

θ0ηα νοτβ. 11-82. 1. [ἢ (9 ὅτβίὶ ραροβ οἵ οὐν 
Ὀοοῖς Αἰδϑαθτγαβ, ἰοροί δου τὰ (6 τορτοβθηΐδ- 
{ἰν98 οἵ δὶ8 οτηρῖίτο, ηἀοοὰ μοαι βϑηάομι ἐιβο], 
οοἸοὈταιοα ἃ χτοαὶ ἔθαϑὶ. Ηογο, δἱ (8 οηὰ, ον - 
ΘΥ͂ΘΓ, ἰἰ ἰ8 ἴογ 116 Φον βῃ ρθορὶθ ἰο οοϑἰθυσαῖθ 8 
ἴοθαϑὶ., ΤΏ ΨΥ οὗ ἰῃ9 νοῦ] Ὀορῖη8. πεῖ αἰλ Ρ]68- 
8016 δηά τισί, Ὀυΐ ἀο68 ἢοΐ ὁπὰ 8ο. Τ6 γγΥ͂ 
οὔ Οοά᾽ 8 ρϑορὶο 1684 5 (σου σὰ δούγονγ, Ὀαὶ αἱ (8 
Θηὰ 9 (})}0 χτοδὶ ἔδαϑί τυ ϊο}} 19 ἀϑϑογ δὰ ὃΥ Ζοοῖ, 
ἴῃ οἴ. χὶν., 88 8 [δαϑὺ οὐ ἰδ ΌΘΥΓΠΔΟΪΘΒ; δῃοθ ἷ᾿ 
Μ0}}} Ὀ6 οοἸοὈγαϊθαὰ ἴθ 1Π6 ἰΔΌθΘγΡΩΔο]65 οὗἁὨ υὑπηα}8- 
ἰατ θα ρΡοασοθ. Τῖβ, δοοογάϊορ ἴο 88. χχν, 0 344., 
ΤΩΛΥ͂ 8180 ὃὉθ 116 ΘΟ] ΘΌτ ΑΙ πᾷ [θαι οὗ βαϊνϑιοη δὰ 
σοηῃϑοϊαίΐοα, ἰὼ σναΐϊοῖ αοὰ ν0}}} ψῖρο νύ αἱ] 
ἰθάγ8 ἔγοπι 411 ογ995ὅ. Ὧἦἴ9 θ.θ δαᾶῦθ ἰο ἀο Μ|1} 
(86 δε] γαϊίοπ οὗ ἃ ἤδαϑὶ ἱπ ἐΐηθ. Τ}}}8 οὐνὶ- 
οὐϑὶγ ἀἰ ἔἔοτθ σΥΘΆΓΥ ἤγο ἰμ6 ποδί θη ἔβϑίλνα,. 
δὴ ἴῃ Ἰἰαίου σεπίαγίο8 Ρατίπι 85 σοἸθὈγαίθα 
ΜΠ} ΒΘΛΓ ΡΒ δοδηάοη δηἀ ἸΌΧΟΓΥ͂, δ 1 
Β.Θπιριὶ [ὁ ἐδ ον (δαὶ (ον χοχαγαθὰ 1ἰ 88 ἃ 
ἀυϊῦ τὸ 80 ἰηϊοχίσδίθ ἐπδιμβοῖτοβ 80 (ἢ δὺ {67 
οουϊά ποὶ ἀϊϑιϊ σα ϊϑὶι Ὀδίν 66 ἢ (8}9 ἢ Π1|68 οὗ Μίοτ- 
ἀδοαὶ δηά Ηδιηδη. (8 ὈδοδτΘ ἃ δι Υἰ κίης ρῥγοοῦ 
ἴο ᾿ιονν ἴον ἃ 1606], οὐϑῃ ἰο θαι θη ΐδηι, ἡ υ δ᾽ 8ῃλ 
Βα βυιηῖς. 
Το Γεϑιἴγ}5 ἐμαὶ (ἢθ ρϑορῖθ οὔ (89 Τωοτὰ ἃ 8 

ΒΘ ΟοοἰθΌτγδῖο, ἢᾶνο αὐἷΐ9 8 ἀἰβογοηῦ ῬαΓΡΟΒΘ 
ἔγοαι 086 οὔ ποϑιϊλθπάοια ΑπαβαθΓαΒ αἰπιθα ἴὸ 
Βῆ ον ((16 τίσ 68 οὗ 18 ρογίοιιϑ Κἰηράραι. Οοα᾽ 8 
Ῥθορὶθ ἀοδβίγο ἄγαὶ οὔ δ}} ἴο ρῥγαΐδθ οι ρτδοθ. 
ΤΏΟΥ πουϊὰ ρσίνο ὑμαηδεβ ἔον {πὸ σἰἤι8. Ὀθβιον θα 
ὍΡου (μΠ6. ΒΟΥ ννου]ὰ βοοῦγο δῃὴ Κορ νϑοῦ 
{Π6} αἰτοδάὰγ Βανο Ὁγ γοηδογίης (δὴ Κ8 δηὰ ρσαὶθο 
ἰο αοὰ 48 ἰϊϑ δι ῃΒον. ΤΒμοὶγ᾽ 8 ἃτὸ ζθαβίβ οὗ ζτδιῖ- 
ἰμά9θ. Ηδφποθ 1650 δ'βὸ δΥθ ἃ ἀἰδογοηὶ σλδγδο- 
(ον ἔγοτα 89 οἰβοσϑ. Τ8θ ρῥὶοιβ σδϑαηοὶ πιδηϊίοϑὺ 
{πο ὶν βρί τἰϊ οὗ ρταιϊἀθ ἰο Οοα ζὺΓ 4}} ΗἾ8Β Ὀ6η9- 
δι8 τ τ ουΐ 6150 ρτονίης ἰμἷ8 ΌὉΥ Ὀοηοίδοι'οη ἴο 
ἰδ οῖτ Ὀγοίτθη ἐπ (λ6 αι. Τ]10 Ἰονο οἵ ἀοὰ Βκ9 
κὶπἀϊ]οὰ Ἰονο ἰο (ποεῖν {6 ]] ον 8 ἐπ {εἶν Βοαγίβ; (8} 5 
σου Ϊὰ Ῥσοῦο ᾿ἰ86 1 ἴῃ ἀ6645 οἵ Κἰπάμθϑβ δηὰ δο- 
Ὠογοΐθηοθ. ΤΉΘΥ που] δου ΐο88 (861 Δ᾽] φίδι 69 
ἰο θοὰ 88 ἰο οὔθ τηϊϊὰ δπὰ κίηαϊυ ; {ΠῈ}ὺ πουἹὰ 
εἶ80 ἀθην Ηἶπι ὑγογθ ὑπ 600 ποὶ ἴο μἾΥΘ ΒΙΤΆΥ, 05 
(μοῖρ ρατί, (ὁ πυϊ!άπθθθ δὰ κί παϊίμθθθ. ὙΒοΙΡ 
Γοϑιϊνα]β, ἐπ ΘΓΟΌΓ6, 8.0 ΒθΌ80η85 οἵὗὨ γϑίγοϑΐΡ, 
δυὶ ΘΒρβϑοία ἢ 80 ἰο ὑπ 6 ῬΟΟΓΟΡ Ὀγθί ΓΘ ΔΙΏΟῺ 
(Βθὴλ (60π1|Ρ. ΥΟΙΒ. 10, 25). Δὺ 180 88510 ἴ)τλ9 
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ἔδογο ͵ἰ9 ἦοϊπϑὰ το (Βεῖν βρὶ τὶς οἵ γαδοϊοίηρ, ὁπη9 οὗ 

κτοδὶ βοτίουβθθβθ. ΤΟΥ οδϑηποῖ ΘῈ }0Υ̓ [8:61 ἀ6- 

Ἰινογδηοο Ἡιϊῃοιιὶ αἷδο Ἰοοϊεϊ ας Ὀδοῖς υροῦ (86 80Γ- 

τον (δαὶ ργθσοϑάϑα ἰῖϊ, Ὑ ΒΟΥ σῶὰ ΟΥ̓ δΔρργθοίδίθ 

(ἢ. 9 ὕογπιοΓ ΟΥ̓ ἰδκίηςς 8 ἴα! γον οἵ ἴμὉ Ἰαϊίοτ. 

ΤΉΘΥ ἀο ποί ζυγ οὶ ἰθε τπουχὶι Βαϊ νατίοη 18 {πο ΓΒ, 

Α0}}} (δ ότο δύο οὐϑθ γοὶ δυάδος σα .908 ΟΥ̓ ΒΟΥ. 

ΤΟΥ͂ δηὰ ρεὶοῖ. Τὼὴθ ομίο σδυ50 οἵ ἰμἷν 8 {110 

τοπιαὶπϑ οἵ δὶπ ἷἰὰ ἰλθ). ΑΒ ἰδ ἈωΖζζοί(ἡ (πα η]66- 

γοη64) ἀδΥβ τὸ ζοϊ]ονσοὰ ὈῪ {86 βοτίουβ Ῥβδϑοββὶ 
δαογίβοθ, δῃὰ δ8 (ἰν8 70γΥ οὗ πὸ δδβϑϊ οὔ ἰδ θθτηᾶ- 

οἷ68 15 ργϑοθάβά ὈΥ͂ {9 τορθηίδῃοο οὗ ὑμὸ ἴΔϑβί οὗ 
(9 ἀδγ οἵ διοηθπιθηῖΐ, 80 8180 δε 6 ογοῦδ 
ζιαβὶ οἵ Ῥατγίαι ἰ6 δοπποοίοα Μἱ ἢ ἃ ῬγΟρδγα 0 
οἵ αϑιϊης δαὶ τπουγυΐμςς (οοπιρ. τοῦ. 8]). Ιὰ 
ΘίΘΓΏΪΥ͂ α͵80 Ἡ}} (8 ἰγδηϑιιίοη μο]ά ἰταθ. 

Ξτλακε: “1159 (6 ρυὶ ἰ]ορχο οὗ αοα᾽ 8 οἰ"! ἰάτοπ 
ἴο τολοῖοο ἴα ἐμ6 Κοτὰ (Ώευιϊ, χἰΐ. 16; ΡΒ]. ἱν, 
4η.- θη Θοἀ ρυϑϑοθηίβ υ8 νι ἀλγβ οἵ ΟΥ̓ δοὰ 
Ὀ]εδδίης, γγ8 βου ἃ 8190 γϑιῃθιλῦον [89 ΡοοΥ, (ϑίγ. 
χίν, 4; Ρβ. χχίϊ. 27 δϑᾳᾳ.).᾽" 

2. ἴὰ Ῥευὶ χίϊ!. 1, 1 5 δοσιιδηοα πο ον ἰο 
δὰ ἰο ον ἰο ἰαϊεθ ἔγοπῃ ἴδ ἰαν. [ΙΥ τμθη (86 
Φεν βἢ ρϑορὶθ δουθγί 1688 δ ἀϑὰ δῃηοί μοῦ ἔδϑϑὶ 
ἰο ἰμοδα αἰγοδαὰῦ οχἰβιΐϊπρ ἰποπ, ἀουθι1655 {Π 6 
ἰοοῖς ἰαἰο δοσοσῃῖ ἐδ6 ρτἰποὶρὶο (ἢ λὶ νυϊας οὔθ 19 
Θησουγαροα ἰο ἀο ἴῃ ΥἱοῖΚ οἵ α οογίδίη ἰδ ἰβ ποὶ 
80 σον δὴ δι αἰκἷοη 48 δὴ οὐἱῆου οὗ (86 Βδπι|0. 
Αἱ ΔῺγΥ ταίϑ (86 εν δὲ οἰ οἷ ΔΓ Υ Ὀδζδα ἷἰπ 
(18 ἸΏΔΌΠΟΥ [0 ΔΒΒΌΠ)6 ἃ ἴγοαΡ ροδί(ἱοη 0 Τα- 
δροοὶ ἰο [ἢ9 δν. Απά {(Ππἰ8, 189 ἰπίθνῖοῦ ἴπὶ- 
Ῥυΐϊθ6 Ὀ6 ἰγιι6, οὶ 80 πιυ σὰ ἰο {89 Ἰοὐίο Ὁ 88 γηι 8 Ὁ 
ἴο ἐπ δρίγῖῖ, που]ὰ ὃθ 51}}} Ἰογλὶ; ἠον οουἱά ἰὶ 
ΥὙΟΡΥ͂ ΘΑ ΒΙΪΥ ἰγδηδίογια ἐμ 9 “γι ρ.᾿᾿ δροΐκϑῃ οἴ 
ἧη γογβ. 21, 27, ἰῃϊο δὴ οὈ)θοϊζουδ Ὁ δγαίθηι οἵ 
βιαϊυίο αν. 

Βταβκε: ““ἯἊ6δ οδῇ πὸ] γοσεῖνϑ οὐ ροίδία ροοᾶ 
οδυτοῖ δογοτηοπίοθβ, ἰἴ ΟὨΪΥ ΠΟΥ δΓο ποὶ ορροβϑὰ 
ἰο 189 οτὰ οἵ Θοά, ἰῃ Υἱοῦ οὗ ουν Ομ τὶ δι δη γϑο- 
ἄοπι. Ετϑῃ ἰδο Βοϊϊδυδ οσάογοά ὮὉγ ἰδ9 δυϊϊο- 

γἰεἶ68 οὗ οὔ δ᾽ 6 δουηίγΥ δδουϊὰ ὃὉ6 οσοἰουταιοὰ ἴῃ 8 
Ὀθοοπις ᾿ϑΔΏΠΟΥ (Ζεσδ, Υἱὶ. 2-).᾽᾿ 
θὰ οἰδρ. χ. Τμωἱ Ὠοχὶ ἰο 0 κγεδὶ θρόνον οὗ 

ΑἸιαϑύογυθ, βαυϊης δυσὶ Ἔεχι εδῖνο ἀοπι πο ῃ8, 4}} 
Βα Ὀ͵θοι ἰο ἰδχαιίοι, (ἢ 6 κτοδίηθδδβ οὔ ς εν Μου- 
ἀθοιΐ δου! ἃ βανὸ Ὀθοη μδῃ θα ἀονῃ ἰο ἰἢ 6 χηθ- 
ΤΩΟΡΥ οὗ 41} {ἰπι|68 ἰὼ (6 ὈοΟΚΒδ οὗ τοοογὰ οἵ χ9- 
ΤΥ ΚΔΌΪΟ οὐϑηὶδ οὗ ἴΠ6 Μεάὰοβ δῃὰ Ῥεγβίδηβ, νγῶ8 
8 τοδὶ ΒΟΏΟΥ ἴὸ 80 ὅθνγ8, ΤῸ (δ ]5 ἀδγ [ΠΥ τὸ- 
)οίοθ οὐϑν δἷβ οἰουδίΐοῃ. ἘΒϊ (ΠΟΥ τὰν νγε]] ἰοοκ 
ἴο ἐξ ἴ0 866 ΒΟΟΣ (ΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ ΠΟΥ οἷδίῃ Ὠΐτη 88 
ἐμοῖς ον. Τμδὶ πνμῖοι:. αοα δβρϑοΐδ!ν Βοπογοὰ 
δηά ρῥνοίθοἰβα ἴῃ Μοτγάδοδὶ δηὰ (ἢ 6 (μ θη Φυΐα βη, 
νγ88 ἰἰ)οἷν δαεἰίγ ἰο Ηἰπ δηὰ Ηΐ5 ἴα. Αὐὰ ΟἿΪῪ 
ὙΠ60ΓΘ 680 Δγα Γοὐπὰ νιῖ}] πΗ δ ἃ αὶ σθαγοῖ ἐπὶ 
ΤΑΥ͂ τϑοϑὶγο (6 Ὀοοῖς οὗ Ἐπίπο 85 ἃ ῬΓΟΡ ΘΟΥ οὗ 
15 Υἱοσίοτυ δῃὰ οσοῃεϊπυλῃοα ἢ δρὶίς οἵ 8}} ΟΡ γϑϑδ- 
δ᾽ 008 ΟἹ ἴΠ6 ρϑτὶ οὔἐπ που]ά. 

ΒΒΕΝΣ: “180 δονε, Ὀοσδῦδ (ΠΥ γο͵εοίοὰ 
Ομτίϑι, (86 ἰγὰο βορὰ οὗ ΑὈγδῆδῆ, ΔΓ ΟΝ ὯΟ 
Ἰοηρσοῦ (6 Ῥ6ορ]6 οὗ αοἰ, πὸ πιοτὸ [Π|8 Οδυγςοῖι, 
Ὀυὶ Ὀοϊουκ ἰο ἰδ πιδοὶ δὰ ἔβδδυ. ν}}0 δ᾽ νυνδὴ Δ Υ8 
Ρογβαουϊοεαὰ {Π6 ἴσα δβαεεὰ οὗ ΑὈτδμδίη. Απὰ βῖ ποθ 
{ΠΟῪ Ρογβοουίθ ἴη6 τυ 1βγϑοῖ, ἑ. ο., (Ογῖδιϊδ ἢ 8 
ἢ {Π 6 δ8π|6 Θηταἶγ νὶ τ ἣν ὨἿ ἢ δ Δ ἢ 0Π66 ΡΕΓ- 
δοουϊοά {Π6πὶ, ἰΐ 8 οἶθαν {παι ΠΟΥ ΓΘ τ δ τ ὁ 85 
189 ἰἰηἀγοά δηὰ 4]11.8 οὐ Ἡδθδη (8) 6 Α πιδὶ οἰ ι6.᾽" 
ΟἿ ὙΠΟΓΟ πὸ δϑυθον κ Μογάδοαὶ ΤΠΔΥ ΟὉ6 

ἰαἶκο οσουγήοτγί, 88 ἰδ 80 ΘΟὨΥΪΏΟΙΚΙΥ ΟΧΡΤΟδΒοα ἴῃ 
ουν Ὀοοῖς ἰῃ [6 βουσὶ ἐμδὶ (1}Ὼ0 ΟΥΟ ἢ 18 δί [9 
θη οὔ ἰδ ΟΥΟ88. 

ῬΕΟΛΈΡΕΝΤ: ““Μοτάοολὶ, ἴῃ σάν ἴο υἱπάϊοαίθ 
9 φίοτγ οὔ Θοὰ δοὰ ἰδ σουοίγγανθη ἔγοπι [89 
Ηδυιδπΐίοθ, δπάυτο [86 παιγοὰ οἵ ἴδηγ. ἢδ 
δ οι σα εἰ πηδ οἰ νυ ἔδβιΐ 8, ΡΥΆΥ ΓΒ, βδοϊκοϊοί, 
οὐγίηψο. δηὰ Ἰδαιθηϊδιϊοτδ; ᾿.6 δομβίϑη τ ϑρυγηθὰ 
84 πρίουβ δ; δπηὰ νδϑ δἱ ἰαδὶ δἀὐυάκεὰ ἰὸ 
Βυδον οὐ (δ ἱρῃοπιϊπίουβ οοθα. Νοῦν, ΒΟΉΘΥΘΥ, 
ὈΥ (δ δίῃ κυϊαν ἴανοσ οὔ αοἀ δο ἱβ οσσουηϑὰ ὃ6- 
γοπὰ 64}} πιο (Αδδβιαογταβ οἷοπθ δχοορὶθὰ) 1 
ΕἸΟΥΥ δηὰ ΒΟΡΟΡ οΥὐθὴ ἴῃ ἰἷ8 ποΣ]ὰ,""} 

ΤῊΕΒ ΕΝΡ. 
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